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Omstreden beeld ‘Bikinibar’ geplaatst
IJmuiden - Afgelopen week is het 
kunstwerk ‘Bikinibar’, vervaar-
digd door Atelier Van Lieshout, 
geplaatst bij het Kennemermeer 
in IJmuiden aan Zee. Het al eer-
der geplaatste kunstwerk ‘Do-
mestikator’ leverde een stroom 
van kritiek op, omdat het vol-
gens sommigen in strijd zou zijn 
met de wet en negatieve recla-
me voor de gemeente zou ople-
veren.

Alle protesten ten spijt, het beeld 
Domestikator mag dus gewoon 
blijven staan. Sommigen herken-
nen in het beeld een copulerend 
stel, anderen houden het op een 
seksuele handeling tussen mens en 
dier. Maar je zou er net zo goed ie-
mand achter een �ipperkast in kun-
nen zien. Volgens Atelier Van Lies-
hout symboliseert het kunstwerk 
de kracht van de mensheid over 
de wereld en brengt het hulde aan 
de vindingrijkheid, de ver�jning 
en de capaciteiten van de mens-
heid, aan de kracht van organisatie 
en aan het gebruik van deze kracht 
om de natuurlijke omgeving te do-
mineren. Een poging van de partij-

en ChristenUnie en Forza om een 
meerderheid achter zich te krijgen 
en de beelden weg te laten halen, 
strandde donderdagavond.

En nu is er dus ook een tweede 
beeld, dat wellicht net zo omstre-
den is. Het kunstwerk ‘Bikinibar 
stelt een zonnende vrouw voor, in 
bikini, maar zonder hoofd, armen 

en benen. Het beeld is hol en dat 
leidt ertoe dat kinderen het vaak 
gebruiken als klim- en klauterob-
ject. Dat gebeurde onder meer in 
Kaapstad, waar het beeld geruime 
tijd stond. Vijf jaar geleden zorgde 
het langs de spoorlijn in Lisse ook al 
voor commotie, machinisten waren 
niet gelukkig met het beeld omdat 
het ze deed denken aan een slacht-

o�er van zelfmoord. Om die reden 
is het beeld destijds uiteindelijk 
van die locatie verwijderd. Via soci-
ale media wordt het beeldenpark, 
waar uiteindelijk vier objecten van 
Atelier Van Lieshout worden ge-
plaatst, al smalend het IJmuiden-
se pornopark genoemd. (tekst: Bos 
Media Services/foto: Erik Baalber-
gen)

Mooie editie Havenfestival
IJmuiden - Met een ferme druk op de scheepshoorn werd zondag de vijftiende editie van het Havenfestival IJmuiden afgesloten. De organisa-
tie van het gratis toegankelijke evenement waar haven, vis en cultuur centraal staan kijkt terug op een geslaagde editie. Zaterdagmiddag was 
het vanwege de warmte rustiger dan vorig jaar, maar dat werd ruimschoots gecompenseerd met de zaterdagavond en met name de zondag-
middag. Elders in deze editie een verslag en veel foto’s van het havenfestival. (foto: Erik Baalbergen)

Fiets klem onder auto
Velserbroek - Een �etser heeft dins-
dagavond veel geluk gehad bij een 
verkeersongeval in Velserbroek. De 
man werd even voor acht uur op zijn 
�ets aangereden op de hoek van de 
Watermunt met de Floraronde. De 
�ets van de man werd helemaal 

overreden en kwam klem te zitten 
onder de auto. Wonderwel liep de 
�etser niet veel letsel op. Hij is na-
gekeken door ambulancepersoneel 
maar hoefde niet naar het zieken-
huis. De �ets kwam er minder goed 
vanaf en raakte zwaar beschadigd. 
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• Van Tuyllweg/Driehuizerkerkweg,

140 kranten (Velsen-Zuid)
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   Servicebeurt met originele onderdelen en Selenia Olie.
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* Originele accu’s vanaf €79.00
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ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN

www.albatrosbanden.nl

VOORJAARSACTIES 
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Levende 
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Hollandse
ongepelde garnalen
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Wulk Alikruik

Diverse Oester uit Nederland, 
Frankrijk en Ierland
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Vongole

Scallops in schelp

Tonijn

Levende 

Zeeduivel

Zeebaars

Zalm Tarbot

Red snapper
Griet

PRIM      STARS

Kloveniersburgwal 11-13, 
(Nieuw Markt) 
Openingstijden
Ma. t/m Vr. 08:00-18:00
Zaterdag 08:00-17:00

Halkade 48, Openingstijden: 
Dinsdag 09:00-16:00
Woensdag 09:00-16:00
Donderdag 09:00-17:00
Vrijdag 09:00-17:00
Zaterdag 08:00-16:00

 Actie!
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Geldig van 21 mei t/m 1 juni

Sliptong zonder vel 

€ 13,50
per kg

Zeewolffi let (msc)

per kg€ 14,-

per kg€ 11,50
16/20 Black Tiger EasyPeel 

per kg€ 10,-
31/40 Black Tiger gepeld

10 kg

10 kg
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Balie Burgerzaken gesloten 19 
juli en 26 juli vanaf 14.00 uur

        
      

     
         

    
      

       
      

        
         

       
        

        
       

         
    

Wat betekent het klimaat-
akkoord voor u
Vorige week heeft het kabinet het lande-
lijke klimaatakkoord gepresenteerd. Wat 
betekent dit voor huishoudens in Neder-
land? In 2050 worden alle woningen in 
Nederland duurzaam verwarmd. Dus met 
betere isolatie, duurzame warmtebron-
nen en zonder aardgas. Iedereen kan in de 
komende dertig jaar de overgang maken. 
Daarbij zijn zorgvuldigheid en betaalbaar-
heid belangrijker dan snelheid.  

        
      

        
         
       

      
        

    
     

        
        
      
        

        
         

       
     

     
     

      
      

  

De bijen zoemen vrolijk

Zaterdag 29 juni jl. hebben 59 jongens/ 
meisjes afgezwommen voor hun Zwem-
ABC in zwembad De Heerenduinen. Alle-
maal van harte gefeliciteerd met deze fan-
tastische prestatie! 

A-diploma:       
      

      
        

       
        

     
       

     
      

      
     

B-diploma:    
        

      
      

      
      

     
      

     
      

    

C-diploma:    
     

       
 

Geslaagd voor het Zwem ABC
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       afgesloten weghelft 
     1 richting voor motorvoertuigen 
toegestaan via spooronderdoorgang 
      omleiding (brom-)fietsers naar Santpoort 
      omleiding fietsers uit Santpoort 
      omleiding auto NS-ventweg-rotonde 

Fase 1; 14 juli t/m  4 aug Fase 2; 4 t/m 25 aug 
wegwerkzaamheden spoorviaduct Driehuis 14 juli t/m 25 aug 

Driehuis 

Santpoort
-Noord 

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.

Wegafsluiting spoorviaduct 
Driehuis in zomervakantie

Actiedag met integrale controle 
bij opslaglocaties in havengebied 
IJmuiden
Woensdag 26 juni hielden de Omgevings-
dienst IJmond, de politie, Douane, het 
Openbaar Ministerie, en gemeente Velsen 
een grootschalige controle op opslaglo-
caties in het havengebied van IJmuiden. 
In totaal bezochten zo’n 50 ambtenaren 
ruim honderd locaties, op zoek naar cri-
minaliteit en ondermijning. De meeste op-
slaglocaties waren prima in orde. Bij drie 
panden werden drugs gerelateerde za-
ken geconstateerd. Zo werd er een hen-
nepdrogerij met ongeveer 2,5 kg hen-
neptoppen aangetroffen. Daar werd ook 
stroom afgetapt. In een ander pand werd 
een professioneel ingerichte ruimte voor 
een hennepplantage aangetroffen. En bij 
de derde werd ongeveer een kilo aan hen-
neptoppen gevonden. 

Controle op Milieuwetgeving
Tijdens de actie trof Omgevingsdienst 
IJmond een aantal bedrijven aan die nog niet 
bekend waren en wel een melding van de be-
drijfsactiviteiten hadden moeten indienen. 
Een aantal bedrijven krijgt op korte termijn 
een volledige milieucontrole. Verder wer-
den er diverse overtredingen geconstateerd: 
onjuiste opslag van gasfl essen, onjuist afval-
registratie, spuiten van een auto op een plek 
die daar niet voor bestemd was. Ook zijn er 
bodembedreigende sto� en aangetro� en die 
niet volgens de milieuwetgeving werden be-
handeld. Bedrijven waar een overtreding is 
geconstateerd of die nog geen melding heb-
ben ingediend worden aangeschreven door 
Omgevingsdienst IJmond. 

Waardering
Nico Hulsman, medewerker Omgevings-
dienst IJmond: “De medewerking van onder-
nemers en eigenaren was prima. De meesten 
waren aanwezig of kwamen de deur openen. 
Het was goed om te horen, dat de meesten de 
controles ook waardeerden.”
“Om de ondernemers zoveel mogelijk de 
kans te geven bij de controle te zijn, werden 
alle bekende eigenaren/huurders twee uur 
voor de controle gebeld. In de gevallen waar-
bij geen eigenaar/huurder aanwezig was, 
schatte Omgevingsdienst IJmond eerst van 

buitenaf in wat er in het bedrijf of in de loods 
aan de hand was. Hiervoor werden specia-
le camera’s gebruikt. Bij vijf panden werden 
sloten door twee erkende slotenspecialisten 
open gebroken. Overigens werd de schade 
meteen hersteld.”

Keurig in orde
Stefan van Broekhuijsen, wijkagent van het 
havengebied IJmuiden: “Samen met mijn 
collega Karin van Dijk zijn we in dit gebied 
de aanspreekpunten voor de ondernemers 
voor politiezaken. De meeste opslaglocaties 
waren keurig in orde. Dan was het vooral een 
moment om een praatje met de eigenaren en 
ondernemers te maken. Vanuit het haven-
team bespreken we met de partners regel-
matig meldingen en delen we informatie met 
elkaar, waardoor we een goed beeld hebben 
van de activiteiten in het gebied. We trekken 
als één overheid op, en voeren gerichte klein-
schalige controles uit. “

Meld misdaad
Frank Dales, burgemeester van Velsen: “Ik 
blijf me inzetten voor een veilig Velsen. Het 
is goed om te ervaren dat we hier prima in 
staat zijn om met elkaar op te trekken bij dit 
soort acties en zo het havengebied in IJmui-
den veilig maken en houden. Ook nu blijkt 
dat het eigenlijk heel goed gaat. Zaken die het 
daglicht niet kunnen verdragen, horen niet in 
de haven thuis. Ik doe dan ook een oproep om 
bij vermoedens dat er iets niet in de haak is, 
dit te melden via Meld Misdaad Anoniem of 
bij de politie.“

Anonimiteit
Een havengebied leent zich bij uitstek voor 
zo’n controle. In het verleden is al gebleken 
dat criminelen vaak gebruik maken van op-
slaglocaties in havengebieden. Dat is niet 
verwonderlijk, want daar is de sociale con-
trole laag, zijn er dag en nacht werkzaamhe-
den en er komt veel ‘vreemd’ verkeer om goe-
deren op te halen of af te leveren. Juist door 
de veelheid van activiteiten valt de aanwe-
zigheid van criminelen niet op en kunnen zij 
anoniem opereren.

Burgemeester Dales van gemeente Velsen bezoekt de controle



Infopagina

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

Ochtendprogramma 
voor groepen 3-5 vanaf 10.00 uur*

Middagprogramma 
voor groepen 6-8 vanaf 12.30 uur*

* Deze tijden kunnen op basis van 
het aantal inschrijvingen (per 
categorie) nog afwijken.

Inschrĳ ven 
via sportpasvelsen.nl 
Per team max. 7 deelnemers, 
min. 5 deelnemers.

Tĳ dens het middagprogramma 
moeten er minstens 2 meisjes in 
een team zitten, waarvan er minstens 
1 in het veld staat.

Gratis
Vol = vol, dus geef je snel op! 

Doe mee met het jeugd 
voetbaltoernooi tĳ dens 
het Zomerfestival!
Locatie: Homburgplantsoen
Datum: 17 juli 2019

Wanneer vergaderen de 
Wijkplatforms Velsen

Wanneer vergaderen de Wijkplatforms Velsen
Velsen is verdeeld in 10 wijken. In vijf hiervan is een wijkplatform actief. In 
onderstaande tabel treft u een overzicht aan wanneer ze vergaderen.

Een wijkplatform bestaat uit vrijwilligers uit de betre	ende wijk. Zij komen op voor het algemeen 
belang van de wijk, maar zijn geen actiegroep. Ze kijken naar de plannen van de gemeente en 
geven daarover gevraagd of ongevraagd advies. Wijkplatforms worden heel vaak gevraagd deel te 
nemen aan discussiegroepen. Voor meer informatie, ga naar de website 
https://www.wijkplatformsvelsen.nl/ 

Als u een vergadering wilt bijwonen: hieronder staan de locaties en vergaderdata voor 2019.

Wijkplatform Locatie Tijd Datum

Velsen-Noord De Stek 19:30
4 september, 2 oktober, 6 november 
en 18 december

IJmuiden-Noord De Spil 19:30
11 september, 9 oktober en 13 
november

IJmuiden-Zuid De Spil 19:30 18 september en 20 november
Zee- en Duinwijk De Dwarsligger 19:30 Nog niet bekend
Velserbroek De Hofstede  Nog niet bekend

Velsen is verdeeld in 10 wijken. In vijf hier-
van is een wijkplatform actief. In onder-
staande tabel treft u een overzicht aan 
wanneer ze vergaderen.

Een wijkplatform bestaat uit vrijwilligers uit 
de betre	 ende wijk. Zij komen op voor het al-
gemeen belang van de wijk, maar zijn geen 
actiegroep. Ze kijken naar de plannen van de 
gemeente en geven daarover gevraagd of on-

gevraagd advies. Wijkplatforms worden heel 
vaak gevraagd deel te nemen aan discussie-
groepen. Voor meer informatie, ga naar de 
website https://www.wijkplatformsvelsen.
nl/ 

Als u een vergadering wilt bijwonen: hieron-
der staan de locaties en vergaderdata voor 
2019.

Velserpad o�  cieel geopend
Vrijdag 28 juni is het Velserpad o�  cieel ge-
opend bij de Ruïne van Brederode in Sant-
poort-Zuid. Het Velserpad is een route van 
30 km. Het verbindt alle informatiepanelen 
met historische gegevens binnen het wandel-
netwerk van Velsen. Het Velserpad is te be-
wandelen in kortere etappes. Onderweg zijn 
er gezellige horeca stops en bankjes om even 
uit te rusten en andere mensen te ontmoeten. 
Geroutineerde wandelaars kunnen het pad 
langs alle bezienswaardigheden in Velsen in 
één keer lopen. Het Velserpad was een idee 
van Elsa Waljaard, steunfractielid van de 

Christen Unie. Leen de Winter, raadslid voor 
de Christen Unie, diende hiervoor een motie 
in die aangenomen werd. 
De routes liggen vanaf 1 juli in het gemeen-
tehuis (Dudokplein 1 in IJmuiden) en bij het 
VVV-agentschap in The Read Shop. (Markt-
plein 33 in IJmuiden)
Ook kunnende routes worden gedownload 
vanaf de website www.ijmuidenaanzee.nl.
Bram Diepstraten, wethouder recreatie, 
overhandigt in bijzijn van Leen de Winter 
het eerste routeboekje van het Velserpad aan 
Elsa Waljaard. 

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 22 juni tot en met 28 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
Vareniusstraat 16, doorbreken muur 
(22/06/2019) 48482-2019
Westerduinweg 13, bouwen loods met be-

drijfsruimten (24/06/2019) 48874-2019
Velserduinweg 227, plaatsen dakopbouw 
(25/06/2019) 49150-2019 
De Zandkuil 7 & 8, realiseren 2 carports 
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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 
Edisonstraat 18, plaatsen dakopbouw (ach-
terzijde), dakkapel (voorzijde) (28/06/2019) 
30194-2019

Velsen-Noord
Ladderbeekstraat 88, vergroten 2e verdieping 
(27/06/2019) 39495-2019

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 75, uitbouwen ver-
dieping, plaatsen (dakkapellen voor-, zij- en 
achterzijde) (25/06/2019) 23317-2019
Bloemendaalsestraatweg 161, plaatsen dak-
kapel (voorzijde) (28/06/2019) 38638-2019

Santpoort-Noord
Paramaribostraat 20, plaatsen dak-
opbouw (27/06/2019) 41618-2019

Driehuis
Marnixlaan 12, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(25/06/2019) 34611-2019
Tesselschadeplantsoen 32, plaatsen dakkapel 
(zijgevel) (28/06/2019) 28193-2019

Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wet-

houders van Velsen hebben omgevings-
vergunning geweigerd voor: 

IJmuiden
Kompasstraat 3, vergroten 2e verdieping 
(27/06/2019) 23127-2019

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 Vel-
sen of burgemeester van Velsen,  Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een voorlo-
pige voorziening worden gevraagd bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank 
Noord-Holland, locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem. Een voorlopige voorziening 
kan alleen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is ingediend. 

De verzenddatum van het besluit is tus-
sen haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Havenfestival IJmuiden, op 29 juni 2019 
van 12:00 tot 00:00 uur en 30 juni 2019 van 
12:00 tot 17:00 uur, locatie: Trawlerkade 
(25/06/2019) 12097-2019

Driehuis
Dorpsfeest Driehuis, op 4 juli 2019 van 20:00 
tot 24:00 uur, 5 juli 2019 van 14:00 tot 01:00 
uur en 6 juli 2019 van 08:00
tot 01:00 uur, locatie Driehuizerkerk-
weg tussen Valeriuslaan en P.C. Hooftlaan 
(28/06/2019) 13868-2019

Velserbroek
2Generations Beach Edition, op 6 juli 2019 
van 16:00 tot  24:00 uur, locatie: Strand Villa 
Westend, Westlaan 42 (25/06/2019) 21609-
2019

(27/06/2019) 50466-2019  
Amstelstraat 14, wijzigen berging naar woon-
ruimte (28/06/2019) 50899-2019

Velsen-Noord
Schoonoortstraat 25, plaatsen over de nokd-
akkapel (voor- en achterzijde) (27/06/2019) 
50680-2019

Driehuis
Van Maerlantlaan 32, plaatsen dakkapel 
(voorzijde) (25/06/2019) 49226-2019

Velserbroek
Hofgeesterweg 20, bouwen paardenschuur 
(27/06/2019) 50166-2019

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
IJmuiden 
Diverse locaties: IJmondhaven, IJmuider-
slag, IJmuiden aan Zee, Noordpier, Felison 
Terminal en Kop van de
Haven en SHIP, plaatsen informatieborden 7 
locaties (25/06/2019) 26360-2019

Driehuis
Driehuizerkerkweg 69, plaatsen schoorsteen 
en reclameborden (26/06/2019) 27180-2019
Tesselschadeplantsoen 32, plaatsen dakka-
pel (zijgevel) (27/06/2019) 28193-3029

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning
IJmuiden
Kennemerstrand 802, bouwen tijdelijk 
wind- en watersport paviljoen (25/06/2019) 
7757-2018
Celsiusstraat 3, plaatsen erker (voorzijde 
woning) (25/06/2019) 42948-2019

Velserbroek
Fregat 60, plaatsen mobiel motorafdak 
(27/06/2019) 28396-2019

Ingekomen aanvragen standplaats-
vergunningen APV artikel 5:15
Santpoort-Noord
Hagelingerweg, verkoop paardenworst etc, 
vanaf oktober, woensdagen (26/06/2019) 
49709-2019

Velserbroek
Ster Bastion, verkoop van paardenworst 
etc. vanaf oktober, vrijdagen (26/06/2019) 
49703-2019

Ingediende aanvragen evenementenver-
gunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Vel-
sen maakt bekend dat hij in de periode 
van 22 juni tot en met 28 juni 2019 de 
volgende aanvragen voor een evene-
mentenvergunning heeft ontvangen op 
grond van de Algemene plaatselijke ver-

ordening artikel 2:10. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

Velsen-Noord
Subaru beach battle Wijk aan Zee, op 24 no-
vember 2019 van 10:00 tot 14:00 uur, locatie: 
Strand Wijk aan Zee,
Pier Velsen (26/06/2019) 49674-2019

Santpoort-Zuid
Theatervoorstelling Willem van Oranje op 
3 en 4 september 2019 van 19:30 tot 23:00 
uur en op 5 tot en met 7 september 2019 van 
19:30 tot 23:00 uur, locatie Ruïne van Breder-
ode (21/06/2019) 50234-2019

Santpoort-Noord
Porto Santo 2019 (Italiedag), op 7 september 
2019 van 10:00 tot 17:00 uur, locatie: 
Broekbergerplein en Nieuwe plein
 (24/06/2019) 48643-2019

Kapmeldingen
In Velsen-Noord en Velserbroek zijn bij een 
aantal Iepen de iepziekte aangetro� en. 

Locaties Velsen-Noord
•  Wijkeroogpark tussen wandelpad en 

pad naar gasstation: 1 Iep omtrek 20-30 
cm.

•  Wijkeroogpark langs fi etspad hoek wan-
delpad: 6 iepen omtrek <20 cm en 4 ie-
pen omtrek 20-30 cm.

•  Pontweg ter hoogte van de pont: 2 iepen 
omtrek <20 cm en 1 iep omtrek 20-30 cm

•  Wijkeroogstraat 134: 1 iep omtrek >100 
cm.

•  Sportpark Rooswijk Breedbandweg ach-
ter informatiebord: 4 iepen omtrek <20 
cm, 1 iep omtrek 20-30 cm, 1 iep omtrek 
30-50 cm.

•  Wenckenbachstraat: 1 iep omtrek 30-50 
cm.

Locaties Velserbroek
•  Rijksweg t.h.v. Rabobank kantoor: 4 ie-

pen omtrek 30-50 cm.
•  Tussen Rijksweg hoek Westlaan en fi ets-

tunnel langs slootzijde: 28 iepen omtrek 
<20 cm en 4 iepen omtrek 20-30 cm.

Bij iepziekte zijn wij verplicht om deze bo-
men te verwijderen. Dit voorkomt dat de 

ziekte zich verder verspreid onder de be-
staande Iepen.  

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders hebben op 
25 juni 2019 besloten om de naam Argus-
pad vast te stellen voor de weg tussen de 
Duin- en Kruidbergerweg naar het par-
keerterrein bij Het Molenduin in Drie-
huis.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-
mene wet bestuursrecht binnen een termijn 
van 6 weken na de dag waarop het besluit is 
bekend gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektroni-
sche weg (elektronisch formulier op www.

velsen.nl; werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van Burge-
meester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het besluit met bijbehorende kaart kunt u in-

zien bij de afdeling Informatiemanagement 
van de gemeente Velsen, Dudokplein 1 te 
IJmuiden. U kunt hiervoor een afspraak ma-
ken bij het KCC, of via telefoonnummer 0255 
567352.
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Hernieuwd vastgesteld bestemmingsplan Duingebied
Aankondiging
Burgemeester en wethouders maken be-
kend dat de gemeenteraad van Velsen 
in zijn vergadering van 27 juni 2019 het 
bestemmingsplan “Duingebied” (idn: 
NL.IMRO.0453.BP0600DUINGEBIED1-
R002) hernieuwd heeft vastgesteld.

Aanleiding
Op 5 juli 2017 heeft de gemeenteraad het be-
stemmingsplan Duingebied vastgesteld. Te-
gen dit besluit zijn twee beroepen ingesteld 
bij de Raad van State. De Raad van State heeft 
de gemeenteraad van Velsen opdracht gege-
ven een nieuw vaststellingsbesluit te nemen. 
Met de hernieuwde vaststelling wordt tege-
moet gekomen aan de beroepen die geheel of 
gedeeltelijk gegrond zijn verklaard.

Ligging plangebied
Het hernieuwd vastgestelde gedeelte van het 

bestemmingsplan Duingebied betreft uit-
sluitend de percelen behorende bij het na-
tuurbeheerbedrijf gelegen aan de Midden-
duinerweg 89, en de bewoonde voormalige 
bollenschuur aan de Duin- en Kruidberger-
weg 37.

Wat is er gebeurd
Het bijgebouw bij de woning aan de Duin en 
Kruidbergerweg 37 wordt al lange tijd be-
woond. Als gevolg van de uitspraak van de Af-
deling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State is ten behoeve van deze bewoning een 
zaaksgebonden overgangsrecht opgenomen. 
Met betrekking tot de percelen behorende bij 
het natuurbeheerbedrijf gelegen aan de Mid-
denduinerweg 89, is de bestemming ‘agra-
risch met waarden’ opgenomen. Ten behoe-
ve van de (huidige) opslag van balen met gras 
zijn op de verbeelding vlakken aangeduid 
waarbinnen de opslag mag plaatsvinden.

Plan inzien
Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening, ligt het hernieuwd vastgestelde be-
stemmingsplan “Duingebied” met ingang van 
5 juli 2019 gedurende 6 weken ter inzage bij:
- het gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden
- de centrale bibliotheek, Dudokplein 16, 
IJmuiden

Verder is het plan digitaal raadpleegbaar op 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
In de periode van ter inzagelegging kan op 
grond van artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke 
ordening bij de Raad van State beroep wor-
den ingesteld door een ieder die in zijn belan-
gen wordt geschaad vanwege de vaststelling, 
en dan alleen tegen de gewijzigd vastgestelde 
delen. Hiervoor is een gri�  erecht verschul-
digd. Het beroepschrift dient te worden ge-

zonden aan de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 
EA ‘s-Gravenhage. Meer informatie over 
de beroepsprocedure vindt u op www.raad-
vanstate.nl.

Bestemmingsplan in werking
Het besluit tot vaststelling van het bestem-
mingsplan/wijzigingsplan treedt in werking 
daags na afl oop van de genoemde beroeps-
termijn. Het instellen van beroep schorst de 
werking van het besluit niet op. Belangheb-
benden die beroep hebben ingesteld kunnen 
verzoeken om een voorlopige voorziening. 
Indien binnen de termijn naast het beroep-
schrift een verzoek om voorlopige voorzie-
ning is ingediend bij de Voorzitter van de Af-
deling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, treedt het besluit niet in werking voor-
dat op het verzoek is beslist.

Ontwerpbestemmingsplan Volkstuinen De Biezen
Aankondiging
Burgemeester en wethouders hebben 
een nieuw bestemmingsplan in voorbe-
reiding voor de volkstuinen in het gebied 
‘De Biezen’.

Aanleiding
Het ontwerpbestemmingsplan Volkstuinen 
De Biezen voorziet in de vervanging van een 
deel van het bestemmingsplan De Biezen, 
uit 2013. Het betreft uitsluitend de percelen 
waarop  volkstuinen aanwezig zijn. De aan-
leiding voor een nieuw bestemmingsplan is 
het handhavingstraject dat in 2016 is gestart. 
Uit de handhavingsactiviteiten bleek dat het 
merendeel van de dagverblijven op de volks-
tuinen afwijkt van het bestemmingsplan. Dit 
inzicht dwong het college om een nieuwe af-
weging te maken.  Het college heeft aan de 
gemeenteraad eerder dit jaar voorgesteld om 
het bestemmingsplan aan te passen zodat 
dagverblijven tot 25m2 zijn toegestaan. De 
gemeenteraad heeft ingestemd met dit voor-
stel. Daarom wordt nu het ontwerpbestem-
mingsplan ter visie gelegd. 

Ligging plangebied
Het gebied ‘De Biezen’ wordt aan de westzij-
de begrensd door de Hagelingerweg, aan de 

oostzijde door de Rijksweg, aan de noordzij-
de door de spoorbaan Haarlem-Beverwijk en 
aan de zuidzijde door de Santpoortse Dreef. 
Het plangebied omvat uitsluitend de 5 volks-
tuincomplexen. 

Plan inzien
Het ontwerpbestemmingsplan Volkstuinen 
De Biezen (idn: NL.IMRO.0453.BP1403BIE-
ZENVOLKS1-O001) ligt met ingang van 5 
juli 2019 gedurende zes weken voor een ieder 
ter inzage bij: 
- Gemeentehuis Velsen: Dudokplein 1, 
IJmuiden. 
 - Centrale bibliotheek: Dudokplein 16, 
IJmuiden.
Het plan is digitaal raadpleegbaar op www.
ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen indienen
Gedurende de termijn dat het plan ter inza-
ge ligt, kunt u een zienswijze indienen op het 
ontwerpbestemmingsplan. 
Dit doet u door een brief te richten aan:
Gemeenteraad van Velsen
Zaaknr. 47012-2019
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Of via ro@velsen.nl onder vermelding van 
“zienswijze bestemmingsplan Volkstuinen 
De Biezen”. Vergeet daarbij niet duidelijk uw 
fysieke postadres aan te geven. Voor het in-

dienen van mondelinge zienswijzen kunt u 
een afspraak maken met de heer D. Bethle-
hem, telefoonnummer 0255-567200. 
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Thuis in Santpoort
Onder een lommerrijk dak van bladeren
Op weg naar de Pinksterfair bent 
u er ongetwijfeld langsgelopen: 
een ronde stenen bank met een 
grote vaas erop. Hij staat aan het 
begin van de oorspronkelijke op-
rijlaan naar Duin en Kruidberg, te-
genover de bomenlaan naar Ken-
nemergaarde, aan het eind waar-
van de fam. Cremer haar eigen 
stationnetje had.
Hoe komt die bank daar in het 
groen? Op 16 januari 1923 was 

het echtpaar Cremer-Hogan 50 
jaar getrouwd. De heren van de 
Deli Spoorweg Maatschappij in 
Indië (Sumatra), waar Theodoor 
Cremer medeoprichter van was, 
gaven een ronde tuinbank met 
vaas in het midden. De zuil van de 
vaas is 2,5 m hoog. Op de rugleu-
ning staat de volgende inscriptie: 
‘Aan den heer en mevrouw T. Cre-
mer-Hogan ter gelegenheid van 
hunne vijftigjarige echtvereeni-

ging’. Verder is de bank voorzien 
van allerlei versierringen, waaron-
der gehoornde gezichten en staat 
hij op vier leeuwenpoten.
Misschien leuk om tijdens een 
wandeling in dat park er langs te 
lopen en aan het eind op het ter-
ras iets te drinken. 

Stichting Santpoort
Tekst: Jos Diekstra
Foto: Florian van der Horst

‘Samen met clubs en verenigingen vieren we de winst. De échte winst.’

Rabobank IJmond steunt clubs en 
verenigingen met Rabo ClubSupport

Clubs en verenigingen die zich in-
schrijven voor Rabo ClubSupport, 
voeren campagne om stemmen 
te werven voor een zelf opgege-
ven bestedingsdoel. Iedere stem 
is daarbij geld waard. Zonnepa-
nelen op het clubhuis, betere 
breinaalden, organisatie van een 
Ouder-Kind Toernooi; wat een 
club ook dringend nodig heeft of 
graag wil verwezenlijken, met Ra-
bo ClubSupport is de kans groot 
dat het er daadwerkelijk van 
komt. En het mooie is, als lid van 
Rabobank heb je invloed en stem 
je mee op deze mooie doelen en 
initiatieven. 

Samen vieren we de winst
En dat is belangrijk. Clubs en ver-
enigingen moeten vaak creatief 
zijn om te kunnen voortbestaan. 

Terwijl ze veel meer betekenen 
dan alleen ontspanning bieden of 
mensen laten sporten. Clubs en 
verenigingen maken de leden, de 
buurt en de lokale samenleving 
sterker. Het is de plek waar leden 
samenkomen. Talenten ontplooid 
én benut worden. Dat is de éch-
te winst. 
We ondersteunen hen zodat zij 
kunnen blijven doen wat ze nu 
al doen. Onze wereld, buurt voor 
buurt, beter en sterker maken. 

Rabo ClubSupport
Rabobank IJmond stelt in 2019 
in totaal 50.000 euro beschikbaar 
om te investeren in lokale clubs 
en verenigingen. Clubs en vereni-
gingen hebben een persoonlijke 
uitnodiging uit naam van de loka-
le Rabobank ontvangen met een 

unieke code om zich in te schrij-
ven voor Rabo ClubSupport. 
Verenigingen en stichtingen kun-
nen zich aanmelden tot en met 
20 september 2019. De stemperi-
ode start op 27 september 2019. 

Meer informatie over Rabo Club-
Support vind je op Rabobank.nl/
clubsupport. (foto: aangeleverd)

Velsen - In juni is de campagne van Rabo ClubSupport van start 
gegaan. Verenigingen en stichtingen zijn uit naam van hun ei-
gen lokale Rabobank uitgenodigd om zich in te schrijven voor Ra-
bo ClubSupport. Of het nu een breivereniging of een van de vele 
voetbalclubs is, als maatschappelijke bank gelooft Rabobank in 
de kracht van clubs, verenigingen en stichtingen. Ze maken de le-
den, buurt en de lokale samenleving sterker.
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Het jonge IJmuiden trekt na de 
opening van het Noordzeeka-
naal in korte tijd veel nieuwe be-
woners aan. Onder hen bevinden 
zich veel rooms-katholieken uit 
andere vissersplaatsen, waaron-
der Den Helder en Volendam. In 
het begin kerken zij in Driehuis 
en Santpoort. IJmuiden is onder-
deel van het Bisdom Haarlem en 
valt onder de St. Engelmundus-
parochie van Driehuis. Na enkele 
jaren wordt de bovenverdieping 
van het kantoor van het Sleep-
vaartbedrijf A.D. Zurmühlen in 
de Kanaalstraat – tegenover het 
nog bestaande vroegere post-
kantoor – gehuurd voor de bij-
eenkomsten. Na de plechtige in-
wijding op 23 december 1880 
draagt de pastoor van Driehuis 
hier op zon- en feestdagen de mis 
op. Omdat het aantal rooms-ka-
tholieken in IJmuiden snel groeit, 
besluit de bisschop van Haarlem 
tot de bouw van een eigen kerk in 
IJmuiden. Op 15 mei 1884 wordt 
de St. Gregoriuskerk aan de Ka-
naalstraat in gebruik genomen. 
Het werkgebied wordt het tot de 
parochie van Driehuis behoren-
de gedeelte ten westen van de 
spoorlijn Haarlem-Uitgeest.

De meeste rooms-katholieke kin-
deren uit IJmuiden gaan aanvan-
kelijk naar de hervormde Comi-
téschool. De ouders vinden ech-
ter dat de lessen in Bijbelse ge-
schiedenis niet in lijn zijn met de 
rooms-katholieke leer. Zij dringen 
er daarom bij het kerkbestuur op 
aan om zo snel mogelijk een ei-
gen school te stichten. In 1909 
start de bouw van een school met 

voorlopig zes lokalen en een zus-
terhuis. Het zusterhuis – de late-
re Brulboei – huisvest de zusters 
van de ‘Congregatie van de Zus-
ters van het Arme Kindje Jezus’ uit 
Simpelveld, die zich met het on-
derwijs gaan bezighouden. Op 
aandringen van de ouders krijgen 
de jongens uit de hoogste twee 
klassen van de lagere school van-
af 1916 een onderwijzer in plaats 
van een zuster. Al snel wordt de 
gemengde school uitgebreid en 
wordt deze gesplitst in de Clara-
school voor meisjes en de Heilig 
Hartschool voor jongens.

In 1925 betrekt de jongensschool 
nieuwbouw aan de Tasmanstraat 
bij het vooroorlogse Kennemer-
plein. Tijdens de Tweede We-
reldoorlog wordt dit schoolge-
bouw gesloopt ten behoeve van 
schootsveld. Er wordt geschoold 
naast de Claraschool in de Kerk-
straat. Pas 18 jaar later komt er 
vervangende nieuwbouw aan de 
Eenhoornstraat, in de jonge wijk 
Duinwijk, niet ver van de in 1960 
ingezegende Petruskerk aan de 
Venusstraat. Deze school wordt, 
net als op dat moment de Clara-
school, een gemengde school. Bij 
de start van de bouw van de nieu-
we school op 17 oktober 1960 
wordt met de eerste steen een 
tijdcapsule ingemetseld. De tijd-
capsule bevat een oorkonde, die 
getekend is door onder meer de 
opdrachtgever, de ontwerper en 
de aannemer.

De nieuwe Heilig Hartschool aan 
de Eenhoornstraat wordt al snel 
te klein en er worden noodloka-

len geplaatst. Omdat de school 
het aantal leerlingen van het snel-
groeiende IJmuiden niet aankan, 
wordt besloten tot opsplitsing. 
Vanuit de Heilig Hartschool start 
in 1964 de Kennedyschool on-
der leiding van schoolhoofd Geer 
Kramer in een lokaal van de Hei-
lig Hartschool en twee noodlo-
kalen. Na enkele omzwervingen 
krijgt de Kennedyschool in 1969 
haar eigen gebouw aan de Keet-
berglaan in Zeewijk.

In de jaren zeventig wijzigt de 
Heilig Hartschool haar naam in 
Eenhoornschool. De Claraschool, 
aan de Kerkstraat in Oud-IJmui-
den kampt met een tekort aan 
leerlingen en wordt gesloten. De 
leerlingen kunnen naar de Een-
hoornschool maar velen gaan 
naar de Comitéschool. In 1995 fu-
seren de Eenhoornschool en de 
Kennedyschool tot De Zandlo-
per. In 2008 sluit de locatie aan 
de Keetberglaan door een te-
kort aan leerlingen. De Zandloper 
gaat door op locatie Eenhoorn-
straat. In 2015 verhuist De Zand-
loper naar het in september dat 
jaar geopende complex De Ring, 
dat is verrezen achter de inmid-
dels gesloopte Sporthal Zeewijk 
op de hoek van de Planetenweg 
en de Eenhoornstraat. De basis-
school gaat verder onder de nieu-
we naam ‘de Ze�er’. Het gebouw 
aan de Eenhoornstraat wordt nog 
korte tijd gebruikt door het Ten-
der College, tijdens de renovatie 
van een van haar eigen gebou-
wen. In mei 2017 start de sloop. 
Hierbij komt als verrassing de bij-
na zestig jaar geleden geplaatste 
tijdcapsule tevoorschijn!

De foto, gemaakt in 2008, toont het 
voormalige schoolgebouw van de 
Heilig Hartschool, Eenhoornschool 
en De Zandloper aan de Eenhoorn-
straat.

Wekelijks legt Erik Baalbergen 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 voormalige Heilig Hart-
school, Eenhoornschool en De Zandloper. 

ViVa! trakteert
Regio - Begin vorige week, toen het zo ontzettend warm was, konden 
de thuishulpen en thuiszorgmedewerkers van ViVa! Zorggroep een 
welverdiend ijsje halen bij de plaatselijke ijsboer. Even verkoeling na 
een dag hard werken bij extreem weer! Er werd dankbaar gebruik van 
gemaakt. (foto: aangeleverd)

Open toernooien-week bij LTC Groeneveen
Santpoort - Het is een komen 
en gaan deze week aan het 
Kerkpad in Santpoort-Noord. 
LTC Groeneveen organiseert 
haar jaarlijkse tennistoernooien 
WADO OPEN en WADO 50+. En 
voor het eerst dit jaar ook een 
Padel Open toernooi. Padel is 
een nieuwe sport die Nederland 
stormenderhand verovert. Met 
twee zogenaamde Padel kooien 
is Groeneveen uniek in de regio 
IJmond. Padel is heel leuk om te 
spelen en minstens zo leuk om 
te kijken.
In totaal doen 550 spelers mee 
aan de diverse toernooi-onder-
delen. Het leeuwendeel daarvan 
speelt het WADO OPEN tennis 
toernooi, dat al voor de 16e keer 
wordt gesponsord door Van 
Waalwijk Van Doorn Makelaars & 
Taxateurs. Naast het hoofdtoer-
nooi, waarin spelers met sterkte 
9 tot en met 2 om de titel strij-
den, presenteert Groeneveen 
op donderdag- en vrijdagavond 
weer het Top Tennis Event. 
Spelers uit het ATP circuit ne-
men het hierbij tegen elkaar, en 
tegen twee Groeneveen toppers 
op voor een plaats in de �nale 
op zondagmiddag. Tennislief-
hebbers mogen dit niet missen!

Een korte greep uit de rest van 
het programma:
- WADO 50+ werd geopend met 
een warming-up onder leiding 
van Olga Commandeur (zie arti-
kel elders in deze editie)
- De hele week TOV racket be-
spanning service aanwezig. Be-
spanning met oranje snaar mo-
gelijk zolang de Oranje Leeu-
winnen nog aan het WK voetbal 
deelnemen. 

- Massage aanbod op vrijdag 
om de vermoeide spieren te 
prepareren voor het �naleweek-
end.
- Dagelijks wisselende catering 
met heerlijke maaltijden voor 
een prikkie.

Kijk voor meer informatie op 
www.ltcgroeneveen.nl. (foto: 
aangeleverd)

Dubbel feest bij Schoon-
heidscentrum Annabelle
Santpoort-Noord - Het is dub-
bel feest bij Schoonheidscentrum 
Annabelle! 25 Jaar geleden ga-
ven ze hun eerste behandeling; 
anno 2019 zijn ze uitgegroeid 
tot een begrip in en buiten de re-
gio. In 2014 wonnen ze de felbe-
geerde Beauty Award voor ‘bes-
te schoonheidssalon van Neder-
land’ (meer dan 4 medewerkers), 
en in 2015 werden ze benaderd 
om Nederlands eerste Powered 
by LOOkX Salon te worden. Ans, 
die altijd open staat voor vernieu-
wing, zei hier volmondig ja op. 
Daarmee haalde Schoonheids-
centrum Annabelle in samenwer-
king met LOOkX merkoprichter 
Cindy van der Peet nog meer an-
ti-ageing- en huidverbeterings-
expertise in huis. In 2016 werd de 
salon zélf grondig onder handen 
genomen en getransformeerd 
tot het pareltje wat het nu is: een 
lichte, sfeervolle salon, gespecia-
liseerd in huidverbetering en ver-
oudering. Marleen Nijman, voor-
heen werkneemster, is inmiddels 
toegetreden als mede-eigenaar.
Bij Schoonheidssalon Annabel-

le ligt het niveau buitengewoon 
hoog. Er wordt gewerkt met de 
nieuwste apparatuur en ver�jnde 
technieken om nóg meer resul-
taat te krijgen. Daarnaast hebben 
drie medewerkers een acné spe-
cialisatie (vergoed door veel zorg-
verzekeraars).
 
Ook LOOkX viert feest, want ze 
bestaat 20 jaar. Schoonheidscen-
trum Annabelle werkt al 20 jaar 
met dit cosmeticahuis uit Heiloo. 
De verklaring van Ans: ,,LOOkX 
biedt onze klanten wat ze ver-
dienen, namelijk snel een mooie, 
stralende huid. We hebben afge-
lopen jaren duizenden mannen 
en vrouwen geholpen en we ho-
pen dit nog lang te kunnen doen.” 
Geniet mee van dit dubbele jubi-
leum, en boek nú een mini-lift be-
handeling met een wel heel �jn 
cadeau. Zie de advertentie in de-
ze krant.

Schoonheidscentrum Annabel-
le bevindt zich op de Hoofdstraat 
137 in Santpoort-Noord, tel. 023-
5384090. (foto: aangeleverd)
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Letters aangekomen in IJmuiden

In Engelmunduskerk Oud-Velsen
Zomerexpositie: Cor Dik (1906-1975)
Velsen-Zuid - In de maanden ju-
li en augustus is er in de Engel-
munduskerk in Oud-Velsen een 
expositie met werk van de 20e-
eeuwse schilder Cor Dik (1906-
1975) te bezichtigen.

De expositie staat in het teken 
van de restauratie van het fresco 
door Cor Dik uit 1956, in de voor-
malige banketbakkersschool De 
Berkho� te Amsterdam.
De opbrengst bij verkoop (uit fa-
miliebezit) komt ten goede aan 
de fondsenwervingsactie ten ba-
te van restauratie van zijn fres-
co. Er is een documentaire over 
zijn leven en werk te zien, en een 
doorlopende powerpoint over 
het fresco. Er zijn schilderijen, 
aquarellen en gra�ek, zoals litho’s 
en Bijbeltekeningen in gewassen 
inkt.
De expositie wordt geopend op 
zondag 7 juli om 14.00 uur met 
een speciale gast, een inleiding 
op de expositie en een drankje. 
Op zondag 11 augustus is er een 
middagprogramma over Cor Dik 
en het fresco van 14.00 tot 16.00 
uur.
Openingstijden van de exposi-
tie: alle zondagen van 7 juli tot en 
met  25 augustus 2019 van 13.00 
tot 16.00 uur.

Cor Dik
Cor Dik werd nu eens als impres-
sionist of realist, dan weer als ex-
pressionist gezien. Voor Dik zelf 
waren al deze ismen onbelang-
rijk. Zijn werk kenmerkte zich 
door een onophoudelijk zoeken 
naar een innerlijke atmosfeer. Hij 
volgde de ontwikkelingen van de 
moderne en de naoorlogse ab-
stracte kunst met belangstelling, 
maar bleef zelf vasthouden aan 
de werkelijkheid. In de traditio-
nele genres portret, landschap en 
stilleven ontwikkelde hij een ken-
merkend handschrift, met helde-
re composities opgebouwd uit 

‘gekleurde’ grijstinten.
Als zoon van een kuiper kon hij 
niet naar de kunstacademie. Hij 
doorliep de Rijkskweekschool in 
Haarlem, ook wel de ‘Universiteit 
voor arme jongens’ genoemd. Na 
de verplichte vijf jaar voor de klas 
koos hij de�nitief voor het kun-
stenaarschap. Zijn vrouw, onder-
wijzeres Sies Dik Noorman steun-
de hem hierbij. Van 1945 tot 1965 
woonde en werkte hij in Amster-
dam, waar hij een aantal grote 
projecten realiseerde. Hij daag-
de zichzelf uit om zo veel moge-
lijk verschillende technieken on-
der de knie te krijgen.
Een van de resultaten was een 

fresco van 80 vierkante meter 
over twee etages, dat hij in 1956 
in de Banketbakkersschool in de 
Wibautstraat mocht aanbrengen. 
Aanvankelijk kreeg hij alleen ma-
teriaalkosten vergoed, maar de 
gemeente was zo tevreden over 
het resultaat, dat hij achteraf toch 
een honorarium ontving.
 
Hester Dik
Speciaal voor de gelegenheid 
zijn er ook werken van Diks klein-
dochter Hester Dik (1967) te zien. 
Voor haar contrastrijke portretten 
op doek en papier neemt ze vaak 
kunstenaarsportretten als uit-
gangspunt, ook van Cor Dik.

IJmuiden - De .IJmuiden-let-
ters zijn vrijdagochtend aan-
gekomen op de Trawlerkade. 
Net op tijd voor het Havenfesti-
val IJmuiden, dat zaterdag los-
barstte.

,,Met de letters laten wij zien dat 
bezoekers uit binnen- en buiten-
land van harte welkom zijn en 
dat wij graag een bijdrage leve-
ren aan de spreiding van de toe-
risten over de metropoolregio 
Amsterdam’’, aldus citymarke-
teer Friso Huizinga. ,,Door de let-
ters ook neer te zetten op gro-
te publieksevenementen, willen 
we meer mensen verleiden nog 
eens terug te komen voor een be-
zoek aan onze mooie gemeente. 
Maar we hopen ook dat de inwo-
ners van onze gemeente door de 
letters trotser worden op wat we 
hier allemaal hebben. Want dat is 
echt heel veel. Dit is Nederland in 
het klein.’’
,,Cruisepassagiers die in IJmuiden 
aankomen weten niet altijd pre-

cies waar ze zijn’’, vult voorzitter 
Bas Kuntz van Stichting Citymar-
keting Velsen aan. ,,Om duidelijk 
te maken dat ze zich op één van 
de meest veelzijdige plekken in 
Nederland bevinden, hebben wij 
een nieuw YouTube-�lmpje en 
deze letterobjecten laten maken 
die we koppelen aan onze zomer-
campagne #ontdekijmuiden. Wij 
zijn ervan overtuigd dat de let-
ters net zo vaak gefotografeerd 
gaan worden als de vuurtoren of 
de zonsondergang op het strand.’’
Maandagochtend zijn de letters 
naar de Felison Cruise Terminal bij 
de IJmondhaven verhuisd, waar 
dit jaar meer dan zestig cruise-
schepen aanmeren. Deze zomer 
zijn de letters ook nog te zien op 
het Zomerfestival .IJmuiden, bij 
de festivals in de Velsen Valley en 
op Dorpsfeest Santpoort.

Win een etentje voor twee per-
sonen
De letters kunnen deze zomer 
ook mee op vakantie. Download 

de CitySign App en plaats de let-
ters met behulp van Augmented 
Reality (AR) op elke willekeurige 
locatie die je bezoekt. 

De CitySign App is gratis te down-
loaden voor iPhone en Android. 
Citymarketing beloont de leuk-
ste foto’s van de .IJmuiden-letters 
- virtueel óf in het echt - met een 
etentje voor twee personen in 
een lokaal visrestaurant. 

Deel de foto (openbaar) op social 
media met de hashtag #ontde-
kijmuiden en wie weet zit jij straks 
heerlijk te dineren! Meedoen kan 
tot 15 september 2019. De win-
naars worden bekend gemaakt 
op www.ijmuiden.nl en de social 
mediakanalen van .IJmuiden.

De .IJmuiden-letters zijn mede 
mogelijk gemaakt door de ge-
meente Velsen, het Rabo Inves-
teringsfonds, Zeehaven IJmuiden 
en KVSA. (foto: Erik Baalbergen)

Energieke avond bij BRAK IJmuiden

Werk in uitvoering
IJmuiden - Ter hoogte van het 
Kennemerplein en het Van Pop-
taplantsoen wordt volop ge-
werkt. De rijbaan is afgesloten en 
met behulp van graafmachines 
wordt grond verplaatst. Het gaat 
om de aanleg van een verbin-
ding tussen het Van Poptaplant-
soen en de Julianakade. Deze ver-
binding maakt straks deel uit van 

wat in de wandelgangen de ‘klei-
ne centrumring’ wordt genoemd. 
Het doel is om verkeer vanaf het 
Moerbergplantsoen op deze ma-
nier gemakkelijker te laten door-
rijden naar de Julianakade. De 
werkzaamheden lopen vooruit 
op een complete reconstructie 
van de Kennemerlaan, die na de 
werkzaamheden een 30-kilome-

terzone moet worden. Het beper-
ken van de maximum snelheid 
past beter bij het gebruik van de 
Kennemerlaan als woon- en win-
kelstraat. De start van die werk-
zaamheden staat voor eind 2019 
gepland. Tegen die tijd moet het 
hier getoonde project voltooid 
zijn. (tekst: Bos Media Services, fo-
to: Reinder Weidijk)

Velsen - Kritische vragen werden 
gesteld afgelopen woensdagavond 
28 juni aan de experts van het Duur-
zaam Bouwloket en Energiek Vel-
sen. ‘Hoe gaan we dat allemaal beta-
len?’ en ‘Wat kan je nu eigenlijk wél 
doen met een sociale huurwoning?’. 
En ‘Hoe zit het met warmtepompen 
en de energievraag om deze pom-
pen draaiend te houden?’ 

,,Ik verkoop niets’’, grapte Gijs Ver-
donk van het Duurzaam Bouwloket. 
Zijn presentatie resulteerde in een 
ongezouten en heldere uiteenzet-
ting over wat er allemaal te bespa-
ren valt op energiekosten met een 
klein investeringsbudget. Tijdens de 
publieksavond bij BRAK ontstond 
een levendig gesprek waar bewo-
ners uit de IJmond hun zorgen uit-
ten over de betaalbaarheid van 
energierekeningen, de soms mislei-
dende informatie over duurzaam-
heidsoplossingen en de (on)moge-
lijkheden om iets aan je woning te 
doen. 
Diverse low-budget bespaartips 
werden gedeeld, mét terugverdien-
tijden en rendement opbrengs-
ten. Zo verdient zilverkleurige radi-
atorfolie zich bij ieder huis gegaran-
deerd terug binnen 2 jaar. Met een 
ongeïsoleerde spouw levert het al 
snel 17,50 euro besparing per m2 
per jaar op. Maar ook bij goed geïso-
leerde muren is er nog een bespa-
ring te halen; 3 euro per m2 per jaar. 
Bij een gemiddelde bouwmarkt kan 
je al veel artikelen kopen, die met el-
kaar kunnen zorgen voor een ver-
laging van de energiekosten. Daar-

naast was het ook heel verhelderd 
om het gemiddelde verdienmo-
del van de zogenaamde ‘lease’ zon-
nepanelen in cijfers te zien. Via een 
ogenschijnlijk betaalbaar maand-
bedrag, heb je na 10 jaar toch zeker 
200% van de nieuwwaarde van de 
panelen betaald! 
Een interessanter aanbod is dan ook 
het project van de non-pro�t orga-
nisatie Energiek Velsen: collectie-
ve zonnedaken. Met een speciale 
‘postcoderoosregeling’ kan je bin-
nen een bepaalde postcode zonne-
stroom afnemen, van panelen die 
elders op daken worden geplaatst. 
Zo kan je ook gebruik maken van 
zonne-energie wanneer je eigen 
dak niet voor panelen geschikt is, 
zoals bijvoorbeeld bij sociale huur-
woningen. Heb je dakruimte over? 

Ook dan is dit project zeer interes-
sant!
Een avond vol kennisdeling dus bij 
BRAK aan het Kennemermeer. De 
objectieve informatie en alle mo-
gelijkheid om over de verschillen-
de onderwerpen vragen te stellen 
werden door de bezoekers zeer ge-
waardeerd. En ondanks alle uitda-
gingen die ‘de energietransitie’ ons 
biedt, was het overkoepelende ad-
vies op de avond; laat je niet ont-
moedigen maar start klein. Iede-
re stap is namelijk mooi meegeno-
men! 
Meer informatie over subsidierege-
lingen van Gemeente Velsen voor 
duurzame toepassingen vindt men 
op https://www.velsen.nl/produc-
ten/woningtoepassingen-subsidie. 
(foto: aangeleverd)

Cor Dik aan het werk (foto: aangeleverd)

Activiteiten-
week in 
Velserbroek
Velserbroek - Jong en oud kan 
de zomervakantie goed begin-
nen in Velserbroek. Buurtbewo-
ners organiseren met en voor el-
kaar de ‘#impact week’ (voorheen 
Sonrise). In de week van 15 tot 18 
juli zijn er verschillende activitei-
ten met onder andere sport, spel 
en op woensdag een echte ‘vos-
senjacht’. Alle belevenissen vin-
den plaats rondom het Zwanen-
bloemplantsoen. Kijk voor meer 
informatie op de website hart-
voorvelserbroek.nl/impact. (foto: 
aangeleverd)
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Onderzoek naar Kenter Jeugdhulp
Velsen - Er komt een onafhan-
kelijk onderzoek naar de be-
drijfsvoering bij Kenter Jeugd-
hulp. De gemeenten in de re-
gio’s Zuid-Kennemerland, 
IJmond en Haarlemmermeer 
hebben daartoe in overleg met 
de hulpverleningsinstantie be-
sloten. De aanleiding voor het 
onderzoek is bezorgdheid over 
de continuïteit van de gelever-
de diensten.

Het college van burgemeester en 
wethouders laat in een verklaring 
weten vertrouwen te hebben in 
de geboden hulpverlening van 
Kenter: ,,Er zijn geen signalen dat 
de kwaliteit van hulpverlening in 

het geding is.’’  Toch namen de 
gemeenten onlangs uit voorzorg 
contact op met de bestuurder 
van Kenter Jeugdhulp en de raad 
van toezicht, omdat er signalen 
waren ontvangen over proble-
men in de organisatie. Dit overleg 
werd gevoerd door een afvaardi-
ging van de gemeente Haarlem-
mermeer, de regio IJmond en de 
regio Zuid-Kennemerland. Ken-
ter Jeugdhulp gaf toen aan dat de 
problemen een samenloop van 
verschillende omstandigheden 
betre�en. Het zou onder meer 
gaan om een onvoldoende func-
tionerend ICT-systeem en ondui-
delijkheid over de kostprijsdek-
kendheid van de tarieven voor 

ambulante hulp.
Een extern onderzoeksbureau 
gaat nu in kaart brengen welke 
factoren en gebeurtenissen dis-
continuïteit bij Kenter Jeugdhulp 
kunnen veroorzaken. 
Ook is aan de organisatie ge-
vraagd om mogelijke toekomst-
scenario’s aan te leveren, die door 
het externe onderzoeksbureau 
worden getoetst op �nanciële en 
inhoudelijke haalbaarheid. 
De gemeenten kiezen bewust 
voor deze aanpak om te voorko-
men dat de jeugdzorg in gevaar 
komt. Kenter Jeugdhulp moet 
uiterlijk 1 september een eerste 
versie van het verbeterplan aan-
leveren. (Bos Media Services)

Open dag Telstar op zaterdag 6 juli
Velsen-Zuid - Op zaterdag 6 ju-
li transformeert het Rabobank 
IJmond Stadion tot een waar 
walhalla voor de mensen met 
een voorliefde voor de Witte 
Leeuwen, en dat zijn er veel! 
Vanaf 14.00 uur opent men de 
spreekwoordelijke deuren en 
ook dit seizoen gaan ze weer 
wagenwijd open voor de sup-
porters!

Elk jaar draait de open dag om 
de kennismaking met de nieu-
we selectie, zo ook dit jaar. Door 
middel van een vol programma 
kunnen belangstellenden in een 
paar uur tijd kennis maken met 
de nieuwe spelers, de nieuwe 
trainer, maar kan men ook wor-
den bijgepraat over de groot-
se plannen van de club om tij-
dens de 63e verjaardag (2026) te 
schitteren in de Eredivisie, mee-
doen met de activiteiten op en 
rond het veld of genieten van 
een hapje en een drankje bij on-
ze gezellige horecaplein. Ook 
kunnen de koopjesjagers hun 
slag slaan bij de kramen vol met 

merchandising die, traditioneel, 
voor dumpprijzen worden ver-
kocht en kunnen de jongste sup-
porters hun digitale slag slaan 
tijdens de Fortnite challenge en 
krijgen zij tips van de o�ciële Es-
porter van de Witte Leeuwen. De 
dag zal worden afgesloten met 
een oefenwedstrijd tegen de bu-
ren, en vrienden, van VV IJmui-
den. 
Speciaal voor de jongste Telstar 
supporters komt niemand min-
der dan FOX Sports commen-
tator Leo Driessen langs op de 
open dag. 
Tijdens een interactieve sessie 
zal Leo vertellen over zijn bele-
venissen als commentator, maar 
zal hij ook tips en tricks geven 
over hoe jij commentator kunt 
worden. Het is niet nodig je in te 
schrijven voor deze sessie.

Programma:
14.00 uur: start open dag 
- Handtekeningen jagen
- Speelveld vol met activiteiten 
voor de kids met onder andere 
footgolf en onderdelen Telstar 

clinics
- Kramen met merchandising en 
informatie over tickets, maat-
schappelijke projecten, meeting 
& events en de kidsclub
- Horecaplein open met heerlijke 
broodjes en drankjes 

14.30 uur: Kennismaking met 
Andries Jonker
16.00 uur: 
- Einde activiteiten op het veld
- “Telstar 2026” commercieel di-
recteur Steef Hammerstein
- Leo Driessen - FOX Sports
- Warming up beide ploegen

17.00 uur: Telstar - VV IJmuiden

18.45 uur: Einde open dag en 
laatste handtekeningen jagen

De open dag van Telstar is de ge-
hele dag vrij te bezoeken! Het 
wordt een fantastisch voetbal-
feest! Hou de website van Tel-
star goed in de gaten om op de 
hoogte te blijven van de laatste 
ontwikkelingen. (foto: aangele-
verd)

Nieuw dit jaar op 2Generations: meer 
artiesten, extra verrassende elementen
Velserbroek - Op zaterdag 6 ju-
li van 16.00 tot 00.00 uur dan-
sen verschillende generaties 
weer met de voetjes in het zand 
van Villa Westend op muziek va-
riërend van Edsilia Rombley en 
Gers Pardoel tot dé Queen Tribu-
te Band, Crazy Little Things. Kid 
Creole & The Coconuts kan door 
omstandigheden niet optreden, 
maar de line-up bestaat dit jaar 
uit méér artiesten dan vorige ja-
ren en de organisatie heeft ook 
nog een aantal verrassingen in 
petto.

2Generations staat al jaren bekend 

als het leukste beachfestival van 
de regio. De formule met 20’ers tot 
70’ers op de dansvloer is uniek. 
Bovendien heeft de organisatie 
(Bas Dortmund-Exclusevents en 
Villa Westend) extra beleving en 
verrassingen toegevoegd aan de 
show. Wat precies de verrassingen 
zijn verklapt de organisatie nog 
niet. De dresscode dit jaar is paars 
& wit. 

De line-up: 
16.00 - 18.00 DJ Friso
18.00 - 18.30 Funky Diva Ezz
18.30 - 19.30 DJ Barry Brand
19.30 - 20.00 Edsilia Rombley

20.00 - 20.30 DJ Barry Brand
20.30 - 21.15 Queen Tribute Band: 
Crazy Little Things
21.15 - 21.45 DJ Barry Brand
21.45 - 22.15 Gers Pardoel
22:15 - 23:15 Joel Borelli & Friends 
- Sanne de Winter - Mysteryguest
23.15 - 00.00 DJ Robin ‘Jaydee’ Al-
bers

De organisatie verwacht weer een 
volledig uitverkochte editie. Tic-
kets à € 34,50 zijn verkrijgbaar 
aan de bar bij Villa Westend, West-
laan 41 Velserbroek, of online op 
www.2generations.nl. (foto: aan-
geleverd)

Zouttherapie helpt bij
luchtweg- en huidproblemen
Regio - Het inademen van micro-
deeltjes zout om allerlei gezonds-
heidsklachten te verminderen, is 
bezig aan een wereldwijde op-
mars. Steeds meer mensen met 
bijvoorbeeld astma, COPD, ec-
zeem, hoesten of chronische ver-
koudheid ontdekken de heilza-
me werking van zouttherapie, of-
tewel Halotherapie. In Nederland 
zijn inmiddels meerdere klinie-
ken met een snel groeiend aan-
tal klanten vanwege de positieve 
resultaten. Ook Amsterdam-West 
heeft nu zijn eerste zoutkamer: 
Salt Room.
 
Schone zoute lucht
In Salt Room brengt de haloge-
nerator droge microdeeltjes far-
maceutisch (gezuiverd) zout in 
de lucht. Deze lucht adem je in en 
zuivert de luchtwegen. De lucht 
die de generator in de ruimte ver-
spreid is heel schoon omdat de-
ze ge�lterd wordt. Door de juis-
te combinatie van temperatuur 
en luchtvochtigheid wordt een 
uniek microklimaat nagebootst; 
de ideale omstandigheden voor 
het gezond houden van luchtwe-
gen en huid. 
Een Halotherapiebehandeling 
bij Salt Room duurt 60 minuten. 
De eerste kennismakingssessie 

kost 9 euro. Tijdens de behan-
deling zit je in een comfortabele 
stoel en kun je gewoon je eigen 
kleding aanhouden. Halothera-
pie is een verademing voor de 
luchtwegen, werkt ontstekings-
remmend, kalmeert de huid en 
vormt een boost voor je im-
muunsysteem. 
 
Geschikt voor jong en oud
Halotherapie is 100% medicijn-

vrij en zonder bijwerkingen. De 
therapie is ook geschikt voor kin-
deren en baby’s vanaf 6 maan-
den oud. 

Nieuwsgierig? 
Saltroom Halotherapie Amster-
dam, info@saltroom.nl, 020 - 786 
9808, Karel Klinkenbergstraat 
115, 1061 AL Amsterdam. Zie 
ook: www.saltroom.nl. (foto: aan-
geleverd)

Onvergetelijk weekeinde voor plaatselijke fans
Max Verstappen wint GP van Oostenrijk!
Velsen/Oostenrijk - Een droom 
werd dit weekeinde werkelijkheid 
voor Jeroen van Duijn, medewer-
ker van onze kranten. Hij had de 
eer om Max Verstappen in Oos-
tenrijk een ongeloo�ijke presta-
tie te zien leveren. Werd op de tri-
bune met duizenden landgeno-
ten getrakteerd op een waanzin-
nige race die hem nog lang bij zal 
blijven.
,,Normaliter houden we het 
nieuws binnen de regio, maar dit 
keer gingen we iets verder dan 
Velsen’’, vertelt Jeroen, nog zicht-
baar nagenietend. ,,We verbleven 
het hele weekend in het gewel-
dige Gasthaus Blick am Mur in St 
Michael im Lungau, alles was tot 
in de puntjes georganiseerd. Een 
absolute aanrader om hiernaar-
toe te gaan wanneer je naar Oos-
tenrijk gaat, gelegen in een bos-
rijke omgeving met een over-

vloed aan historie is er ook zon-
der F1- of skivakantie genoeg te 
doen.’’
Jeroen was niet alleen naar Oos-
tenrijk afgereisd. ,,We waren met 
een hele groep. Dit weekend werd 
mede mogelijk gemaakt door de 
gezellige heren van Blick am Mur, 
HP Bouw-Advies & Timmerbedrijf 
BV, Van der Heijden Reklame, Van 
Roode installatie en montage, H.J. 
Smit & zonen BV Scheepstimmer-
bedrijf, Montagebedrijf van Duijn 
BV, Carpentier Mooren BV en Thy-
san Elektrotechniek.’’
Gedurende het weekend kwa-
men er volgens Jeroen steeds 
meer voortekenen dat het onver-
getelijk moest worden, ook voor 
Max Verstappen. ,,Het maakte 
niet uit waar we kwamen, het ge-
tal 33 kwam overal in terug, zo gaf 
de thermometer 33 graden aan 
en lagen er bij het ontbijt stan-

daard 33 bolletjes brood.’’
Dat het zo’n magisch weekend 
zou worden kon niemand weten, 
tóch kan je er bij Max Verstappen 
op vertrouwen, aldus deze gro-
te fan. ,,Iedere race haalt hij het 
maximale uit zijn auto en zich-
zelf, dit weekend werd dat be-
loond met de eerste plaats op 
de thuisbasis in Spielberg Oos-
tenrijk van zijn team RedBull Ra-
cing én in het bijzijn van zijn mo-
torleverancier Honda. Een prach-
tige race met een hoop emoties 
en felle inhaalacties, de Formule 
1 op het scherpst van de snede. 
De vooruitzichten voor Verstap-
pen, het team maar ook zeker de 
Nederlandse F1 fans zien er goed 
uit, kan het nog mooier dan afge-
lopen weekend worden? Ik denk 
het wel, maar dan in 2020 bij de 
Grote Prijs van Zandvoort!’’ (foto’s: 
aangeleverd)
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Open toernooien-week (tot en 
met zondag) bij LTC Groene-
veen in Santpoort-Noord. Pu-
bliek van harte welkom. Info: 
www.ltcgroeneveen.nl. (foto: 
aangeleverd)

IJmuider Zee- en Havenmuse-
um extra open van 13.00 tot 
17.00 uur. Exposities: Festung 
IJmuiden/Museumschatten, 4 
speurtochten/nieuw: Escape-
spel.

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.

5 JULI
Museumhuis Beeckestijn open 
van 11.00 tot 16.00 uur. Toe-
gang 4 euro per persoon.

IJmuider Zee- en Havenmuse-
um extra open van 13.00 tot 
17.00 uur. Exposities: Festung 
IJmuiden/Museumschatten, 4 
speurtochten/nieuw: Escape-
spel.

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

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 Wijk aan Duin, Wilgenhof-
laan Beverwijk.

Zomeravondwandeling op twee 
bijzondere locaties in de buurt 
van Halfweg, die normaal niet 
toegankelijk zijn voor publiek. 
Van 19.30 tot 21.30 uur. Vertrek-
punt Batterijweg, Halfweg. (foto: 
Bart Korf )

Klaverjassen bij Stormvogels, 
Zuiderkruisstraat IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur.

6 JULI
Museumhuis Beeckestijn open 
van 11.00 tot 16.00 uur. Toe-
gang 4 euro per persoon.

Summer Vibes van 12.00 tot 
16.00 uur (markt vanaf 10.00 
uur) in centrum IJmuiden, van 
Plein 1945 tot en met Markt-
plein. Met optreden van Tim 
Douwsma. (foto: aangeleverd)

BioMarkt op de Haarlemmer 
Kweektuin, ingang Kleverlaan 9 
Haarlem. Van 10.00 tot 15.00 uur.

Stichting Buurtschaak organi-
seert samen met Tata Steel een 
schaaktoernooi voor kinderen 
tussen de 6 en 12 jaar in het 
congrescentrum van Tata Steel. 
Deelname is gratis, aanmelden 
kan via www.buurtschaak.nl. 
(foto: aangeleverd)

IJmuider Zee- en Havenmuse-
um open van 13.00 tot 17.00 
uur. Exposities: Festung IJmui-
den/Museumschatten, 4 speur-
tochten/nieuw: Escapespel. (fo-
to: aangeleverd)

Open dag bij Telstar in het Rabo-
bank IJmond Stadion in Velsen-
Zuid. Vanaf 14.00 uur. (foto: aan-
geleverd)

Nieuwe voorstellingen van The-
ater Poppengrollen in de Bos-
beekschuur tegenover Molen de 
Zandhaas, Wüstelaan 83 Sant-
poort-Noord. Aanvang 15.00 uur. 
info: www.theaterpoppengrol-
len.nl. aanmelden: theaterpop-
pengrollen@gmail.com. Entree 6 
euro per persoon, te voldoen ter 
plaatse.

2Generations Beach Edition bij 
Villa Westend in Velserbroek. 
De line-up is van 16.00 - 18.00 

▲

DJ Friso; 18.00 - 18.30 Funky Di-
va Ezz; 18.30 - 19.30 DJ Barry 
Brand; 19.30 - 20.00 Edsilia Rom-
bley; 20.00 - 20.30 DJ Barry Brand; 
20.30 - 21.15 Queen Tribute Band: 
Crazy Little Things; 21.15 - 21.45 
DJ Barry Brand; 21.45 - 22.15 Gers 
Pardoel; 22.15 - 23.15 Joel Borelli 
& Friends - Sanne de Winter - Mys-
tery guest; 23.15 - 00.00 DJ Robin 
‘Jaydee’ Albers. Zie www.villawes-
tend.nl voor meer informatie. (fo-
to: aangeleverd)

Zomerconcert Operakoor Bel 
Canto in de Engelmunduskerk, 
Kerkplein Oud-Velsen. Aanvang 
20.00 uur. Toegang gratis. (foto: 
aangeleverd)

7 JULI

Open tuindag buitenplaats Ake-
rendam, tegenover het NS stati-
on van Beverwijk, Velserweg 20. 
Van 10.00 tot 17.00 uur. De toe-
gang is gratis. (foto: Richard de 
Regt)

Regionale openluchtviering in 
de Pastorietuin van de Engel-
munduskerk, Driehuizerkerk-
weg 113 in Driehuis. Aanvang 
10.30 uur. (afbeelding: aange-
leverd)

Publieksdag Forteiland. De ver-
trektijden zijn: 10.45, 12.45 en 
15.10 uur. Retourvaart naar keuze 
om: 13.00, 15.15 of 17.15 uur. (fo-
to: aangeleverd)

Amak estafette- en trimloop 
in Akersloot. Start bij handbal-
vereniging Meervogels, tegen-
over Boschweg 26 in Akersloot. 
Inschrijven via www.ama-
kakersloot.nl of op de dag zelf. 

Museumhuis Beeckestijn open 
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 
4 euro per persoon. Maandelijk-
se rondleiding door huis en tui-
nen. Start 14.00 uur. Deelname 

7 euro p.p. Aanmelden via www.
buitenplaatsbeeckestijn.nl. (fo-
to: aangeleverd)

Optreden muziekgroep Dock-
side, Ruïne van Brederode in 
Santpoort-Zuid. Van 11.00 tot 
12.00 uur. (foto: aangeleverd)
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RUNFORKIKA.NL

REN MEE VOOR KINDEREN MET KANKER

ROTTERDAM ALMERE
ALKMAAR EINDHOVEN

UTRECHT
AMSTERDAM

KiKa-zomerrun in Alkmaar. 10, 5 
of 1 kilometer. Info: www.runfor-
kika.nl. (foto: aangeleverd)

IJmuider Zee- en Havenmuse-
um open van 13.00 tot 17.00 
uur. Exposities: Festung IJmui-
den/Museumschatten, 4 speur-
tochten/nieuw: Escapespel.

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

Opening zomerexpositie Cor Dik 
in de Engelmunduskerk Oud-Vel-
sen. Aanvang 14.00 uur. De expo-
sitie duurt tot en met 25 augus-
tus. Openingstijden van 13.00 tot 
16.00 uur. (foto: aangeleverd)

Optreden accordeonist Gerard 
Bosman in seniorencentrum Zee-
wijk. Van 14.00 tot 16.00 uur, zaal 
open. Toegang is gratis. (foto: 
aangeleverd)

Natuurwandeling op Beelden-
park Een Zee van Staal in Wijk aan 
Zee. Wandeling begint om 14.00 
uur vanaf de entree van het park. 
(foto: aangeleverd)

Duo a Pizzico, Noortje Vredeveld 
speelt mandoline en viool in De 
Stompe Toren in Spaarnwoude. 
Aanvang 14.00 uur. Toegang is 
gratis, collect bij de uitgang.

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

Citymarketingcafé .IJmuiden in 
het kerkje aan de Helmstraat in 
IJmuiden. Van 18.30 tot 20.30 uur. 
Dit keer over winkelen in Velsen. 
(foto: Ed Geels)

Informatiebijeenkomst over 
borstvoeding van 19.30 tot 21.30 
uur. Spaarne Gasthuis. Men kan 
de informatieavond bijwonen 
op verschillende locaties. Aan-
melden kan via www.spaarne-
gasthuis.nl-agenda. Andere loca-
tie? Ga dan naar www.cjgactivi-
teiten.nl 

9 JULI
Stichting Gezond Natuur Wande-
len. Start om 09.45 uur bij buurt-
centrum De Spil, Frans Halsstraat 
29 IJmuiden. Belangstellenden 
kunnen zich aanmelden via con-
tact@gezondnatuurwandelen.nl

Kledingbeurs Het Kruispunt van 
10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek. 

IJmuider Zee- en Havenmuseum 
extra open van 13.00 tot 17.00 
uur. Exposities: Festung IJmui-
den/Museumschatten, 4 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. (foto: Pixabay)

Spreekuur Sociaal Wijkteams in 
Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk, 
voor patiënten en hun familie. El-
ke dinsdagmiddag van 14.30 tot 
16.30 uur onder de trap in de hal 
van het ziekenhuis.

10 JULI

IJmuider Zee- en Havenmuse-
um open van 13.00 tot 17.00 
uur. Exposities: Festung IJmui-

den/Museumschatten, 4 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. Workshop 
knutselen van 13.30 tot 15.30 
uur. Kosten 1,50 euro boven-
op de entreeprijs. (foto: aange-
leverd)

Rondje Grote of Sint Bavo met 
torenbeklimming. Start 13.30 
uur vanaf de Grote Markt in 
Haarlem. Kosten 13 euro. Aan-
melden kan via gildewandelin-
gen@gmail.com, www.gilde-
haarlem.nl of 06-16410803.

11 JULI
Ko�eochtend in Bibliotheek Vel-
serbroek van 10.30 tot 12.00 uur. 

IJmuider Zee- en Havenmuseum 
extra open van 13.00 tot 17.00 
uur. Exposities: Festung IJmui-
den/Museumschatten, 4 speur-
tochten/nieuw: Escapespel.

Velsen - Het waren spannende 
weken voor degenen die een her-
examen moesten doen maar voor 
de volgende eindexamenkandi-
daten kon de vlag vorige week 
toch worden gehesen.

Tender College
VMBO-BB (basisberoepsgerich-
te leerweg)
IJmuiden: Ilyaas Bajnan
Velserbroek: Britt Stokman

VMBO-KB (kaderberoepsge-
richte leerweg)
IJmuiden: Isabelle Kroes
Uitgeest: Esmay Hazevoet

Ichthus Lyceum
VWO
Faber van Alewijk, Joost Bek-
man, Benthe Braam, Fay Ouwe-
hand, Eva Schi�er, Zara Smit, Stijn 
Spaan.

Havo
Tirza Bouwmeester, Sharon van 
Breemen, Yvonne van den Eeck-
hout, Merijn Kloppers, Vito Konst, 
Babet Kouwenhoven, Franklin 
Nap, Nick van Oostenbrugge, Hei-
di Plokker, Carmen Romijn, Bas 
von Scheven, Jasper van der Vliet, 
Arnoud Warnar.

De vlag kan 
ook uit voor...

‘Wat speelt er in Velsen?’
Bijzonder 
theaterstuk
Driehuis - Bij het theaterpro-
ject ‘Wat Speelt Er In Velsen’ 
van stichting Cultuur Verbindt 
IJmond draait het om verbin-
den. Mensen uit onder ande-
re Syrië, Iran, Irak, Azerbeidzjan 
en Armenië werkten 10 we-
ken samen met Velsenaren aan 
een korte voorstelling. Door dit 
proces leerden ze veel over el-
kaar én over hun (nieuwe) leef-
omgeving. Culturele verschil-
len en taalbarrières vervagen 
als je samen theater maakt! De 
voorstellingen zijn 12 en 13 ju-
li in theaterzaal De Drieklank 
in Driehuis om 19.30 uur. Gra-
tis toegang. Driehuizerkerkweg 
34A.





6 JULI 
SUMMER VIBES 

IN IJMUIDEN
Kom voor het fl aneren langs de kramen 

nog even een kleurtje opdoen  
Op 6 juli de gehele dag 25% KORTING 

(alle banken alle tijden)

CU@&7DaysZonnestudio (zaterdag 6 juli geopend van 08:00 tot 20:00 uur)
Marktplein 36 IJmuiden, tel. 0255-531201

Zaterdag 6 juli 2019 van 10.00 tot 16.00 uur

KOM LANGS 
EN MAAK 

VRIJBLIJVEND 
EEN PROEFRIT 
OP ÉÉN VAN DE 
VELE E-BIKE’S*

(*graag wel een legitimatie meenemen)

A. Donker Rijwiel en Scooterpalace BV   Marktplein 30, IJmuiden - Tel. 0255-514282 - www.adonker.nl

OOK INRUIL 
MOGELIJK!

VIBES 2019Su
mmer

Op zaterdag 6 juli organiseert de BIZ IJmui-
den Centrum (de ondernemersvereniging) 
voor de tweede keer Summer Vibes. Het 
centrum van IJmuiden, van Plein 1945 
tot en met Marktplein, zal die dag omge-
toverd worden tot een gezellige zomer-
se braderie, met activiteiten voor jong en 
oud. 
Het is de tweede editie van Summer Vibes. 
Vorig jaar werd het event voor het eerst 
georganiseerd. Toen werd de dag afgeslo-
ten met een spetterend optreden van Fred 
van Leer. Dit jaar wordt voortgeborduurd 
op de formule van vorig jaar, met opnieuw 
optredens en een gezellige markt. De ac-
tiviteiten vinden plaats van Plein 1945, via 
de Lange Nieuwstraat, tot en met Markt-
plein. 
Op Plein 1945, op het grote podium, tre-
den verschillende dansscholen en vereni-
gingen op. Het evenement wordt hier ein-
de dag ook afgesloten met een optreden 
van niemand minder dan TIM DOUWS-
MA! Hij zal zijn nieuwste liedjes ten geho-
re brengen én aansluitend kan het publiek 

met hem op de foto. Bij het podium zal een 
groot en gezellig terras worden gecreëerd. 
Het Marktplein wordt omgetoverd tot het 
kids-plein, waar kan worden gedanst en 
gespeeld. Hier vind je allerlei activiteiten 
en (Oud-Hollandse) spellen, het springkus-
sen ontbreekt uiteraard ook niet. 
In het hele Centrum kan er lekker geslen-
terd worden over de markt. De onderne-
mers hebben speciale acties en aanbiedin-
gen in hun zaak of hun kraam. De perfec-
te plek om nog een leuke zomer-out� t te 
scoren, de laatste vakantie-shoppings te 
doen of gewoon een hapje en drankje met 
je vrienden 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 zomervakantie. 
Summer Vibes vindt plaats in Ijmuiden 
Centrum op zaterdag 6 juli van 12.00 tot 
16.00 uur (markt vanaf 10.00 uur). 

Bijgesloten foto:
sfeerbeeld Summer Vibes 2018

IJmuiden Centrum! 
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Vandalen houden huis
op begraafplaats Duinhof

IJmuiden - Halverwege vori-
ge maand hebben onbekenden 
een ravage aangericht op de ge-
meentelijke begraafplaats Duin-
hof. De vernielingen werden ont-
dekt op zaterdag 15 juni en moe-
ten in de periode tussen vrijdag-

middag 16.30 uur en zaterdag-
ochtend 09.00 uur zijn gepleegd.

Van de automatische schuifpoort 
die toegang geeft tot het terrein, 
werd de bedrading uit de bedie-
ningskast getrokken. Het hek-

werk zelf was niet beschadigd. 
Op de begraafplaats werden 
beeldjes vernield en ook enkele 
bankjes, die behoorden bij gra-
ven, moesten het ontgelden. Er 
zijn geen grafmonumenten ver-
nield. Wel werden markeringspa-
len met daarop de veldnummers 
uit de grond getrokken. Beheer-
der Marcel van Soest publiceer-
de foto’s van de vernielingen via 
de pagina Velsen-Begraafplaat-
sen op Facebook, het bericht is 
inmiddels meer dan zesduizend 
keer bekeken. Hij deed ook aan-
gifte van de vernielingen bij de 
politie, maar die aangifte betreft 
alleen de eigendommen van de 
begraafplaats zelf. Voor vernie-
lingen van persoonlijke eigen-
dommen dienen de nabestaan-
den zelf aangifte te doen. Overi-
gens werden in dezelfde avond/
nacht ook de begraafplaats Wes-
terveld in Driehuis en de buiten-
plaats Beeckestijn door onge-
wenste bezoekers bezocht. (tekst: 
Bos Media Services/foto: Marcel 
van Soest)

Openluchtviering in tuin Engelmunduskerk
Driehuis - Zondag 7 juli vindt een 
bijzondere gebeurtenis plaats in 
de tuin van de Engelmundus kerk 
aan de Driehuizerkerkweg 113. In 
plaats van de wekelijkse viering 
binnen in de kerk,  wordt er een 
openluchtviering in de tuin gehou-
den.  
Het thema van de viering is: ‘Erop-
uit! Mensen ontmoeten en nieuwe 
ervaringen opdoen’.
Het altaar en de stoelen worden 
buiten gezet en de dienst wordt 
begeleid door het koor ‘Te Deum 
Laudamus’ uit Haarlem-Noord. Zo 
midden in het groen met gezang 
en gebed ontstaat er een unie-
ke sfeer in een bijzondere setting.  

Er is deze dienst ook speciale aan-
dacht voor jongeren. Voor de aller-
kleinsten is er een kinderwoord-
dienst op een eigen plekje in de 
tuin, waar ze een knutselwerk-
je  kunnen maken  en ook voor de 
iets oudere kinderen is er een apar-
te plek waar ze samen over het the-
ma kunnen praten.
Tijdens de dienst wordt er ook aan-
dacht geschonken aan de stichting 
Batang Pinangga. Twintig jongeren 
uit onze omgeving gaan zich drie 
weken lang belangeloos inzetten 
voor kinderen in het weeshuis van 
deze stichting op Cebu. Een aantal 
van hen komen vertellen over hun 
ervaringen, de acties die ze geor-

ganiseerd hebben voor het goede 
doel en wat ze precies gaan doen 
in de Filipijnen. De jongeren mo-
gen zelf een collecte houden voor 
hun prachtige stichting.
Na de dienst is er gelegenheid om 
na te praten en elkaar te ontmoe-
ten bij een kopje ko�  e en wat lek-
kers dat door de bezoekers zelf 
meegenomen wordt.
Iedereen is van harte uitgenodigd 
de viering vrijblijvend bij te wo-
nen en aansluitend een kopje kof-
� e te drinken. De dienst begint om 
10.30 uur. De tuin is het makkelijkst 
bereikbaar via de ingang aan het 
Anna Kaulbachhof. (foto: aangele-
verd)

Pride and Prejudice en zandsculpturen in vrijheid:
,,Het past gewoon bij 
de gekke sfeer van Zandvoort”
Regio - In aanloop naar de Zand-
voortse Pride, opende op 28 juni 
de tentoonstelling ‘Pride and Pre-
judice’ in het Zandvoorts Muse-
um aan de Swaluëstraat 1 in Zand-
voort, waar bezoekers een blik 
kunnen werpen in de cultuur van 
lesbische, homoseksuele, biseksu-
ele en transgenderkunst (LHBT). 
De tentoonstelling loopt tot en 
met 25 augustus.
Directrice Hilly Jansen: ,,Pride and 
Prejudice is een heel bijzondere 
expositie. Een paar jaar geleden 
is het balletje gaan rollen. Zand-
voort is een soort voorprogramma 
van de Pride in Amsterdam, waar-
voor veel werk wordt verricht. Van-
af dag een dat Zandvoort in de 
Pride is meegenomen, is het een 
groot succes geweest: het past ge-
woon bij de gekke sfeer van Zand-
voort. In het eerste jaar 2016, had-
den we al een heel mooie parade 
en een roze trein. Wij hadden toen 
al twee heel leuke mensen, René 
Zuiderveld en André Donker, die 
wat met het Zandvoorts Museum 
wilden doen. We deden een kleine 
tentoonstelling die zoveel mensen 
naar het museum trok, waardoor 
we het jaar daarop nog groter wil-
den uitpakken met een tentoon-
stelling van twee maanden.  René 
Zuiderveld maakt foto’s met veel 
licht /donker- e� ecten en zwoele 
sfeerbeelden. Ik vind het meer dan 
een foto.  Hij probeert een link te 
leggen met Zandvoort. Hij had bij-
voorbeeld ontzettend leuke kaar-
ten van twee dragqueens die het 
station uitlopen en op een bank-
je zitten te wachten. Daar zit hu-
mor in, maar het is ook ver� jnd, 

niet plat. André Donker werkt voor 
Mister B Leather en hij zit ook in 
een scene met prachtig gekle-
de mensen in zwart of rood leer, 
noem maar op. Maar tevens ver-
� jnde kunst. Ik kan dat ook met 
een gerust hart aan hen overlaten. 
Ik weet dat zij prachtige kunst naar 
het Zandvoorts Museum bren-
gen, die echt de moeite waard is 
om te gaan bekijken. Ik wilde wel 
meer informatie, meer diepgang. 
Ik ben naar Bureau Discriminatie-
zaken Kennemerland gegaan en 
die leverde mij expositiemateri-
aal waardoor mensen gediscrimi-
neerd worden en waarom er voor-
oordelen zijn. Vooroordelen past 
ook prachtig in de titel Pride and 
Prejudice. Het Zandvoorts Muse-
um zoekt met deze tentoonstel-
ling de grenzen op en daar blijken 
mensen erg veel waardering voor 

te hebben. Soms is het lastig met 
scholen die ons museum bezoe-
ken. De ene docent maakt er geen 
probleem van en zegt: “Het is de 
maatschappij.” Een andere docent 
zegt weer: “Als die tentoonstelling 
is, kom ik niet met mijn klas.” Dat 
is jammer, want je komt voor ons 
nationaal cultureel erfgoed, het 
zijn ook onze stijlkamers. Ook bij 
‘veilige’ tentoonstellingen kan een 
werk met bijvoorbeeld blote bor-
sten hangen waar kinderen naar 
wijzen. Is dat erg? Nee, ik vind van 
niet. We zijn weliswaar een tole-
rante maatschappij, maar we zijn 
er nog lang niet. Zo’n Pride is daar-
om nog steeds nodig, maar zou 
niet nodig moeten zijn. Ik snap 
ook eigenlijk niet waarom een an-
der van iemand iets moet vinden.”

Zandsculpturen
,,Op 14 juli is de opening van de 
zandsculpturen”, vervolgt Hilly. 
,,Het thema is ’75 jaar vrijheid’. Ook 
daar kun je het LHBT-theam aan 
ophangen. Een ongeloo� ijk mooi 
buitenexpositie op de boulevard 
in Zandvoort, in het teken van de 
grondwet: waarin iedereen als ge-
lijk wordt beschouwd. Zes interna-
tionale kunstenaars, bijvoorbeeld 
uit Oekraïne, Spanje, Italië, maken 
een vrijheidsbeeld uit hun land 
met hun symboliek. Zandvoort is 
meer dan alleen strand en we wil-
len de plaats met deze  bijzonde-
re tentoonstellingen op de kaart 
zetten.”

Meer informatie op: www.zand-
voortsmuseum.nl. (Bart Jonker, fo-
to: René Zuiderveld)

Reünieconcert 
Seabreeze
Velsen - Seabreeze, de bigband 
van de IJmuider Harmonie, orga-
niseert op zaterdag 5 oktober een 
reünieconcert. Alle oud-leden zijn 
welkom op de borrel en worden in 
de gelegenheid gesteld om mee te 
spelen met de bigband. Het is dan 
ook de bedoeling dan men zelf 
het eigen instrument meeneemt. 
Nadere inlichtingen zijn via het e-
mailadres hoofdbestuur@ijmuider-
harmonie.nl te verkrijgen. Via dat 
adres kan men zich ook aanmelden 
voor deelname. (foto: aangeleverd)

Gezellige middag in 
Seniorencentrum Zeewijk
IJmuiden - Op zondag 7 juli 
wordt er weer een gezellige mid-
dag met een optreden van de ac-
cordeonist Gerard Bosman ge-
houden in het seniorencentrum 
van Zeewijk. Gerard speelt alles 
uit z’n hoofd, het notenschrift is 
nooit zijn favouriet geweest.

Via de Postcode Sponserloterij  
heeft hij de nieuwste digitale ac-
cordeon gekregen. Hij speelt ver-
schillende genres van accorde-
on muziek Gerard zal van 14.00 
tot 16.00 uur optreden. Zaal open 
13.00 uur. De entree is gratis. (fo-
to: aangeleverd)

Fietser geschept op rotonde
IJmuiden - Zondagmiddag 
vond er een ernstig ongeval 
plaats bij de rotonde aan het be-
gin van de Halkade. Een vracht-
wagen en een � etser kwamen in 
botsing met elkaar. Een trauma-
helikopter pikte de onfortuin-
lijke � etser op. De politie is een 
onderzoek gestart naar de toe-
dracht. 
Tot en met het begin van de 
avond bleef een deel van de ro-
tonde afgezet om het onderzoek 
mogelijk te maken. (foto: Arita 
Immerzeel)

Wij zijn Pascal en Jessica. Onze 
hobby is planten en stekjes kwe-
ken vanuit huis. Wij hebben allebei 
een lichtverstandelijke beperking. 
Een zinvolle daginvulling hebben 
vinden wij belangrijk. Het kweken 
van planten en stekjes vinden wij 
heel erg leuk en het geeft ons veel 
voldoening. 
Onze plantjes uit eigen kweek zijn 
te koop bij het winkeltje van dag-
besteding de Smikkeltuin in Sant-
poort-noord op Spekkenewegje 8. 
Bij het kweken worden wij ondersteund door professionele be-
geleiders van stichting de Waerden. Onze toekomstdroom is om 
voor onszelf te beginnen in een eigen kweektuin.
U kunt ons volgen op FB hobbykwekerij Purple Passion. Heeft u 
vragen? Mail ons: hobbykwekerijpurplepassion@hotmail.com

LEZERSPOST

Plantjes kweken is onze hobby
Santpoort - Zondagmorgen 
7 juli van 11.00 tot 12.00 uur 
speelt en zingt op de Ruïne 
van Brederode de muziekgroep 
Dockside. Zij omschrijven zich-
zelf als ‘The dutch with the irish 
touch’. Zij spelen muziek vol 
weemoed en verlangen, pas-
sie en levenslust. Aan de basis 
hiervan ligt de Ierse muziek, die 
bruist als een goed glas Guin-
ness.
Al bijna 25 jaar weten Marc, 
Marleen, André en Jos het pu-
bliek met hun Iers getinte mu-
ziek te raken en te vermaken. 
Zij hebben een reputatie op-
gebouwd in het vertolken van 
ontroerende ballades uit de 
rijke Ierse historie, afgewis-
seld met drink- en strijdliede-
ren. Ook de Ierse dansmuziek in 
de vorm van hornpipes, jigs en 
reels komt aan bod.
Terugkerende thema’s zijn 
de zee, het vissersbestaan en 
heimwee naar Ierland. Entree 
Ruïne: 5 euro, 3 euro (4 t/m 11 
jaar), inclusief koffie/thee/limo-
nade. De inhoud van de hoed 
na afloop is voor de muzikan-
ten. Bij geschikt weer buiten, 
anders binnen. Zie ook: ruine-
vanbrederode.nl. Tip: om 14.00 
uur is er een rondleiding.

Meer informatie over de mu-
ziek? Kijk op dockside.irish.nl. 
Reserveeroptie: www.hoenu.nl, 
onder regio Haarlem. 

Dockside
in Ruïne
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Samen naar een waardig afscheid..

Ruud Kerkhoff  Uitvaartzorg
Alweer 15 jaar dichtbij
Voor een betaalbare uitvaart..
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Uitvaartverzorging 
Uitendaal

sinds 1878

www.uitvaartuitendaal.nl

Oranjestraat 21/25, 2013 VA Haarlem
 023 - 532 44 86, info@uitvaartuitendaal.nl

Een familiebedrijf dat door kleinschaligheid in staat is een 
maximale kwaliteit te bieden tegen een vriendelijke prijs.

Martin Uitendaal en zijn medewerkers, jarenlange ervaring, 
persoonlijk, warm, betrokken en 24 uur per dag bereikbaar!

LAAT UW ZORG, ONZE ZORG ZIJN!

Oranjestraat 21/25, 2013 VA Haarlem
 023 - 532 44 86, info@uitvaartuitendaal.nl

In memoriam...
Verlies verwerken met wandelcoaching
REGIO - Het overlijden van een partner 
is een aangrijpend en intens verlies. Je le-
ven verandert immers als je iemand moet 
missen. Niets is meer hetzelfde. Iedereen 
die te maken krijgt met verlies gaat op ei-
gen wijze om met dit verdriet.

Heb je moeite de draad weer op te pak-
ken? Wandel - natuurcoaching geeft een 
krachtige natuurlijke ondersteuning bij 
verlies. Je krijgt meer inzicht in jezelf, in 
jouw rol en jouw emoties. Je leert oude 
patronen los te laten en te bouwen aan 
een nieuw toekomstperspectief. De na-

tuur is hierbij een verrassende inspira-
tiebron. Wandel en natuurcoaching helpt 
jou op eigen kracht weer verder te gaan.

Wandelcoaching helpt bij 
verliesverwerking wanneer:

-  je langdurig slecht slaapt en je niet 
 kan ontspannen
-  je moeite hebt met het aangeven 
 van grenzen
-  een herinnering je blokkeert 
 om verder te gaan
-  je moeite hebt om noodzakelijke 

 beslissingen te nemen
-  je een nieuwe stevige structuur zoekt
-  je meer contact zoekt met je 
 innerlijke behoeften
-  je wensen en dromen de ruimte 
 wilt geven

Zet vandaag die eerste stap voor professi-
onele hulp bij rouwverwerking. 

Neem contact op voor een wandelsessie 
en ervaar hoe de natuur bijdraagt aan het 
verwerken bij verlies. Kijk voor meer in-
formatie bij BVGZ Beroepsvereniging 
Groene Zorg: www.groene-zorg.nl.

Zet vandaag die eerste stap voor professi-Zet vandaag die eerste stap voor professi-
onele hulp bij rouwverwerking. 
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Met een speciale app kennismaken met 
de natuur rond het Kennemermeer
Velsen - De leerlingen van de 
tweede klas van het Vellesan, ba-
sischool de Beekvliet (40 leerlin-
gen) en Parnassia  (50 leerlingen) 
maakten vorige week onder be-
geleiding van de vrijwilligers van 
het Pieter Vermeulen Museum 
kennis met de natuur, de planten 
en dieren en het klimaat in het 
natuurgebied rond het Kenne-
mermeer, het IJmuider strand en 
de Zuidpier. 
Met de door het Pieter Vermeulen 
Museum ontwikkelde smartpho-
ne-app kunnen 3 routes worden 
gelopen. De leerlingen hebben 
tijdens de routes op een aantal in 
de app aangegeven punten, al-
lerlei verdiepende vragen en op-

drachten opgelost. 
Alle drie de Natuur- en klimaat-

app-routes beginnen bij het 
BRAK-wikkelhuisje bij het Kenne-
mermeer: de app kan gratis op de 
eigen telefoon worden gedown-
load en voert bezoekers langs de 
aangegeven punten met vragen 
die je moet beantwoorden.  
Het Pieter Vermeulen Museum is 
naarstig op zoek naar begeleiders 
voor de natuur- en klimaat expe-
ditie om scholen- en andere groe-
pen te ontvangen en te begelei-
den. De app is door bezoekers 
aan strand en Kennemermeer al 
800 keer gedownload.
Info: www.pietervermeilenmuse-
um.nl. (foto: aangeleverd)

Anna Cottaar-Hof 100 jaar oud

Velserbroek - Dat ze ooit haar 
honderdste verjaardag zou mo-
gen vieren, had Anna Cottaar-
Hof nooit durven vermoeden. ,,Ik 
word zestig jaar, meer niet’’, sprak 
ze in de loop van haar leven re-
gelmatig. Toch heeft de nog al-
tijd zeer kwieke hoogbejaarde 
inwoonster van Velserbroek het 
eeuwfeest mogen vieren. Op zon-
dag 23 juni deed ze dat in aanwe-
zigheid van haar drie zoons en 
hun gezinnen.

Zelf was ze de oudste in een ge-
zin van elf kinderen. Na de lage-
re school was er geen ruimte voor 
een vervolgopleiding, want haar 
aanwezigheid thuis was gewenst 
om te helpen in de huishouding, 
een situatie die destijds heel ge-
bruikelijk was. Ze had de tiener-

jaren nog maar net achter zich 
gelaten of de oorlog diende zich 
aan. Vanuit haar geboorteplaats 
IJmuiden verhuisde ze in de oor-
logsjaren naar achtereenvolgens 
Bloemendaal en Aerdenhout, om 
later weer terug te keren in IJmui-
den, waar ze onder meer aan de 
Kompasstraat heeft gewoond. In 
1946 trouwde ze en vervolgens 
kreeg ze in de vier daaropvolgen-
de jaren vier zoons, waarvan de 
eerste al als baby overleed. Sinds 
1995 is mevrouw Cottaar-Hof we-
duwe, inmiddels woont ze alweer 
25 jaar in Velserbroek.
Het geheim van haar hoge leef-
tijd? Ze heeft zelf geen idee, maar 
feit is dat ze nooit gerookt heeft 
en geen alcohol heeft gedronken. 
,,En ik deed aan gymnastiek. Dat 
doen we nu beneden bij de dag-

activiteiten ook nog, dan moet 
ik bijvoorbeeld mijn armen om-
hoog doen. Dat gaat niet meer zo 
goed, maar ik doe nog wel mee.’’ 
Hersengymnastiek heeft ze ook 
nog volop, want ze mag graag 
puzzelen of een potje Rummikub 
spelen. Inmiddels ervaart ze ook 
steeds nadrukkelijker de keer-
zijde van de hoge leeftijd die ze 
bereikt heeft: ,,Je bent vaak al-
leen. Mijn zoons en schoondoch-
ters komen gelukkig vaak langs, 
maar verder vallen er steeds meer 
mensen om je heen weg. Ik speel-
de met drie bewoners hier vaak 
Rummikub, maar ze zijn er intus-
sen alle drie niet meer.’’

Zelf is ze inmiddels niet alleen de 
oudste bewoner van het com-
plex, maar ook degene die er het 
langst woont. Ondanks haar ho-
ge leeftijd is haar gezondheid 
nog redelijk goed. Ze hoort slecht 
en kampt met evenwichtsstoor-
nissen, maar voor de rest gaat 
het goed. Even werd onlangs 
voor haar leven gevreesd, na-
dat ze door een val op de galerij 
in het ziekenhuis was beland. Tij-
dens het revalidatietraject liep ze 
het gevreesde norovirus op. ,,de 
hoofdzuster was bang dat ik het 
niet zo halen, maar ik ben er nog 
steeds!’’ 
Locoburgemeester Bram Diep-
straten bracht op donderdag 27 
juni een bezoek aan mevrouw 
Cottaar-Hof en overhandigde 
haar namens de gemeente Velsen 
een fraai boeket bloemen. (tekst 
en foto: Bos Media Services)

De uitgever van deze krant kan 

geen enkele aansprakelijkheid 

aanvaarden voor schade van 

welke aard ook, ontstaan door het  

niet tijdig en/of onjuist plaatsen 

van advertenties in onze bladen. 

Fouten in telefonisch opgegeven 

advertenties of ontstaan door 

onduidelijk handschrift van de 

opdrachtgever behoeven door ons 

niet te worden gecompenseerd.* Gevraagd:
Verzamelaar zoekt audioappara-

tuur van voor 1995, platenspeler, 

versterker, boxen enz. Ik haal het 

graag bij u op. Tel. 0251-1234567

* Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektrische en 

gewone �etsen om te knutselen. Tel. 

06-84613045Te koop:Mooie bank 3 zits van stevige stof 

zonder beschadiging en rookvrij kleur 

blauw voor 50,-, zien is kopen. Tel. 

023-5365905Gezocht:Op 1e kerstdag gedineerd in de 

heeren van velsen. Er zijn jassen 

verwisseld van het merk suitable. Tel. 

0255-769026Gevraagd:Artiszegels voor een klas kinderen 

van heliomare in heemskerk. Tel. 

0251-220926Te koop:Wasmachine siemens type e 16 16 

in goede staat    werk prima ijmuiden 

prijs 50,-. Tel. 06-25141306

Te koop:Nog prima te gebruiken heren�ets. 

Batavus comanche. Prijs slechts 50 

euro. Tel. 023-5376051

Te koop:Rechte bank antraciet grijze stof. 

Goed zitcomfort, geen doorgezakte 

kussens, onbeschadigd, rookvrij. 65 

euro. Tel. 06-83020671

Te koop:Luxa�ex smalle lamellen 236 x 180 cm. 

Kleur gemelleerd beige grijs. 35 euro. 

Tel. 0251-228498
Gevraagd:Dames�ets voor vrouw van eritrese 

asielzoeker. Framehoogte ong 53 cm. 

Tel. 023-5274866
Te koop:Nieuw wigkussen sissel sit special, 

100% polyester,l . 41,br. 45. Dikte 

2-9 cm. Van 89,- voor 40,-. Tel. 

0251-244037Te koop:Haag schaar met 20 meter verleng-

kabel mes 630mm lang bijna nieuw 2 x 

gebruikt 25,-. Tel. 0255-532578

Te koop:Jong mooi gekleurd parkietje, kan 

makelijk tam gemaakt worden. Prijs 

10, -. Tel. 0255-532538

Te koop:Zaanse klok 25 euro . Tel. 06-12701567

Gevraagd:Artis zegels / kaarten van de 

dekamarkt voor een groep mensen 

met een rugzakje. Geen handel . Tel. 

06-37010414Te koop:Veel porseleinen melkkannen en melkkannetjes voor 25,-. 

Tel. 06-51491544
Gevraagd:Jeugdboek de mooievaar en andere 

dieren op rijm van rikkert zuiderveld. 

Tel. 06-51491544
Te koop:Hereniets, 8 versn. merk Sparta, vr. pr. 

125,-. Tel: 06-10770055

Te koop:Plastic vijverbak, 62 cm diep, 1.70 lang, 

1 zijde 1.00 cm br. 1 zijde 40 cm br. 15,-. 

Tel: 06-1234567
Te koop:Bench middel grote hond 25,-, 

haardstell en scherm 30,-, weegschaal 

± 60 jr. oud 30,-, Nijntje huis en 

toebehoren 20,-, persisch kleed 25,-. 

Tel: 06-22266650
Te koop:Dames�ets Batavus Mambo, z.g.a.n. 

7 versn. vr. pr. 250,-. Tel: 0255-

536794/06-1234567Te koop:

4-pits gasfornuis 75,-, 3-del. vazen 

200,-, koets met gouden paard 

100,-, fototoestel en hoes 50,-. Tel: 

0251-224306Te koop:100 golfballen, goede kwaliteit, 

kan bezorgd worden. 20,-. Tel: 

023-5372427Te koop:Matras 90 x 200, 40,-. Tel: 023-5384556

Te koop:Satelietschotel 400,-, paneel, bl. eiken 

118 x 23, 20,-. Tel; 0255-757228

Te koop:Tuinset, 2 stoelen 40,-, en 1 ronde tafel. 

Naaimach. 65,-, kinder�etsmand 30,-, 

honden �etsmand 20,-, gr. mensen 

step 20,-. Tel: 023-5255325

Te koop:Bokszak Perry en handschoenen 30,-, 

kroonluchter geel kopern, hangend 

aan koperen ketting, 4 kaarsen, antiek, 

60,-. Tel: 06-37581515
Aangeboden:

Gratis af te halen, 2-persoonsbed 

en grenen linnenkast. Tel: 0255-

517955/06-1234567
Te koop:Espressoapp. Dolce Gusto Picollo 

nw. 18-, Tomado elektr. pan 14,-, 

strijkplank 7,-, kruissleutel 6,-, hark 5,-, 

scho�el 5,-. Tel: 023-5271991

Te koop:Oma�ets Gazelle Basic, wit, axaslot, 

tr. tr. rem, 2,5 jr. oud, weinig gebr. 

28” 200,-, stations�ets 40,-. Tel: 

06-23524668Te koop:Heren�ets, 28”, tr. tr. rem, rvs velgen, 

geheel nagekeken, 79,99. Tel: 

06-15273320Aangeboden:
Artis zegels 9 stuks. Tel. 023-5370144

Te koop:Fietszitje bobike achter tot 6 jr 

compleet 30,- �etszitje voorop incl. 

windscherm tot 3 jr. 30,- i.g.st. Tel. 

023-5254462Te koop:Splinternieuwe pumps in wit, 

zwart, rood en donkerblauw. Maat 

38-39. Prijs 5 euro per paar. Tel. 

06-10323214Te koop:Dames�ets Batavus, versn. moet 

nagekeken worden 25,-, damessport�ets 

Koga Myata, 18 versn. 50,-. Tel: 

06-57536135Gevraagd:Opa en oma willen graag met 

kleinkinderen naar Artis. Wie heeft er 

nog Deka Artis zegels over. Tel: 0255-

533439/06-1234567
Verloren:18-4-2018 Rood leren portemon-

neetje Deka Velserbroek. Speciaal 

aandenken. Tegen beloning. Tel: 

023-5252098Te koop:Tinnen ambacten van paarden tot 

dokter, schaapsherder 90% tin, 

ong. 12 tot 3 cm br. 10,- per stuk. Tel: 

0255-520859Te koop:Seniorenbed + bijbeh grenen 

nachtkastje. Bedhoogte, voeten- en 

hoofdeind zijn electrisch verstelbaar. 

175,-. Tel. 06-12345670

Gevraagd:Wil graag met al mijn kleinkinderen 

naar artis. Heb nog 5 deka artiszegels 

tekort. Wie kan mij helpen? Tel. 

06-19300048Te koop:Streekromans, 20 st. 5,-, div. boeken 

Maeve Binchu à 2,50, bouqetreeks, 

Intiem, 4 voor 1,-. Tel; 06-39021243

Te koop:Dekbedovertrekset, 1, 2 pers. 

litsjumeaux, 2,50, 7,50 en 10,- (nog in 

verpakking) Hoenderveren hoofdkus-

sens, 2 voor 7,50. Tel: 023-5390914

Te koop:Ikea kinderstoel, z.g.a.n. incl. 

kussentje 10,-, dia’s van Sail 

gratis, schilderezel gratis. Tel: 

06-10481166/0255-511807

Te koop:Twinny load �etsdrager met gebruiks-

aanw. verlichting en nummerplaat en 

trekhaak, 85,-. Tel: 06-19206479

Te koop:2 Pers. bed, 200 x 180, 2 elektr. 

bodems, 2 matrassen, 2 nachtkastjes, 

200,-. Tel: 06-40146864

Aangeboden:
6 Vomar spaarkaarten voor keuken-

messen en 7 volle Eftelingkaarten van 

AH. Tel: 06-17573700
Te koop:Geschiedenis WOII, veel dure 

kunstboeken, samen 50,-. Tel: 

06-22834077Aangeboden:
Vouwwagen merk camplet met 

kampeerspullen, in goede staat 250 

euro. Tel. 023-5382301

Te koop:Boeken: Velsen en Ijmuiden, heden en 

Verleden van Piet de Greef 10,-, ‘Eene 

plaats van grooten omvang 100 jr. IJm. 

en Noordzeekanaal o.a. Siebe Rolle 

10,-. Heren rib�uwelen 7/8 zomerjas, 

taupe, 2 x gedr. mt. 50 z.g.a.n. 35,-. Zw. 

herenblazer niet getailleerd, mt. 50 

20,-. Tel: 0255-518708
Te koop:Autoweek, jaargang 2015, 2016 

en 2017, per jaargang 20,-. Tel: 

06-48518952Te koop:Heel mooie bijna nieuw combi gril 

magnetron samsung 60 euro. Tel. 

06-85576835Te koop:Tuinset 2 stoelen 40,-, kinder�ets-

mand 30,-, naaimach. elec. 65,-, 

honde�etsmand 20,-, volwassenen 

step 20,-. Tel. 023-5255325

De uitgever van deze krant kan 

geen enkele aansprakelijkheid 

aanvaarden voor schade van 

welke aard ook, ontstaan door het  

niet tijdig en/of onjuist plaatsen 

van advertenties in onze bladen. 

Fouten in telefonisch opgegeven 

advertenties of ontstaan door 

onduidelijk handschrift van de 

opdrachtgever behoeven door ons 

niet te worden gecompenseerd.* Gevraagd:
Verzamelaar zoekt audioappara-

tuur van voor 1995, platenspeler, 

versterker, boxen enz. Ik haal het 

graag bij u op. Tel. 0251-212896

* Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektrische en 

gewone �etsen om te knutselen. Tel. 

06-84613045Te koop:Mooie bank 3 zits van stevige stof 

zonder beschadiging en rookvrij kleur 

blauw voor 50,-, zien is kopen. Tel. 

023-5365905Gezocht:Op 1e kerstdag gedineerd in de 

heeren van velsen. Er zijn jassen 

verwisseld van het merk suitable. Tel. 

0255-769026Gevraagd:Artiszegels voor een klas kinderen 

van heliomare in heemskerk. Tel. 

0251-220926Te koop:Wasmachine siemens type e 16 16 

in goede staat    werk prima ijmuiden 

prijs 50,-. Tel. 06-1234567

Te koop:Nog prima te gebruiken heren�ets. 

Batavus comanche. Prijs slechts 50 

euro. Tel. 023-5376051

Te koop:Rechte bank antraciet grijze stof. 

Goed zitcomfort, geen doorgezakte 

kussens, onbeschadigd, rookvrij. 65 

euro. Tel. 06-83020671

Te koop:Luxa�ex smalle lamellen 236 x 180 cm. 

Kleur gemelleerd beige grijs. 35 euro. 

Tel. 0251-228498
Gevraagd:Dames�ets voor vrouw van eritrese 

asielzoeker. Framehoogte ong 53 cm. 

Tel. 023-5274866
Te koop:Nieuw wigkussen sissel sit special, 

100% polyester,l . 41,br. 45. Dikte 

2-9 cm. Van 89,- voor 40,-. Tel. 

0251-244037Te koop:Haag schaar met 20 meter verleng-

kabel mes 630mm lang bijna nieuw 2 x 

gebruikt 25,-. Tel. 0255-532578

Te koop:Jong mooi gekleurd parkietje, kan 

makelijk tam gemaakt worden. Prijs 

10, -. Tel. 0255-532538

Te koop:Zaanse klok 25 euro . Tel. 06-12701567

Gevraagd:Artis zegels / kaarten van de 

dekamarkt voor een groep mensen 

met een rugzakje. Geen handel . Tel. 

06-37010414Te koop:Veel porseleinen melkkannen en melkkannetjes voor 25,-. 

Tel. 06-51491544
Gevraagd:Jeugdboek de mooievaar en andere 

dieren op rijm van rikkert zuiderveld. 

Tel. 06-51491544
Te koop:Hereniets, 8 versn. merk Sparta, vr. pr. 

125,-. Tel: 06-10770055

Te koop:Plastic vijverbak, 62 cm diep, 1.70 lang, 

1 zijde 1.00 cm br. 1 zijde 40 cm br. 15,-. 

Tel: 06-22104802
Te koop:Bench middel grote hond 25,-, 

haardstell en scherm 30,-, weegschaal 

± 60 jr. oud 30,-, Nijntje huis en 

toebehoren 20,-, persisch kleed 25,-. 

Tel: 06-22266650
Te koop:Dames�ets Batavus Mambo, z.g.a.n. 

7 versn. vr. pr. 250,-. Tel: 0255-

536794/06-36403342

Te koop:4-pits gasfornuis 75,-, 3-del. vazen 

200,-, koets met gouden paard 

100,-, fototoestel en hoes 50,-. Tel: 

0251-224306Te koop:100 golfballen, goede kwaliteit, 

kan bezorgd worden. 20,-. Tel: 

023-5372427Te koop:Matras 90 x 200, 40,-. Tel: 023-1234567

Te koop:Satelietschotel 400,-, paneel, bl. eiken 

118 x 23, 20,-. Tel; 0255-757228

Te koop:Tuinset, 2 stoelen 40,-, en 1 ronde tafel. 

Naaimach. 65,-, kinder�etsmand 30,-, 

honden �etsmand 20,-, gr. mensen 

step 20,-. Tel: 023-123456

Te koop:Bokszak Perry en handschoenen 30,-, 

kroonluchter geel kopern, hangend 

aan koperen ketting, 4 kaarsen, antiek, 

60,-. Tel: 06-1234567
Aangeboden:

Gratis af te halen, 2-persoonsbed 

en grenen linnenkast. Tel: 0255-

517955/06-30128326

Te koop:Espressoapp. Dolce Gusto Picollo 

nw. 18-, Tomado elektr. pan 14,-, 

strijkplank 7,-, kruissleutel 6,-, hark 5,-, 

scho�el 5,-. Tel: 023-5271991

Te koop:Oma�ets Gazelle Basic, wit, axaslot, 

tr. tr. rem, 2,5 jr. oud, weinig gebr. 

28” 200,-, stations�ets 40,-. Tel: 

06-23524668Te koop:Heren�ets, 28”, tr. tr. rem, rvs velgen, 

geheel nagekeken, 79,99. Tel: 

06-15273320Aangeboden:
Artis zegels 9 stuks. Tel. 023-5370144

Te koop:Fietszitje bobike achter tot 6 jr 

compleet 30,- �etszitje voorop incl. 

windscherm tot 3 jr. 30,- i.g.st. Tel. 

023-1234567Te koop:Splinternieuwe pumps in wit, 

zwart, rood en donkerblauw. Maat 

38-39. Prijs 5 euro per paar. Tel. 

06-10323214Te koop:Dames�ets Batavus, versn. moet 

nagekeken worden 25,-, damessport�ets 

Koga Myata, 18 versn. 50,-. Tel: 

06-57536135Gevraagd:Opa en oma willen graag met 

kleinkinderen naar Artis. Wie heeft er 

nog Deka Artis zegels over. Tel: 0255-

533439/06-21393819

Verloren:18-4-2018 Rood leren portemon-

neetje Deka Velserbroek. Speciaal 

aandenken. Tegen beloning. Tel: 

023-5252098Te koop:Tinnen ambacten van paarden tot 

dokter, schaapsherder 90% tin, 

ong. 12 tot 3 cm br. 10,- per stuk. Tel: 

0255-520859Te koop:Seniorenbed + bijbeh grenen 

nachtkastje. Bedhoogte, voeten- en 

hoofdeind zijn electrisch verstelbaar. 

175,-. Tel. 06-19461040

Gevraagd:Wil graag met al mijn kleinkinderen 

naar artis. Heb nog 5 deka artiszegels 

tekort. Wie kan mij helpen? Tel. 

06-19300048Te koop:Streekromans, 20 st. 5,-, div. boeken 

Maeve Binchu à 2,50, bouqetreeks, 

Intiem, 4 voor 1,-. Tel; 06-39021243

Te koop:Dekbedovertrekset, 1, 2 pers. 

litsjumeaux, 2,50, 7,50 en 10,- (nog in 

verpakking) Hoenderveren hoofdkus-

sens, 2 voor 7,50. Tel: 023-5390914

Te koop:Ikea kinderstoel, z.g.a.n. incl. 

kussentje 10,-, dia’s van Sail 

gratis, schilderezel gratis. Tel: 

06-10481166/0255-1234567

Te koop:Twinny load �etsdrager met gebruiks-

aanw. verlichting en nummerplaat en 

trekhaak, 85,-. Tel: 06-19206479

Te koop:2 Pers. bed, 200 x 180, 2 elektr. 

bodems, 2 matrassen, 2 nachtkastjes, 

200,-. Tel: 06-40146864

Aangeboden:
6 Vomar spaarkaarten voor keuken-

messen en 7 volle Eftelingkaarten van 

AH. Tel: 06-17573700
Te koop:Geschiedenis WOII, veel dure 

kunstboeken, samen 50,-. Tel: 

06-1234567Aangeboden:
Vouwwagen merk camplet met 

kampeerspullen, in goede staat 250 

euro. Tel. 023-5382301

Te koop:Boeken: Velsen en Ijmuiden, heden en 

Verleden van Piet de Greef 10,-, ‘Eene 

plaats van grooten omvang 100 jr. IJm. 

en Noordzeekanaal o.a. Siebe Rolle 

10,-. Heren rib�uwelen 7/8 zomerjas, 

taupe, 2 x gedr. mt. 50 z.g.a.n. 35,-. Zw. 

herenblazer niet getailleerd, mt. 50 

20,-. Tel: 0255-518708
Te koop:Autoweek, jaargang 2015, 2016 

en 2017, per jaargang 20,-. Tel: 

06-48518952Te koop:Heel mooie bijna nieuw combi gril 

magnetron samsung 60 euro. Tel. 

06-85576835Te koop:Tuinset 2 stoelen 40,-, kinder�ets-

mand 30,-, naaimach. elec. 65,-, 

honde�etsmand 20,-, volwassenen 

step 20,-. Tel. 023-5255325

De uitgever van deze krant kan 

geen enkele aansprakelijkheid 

aanvaarden voor schade van 

welke aard ook, ontstaan door het  

niet tijdig en/of onjuist plaatsen 

van advertenties in onze bladen. 

Fouten in telefonisch opgegeven 

advertenties of ontstaan door 

onduidelijk handschrift van de 

opdrachtgever behoeven door ons 

niet te worden gecompenseerd.* Gevraagd:
Verzamelaar zoekt audioappara-

tuur van voor 1995, platenspeler, 

versterker, boxen enz. Ik haal het 

graag bij u op. Tel. 0251-212896

* Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektrische en 

gewone �etsen om te knutselen. 

Tel. 06-1234567
Te koop:Mooie bank 3 zits van stevige stof 

zonder beschadiging en rookvrij kleur 

blauw voor 50,-, zien is kopen. Tel. 

023-5365905Gezocht:Op 1e kerstdag gedineerd in de 

heeren van velsen. Er zijn jassen 

verwisseld van het merk suitable. Tel. 

0255-769026Gevraagd:Artiszegels voor een klas kinderen 

van heliomare in heemskerk. Tel. 

02511234567Te koop:Wasmachine siemens type e 16 16 

in goede staat    werk prima ijmuiden 

prijs 50,-. Tel. 06-25141306

Te koop:Nog prima te gebruiken heren�ets. 

Batavus comanche. Prijs slechts 50 

euro. Tel. 023-5376051

Te koop:Rechte bank antraciet grijze stof. 

Goed zitcomfort, geen doorgezakte 

kussens, onbeschadigd, rookvrij. 65 

euro. Tel. 06-83020671

Te koop:Luxa�ex smalle lamellen 236 x 180 cm. 

Kleur gemelleerd beige grijs. 35 euro. 

Tel. 0251-228498
Gevraagd:Dames�ets voor vrouw van eritrese 

asielzoeker. Framehoogte ong 53 cm. 

Tel. 023-5274866
Te koop:Nieuw wigkussen sissel sit special, 

100% polyester,l . 41,br. 45. Dikte 

2-9 cm. Van 89,- voor 40,-. Tel. 

0251-244037Te koop:Haag schaar met 20 meter verleng-

kabel mes 630mm lang bijna nieuw 2 x 

gebruikt 25,-. Tel. 0255-532578

Te koop:Jong mooi gekleurd parkietje, kan 

makelijk tam gemaakt worden. Prijs 

10, -. Tel. 0255-532538

Te koop:Zaanse klok 25 euro . Tel. 06-12701567

Gevraagd:Artis zegels / kaarten van de 

dekamarkt voor een groep mensen 

met een rugzakje. Geen handel . Tel. 

06-37010414Te koop:Veel porseleinen melkkannen en melkkannetjes voor 25,-. 

Tel. 06-51491544
Gevraagd:Jeugdboek de mooievaar en andere 

dieren op rijm van rikkert zuiderveld. 

Tel. 06-51491544
Te koop:Hereniets, 8 versn. merk Sparta, vr. pr. 

125,-. Tel: 06-10770055

Te koop:Plastic vijverbak, 62 cm diep, 1.70 lang, 

1 zijde 1.00 cm br. 1 zijde 40 cm br. 15,-. 

Tel: 06-22104802
Te koop:Bench middel grote hond 25,-, 

haardstell en scherm 30,-, weegschaal 

± 60 jr. oud 30,-, Nijntje huis en 

toebehoren 20,-, persisch kleed 25,-. 

Tel: 06-12345670
Te koop:Dames�ets Batavus Mambo, z.g.a.n. 

7 versn. vr. pr. 250,-. Tel: 0255-

536794/06-36403342

Te koop:4-pits gasfornuis 75,-, 3-del. vazen 

200,-, koets met gouden paard 

100,-, fototoestel en hoes 50,-. Tel: 

0251-224306Te koop:100 golfballen, goede kwaliteit, 

kan bezorgd worden. 20,-. Tel: 

023-1234567Te koop:Matras 90 x 200, 40,-. Tel: 023-5384556

Te koop:Satelietschotel 400,-, paneel, bl. eiken 

118 x 23, 20,-. Tel; 0255-757228

Te koop:Tuinset, 2 stoelen 40,-, en 1 ronde tafel. 

Naaimach. 65,-, kinder�etsmand 30,-, 

honden �etsmand 20,-, gr. mensen 

step 20,-. Tel: 023-5255325

Te koop:Bokszak Perry en handschoenen 30,-, 

kroonluchter geel kopern, hangend 

aan koperen ketting, 4 kaarsen, antiek, 

60,-. Tel: 06-37581515
Aangeboden:

Gratis af te halen, 2-persoonsbed 

en grenen linnenkast. Tel: 0255-

517955/06-30128326

Te koop:Espressoapp. Dolce Gusto Picollo 

nw. 18-, Tomado elektr. pan 14,-, 

strijkplank 7,-, kruissleutel 6,-, hark 5,-, 

scho�el 5,-. Tel: 023-5271991

Te koop:Oma�ets Gazelle Basic, wit, axaslot, 

tr. tr. rem, 2,5 jr. oud, weinig gebr. 

28” 200,-, stations�ets 40,-. Tel: 

06-23524668Te koop:Heren�ets, 28”, tr. tr. rem, rvs velgen, 

geheel nagekeken, 79,99. Tel: 

06-15273320Aangeboden:
Artis zegels 9 stuks. Tel. 023-5370144

Te koop:Fietszitje bobike achter tot 6 jr 

compleet 30,- �etszitje voorop incl. 

windscherm tot 3 jr. 30,- i.g.st. Tel. 

023-5254462Te koop:Splinternieuwe pumps in wit, 

zwart, rood en donkerblauw. Maat 

38-39. Prijs 5 euro per paar. Tel. 

06-10323214Te koop:Dames�ets Batavus, versn. moet 

nagekeken worden 25,-, damessport�ets 

Koga Myata, 18 versn. 50,-. Tel: 

06-57536135Gevraagd:Opa en oma willen graag met 

kleinkinderen naar Artis. Wie heeft er 

nog Deka Artis zegels over. Tel: 0255-

533439/06-21393819

Verloren:18-4-2018 Rood leren portemon-

neetje Deka Velserbroek. Speciaal 

aandenken. Tegen beloning. Tel: 

023-1234567Te koop:Tinnen ambacten van paarden tot 

dokter, schaapsherder 90% tin, 

ong. 12 tot 3 cm br. 10,- per stuk. Tel: 

0255-520859Te koop:Seniorenbed + bijbeh grenen 

nachtkastje. Bedhoogte, voeten- en 

hoofdeind zijn electrisch verstelbaar. 

175,-. Tel. 06-19461040

Gevraagd:Wil graag met al mijn kleinkinderen 

naar artis. Heb nog 5 deka artiszegels 

tekort. Wie kan mij helpen? 

Tel. 06-123456Te koop:Streekromans, 20 st. 5,-, div. boeken 

Maeve Binchu à 2,50, bouqetreeks, 

Intiem, 4 voor 1,-. Tel; 06-39021243

Te koop:Dekbedovertrekset, 1, 2 pers. 

litsjumeaux, 2,50, 7,50 en 10,- (nog in 

verpakking) Hoenderveren hoofdkus-

sens, 2 voor 7,50. Tel: 023-5390914

Te koop:Ikea kinderstoel, z.g.a.n. incl. 

kussentje 10,-, dia’s van Sail 

gratis, schilderezel gratis. Tel: 

06-10481166/0255-511807

Te koop:Twinny load �etsdrager met gebruiks-

aanw. verlichting en nummerplaat en 

trekhaak, 85,-. Tel: 06-19206479

Te koop:2 Pers. bed, 200 x 180, 2 elektr. 

bodems, 2 matrassen, 2 nachtkastjes, 

200,-. Tel: 06-40146864

Aangeboden:
6 Vomar spaarkaarten voor keuken-

messen en 7 volle Eftelingkaarten van 

AH. Tel: 06-17573700
Te koop:Geschiedenis WOII, veel dure 

kunstboeken, samen 50,-. Tel: 

06-22834077Aangeboden:
Vouwwagen merk camplet met 

kampeerspullen, in goede staat 250 

euro. Tel. 023-5382301

Te koop:Boeken: Velsen en Ijmuiden, heden en 

Verleden van Piet de Greef 10,-, ‘Eene 

plaats van grooten omvang 100 jr. IJm. 

en Noordzeekanaal o.a. Siebe Rolle 

10,-. Heren rib�uwelen 7/8 zomerjas, 

taupe, 2 x gedr. mt. 50 z.g.a.n. 35,-. Zw. 

herenblazer niet getailleerd, mt. 50 

20,-. Tel: 0255-518708
Te koop:Autoweek, jaargang 2015, 2016 

en 2017, per jaargang 20,-. Tel: 

06-48518952Te koop:Heel mooie bijna nieuw combi gril 

magnetron samsung 60 euro. Tel. 

06-85576835Te koop:Tuinset 2 stoelen 40,-, kinder�ets-

mand 30,-, naaimach. elec. 65,-, 

honde�etsmand 20,-, volwassenen 

step 20,-. Tel. 023-5255325

Door: Arita Immerzeel

Door: Arita Immerzeel

HET VERHAALTJE 
BIJ HET KABAALTJE

HET VERHAALTJE 
BIJ HET KABAALTJE

Kabaaltjes, al meer dan 25 jaar staan ze wekelijks in De Jutter en De Hofgeest. Soms zijn er kabaal-
tjes die de nieuwsgierigheid wekken. Arita Immerzeel neemt regelmatig een kabaaltje ‘onder de 
loep’. Haar oog viel deze week op:

Op mijn vraag, wat er ín het kof-
fertje zit, antwoordt Rina, een vi-
tale 60-plusser, resoluut: dat zeg 
ik niet! Er blijken nog geen reac-
ties gekomen te zijn op haar op-
roep. Dat is op zich wel jammer, 
want het is een mooi ko�ertje en 
de inhoud komt verzorgd over, 
vertelt Rina. Zij �etste eind mei op 
de Olijfboomhof in IJmuiden. Of 
ik weet waar dat is? De Olijfboom-
hof ligt tussen de Appelboom-
straat en Perenboomstraat op het 
voormalig Zeewegziekenhuister-
rein. Daar zag zij de bewuste kof-
fer onbeheerd staan. Zij vroeg 
nog aan een meneer, die even 
verderop in zijn auto stapte, of 
hij soms zijn ko�er vergat? Maar 
nee, de ko�er, een kobaltblauw 
rolko�ertje, stond daar moeder-
ziel alleen onbeheerd te wezen. 
Het naamplaatje bleek niet inge-

vuld en ook uit de inhoud werd 
Rina niet wijzer, wie de eigenaar 
of eigenaresse van de ko�er kan 
zijn. Toen nam Rina hem maar 
mee naar huis. De dochter van Ri-
na heeft een oproep op een digi-
taal prikbord voor IJmuidenaren 
geplaatst. Bij nadere inspectie 
lijkt het, alsof een kat zijn nagels 

aan de ko�er heeft willen scher-
pen. Rina zegt ineens voor mij on-
verwacht, dat er kleding voor een 
kind in de ko�er zit. Goed ver-
zorgde kleding, voor een jonge-
tje. En als deze week nog steeds 
geen reactie komt, gaat alles naar 
de kledingbak, besluit zij spijtig 
haar verhaal.

Gevonden: Wie mist er een blauwe 
ko�er? Gevonden in IJmuiden. Weet jij 
wat er in zit? Dan mag je me bellen. Tel. 
06-19863687.

Zomerconcert Operakoor Bel Canto
Velsen-Zuid - Het is een mooie 
traditie geworden! Sinds jaren 
sluit Operakoor Bel Canto on-
der leiding van dirigent Marco 
Bons het zangseizoen af met een 
prachtig concert. 
Op zaterdagavond 6 juli wordt 
dit zomerconcert gehouden in 
het kerkje van het dorp Oud Vel-

sen. Het gaat een gevarieerd pro-
gramma worden. Het koor zingt 
een medley uit de nieuwe opera 
Turandot die in maart 2020 wordt 
opgevoerd in de Stadschouw-
burg Velsen. Daarnaast beken-
de en onbekende koorwerken uit 
verschillende opera’s. Iedereen is 
van harte welkom om er samen 

met het koor een �jne avond van 
te maken. Het concert wordt be-
geleid door pianist Gilbert den 
Broeder. 

Engelmunduskerk Oud-Velsen, 
Kerkplein in Velsen-Zuid, 20.00 
uur. De toegang is gratis. (foto: 
aangeleverd)

Groep 8 Parnassia daalt af bij Snowplanet
Velsen - Groep acht van basis-
school Parnassia is vrijdag 28 
juni met de klas naar Snowpla-
net geweest.

Juf Rianne had dit als uitje met 
de klas gepland om haar afscheid 
te vieren. Na 42 jaar juf te zijn ge-
weest gaat ze stoppen. Ook vier-
de ze haar 63ste verjaardag. 
,,We werden heel aardig  ontvan-
gen door Lorenzo’’, vertellen Britt, 
Sara en Nadine. ,,Hij vertelde ons 
wat ongeveer de bedoeling was. 
Daarna kregen wij daar onze ski-
schoenen en ski’s. Voor de kinde-

ren die geen eigen helm hadden, 
was er een helm van Snowplanet. 
We werden in drie groepen ver-
deeld. Een groep die zelf ging ski-
en, een groep waarin kinderen za-
ten die al beetje konden skiën en 
een groep met beginners. 
De kinderen die voor het eerst 
gingen skiën, gingen stap voor 
stap leren om op de ski’s te staan. 
Daarna gingen ze van een heel 
kleine helling en leerden de ‘piz-
zapunt’ van Stacey en Lieke.
Aan het einde van de les konden 
ze allemaal van een helling ski-
en. De kinderen die in de middel-

ste groep zaten, gingen met Sem, 
hun leraar, ook stap voor stap ho-
ger de piste. Aan het eind konden 
ze vanaf boven naar beneden ski-
en. We hebben veel geleerd van 
de leraren bij Snowplanet.’’
Aan het einde mochten ze ook 
nog met sleetjes van de kleine pi-
ste. Wie nog wilde skiën, mocht 
blijven skiën. Ze mochten zelfs 20 
minuten langer op de piste blij-
ven.
,,We kregen ook nog een tasje 
van Snowplanet. Wat was het al-
lemaal goed geregeld.’’ (foto: aan-
geleverd)

Mitchel Rutten naar pokerkampioenschap
IJmuiden - De 23-jarige Mitchel 
Rutten neemt aanstaande zater-
dag deel aan de �nale van het 
Open Nederlands Kampioen-
schap Poker (ONKP). De IJmuide-
naar wist zich rechtstreeks voor 
deze �nale te plaatsen door de 
voorronde in Haarlem te winnen. 
In hotel en congrescentrum De 
Heerlickheijd van Ermelo zal hij 
met 181 andere deelnemers strij-
den om de landelijke titel.

Een goede pokeraar kan heel wat 
geld binnenharken, maar daar-
van is tijdens dit evenement geen 
sprake. ,,Als je wint, heb je de titel 
‘Nederlands Kampioen’, je krijgt 
een grote trofee en je naam komt 
op de posters te staan. Ook wordt 
de winnaar gesponsord, zodat je 
ook in het buitenland toernooien 
kunt gaan spelen’’, vertelt Mitchel. 
Zelf begon hij ongeveer zes jaar 
geleden met pokeren. ,,Het was 
één van de spellen tijdens een va-
kantiekamp waar ik aan deelnam 
en ik vond het interessant, dus ik 
ben me er verder in gaan verdie-
pen.’’ Nu neemt hij voor het vier-
de jaar op rij deel aan het ONKP, 
maar niet eerder stond hij in de �-
nale. ,,De kans om door te gaan 
naar de �nale is vrij klein. Van el-
ke voorronde gaat alleen de win-
naar direct door naar de �nale. De 
beste vijf procent gaat naar de 

halve �nale en zes tot en met tien 
procent krijgt een wildcard.’’ Aan 
de voorronde in Haarlem, die ge-
speeld werd op 16 maart, namen 
89 mensen deel.

Om een goed pokerspeler te wor-
den, spelen veel facetten een rol 
van betekenis. Wie alleen de spel-
regels kent, is er nog lang niet. 
Mitchel: ,,Je moet goed weten 
wat je kunt spelen, maar je moet 
ook proberen om in te schatten 
wat je tegenstander zou kunnen 
gaan spelen. Verder moet je goed 
kunnen rekenen, zodat je weet 
hoe je eigen inzet zich verhoudt 
tot wat in de pot zit. En je moet 

bepalen welke strategie je  ge-
bruikt tegen welke speler. Als je 
een goed bluf wilt maken, moet 
die ook heel realistisch overko-
men.’’ Het blu�en is een essenti-
eel onderdeel van het pokerspel, 
waarbij een speler de tegenstan-
der op het verkeerde been pro-
beert te zetten en daar voordeel 
uit probeert te behalen. Strate-
gisch denken en risico’s goed in-
schatten zijn van essentieel be-
lang. ,,Ik heb wel eens gefold (ge-
past) met een hele goede kaart 
omdat ik het vermoeden had dat 
mijn tegenstander een nog bete-
re kaart had. Dat bleek een goede 
beslissing te zijn.’’

In Holland Casino kan gepokerd 
worden om geld. ,,Dat heb ik een 
paar keer gedaan. Ik heb er wel 
eens duizend euro mee gewon-
nen, maar ook wel eens negen-
honderd euro verloren. Daarom 
ga ik niet zo vaak.’’ Mitchel houdt 
zich naast het pokeren ook bezig 
met judo, kickboksen en voetbal. 
,,En sinds een halve maand doe ik 
ook aan zwaardvechten, dat vind 
ik ook heel leuk.’’ Aan het ONKP 
deden dit jaar, inclusief alle voor-
ronden, 9000 mensen mee. Al-
leen de beste spelers van het land 
tre�en elkaar zaterdag tijdens de 
�nale. (tekst/foto: Bos Media Ser-
vices)
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VZV-ers zwemmen af

IJmuiden - Zondag 30 juni werd er 
weer afgezwommen in de Heeren-
duinen door de VelserZwemVer-
eniging. De hitte van de dag ervoor 
was nog duidelijk te voelen op de 
tribune. Er stonden 35 kandidaten 
klaar om voor hun A, B of C diplo-
ma aftezwemmen.
Van deze 35 kandidaten waren 
er 34 kinderen en een volwassen 
man. Deze man is de 58-jarige Wa-
lid Kaïs (foto onder). Zo’n 2 jaar ge-
leden is hij bij de VelserZwemVer-
eniging lid geworden en had aan-
gegeven dat hij wilde leren zwem-
men.
Totaal geen a�niteit met water 
hebbend, komend uit een land 
waar leszwemmen totaal niet aan 
de orde was had hij bemerkt dat 
hij iets te kort kwam. Tijdens zijn 
inmiddels genoten vakanties met 
zijn geliefde in zuidelijke oorden 
zag hij dat anderen plezier had-
den in het water en hij stond aan 
de kant. Dat wilde hij doorbre-
ken. Twee jaar geleden startte Wa-
lid, zijn motivatie hielp hem over 
zijn grote angst (want dat had hij) 
heen. Stapje voor stapje ging het, 
net als bij de kleintjes voorzichtig 
beginnend op de rug en buik drij-
ven. Gaandeweg kreeg hij er zo 
veel plezier in dat hij de zwemsla-
gen leerde beheersen en zelfstan-
dig zich zwemmend door het wa-
ter kon bewegen.

Zijn eerste keer naar het diepe, 
want daar zou het toch moeten ge-
beuren, was voor hem een martel-
gang. Diverse malen is hij uitgeno-
digd om in het diepe te gaan maar 
steeds had hij niet de moed om zijn 
angst te overwinnen.
Toch kwam dat moment, de rade-
loosheid straalde uit zijn ogen op 
het moment dat hij de kant van 
het diepe los moest laten. Na 2 me-
ter gezwommen te hebben hing 
hij aan de kant en wilde niet meer. 
Veel overredingskracht en vertrou-
wen geven heeft er toegeleid dat 
hij toch door is gegaan met het re-
sultaat dat hij nu de trotse bezitter 
is van het fel begeerde A-diploma.
Alle 34 kinderen deden ook hun 
stinkende best en lieten hun aan-
geleerde vaardigheden trots aan 
de toeschouwers zien. 
De geslaagde kinderen voor A zijn: 
Daan Ho�man, Maud Winter, Omer 
Tugra Sari, Chayenna Raap, Jari 
Zaagstra, Erva Kinik, Liv Moreels, 
Sanne Prins, Loïs van der Wateren, 
Berhan Sheikh Ahmed, Yasin Te-
touani Nejjar, Max Gerritsen, Ham-
za Abdulfatah, Daniel Snikkenburg, 
Jamila Boussetta.
Voor het B diploma slaagden: Jo-
lee Wilmink, Ayla Ardie, Mostap-
ha Shabo, Mats Kok, Joëlle de Mik, 
Berend Schmidt, Guus Duurkoop, 
Saar Zwaan, Nick Vroom, Boaz Cor-
reia, Veerle de Weers, Mats Peters, 
Tygo Quaytaal, Delysha Wortman.
En voor het complete zwem ABC 
slaagden: Fleur de Wildt, Vincent 
Brussee, Jaylinn Tieman, Omr Chei-
kh Ahmad en So�e Zwirs. Het com-
plete zwem ABC is een paspoort 
voor een leven lang zwemplezier. 
Met de National norm Zwemveilig-
heid/Zwemdiploma C beheers je 
de vaardigheden voor een zwem-
bad met attracties en in open wa-
ter met of zonder stroming of gro-
te golfslag zoals recreatieplassen 
en bredere sloten/vaarten (behal-
ve in de zee). De zwemdiploma’s 
A en B zijn tussenstappen naar het 
complete Zwem-ABC. Blijf zwem-
men! (foto’s: aangeleverd)

Het veld weer op!
Velsen-Zuid - Voor de meeste mensen moet de zomervakantie nog 
beginnen maar voor de spelers en technische staf van Telstar zit het er 
alweer op. Maandag stond de eerste training op het programma. Met 
de nieuwe trainer, Andries Jonker. (foto: Dennis Gouda)

Expositie Hoeden & 
Heren in de bibliotheek
IJmuiden - Kunstenares Anouk 
van Marsbergen-Even exposeert 
in de maanden juli en augustus 
in de bibliotheek van IJmuiden. 
De entree van de bibliotheek is al 
door haar versierd, maar nu zijn er 
ook losse kunstwerken te bewon-
deren in het theater van de bibli-
otheek van IJmuiden. 
Deze veelzijdige dame schildert 
volgens eigen zeggen ‘alles wat 
los en vast zit’. ,,Maar de fascinatie 
voor hoeden heb ik al heel lang, 
ik heb zelf inmiddels een aardi-
ge collectie hoeden en petten en 
draag ze graag. Voor het thema 
van deze expositie ben ik op zoek 
gegaan naar karakterkoppen met 
mooie hoofddeksels, ook heb ik 
gezocht naar een quote van het 
model wat me inspireerde. Mijn 
favoriet is van Clint Eastwood, die 
veel mooie uitspraken heeft ge-
daan, maar ik heb gekozen voor 
‘We boil at di�erent degrees’.’
Met deze nieuwe expositie pro-
beert Anouk het publiek te ver-

leiden, te verrassen en uit te da-
gen. Geïnspireerd door de hoe-
den, mooie koppen en aangevuld 
met wat abstracte werken. Vanaf 
1 juli te bezichtigen in het thea-
ter van de bibliotheek van IJmui-
den, tijdens openingsuren. (foto: 
aangeleverd)

Reünie Bosbeekschool
Santpoort - De Bosbeekschool, 
school voor openbaar basison-
derwijs in Santpoort-Noord, 
organiseert een reünie. Op za-
terdag 14 september zijn oud-
leerlingen en medewerkers van 
De Bosbeekschool, maar ook 
van de voorlopers, van harte 
uitgenodigd tussen 11.00 en 
16.00 uur.

De reünie wordt georganiseerd 
in het kader van de festivitei-
ten rondom 150 jaar onderwijs 
aan de Burgemeester Ensche-
délaan. De oorsprong van onze 
school ligt in 1869, toen op de-
zelfde plek de dorpsschool Sant-
poort stond. De school heeft ver-
schillende namen gehad, zoals 
School F, School 8 en Adolf van 
Nassauschool. In 1974 kreeg het 
de naam Bosbeekschool. 
Om dit onderwijs-jubileum te vie-
ren, vinden tal van activiteiten 
plaats van 9 tot en met 14 sep-
tember. Met een reünie op za-
terdag 14 september 2019 wordt 
deze bijzondere week afgeslo-
ten. De burgemeester van Velsen, 
de heer F. Dales zal in samenwer-
king met de oudste oud-leerling 
de reünie openen om 11.00 uur. 
Tijdens dit samenzijn is er gele-
genheid elkaar te ontmoeten en 
een drankje te drinken. Men kan 
met elkaar op de foto gaan en de 
tentoonstelling over het onder-
wijs door de jaren heen bekijken. 
Hierin zijn foto’s en oude school-
materialen te zien: veelal aan de 

school uitgeleend door oud-leer-
lingen. Teken juf Ludie verzorgt 
de workshop Schrijven met een 
kroontjespen. Verder is er de mo-
gelijkheid mee te lopen met een 
theatrale rondgang om en door 
de school. Een groep acteurs ver-
telt ons over het reilen en zeilen 
in school omstreeks het jaar 1850. 
Vanzelfsprekend met een knip-
oog: want het verleden is niet al-
leen interessant, het is ook erg 
leuk om je te verbazen over hoe 
het er vroeger aan toe ging. Deze 
rondgang zal eenmaal plaatsvin-
den in de ochtend en twee maal 
in de middag. Kaartjes zijn ter 
plekke te verkrijgen.
Ook oud klasgenoten en lera-
ren ontmoeten? Maak deze dag 
dan met ons mee: wees welkom. 
Vanzelfsprekend is het ook mo-
gelijk om later te komen of eer-
der te vertrekken. Aanmelden 
kan door een e-mail te sturen aan 
schoolleider Wouter Sommers: 
jubileumbosbeekschool@opoij-
mond.nl. Telefonisch opgeven is 
ook mogelijk, tel: 023- 5377037. 
Graag onder vermelding van 
naam, e-mailadres, telefoonnum-
mer en niet onbelangrijk: de pe-
riode waarin de school werd be-
zocht. Zo kunnen wij ervoor zor-
gen dat de verschillende leerja-
ren (decennia) bij elkaar in één 
klaslokaal komen. 
Deelname is gratis, maar een vrij-
willige bijdrage ter ondersteu-
ning van de jubileumweek wordt 
zeer gewaardeerd. 

Zwemclinic Lars 
Bottelier groot succes
IJmuiden - Veertien enthousias-
telingen doken zaterdag 29 ju-
ni zwembad De Heerenduinen in 
voor de zwemclinic van Lars Bot-
telier. IJmuidenaar Timo de Vlugt 
(22) deed ook mee en spreekt van 
een geslaagde middag: ,,de clinic 
was heel gaaf.’’
Lars begon met een presenta-
tie over openwaterzwemmen en 
zwemtechniek. ,,Hij liet een mooi 
�lmpje zien van zijn training in 
open water in het IJsselmeer. La-
ter moesten wij zijn zwemtech-
niek analyseren en vertellen wat 
hij wel of niet goed deed’’, aldus 
Timo. Na de presentatie doken 
de zwemmers te water. Timo ver-
telt: ,,We begonnen met het oefe-

nen van de zwemtips van Lars zijn 
presentatie. De uitleg was duide-
lijk, maar ik vond het wel lastig om 
mijn zwemslag aan te passen.” 
Vervolgens kwamen er ook spe-
ci�eke ‘openwaterskills’ aan de 
orde. ‘We gingen navigeren en 
moesten naar voren kijken en 
daarna ook boeien ronden om 
skippyballen. Dat was voor mij he-
lemaal nieuw.’’
Tot slot was er nog tijd om wat 
na te praten en om een hapje te 
eten en te drinken. De clinic was 
niet mogelijk zonder de hulp 
van Zwembad de Heerenduinen, 
Sportloket Velsen en andere orga-
nisaties. Lars is zeer dankbaar voor 
hun hulp. (foto: aangeleverd)

Maandelijkse 
rondleiding Beeckestijn
Velsen-Zuid - Ook deze eerste 
zondag in juli is het weer moge-
lijk deel te nemen aan een inte-
ressante rondleiding door het 
Huis en vooral de historische tui-
nen van Buitenplaats Beeckes-
tijn in Velsen-Zuid. Een deskun-
dige gids neemt u kort mee door 
het huis en meer uitgebreid, op 
een tocht door de twee elkaar in 

de tijd opvolgende tuinstijlen die 
Beeckestijn rijk is! Zo komt u meer 
te weten over de aanleg en de 
historie van de tuinen en over de 
verschillende soorten beplanting.
De rondleiding begint om 14.00 
uur. Deelname kost 7 euro pp. 
Aanmelden kan via www.buiten-
plaatsbeeckestijn.nl. (foto: aange-
leverd)

Dressuurwedstrijd voor 
de jongste ruitertjes
Santpoort - Wat was het zater-
dag een heerlijke zomerse dag 
voor een dressuurwedstrijd bij 
manege Kennemergaarde. 
De deelnemers stoorden zich to-
taal niet aan de warmte in de bin-
nenbaan en ponystal. Vrolijk re-
den de jongste deelnemers hun 
proeven en het publiek zag hele 
leuke combinaties. De kinderen 
behaalden op hun pony’s mooie 
resultaten. 
Aan het eind van de dag vond 

de prijsuitreiking plaats; in de F1 
ging de eerste prijs naar Veer-
le Roomer en Isis Wijnia won de 
tweede prijs. 
De F2 werd gewonnen door Estel-
le de Ruiter, de tweede prijs was 
voor Joyce Asselman, derde werd 
Nikkie Bleijenberg en vierde Mel-
le Thesingh. 
In de F3 ging de eerste prijs naar 
Bregje van Anken, tweede werd 
Constance Brink en derde Lotte 
Duikers. (foto: aangeleverd)

Fitte aftrap open toernooi LTC Groeneveen
Santpoort - Olga Commandeur, 
bekend van het tv programma 
Nederland in Beweging, open-
de  maandagmorgen het WADO 
Open 2019 van LTC Groeneveen 
in Santpoort.  Dankzij haar vrolij-
ke en energieke warming-up gin-
gen de vijftigplussers top�t de 

baan op.  ,,Met de kin omhoog, 
schouders wat naar achter en een 
korset van spieren voel je je een 
stuk sterker”, aldus het advies van 
de topatlete. Olga is geen onbe-
kende in de regio. Als veertienja-
rige zette ze haar eerste stappen 
in de atletiek bij Suomi.  

Het open toernooi duurt tot en 
met zondag 7 juli. In de avond 
zijn er de mooiste wedstrijden 
te zien in diverse categorieën en 
sterktes. Donderdag, vrijdag en 
zaterdag is er tevens een Top Ten-
nis Event met deelnemers uit het 
ATP circuit. (foto: aangeleverd)
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Aan Lange Vlak:
Social Sofa officieel onthuld
IJmuiden - Samen werken aan 
de realisatie van een project in 
je eigen buurt en ondertussen 
elkaar wat beter leren kennen. 
Dat is in een notendop het con-
cept van Social Sofa, dat elders 
in Nederland al zeer succesvol 
is gebleken. Afgelopen vrijdag 
werd aan het Lange Vlak de eer-
ste Social Sofa van IJmuiden ont-
huld. Een betonnen bank, die in 
de afgelopen maanden door een 
groep bewoners van de straat is 
voorzien van een prachtig moza-
iek.

De eerste Social Sofa van Neder-
land staat in Tilburg, maar inmid-
dels zijn de stenen banken in veel 
plaatsen te vinden. Bewoonster 
Betty Sleurink van het Lange Vlak 
in IJmuiden raakte via haar doch-
ter betrokken bij een project van 
Social Sofa in Nieuwegein. Ze zag 
direct mogelijkheden voor haar 
eigen woonstraat en ging aan de 
slag. Een buurtbewoonster stel-
de een lege garage ter beschik-
king als werkruimte en met een 
aantal mensen werd daar in de 
afgelopen maanden hard ge-
werkt. ,,Zeventien mensen heb-
ben aan de bank gewerkt’’, ver-
telt ze trots. Eigenlijk had ze voor-
af gedacht een half jaar nodig te 
zullen hebben om de bank hele-
maal af te krijgen, maar het ver-
liep allemaal veel sneller. Vier da-
gen per week werd door buurt-
bewoners aan het project ge-
werkt en ook twee weekeinden 
per maand waren de vrijwilligers 
in de garage te vinden.

Dat uiteindelijk op vrijdag 28 ju-
ni een fraai eindresultaat gepre-
senteerd kon worden, was na-
tuurlijk prachtig. Dat het pro-

ject daadwerkelijk een bijdrage 
heeft geleverd aan het verbete-
ren van de onderlinge contac-
ten in de buurt, is wellicht nog 
veel mooier. Bewoonster Marian 
Remkes weet er als geen ander 
over mee te praten. Ze vertelt: ,, 
Ik woon hier al ruim 48 jaar. Twee 
jaar geleden is mijn man overle-
den en de kinderen zijn de deur 
al uit. Bovendien waren we altijd 
erg op onszelf. Sommige buurt-
bewoners kende ik wel van ge-
zicht, maar verder niet.’’ Dank-
zij het project Social Sofa leer-
de ze haar straatgenoten ken-
nen en dat leverde waardevolle 
contacten op. ,,Als er nu iets ge-
organiseerd wordt, doe ik volop 
mee!’’ Marian was in de afgelo-
pen maanden bijna elke middag 
wel aanwezig om mee te helpen 
en is vol lof over het project.

Aan wethouder Bram Diepstra-
ten viel de eer te beurt om vrij-
dagavond de Social Sofa o�ci-

eel te onthullen. Hij deed dat sa-
men met initiatiefneemster Betty 
Sleurink door een groot afdekzeil 
van de bank te verwijderen. ,,Hij 
zit lekker’’, luidde zijn reactie na-
dat hij als eerste op de bank had 
plaatsgenomen. Hij legde aan de 
bewoners uit dat samenspel als 
een rode draad terugkeert in een 
aantal plannen die burgemeester 
en wethouders voor de komen-
de jaren hebben. ,,Dit is een mooi 
voorbeeld van wat er leeft in de 
wijk en van hoe samen lief en 
leed wordt gedeeld. Het lijkt iets 
kleins, maar ik vind het een heel 
groot ding, een goed voorbeeld 
van hoe we met elkaar kunnen 
samenleven en lol kunnen heb-
ben.’’ 
De bewoners van het Lange Vlak 
willen in de toekomst vaker acti-
viteiten organiseren, zoals rom-
melmarkten en workshops. Op 
28 juli staat een Wild West Par-
ty op de planning. (Tekst en foto: 
Bos Media Services)

Beeckestijn wordt Museumhuis
Velsen-Zuid - Op 28 juni open-
de Museumhuis Verdieping Beec-
kestijn in Velsen-Zuid. Dit is het 
achtste van de uiteindelijk 35 
Museumhuizen van Vereniging 
Hendrick de Keyser. Een vernieu-
wende verzameling Museumhui-
zen met prachtige huizen uit ver-
schillende perioden en stijlen. In 
de Museumhuizen hoef je niet te 
�uisteren of met je handen op je 
rug rond te lopen. Je wordt juist 
uitgenodigd om je thuis te voe-
len: ga lekker zitten op de bank of 
kijk eens in de lades van de buf-
fetkast.

Van zaalhuis naar zomerver-
blijf
Wanneer je Buitenplaats Beec-
kestijn bezoekt, is het haast niet 
voor te stellen dat het ooit be-
gonnen is als een hofstede, een 
kleine boerderij die bestond uit 
maar één vertrek. Nadat verschil-
lende families het huis �ink heb-
ben uitgebreid, is Buitenplaats 
Beeckestijn geworden wat het nu 
is. Binnen kun je ontdekken hoe 
de plattegrond zich door de ja-

ren heen ontwikkeld heeft door-
dat verschillende generaties deze 
aanpasten aan hun wensen. In de 
vertrekken beleef je hoe het was 
om rond 1717 in het huis te wo-
nen. 
Het is ook zeker de moeite waard 
om de prachtige tuin eens te be-
kijken. Let ook eens op de zichtas-
sen vanuit het huis die de tuinen 
met het huis verbinden.

Toegang
Museumhuis Verdieping Beec-
kestijn is op donderdag, vrijdag, 
zaterdag en zondag te bezoeken 
van 11.00-16.00 uur. 

Op de website www.museumhui-
zen.nl kan men tickets bestellen 
en ontdekken welke Museumhui-
zen nog meer te bezoeken zijn. 
(foto: aangeleverd)

Zondag 7 juli
Publieksdag Forteiland
IJmuiden - Zondag 7 juli is er 
weer een Publieksdag op Fortei-
land IJmuiden. De overtocht .naar 
het Forteiland wordt verzorgd 
door het ms ‘Koningin Emma’ 
vanaf het Sluisplein 80, 1975 AG 
IJmuiden. De vertrektijden hier 
zijn om 10.45, 12.45 en 15.10 uur. 
Vanaf het eiland gaat de boot te-
rug om 13.00, 15.15 en 17.15 uur.
Bezoekers worden op het eiland 
gedurende circa anderhalf uur in 
groepjes in en rond het fort rond-
geleid door ervaren gidsen. Na 
de rondleiding kan men op eigen 
gelegenheid nogmaals het eiland 
verkennen, of in de Koepelzaal 
van het fort, of op het naastge-
legen buitenterras, genieten van 
een hapje en een drankje. Men is 
vrij om op het eiland te verblijven 
totdat de laatste boot vertrekt. Er 
kan helaas niet worden gepind. 

Er wordt op gewezen dat niet alle 
ruimten in het fort of de bunkers 
voor rolstoelen, buggy’s en rolla-
tors toegankelijk zijn.
Toegangskaarten voor de over-
tocht heen en weer, inclusief 
rondleiding, kosten 12,50 eu-

ro per persoon. Kaarten kunnen 
vooraf worden besteld via inter-
net: www.ijmuidenserondvaart.nl 
of telefonisch: 0255-511676. Ook 
aan boord van de Koningin Em-
ma kunnen kaarten worden ge-
kocht. (foto: aangeleverd)

Riddertoernooi Brederode warm succes
Santpoort - Op zaterdag open-
de Vrouwe Steijn, wethouder 
van de gemeente Velsen, niet 
alleen met woord, maar ook 
met daad het tweede Ridder-
toernooi Brederode door het 
afvuren van kanonschoten. Dit 
deed zij samen met de huidige 
‘Heer van Brederode’, directeur 
Stichting Monumenten Bezit, 
Mark van den Bos. 
De ridders te paard van Knights 
of Camelot begaven zich in het 
Joust-strijdtoneel na een o�-
ciële begroeting aan de laat-
ste Kasteelvrouwe van de Ruï-
ne van Brederode, Jolande de 
Lalaing. 

Het Riddertoernooi was in haar 
opdracht georganiseerd ter nage-
dachtenis aan haar broer, Jacques 
de Lalaing, de ongeslagen toer-
nooiridder. Hierover vertelde Aag-
je de Vertelster op de Ruïne, waar-
na alle kinderen geslagen wer-
den: tot ridder. Ruiters, zwaard-
vechters en boogschutters, af-
komstig uit verschillende landen, 
vochten tot het bittere einde om 
het kampioenschap. Uiteinde-
lijk werd na een bloedstollende 
Joust-strijd de ‘eeuwige tweede’ 
kampioen van de Ruiters. Het ver-
schil in de gebroken lansstokken 
ging om millimeters, maar zijn 
vreugde was des te groter. 

Even waande iedereen zich weer 
terug in de Middeleeuwen, dank-
zij alle deelnemers, meer dan 175! 
Met dank aan de gemeente Vel-
sen voor het mede mogelijk ma-
ken van het toernooi. 

Het volgende bijzondere evene-
ment is het Gouden Eeuw Hu-
welijksfeest Brederode op 24/25 
augustus, waar Rembrandt oog-
getuige van was. Wie getrouwd 
is op Brederode of een bruidsre-
portage heeft gemaakt wordt ge-
vraagd om de mooiste foto op te 
sturen. Kijk op de website voor 
meer informatie ruinevanbrede-
rode.nl. (foto: aangeleverd)

Schipper Schol door KNRM en 
Werckpost in het zonnetje gezet
IJmuiden - Plaatsvervangend 
schipper Walter Schol van KNRM 
reddingsstation IJmuiden ont-
ving tijdens de haringparty van 
de OV IJmond een cheque als 
blijk van waardering voor zijn in-
zet. De cheque is beschikbaar ge-
steld door uitzendbureau Werck-
post, dat veel aandacht heeft 
voor de mens in zijn werk.
,,Wie zouden jullie in het zonnetje 
willen zetten, als wij dat moge-
lijk maken?” Dat was de vraag van 
uitzendbureau Werckpost aan de 
KNRM, reddingsstation IJmuiden. 
Als medesponsor van de Haring-
party in IJmuiden wilde het be-
drijf juist ook de schijnwerper 
richten op de mens achter een 
bijzondere prestatie. Nou, daar 
hoefden ze bij de KNRM niet lang 
over na te denken. Dat moest na-
tuurlijk schipper Walter Schol zijn, 
die met zijn inzet het station ope-
rationeel hield, toen de toenma-
lige beroepsschipper met pensi-
oen ging.
En zo kon het gebeuren dat, tij-
dens de drukbezochte Haringpar-
ty van de Ondernemersvereni-
ging IJmond in IJmuiden, er ook 
even een persoonlijk moment 
was. Schipper Walter Schol van de 
reddingsboot NH1816 kreeg daar 
uit handen van Hendrik Loosman 
van Werckpost IJmuiden een di-

nercheque aangeboden: De sym-
pathieke IJmuidenaar was blij 
verrast door deze volkomen on-
verwachte blijk van waardering. 
,,Daar gaan we met de hele be-
manning van genieten!” was zijn 
eerste reactie. ,,Want zonder hen 
was het natuurlijk niet mogelijk 
geweest.”
Schol is sinds januari 2011 in 
dienst van de KNRM. In zijn hui-
dige functie als werkvoorbereider 
van de Technische Dienst houdt 
hij zich bezig met het geplan-

de en ongeplande onderhoud 
van het materieel van Cadzand 
tot Den Helder. Als plaatsvervan-
gend schipper krijgt hij zo’n veer-
tig keer per jaar te maken met 
een alarmering, waarvoor boot 
en bemanning uitvaren. Daar-
naast traint de bemanning met 
grote regelmaat. Een week van 
zestig uur is geen uitzondering. 
En tachtig uur in de weer voor de 
KNRM komt ook wel eens voor. 
Schol doet het met hart en ziel. 
(foto: aangeleverd)

Olympic Velsen bij Suomi
Velsen - Vrijdag werd voor de 
vijfde keer Olympic Velsen ge-
houden bij atletiekvereniging 
Suomi.
Hierbij streden 95 kinderen van 
groep 5 tegen elkaar in een 
3-kamp. 40 meter sprint, ver-
springen en vortexwerpen. Bij 
elk onderdeel werden punten 

behaald. Bij de jongens werd 
gewonnen door Jesse van de 
Brederode Daltonschool en 
tweede werd Thijs van de Hoek-
steen. Derde werd Kay van de 
Zefier. 
Bij de meisjes werden Donna en 
Esmée van de Hoeksteen eerste 
en tweede gevolgd door Emma 

van de Brederode Daltonschool 
op de derde plaats. Aan het eind 
werd er ook nog een 1000 meter 
gelopen. Hierbij werd bij de jon-
gens Elio Vleming eerste en bij 
de meisjes Esmée Schmitz.
Het was een prachtige sportieve 
wedstrijd met mooie resultaten. 
(foto: aangeleverd)
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Havenfestival geeft stokje met geslaagde 
editie door aan Presail IJmond
IJmuiden - De bezoekers keken 
hun ogen uit op de Trawlerkade, 
waar een rondvaart met een van 
de nautische dienstverleners, een 
‘vlucht’ naar 30 meter hoogte met 
de �y-seat (IJmuiden van boven) 
en het Noordzeevis uit IJmuiden 
Plein de populairste attracties 
waren.

Ook de vier podia trokken veel 
publiek. Aan het begin van de ka-
de werden de bezoekers verwel-
komd door shantykoren, op het 
Rabobank IJmond Stage (opge-
bouwd uit zeecontainers) en in 
Ymuiden Stores vonden beide 
dagen uiteenlopende optredens 

plaats en op het Cornelis Vrolijk 
Kloosterboer Hoofdpodium wis-
selden lokale en landelijk beken-
de artiesten elkaar af. Op zater-
dagavond liep de kade bij Kloos-
terboer vol voor de Havenfesti-
val All Star Band, Yes-R en Lee To-
wers, die iedereen uit volle borst 
liet meezingen op ‘You’ll Never 
Walk Alone’.

Voorzitter Jakob Klompien van 
Stichting Havenfestival IJmuiden 
was na a�oop vol lof over de in-
zet van de bijna 100 vrijwilligers 
en de �nanciële bijdrage van de 
50 sponsors. ‘Zonder hen zou het 
niet mogelijk zijn om een evene-

ment van deze omvang te orga-
niseren. De tropische warmte op 
zaterdag heeft voor extra uitda-
gingen gezorgd die door onze 
vrijwilligers zonder morren zijn 
aangegaan. Ik ben echt onder de 
indruk van de manier waarop het 
festival dit jaar is neergezet.’
Klompien is ook blij met de ver-
bindende kracht van het Haven-
festival. ‘Het feit dat zowel Tech-
port, Amsterdam IJmuiden O�-
shore Ports, Noordzeevis uit 
IJmuiden, de lokale musea, IJmui-
den Rauw aan Zee en Citymarke-
ting .IJmuiden allemaal aanwe-
zig waren, beschouw ik als groot 
compliment. Wat mij betreft is 

deze editie de blauwdruk voor 
Pre Sail IJmond, dat volgend jaar 
weer de plaats inneemt van het 
Havenfestival. Ik wens de organi-
satie veel succes met dat prachti-
ge evenement waar de regio nu al 
naar uitkijkt!’

PreSail IJmond vindt plaats op 
zondag 9, maandag 10 en dins-
dag 11 augustus 2020. Op woens-
dag 12 augustus 2020 vertrekken 
de tall-ships vanuit IJmuiden en 
Beverwijk naar de hoofdstad voor 
Sail Amsterdam. Meer foto’s van 
het Havenfestival IJmuiden zijn 
te vinden op de Facebook-pagina 
van het evenement.

Foto’s: 

Erik Baalbergen
Machiel Kraaij
Jaap Bakker
Peter Pijlman
Ton van Steijn



Marjolein is inmiddels verknocht 
aan de zorg. En zij doet dit 
allemaal bij ViVa! Zorggroep. 

ViVa! Zorggroep heeft een eigen op-
leidingscentrum, geeft ruimte om met 
verschillende contracten te werken en 
biedt �exibele werktijden, tijden die 
jou het beste uitkomen. 

Stage lopen
‘Morgen krijg ik mijn diploma Helpende 
Zorg & Welzijn, maar dat is een  
formaliteit. Ik weet dat ik geslaagd 
ben. Ik liep stage vanaf januari 2018  
op een PG-afdeling in woonzorg- 
centrum De Boogaert van ViVa!. Ik 
zag er heel erg tegenop, maar nu vind 
ik het geweldig! Ik vind het heerlijk 
om met mensen met dementie om te 
gaan, ik geniet van hun reactie, de  
verhalen die ze vertellen, ook al vertel-
len ze deze verhalen de volgende dag 
weer. ’s Ochtends doe je eerst de zorg, 
het wassen of douchen en aankleden 
en een kopje thee geven. Dan bij de 
kof�e met elkaar een spelletje doen of 
naar buiten gaan. Ook mijn collega’s 
zijn top, ik heb mooie werktijden en  
als ik iets vraag, dan krijg ik direct  

ViVa! biedt een variatie in contracten 
Je begint je stage, hebt bijna het diploma Helpende Zorg & Welzijn in 
handen, bent inmiddels als �exmedewerker bezig, pakt ook werkzaam-
heden op als vakantiekracht en dan start je na de zomer de opleiding 
Verzorgende IG bij ViVa! Zorggroep. Marjolein Castricum (20) doet dat. Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

Wil je net als Marjolein als vakantiekracht of �exmedewerker aan de slag op de uren die jou het beste uitko-
men? Of ga je voor een vast contract? Kijk op werkenbij.vivazorggroep.nl voor de baan die jou past!

antwoord.’ Omdat Marjolein bijna klaar 
was met haar opleiding kon ze ook 
terecht als �exwerker. Ze heeft als �exer 
andere werktijden en werkplekken. En 
daar heeft ze zelfs keuze in.  
De openstaande diensten van de vaste 
teams worden met de �exers ingevuld. 

Werken en leren
In augustus gaat Marjolein de combi-
natie maken van werken en leren. Vier 
dagen werken, een dag school. ‘Je kunt 
dit opleidingstraject in twee jaar doen, 
maar ik heb het advies gekregen om het 
in drie jaar te doen. Hoe mooi is dat! 
Werken en leren tegelijk en ik krijg nog 
betaald ook!’

Wilma Castricum (58), moeder van 
Marjolein, werkzaam als Verzorgende IG 
bij ViVa!, loopt tijdens het interview de 
kamer binnen. Haar commentaar: ‘En 
dat hoor je iemand zeggen die vroeger 
altijd zei ‘Ik ga nóóit hetzelfde als jij 
doen!’

havenfestival 
IJmuiden BEDANKT

alle sponsors, organisaties 
en mede werkers voor 

hun bijdrage aan editie 2019
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Bannink Accountants en Belastingadviseurs  •  Tanger Advocaten  •  Hans Weeren  •  icht Adviseurs  •  Stichting Noord eevis uit IJmuiden  •  ebra it endbureau  •  Notarishuis IJmond
Van Laar Maritime  •  e Vilder & Wijnands Elektrotechnie  •  C&  Foods  •  Eelsing Expertises & Taxatie  •  Van uivenbode Kranen  •  Windcat Workboats  •  Central Mudplant and Fluid Services
ELA Container Off shore GmbH  •  Gejoma  •  First Energy  •  Tentsupply  •  No Nonsense Producties  •  Ivent Group  •  Ymuiden Stores  •  Oliehandel Anton van Megen  •  Citymarketing .IJmuiden

Stadsschouwburg Velsen  •  Maritiem College IJmuiden  •  Risk Security  •  Colex Watersport  •  OV IJmond  •  Visrestaurant Gerard van Es  •  Fish & Seafood Waasdorp  •  Korf  Catering
‘t Brouwerskolkje  •  Van Es Catering & Partyservice  •  Fromagerie l’Amuse  •  HB Horecagroup  •  Cargo Masters  •  Oliehandel Klaas de Boer

Wed. K. Brouwer 
Verhuur b.v.

Creatief internet-

en reclamebureau

opzet.nl



Nu bij ons in de showroom!

Nieuwe Renault CLIO
Designed for living

Vanaf 

€ 17.290,- 
Sensuele vormgeving
Compleet nieuw interieur

Kleermakerstraat 71, Velserbroek
Tel (023) 51 32 929
www.renaultvelserbeek.nl

Wij presenteren de volledig 
nieuwe Clio! Met zijn Euro 
NCAP-score van vijf sterren zet 
de nieuwe Clio de traditie voort 
op het gebied van toonaange-
vende veiligheid. Samen met 
de rijdynamiek, het comfort en 
het hoge kwaliteitsniveau pro-
fileert de nieuwe Clio zich als 
de beste Clio ooit.

De nieuwe Clio is nu nog onweer-
staanbaarder! De nieuwe lichtsig-
natuur met full-ledlampen verleidt 
je al bij de eerste aanblik. De nieu-
we Renault CLIO heeft een moder-
ne en dynamische stijl, die extra 
wordt benadrukt door de opvallen-
de Orange Valencia kleur. Met zijn 
brede keuze aan opties, nieuwe 
velgen en opvallende INITIALE PA-
RIS en sportieve R.S. Line-versies 
is deze iconische auto perfect aan 
ieders wensen aan te passen. 

Maar ook het interieur heeft een 
revolutionaire make-over onder-
gaan. Het nieuwe, op de bestuur-
der gerichte hightech dashboard 
en de ergonomische gevormde 
stoelen zorgen voor een compleet 
nieuwe rijervaring. Een van de 
grootste schermen in zijn klasse 
met verbonden navigatiesysteem 
en geschikt voor Android Auto™ 
en Apple CarPlay™.

Het automatische remsysteem met 
voetgangers- en fietserdetectie en 
de nieuwste Renault EASY DRI-
VE-technologie maken het rijden 
nog veiliger en eenvoudiger.

Benieuwd geworden naar de bes-
te CLIO ooit? Hij staat nú bij ons in 
de showroom. Dus kom snel langs 
en ontdek de gloednieuwe Renault 
CLIO nu zelf. Tot snel!

S�e
O P  T O P  C O L L E C T I E

ROB/229,- NU 

199,-

www.goossens.nl
Acties geldig t/m 21 juli 2019.

Volg ons:

6.000 M2 WOON- EN SLAAPINSPIRATIE
S P A A R N E W E G  2 0 ,  C R U Q U I U S

M E E R  D A N  8 5 0  P R O D U C T E N  M E T  K O R T I N G E N  T O T  W E L  7 0 %
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Fietsendragers 

 

 
Dakkoffers/Dakdragers 

 

 

                                                                 
 

 

                                                   

 

              

Jim Barens OTOTOTAAL - Delftstraat 34, 2015 BM  Haarlem, 023-5325643 
                                                  info@otototaal.com  -  www.otototaal.com 

Ook o.a. SCM alarmsystemen –Bearlock mechanische beveiliging – Carkit -
Motip autolakken -Bosch ruitenwissers - Caraudio – Meguiars poetsmiddelen 

              Waar u naartoe gaat voor service en montage… 

 

 

 

 - groot assortiment en diverse 
merken fietsendragers in de 

showroom aanwezig 
- voor de traditionele fiets, 

maar ook voor e-bikes 
- gebruiksvriendelijk 
- licht van gewicht 

- diverse innovatieve modellen 
 
 
 

  
- een passende dakdrager voor elke auto 
 - als THULE partner kunnen wij voor veel 
auto’s dakdragers uit voorraad leveren 

- tevens dealer van Hapro, Whispbar, MontBlanc, 
TWINNYload, Nordrive en Menabo dakdragers 

 

  

een groot assortiment 
HAPRO en THULE 

dakkoffers in onze 
showroom aanwezig in 
verschillende formaten 

en kleuren 
 

 
 

Jim barens otototaal
Ik ga op vakantie en ik neem mee ……

Haarlem - 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 conslusie 
dat u toch meer mee wilt nemen 
dan in de auto past. Jim Barens 
OTOTOTAAL in Haarlem heeft hier 
de oplossing voor.  Zij heeft een 
grote collectie aan dakko�ers in 
verschillende modellen en in-
houd 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 
dakdragers waarover de mede-
werkers u graag verder over in-
formeren.
Bij aanschaf van een dakko�er 
en/of dakdragers worden de dak-
dragers 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 omkij-
ken meer naar heeft. Heeft u nog 
geen trekhaak maar wilt u ook uw 
�etsen meenemen? Jim Barens 
OTOTOTAAL is uw trekhaakspe-
cialist. Als Brink montage part-
ner bent u bij hen aan het juiste 
adres voor het monteren van een 
trekhaak onder uw voertuig. Om 
deze periode ook de �etsen mee 
te kunnen nemen is een �etsen-
drager noodzakelijk. Jim Barens  
OTOTOTAAL heeft een grote col-
lectie aan �etsendragers van ver-
schillende merken en modellen 
in de showroom, zowel voor op 
de trekhaak als voor op het dak.

Jim Barens OTOTOTAAL is geves-
tigd aan de Delftstraat 34 te Haar-
lem. Tel. 023-5325643

Het geheim
  van IJmuiden...

• banners
• bedrijfskleding
• drukwerk
• familiedrukwerk

Trompstraat 1  IJmuiden  (schuin achter het gemeentehuis)
Tel. 0255 511191   •   info@elta.nl   •   www.elta.nl

• flyers & folders
• huisstijl
• ontwerpen
• posters

...zit al ruim 50 jaar in de Trompstraat nr. 1
• printen
• scripties
• stickers
• vlaggen

Sterk in grafische communicatie!

Schilderwerk binnen/buiten 
en behangen

Bel voor informatie: 0251 248 030
of 06-22228516 (vrijblijvende offerte)
www.hansvdbergschilderwerken.nl

✁

✁

✁

John en Simone Gozeling

Frogerstraat 18C
1975 BV  IJmuiden
Tel.: 0255 - 51 98 28
Fax: 0255 - 51 74 96
E-mail: johngozeling@ johngozeling.nl
www.johngozeling.nl
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Kennemerlaan 28
Tel. 0255-757333

Last van benauwdheid,
verkoudheid, hoesten of

huidproblemen als eczeem?
 

Halotherapie helpt!
Verbeter ademhaling, nachtrust,

immuunsysteem en conditie.
100% medicijnvrij en zonder 

bijwerkingen. 
 

Reserveer direct een
kennismakingsbehandeling voor €9,-

via saltroom.nl of bel 020 7869809 
 

GEBOREN
Lize Dinkla  8 juni 2019
Finn Boos  12 juni 2019

Te koop:
Batavus dames�ets met handremmen 
en versnelling 60 euro.
Tel. 06-10089283
Te koop:
Nieuw coleman rvs duurzame ther-
mos�es 1 lt. Dubbelwandig nu voor 
15,-. Tel. 0251-244037
Te koop:
Dvd/cd kastjes, verstelbare plankjes, 
teakhout kleur ,h 1.07 diep 16,5cm per 
stuk  6,-, samen 10,-. Tel. 0251-244037
Te koop:
3-Del. vazenset 200,-, koets met 
gouden paarden 100,-, fototoestel 
met hoes 50,-. Tel: 0251-224306

Te koop:
Bosch steelstofzuiger bbh2. Readyy’y 
bij blokker gekocht 197 euro z.g.a.n., 
wegens artrose nu 35 euro paar keer 
gebruikt. Tel. 06-41522634

Te koop:
2 boekjes kustfort ijmuiden: luister, 
het fort vertelt/ de wachter tussen de 
pieren. Als nieuw, 12,50.
Tel. 06-42576969

Bijzondere ochtend 
op De Rozenbeek
Velserbroek - Vorige week don-
derdagmorgen had De Rozen-
beek in Velserbroek wel een héél 
bijzondere ochtend. Marco Bast-
meijer van VierKeerWijzer kwam 
een écht certi�caat overhandi-
gen, waardoor zij nu de 41e o�-

ciële VierKeerWijzer-school zijn in 
Nederland.
Dit kan je niet alleen aan het cer-
ti�caat zien, maar ook aan de 
prachtige nieuwe borden aan de 
gevels, die meteen werden ont-
huld door Marco en Annemarie 

Trouw, voorzitter College van Be-
stuur van Atlant Basisonderwijs. 
VierKeerWijzer helpt kinderen en 
leerkrachten hun talenten te be-
nutten om concrete (kern)doelen 
te halen binnen een uitdagen-
de leeromgeving. In plaats van 
werken uit methodeboeken voor 
aardrijkskunde, geschiedenis en 
natuur, gaan de kinderen aan de 
slag met verschillende thema’s 
gedurende een aantal weken. 
Hierbij kiezen zij activiteiten die 
aansluiten bij hun eigen behoef-
ten, het ene kind is graag met zijn 
handen bezig, terwijl een ander 
kind liever een toneelstuk bij een 
thema maakt.
Alle kinderen kregen een mooie 
VierKeerWijzer-pen van Marco, 
waarmee ze nóg beter hun aan-
tekeningen bij alle thema’s kun-
nen maken. 
Als klap op de vuurpijl trakteer-
den juf Thecla Kemper en juf Lida 
Fenger de kinderen op een ijsje 
van het IJspaleis, niet alleen om-
dat zij na dit schooljaar afscheid 
nemen van de Rozenbeek, maar 
ook omdat juf Thecla de dag er-
voor 60 jaar was geworden. Wat 
was ze verrast toen ze die och-
tend maar liefst 170 kaarten op 
de mat vond! (foto: aangeleverd)

Konijnen hebben het goed 
op het Tender College
IJmuiden - Vorige week is op het 
Tender College keihard gewerkt 
aan de afronding van een bijzon-
der project: een konijnenherberg. 
Deze telt verschillende verdiepin-

gen en een grote buitenren. De 
afdeling groenvoorziening van 
het Tendercollege IJmuiden heeft 
hiermee een grote aanwinst voor 
het buitenterrein. Het bijzonde-

re hok, tot stand gekomen door 
samenwerking tussen de afde-
ling groen en bovenbouw hout 
van de praktijkschool, is door ver-
schillende klassen onder leiding 
van Kuno de Roover gerealiseerd. 
Er is ruimte voor meerdere konij-
nen en misschien ook wel voor de 
kippen, nu nog geplaatst in het 
naastgelegen hok. 
Het enthousiasme onder de leer-
lingen was groot. Zo groot, dat 
een enkeling zelfs na schooltijd 
wilde doorwerken aan dit pro-
ject. ,,De leerlingen leren hier ook 
enorm van’’, aldus Kuno. ,,Meten, 
werken met machines, construc-
ties bedenken en maken, schilde-
ren en dakdekkers: het komt er al-
lemaal bij kijken. Daarnaast leren 
de leerlingen samen te werken 
met collega’s. Dit zijn elementen 
die velen van hen ook (zullen) te-
genkomen op hun stageplaat-
sen.’’’
Op dit moment is er slecht één 
konijn dat zijn intrek in de konij-
nenherberg heeft genomen. ,,Na 
de zomervakantie zal dit worden 
uitgebreid’’, vertelt Niek de Groot. 
Hij is verantwoordelijk voor de 
groenlessen op de school, waar-
van dierverzorging één van de 
onderdelen is. (foto: aangeleverd)








