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Afscheid van een bijzonder jaar
IJmuiden - De leerlingen van 
groep 8 van basisschool De Vuur-
toren op het Koningsplein nemen 
afscheid van hun basisschooltijd. 
Gelukkig kunnen zij de laatste 
weken weer ‘gewoon’ op school 
aanwezig zijn om deze perio-

de samen met hun juf Stephanie 
Boxelaar af te sluiten. 
Dit jaar was dat zonder school-
kamp, zonder musical en zonder 
afscheidsavond. De leerkrachten 
van de Vuurtoren hebben dat dit 
jaar vervangen door een nacht-

je slapen op school, een �lm van 
de musical en uit eten met de he-
le groep. 
Donderdag 25 juni kregen de 
leerlingen van de ouderraad als 
pleister op de wonde een mooi 
cadeau: op het schoolplein wordt 

een bijzondere tegel gelegd met 
de namen van alle kinderen erop. 
Zo is er tot in lengte van dagen op 
het Koningsplein een mooie her-
innering te vinden aan een zeer 
bijzonder schooljaar! (Foto: aan-
geleverd)

Drive trough diploma-uitreiking 
op het Tender College
IJmuiden - Door de bijzondere 
omstandigheden van de maat-
regelen rond Corona was het 
dit jaar niet mogelijk een geza-
melijke diploma-uitreiking in 
de aula van het Tender College 
te organiseren voor de leerlin-
gen met hun familie. Dus be-
dachten de docenten iets lu-
dieks: een drive trough uitrei-
king. 

De leerlingen werd gevraagd om 
met hun familie naar school te 

komen met een vervoersmiddel 
op wielen. 
Op de naast de school gelegen 
parkeerplaats van Stormvogels 
werd verzameld, om op een voor 
elke leerling afgesproken tijd de 
feestelijke uitgezette route naar 
de school te rijden. 
Bewoners rond de school was 
gevraagd hun balkon met bal-
lonnen te versieren en de vlag 
uit te steken om voor een gezel-
lige sfeer te zorgen en dat zag er 
heel leuk uit. Er waren leerlingen 

die hun best hadden gedaan zo 
origineel mogelijk voor de dag te 
komen, zoals Bas, die op een bu-
reaustoel zat die in een aanhan-
ger stond. 
Aan het einde van de route re-
den de leerlingen door een par-
tytent, om daar uit even stappen 
en dan na de o�ciële onderteke-
ningen, hun diploma overhan-
digd te krijgen. Voor iedereen 
was het een hele geslaagde en 
gedenkwaardige dag. (Foto: aan-
geleverd)

Maandelijkse rondleiding 
Beeckestijn hervat
Velsen-Zuid - Zondag 5 juli 
wordt de maandelijkse rond-
leiding door huis en tuinen 
van Museumhuis Beeckestijn 
hervat. Maak ook eens zo’n 
boeiende en leerzame wan-
deling mee! De rondleiding 
gaat van start om 11.00 uur.

Een gids neemt de deelnemers 
mee en geeft deskundige uit-
leg.  
Opgeven kan via www.natuur-
monumenten.nl/natuurgebie-
den/buitenplaats-beeckestijn. 
Deelname kost 9 euro per per-
soon, leden Natuurmonumen-

ten betalen 5 euro. Let op: be-
perkt aantal plaatsen! (Foto: 
Jan Koks)
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Benieuwd wat uw woning waard is?
Speelt u wel eens met de gedachte om te verhuizen? De belangstelling voor woningen in uw buurt blijft onveranderd groot. 

Geregeld spreken wij mensen die graag naar uw wijk zouden willen verhuizen. Er zijn namelijk nog steeds veel zoekers op 

de woningmarkt. In de afgelopen jaren zagen we dat de woningmarkt ‘droog kookte’. Zo lang er nog veel zoekers zijn, 

verwachten we niet dat de prijzen van woningen zullen dalen. Hier kunt u uw voordeel mee doen!

Wij zijn u graag van dienst bij de verkoop van uw woning of de aankoop van uw nieuwe woning. We beginnen met een 

mooi aanbod: een vrijblijvende waardebepaling zodat u precies weet waar u aan toe bent. 
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Wascapsules
Alle soorten 14 wasbeurten. 
Per zak 7.79

Deze actie is geldig t/m zaterdag 4 juli 2020.
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  Onderhoud van alle merken v.a. € 169,- incl. APK 

Koene auto, dealer in Velserbroek is niet alleen specialist voor Fiat, Alfa-
Romeo, Abarth en Jeep, maar wij onderhouden ook alle andere merken 

 

Wilt u liever de deur niet uit, maak gebruik van onze haal en brengservice. 

Wij hanteren verregaande hygiënische 
maatregelen om verspreiding van het 
Coronavirus te voorkomen. 

Koene Auto, Broekerdreef 120, 1991AZ Velserbroek tel.023-5379700   www.koene.nl 
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ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN

www.albatrosbanden.nl
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Zolang de voor raad s t rek t .  Adver tent ie ge ld ig van 00 - 00 -2011 t /m 00 - 00 -2011. 
Zet- en druk fouten onder voorbehoud. *  N ie t  in combinat ies met ander aanbied ingen.

20% korting
op alle Clinique producten

VAN MAANDAG 14 FEBRUARI 
t/m ZONDAG 27 FEBRUARI

Alkmaar ■  Bergen ■  Beverwijk ■ Castricum ■ Heemskerk ■ Santpoort-Noord ■  Uitgeest ■  Wormerveer

New Care Magnesium 
complex 120 tbl

€ 21,95 16,95  

Zolang de voorraad strekt. Advertentie geldig t/m  t/m 19 juli 2020
Zet- en drukfouten onder voorbehoud. * Niet in combinatie met andere aanbiedingen.

Pharma Nord 
Compleet assortiment 

25% korting

Lucovitaal 
Compleet assortiment 

1+1 Gratis

Parodontax en/of 
Sensodyne 
Alle varianten     

3  voor    9,99

Nivea 
Compleet assortiment   

1+1 Gratis
Vision & Ambre Solaire

1+1 Gratis

Excellence & 
Preference 
haarkleuring

1+1 Gratis

Bestel nu veilig & vertrouwd in onze webshop

www.drogisterij-visser.nl

Eau de Lancaster 
Douche & Shower 

1+1 Gratis

Weleda 
Compleet assortiment

25% korting

25%
KORTING

25%
KORTING

VSM 
Compleet assortiment 

20% korting
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Buitengewoon opsporingsambtenaren 
openbare ruimte (boa’s) dragen sinds 10 juni 
een op het lijf geplaatste camera. Deze klei-
ne camera wordt ook wel een bodycam ge-
noemd. De bodycam wordt ingezet met het 
doel de veiligheid en het veiligheidsgevoel 
van boa’s te vergroten.
  

Veiligheid voorop
Tijdens rondes die de boa’s doen komt ver-
bale agressie (schelden, schreeuwen en zeer 
felle discussies) vaak voor. Ook heeft meer 
dan de helft van de boa’s te maken gehad met 
fysiek geweld. Uit ervaringen van de politie 
en handhavers van andere gemeenten blijkt 
dat het zichtbaar dragen van bodycams een 
preventieve en de-escalerende werking 

heeft. Daarom heeft de gemeente Velsen be-
sloten om de bodycam’s in te zetten. 

De werking van de bodycam
De boa activeert de bodycam om op te ne-
men als hij of zij dat nodig vindt. Dit is het 
geval wanneer de boa zich in toenemende 
mate onveilig voelt en van oordeel is dat de 
situatie dreigt te escaleren met een persoon 
op straat. Uit ervaring blijkt dat de meeste 
mensen zich geremd voelen als zij gefi lmd 
worden en hun gedrag in positieve zin aan-
passen.

Meer informatie over de toegang tot de op-
names, privacy en bewaartermijn is te vin-
den op velsen.nl/handhaving.

Op 7 en 8 juli zijn er werkzaamheden aan de 
spoorwegovergang aan de Staalhavenweg 
in Velsen-Noord. De Staalhavenweg is hier-

door afgesloten van dinsdag 7 juli 6.00 uur 
tot en met woensdag 8 juli 16.00 uur.

Bij de nieuwe Vomar aan de Lange Nieuw-
straat heeft de gemeente nog geen onder-
grondse afvalcontainers kunnen plaatsen, 
omdat er nog bouwketen staan. Bewoners 
kunnen hun papier, glas en plastic voorlopig 
kwijt in de afvalcontainers aan het Markt-
plein, Velserduinweg/-plein en in de Ap-

pelboomstraat. De gemeente kiest niet voor 
bovengrondse containers, want dat leidt tot 
het bijplaatsen van afval en dumpingen. We 
verwachten de ondergrondse containers in 
oktober te plaatsen. 

Afsluiting Staalhavenweg 
Velsen-Noord

Nog geen ondergrondse afval-
containers bij nieuwe Vomar 

Boa’s de straat op met bodycams

Nieuws van de raad

BESPROKEN IN DE RAAD 24 JUNI BESPROKEN IN DE RAAD 25 JUNI

Jaarstukken samenwerkingsverbanden
Op veel terreinen werkt Velsen samen met 
andere gemeenten. Denk daarbij aan de 
Omgevingsdienst IJmond, de Veiligheids-
regio Kennemerland, maar ook Reinunie 
en Schoolverzuim. De jaarstukken van deze 
samenwerkingsverbanden werden bespro-
ken. De raad werd gewezen op aanpassin-
gen in het besluit over IJmond Werkt! Op 
enkele stemverklaringen na zijn alle stuk-
ken zonder discussie unaniem aangeno-
men.

Bestemmingsplannen
De raad besloot over diverse bestemmings-
planwijzigingen of verklaringen van geen 
bedenkingen voor het verstrekken van een 
omgevingsvergunning. Het ging om Spek-
kenwegje 5, Wijkerstraatweg 90, Breder-
oodseweg 41 en Velserbroekse Dreef 10. 
De raadsleden hebben zich positief geuit 
over de mogelijkheden voor woningbouw. 
Er werden wel wat zorgen gedeeld over 
toekomstige procedures. Alle besluiten zijn 
aangenomen.
 
Luchtvaartnota
De Luchtvaartnota is het belangrijkste do-
cument voor de ontwikkeling van de lucht-
vaart voor de komende dertig jaar. Omdat 

onze regio onder de Polderbaan ligt, is deze 
nota voor Velsen belangrijk. De raad kan 
wijzigingen voorstellen. Om dit e� ectief te 
doen werkt Velsen samen met omliggende 
gemeenten. Een motie van GroenLinks 
over inzetten op gecontroleerde krimp 
kreeg geen steun van de gemeenteraad. 
Meerdere partijen willen wel graag verder 
praten over dit onderwerp. De raad nam 
een zienswijze met punten over (ultra)fi jn-
stof en nachtvluchten aan.

Financiën 
De gemeente staat voor fi nanciële uitdagin-
gen. Alle partijen in de raad erkennen dat. 
Partijen lieten duidelijk merken samen op 
te willen trekken. Het CDA diende moties 
in met de intentie fi nancieel ruimte te cre-
eren, waaronder personeelsbeleid, inves-
teringsstop, vastgoedwaarde, winkelstich-
ting Plein 1945 en woningbeleid. Door het 
uitwisselen van intenties en beantwoor-
ding van de wethouder, werden enkele mo-
ties ingetrokken. Uiteindelijk is de motie 
vastgoedwaarde aangenomen, waarmee het 
college wordt opgeroepen om meer zicht te 
houden op waardeontwikkelingen van het 
eigen vastgoed om tegenvallers te voorko-
men.

Bestuursrapportage
De bestuursrapportage geeft inzicht in de 
inkomsten en uitgaven van het lopende 
jaar. Dit is hét moment waarop de raad kan 
bijsturen als de actualiteit daarom vraagt. 
ChristenUnie kwam met een amendement 
om € 60.000 voor het project BRAK! niet 
vrij te geven, voordat er een sluitende busi-
nesscase ligt. 
De raad was kritisch op BRAK! en de resul-
taten die de afgelopen jaren zijn geboekt. 
Na advies van de wethouder en overleg van 
de raad wordt € 30.000 goedgekeurd, maar 
wordt de overige € 30.000 pas goedgekeurd 
als er in het najaar een sluitende busines-
scase ligt. Hierna werd de bestuursrappor-
tage aangenomen. 
 
Kadernota 2021 en verder
De Kadernota is opgesteld, zodat de poli-
tieke partijen richting kunnen geven aan de 
onvermijdelijke bezuinigingen die de ge-
meente Velsen moet doen. 
De raadsleden waren terughoudend met 
concrete voorstellen, maar wel werd duide-
lijk dat de ambities minder moeten. Diverse 
partijen gaven aan dat het niet tot lasten-
verhoging van inwoners mag leiden. Daar 
stond tegenover dat andere partijen dat 
niet konden toezeggen, omdat alle moge-

lijkheden op tafel moeten liggen. De Kader-
nota is aangenomen. 
 
Motie milieustraat
Er waren twee moties. De motie van D66V 
roept het college op om met een plan van 
aanpak te komen om de kosten van de mi-
lieustraat onder controle te krijgen. Veel 
partijen waren hier direct enthousiast over, 
omdat de kosten van de milieustraat een 
grote tegenvaller hebben laten zien. Deze 
motie is raadsbreed aangenomen.
 
Motie duurzame investeringsfondsen
Daarna kwam GroenLinks met een motie 
die oproept om te onderzoeken of Velsen 
kan aansluiten bij duurzame investerings-
fondsen van de provincie Noord-Holland 
en de MRA.Deze fondsen kunnen helpen 
om extra geld te genereren voor duurzame 
investeringen. De wethouder gaf aan dit 
ook op te pakken. De motie is raadsbreed 
aangenomen.

ZOMERRECES
Met deze vergaderingen is het politieke 
jaar voorbij en start het zomerreces. Wij 
hopen u in september weer te verwelko-
men bij onze raad en wensen u een mooie 
zomer! 

Aanvragen
Geplaatst op  www.overheid.nl  (zie Be-
richten over uw buurt) op d.d. 2 juli 2020.
Voor informatie kunt u contact opne-
men met afdeling Fysiek Domein (tel. 
140255)
Burgemeester en wethouders van de ge-

meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 19 juni  tot en met 26 juni 
2020 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
Beukenstraat 32, realiseren op- en uitbouw 
(21/06/2020) 63823-2020  
Kanaalstraat 31 A, splitsen woning 

(21/06/2020) 63813-2020
Eenhoornstraat 2, uitbreiden tijdelijke 
noodlokalen, verlengen in stand houdings-
termijn (12 maanden) (24/06/2020) 65325-
2020
Lange Nieuwstraat 2 A, splitsen winkel met 

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 het Klant Contact Centrum (KCC) 
De telefonische bereikbaarheid van het KCC 
is van ma t/m vr 8.30 uur tot 17.00 uur via 
14 0255, zonder kengetal.  

Vanwege de coronamaatregelen is het ge-
meentehuis alleen nog toegankelijk voor:
• Mensen met een afspraak bij Burgerzaken.       
• Het laten ondertekenen van toestemming 

beslag deurwaarder.
• Persoonlijk ontvangst in het kader van aan-

bestedingstrajecten.
• Inzien ter inzage gelegde stukken.
• Ophalen gevonden voorwerpen

Voor inhoudelijke vragen over bestemmings-
plannen, omgevingsvergunningen of vragen 
die daarmee te maken hebben, kunt u een te-
lefonische 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 
ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00 uur bel-
len 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 kunt
u na het maken van een afspraak een formu-
lier ophalen, waarop u uw melding of klacht
kunt noteren. Graag deze vervolgens verstu-

ren naar: Bureau Discriminatiezaken Kenne-
merland in Haarlem. Meer informatie op
www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
Sinds 31 mei 2018 worden alle vergunningen,
beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www.o§  cielebekendmakingen.nl/gepu-
bliceerd.

U kunt zich abonneren op een door u gestelde 
zoekvraag. U wordt vervolgens op de hoogte 
gesteld als er nieuwe publicaties verschijnen
die aan uw zoekterm(en) voldoen.
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bovenwoning in 2 woningen (24/06/2020) 
65521-2020 
Dirk Hartoghstraat 22, gebruik woning voor 
kamergewijze verhuur (25/06/2020) 66130-
2020

Velsen-Noord
Beecksanghlaan 36, verduurzaming, reno-
vatie woning (gemeentelijk monument) 
(20/06/2020) 63713-2020
Ladderbeekstraat 67, kappen boom 
(22/06/2020) 64163-2020
Geelvinckstraat 83, plaatsen dakopbouw 
(achterzijde) (23/06/2020) 64975-2020
Wijkerstraatweg 251, wijzigen voorgevel 
(26/06/2020) 66539-2020

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 53, kappen boom 

(23/06/2020) 64841-2020  

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 270,  legaliseren  aangepaste 
erfafscheiding (19/06/2020) 63699-2020
Kerkweg 103, plaatsen dakkapel (voorzij-
de), uitbreiden 1e verdieping (22/06/2020) 
64403-2020
Hageveldlaan 16, plaatsen erker (voorzijde) 
(24/04/2020) 65213-2020
Marowijnestraat 5, plaatsen dakkapel (voor-
zijde) (24/06/2020) 65378-2020 
Hagelingerweg 210, bouwen tent/overkap-
ping bij winkel (26/06/2020) 66532-2020

Driehuis
Van den Vondellaan 33, plaatsen dakkapel 
(voorzijde) (20/06/2020) 63754-2020

Velserbroek
Fregat 87, realiseren schuur (zijgevel), plaat-
sen 2 dakkapellen (voor- en achterzijde) 
(25/06/2020) 66252-2020
Schokker 22, vergroten en splitsen woning 
(26/06/2020) 66671-2020

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking heb-
ben op een bouwactiviteit kunnen deze wor-
den voorgelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Verlengen beslistermijn 

IJmuiden
Jacob van Heemskerkstraat 37, plaat-

sen dakopbouw, uitbreiding 1e verdieping 
(23/06/2020) 45324-2020

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning

Velsen-Zuid
Genieweg 38 A, tijdelijk (3 nachten, van 4 
t/m 6 september 2020) gebruiken voor kam-
peren (25/06/2020) 24122-2020

Ingediende aanvragen standplaatsver-
gunningen APV artikel 5:15

Velsen-Noord
Oliebollenkraam, op 28, 30 & 31 decem-
ber 2020, locatie: t.o. Wijkerstraatweg 177 
(23/06/2020) 65209-2020

Ontwerpbesluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende ontwerpbeslui-
ten genomen.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
–uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Velsen 
maken bekend dat zij voornemens zijn een 
omgevingsvergunning te verlenen voor:
Santpoort-Noord
Spekkenwegje 5, het gebruiken van het per-
ceel met bebouwing als burgerwoning met 
garage en bed en breakfast (2 kamers) (29-
06-2020) 43721-2019

Het ontwerpbesluit  omgevingsvergunning, 
de verklaringen van geen bedenkingen en de 

bijhorende stukken ligt met ingang van 3 juli 
2020 gedurende zes weken ter inzage bij de 
afdeling Publiekszaken. 

Zienswijzen:
Tijdens deze periode van terinzageleg-
ging, kan een ieder naar keuze mondeling 
of schriftelijke zienswijzen inbrengen te-
gen de ontwerp besluit omgevingsvergun-
ning. Zienswijzen moeten worden gericht 
aan het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen, Publiekszaken, werk-
eenheid Vergunningen, Postbus 465,1970 
AL IJmuiden (bezoekadres Dudokplein 1 
te IJmuiden). Voor het kenbaar maken van 
mondelinge zienswijzen kunt u contact op-
nemen met de werkeenheid Vergunningen, 

telefoon 140255.

Ontwerpbesluit weigering omgevings-
vergunning – uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Velsen 
maken bekend dat zij voornemens zijn een 
omgevingsvergunning te weigeren voor:

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 90, het bouwen van een ex-
tra verdieping en veranderen van een kan-
toorgebouw in 6
appartementen  (29-06-2020)  20977-2016

Het ontwerpbesluit weigering omgevings-
vergunning, de weigering verklaringen van 
geen bedenkingen en de bijhorende stuk-

ken ligt met ingang van 3 juli 2020 geduren-
de zes weken ter inzage bij de afdeling Pu-
bliekszaken.
Zienswijzen:
Tijdens deze periode van terinzageleg-
ging, kan een ieder naar keuze mondeling of 
schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen 
de ontwerpbesluit weigering omgevings-
vergunning. Zienswijzen moeten worden 
gericht aan het college van burgemees-
ter en wethouders van Velsen, Publieksza-
ken, werkeenheid Vergunningen, Postbus 
465,1970 AL IJmuiden (bezoekadres Du-
dokplein 1 te IJmuiden). Voor het kenbaar 
maken van mondelinge zienswijzen kunt u 
contact opnemen met de werkeenheid Ver-
gunningen, telefoon 140255.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Vel-
sen hebben de hierna volgende besluiten 
genomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het 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, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een voor-
lopige voorziening kan alleen worden 
aangevraagd, indien er ook een bezwaar-
schrift is ingediend. De verzenddatum 
van het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

Verleende omgevingsvergunningen - re-
guliere procedure
Het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben omgevingsvergun-
ning verleend voor: 

IJmuiden
Koningin Wilhelminakade 219, het plaatsen 
van een dakopbouw (23/06/2020) 42177-
2020 (gemeentelijk monument) 
Ampèrestraat 11, uitbreiden kantoor met 2e 
verdieping(24/06/2020) 31369-2020
Kennemerlaan 173, legaliseren wonings-
plitsing in 2 appartementen (25/06/2020) 
45010-2020
Koningsplein 36, optrekken achtergevel 
(25/06/2020) 54082-2020
Zeeweg 229, bouwkundig splitsen begane 
grond (25/06/2020) 45224-2020

Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 14, kappen boom (24/06/2020) 

59541-2020
Wüstelaan 3, kappen boom (25/06/2020) 
49483-2020

Santpoort-Noord
hoek Burgemeester Enschedélaan / Mid-
denduinerweg,  kappen boom (noodkap) 
(23/06/2020) 61635-2020 
Hagelingerweg 1,  plaatsen nieuwe kozijnen 
(23/06/2020) 51721-2020
Cotélaan 1, plaatsen erfafscheiding (groen-
drager) (25/06/2020) 52085-2020
Hoofdstraat 173, vervangen handelsreclame 
(26/06/2020) 54326-2020

Burgemeester en wethouders van Velsen 
maken bekend dat zij in haar vergadering 
van 23 juni 2020 heeft besloten:
de Beleidsregels Krediethypotheek en 

pandrecht 2020 gemeente Velsen vast 
te stellen; de Beleidsregels Krediethypo-
theek en pandrecht 2020 gemeente Vel-
sen in werking te laten treden op 1 juli 2020;

Ter inzage
Het volledige besluit kunt u vinden in het 
elektronisch gemeenteblad via www.o¢  cie-
lebekendmakingen.nl of www.velsen.nl.  Te-

vens wordt het beleid gepubliceerd op www.
overheid.nl.

Burgemeester en wethouders van Velsen 
maken bekend dat zij in haar vergadering 
van 23 juni 2020 heeft besloten: de Be-
leidsregels terugvordering en verhaal 
Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 

2020 gemeente Velsen vast te stellen; de 
Beleidsregels terugvordering en ver-
haal Participatiewet, IOAW, IOAZ en 
Bbz 2020 gemeente Velsen in werking te 
laten treden op 1 juli 2020;

Ter inzage
Het volledige besluit kunt u vinden in het 
elektronisch gemeenteblad via www.offi-
cielebekendmakingen.nl of www.velsen.nl. 
Tevens wordt het beleid gepubliceerd op 

www.overheid.nl.

Beleidsregels terugvordering en verhaal Participatiewet, 
IOAW, IOAZ en Bbz 2020

Beleidsregels Krediethypotheek en pandrecht 2020
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De gemeente heeft de tarieven en algemene voorwaarden van  gemeentelijke sportac-
commodaties voor 2020/2021 vastgesteld. 
De volledige regeling kunt u vinden op de volgende websites: 

www.overheid.nl: lokale wet en regelgeving  
www.sportloketvelsen.nl  (sport & gemeente > sportaccommodaties  
  in Velsen) 
www.zwembadvelsen.nl  (algemeen > huisregels). 
  
Overzicht van de meest gangbare tarieven (type- en drukfouten voorbehouden). 

Tarieven Zwembad De Heerenduinen vanaf 31 juli 2020 
Vrij zwemmen (recreatief zwemmen)   
Kinderen 0 en 1 jaar  gratis  
Los bad Kinderen tot 16 jaar € 5,00 
Los bad Volwassenen € 5,50 
Los bad Daluren € 5,00 
Discozwemmen/Drijf Inn  € 6,50 

Meerbadenkaarten * * geldigheid 12 maanden 
10 baden- kaarten (prijs van) 9 losse baden + 1 bad gratis  
25 baden- kaarten (prijs van) 20 losse baden + 5 baden 
  gratis  
50 baden- kaarten (prijs van) 35 losse baden + 15 baden 
  gratis  

Zwemles   
Leskaart 1 maand - tot 16 jaar - incl.entree, 
(2x per week, 30 min.) € 50,00 
Leskaart 1 maand - tot 16 jaar - incl. entree, 
(2x per week, 45 min.) € 75,00 
Leskaart 1 maand - volwassenen - 
incl. entree, (1x per week) € 40,00 
  
Sportvelden vanaf 31 juli 2020 
  Tarieven per seizoen 
Voetbalveld, (voor wedstrijd, training, 
of een gedeelte van het veld) € 4.134,00 
Voetbal kunstgrasveld € 12.402,00 
Hockey kunstgrasveld € 6.679,00 
Honk- softbalveld, Kor� alveld, Rugbyveld € 3.306,00 
Handbalveld € 2.486,00 
Atletiekcomplex Groeneveen € 14.287,00 

Tarieven Sporthallen Tarieven per uur 
Incidenteel € 55,00 
Seizoen € 50,00 
Competitie € 57,00 

Gymzalen Tarieven per uur 
Incidenteel € 16,00 
Seizoen (minimaal 40 weken) € 12,00

Inspraak voorontwerpbestemmingsplan Hofgeest 
Besluit 
Burgemeester en wethouders maken over-
eenkomstig artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke 
ordening, bekend dat zij voornemens zijn 
een nieuw bestemmingsplan op te stellen 
voor de locatie Hofgeest. Op grond van ar-
tikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat 
geen gelegenheid wordt geboden om ziens-
wijzen omtrent dit  voornemen naar voren 
te brengen en er wordt geen ona� ankelijke 
instantie in de gelegenheid gesteld advies 
uit te brengen over dit voornemen. Op het 
voorontwerpbestemmingsplan is wel in-
spraak mogelijk. 

Aanleiding
Het bestemmingsplan Hofgeest heeft be-
trekking op het gebied De Hofgeest aan de 
noordrand van Velserbroek. Het plan maakt 
de ontwikkeling van 380 woningen moge-
lijk. 
Het plan bestaat uit twee delen aan weers-
zijde van de Broekeroog: Hofgeest West en 
Hofgeest Oost (VSV). Om de woningbouw 
in plandeel Hofgeest Oost mogelijk te ma-
ken wordt het bestaande sportcomplex 
van voetbalvereniging VSV verplaatst. Het 
nieuwe sportcomplex krijgt een plek aan de 
Oostlaan. Ook rugbyclub The Smugglers zal 
naar dit nieuwe sportcomplex verhuizen.

Ligging plangebied
Het plangebied ligt ten noorden van Velser-
broek, ingeklemd tussen de snelwegen A208 
en A22 (nabij aansluiting A9). Het plange-

bied bestaat uit verschillende deelgebieden. 
Het deelgebied Hofgeest West (nummer 1 op 
onderstaande luchtfoto) ligt ten zuiden van 
de het Hillegrondswegje en wordt verder be-
grensd door de Broekeroog, de Hofgeester-
weg en het terrein van Ranzijn Huis & Dier. 
Het deelgebied Hofgeest VSV (nummer 2) 
bestaat uit het sportcomplex van VSV en 
wordt begrensd door het Hillegrondsweg-
je, de Broekeroog en de Hofgeesterweg. Het 
derde deelgebied betreft de locatie waar 
het nieuwe sportcomplex is voorzien. Deze 
gronden liggen ten noordoosten van het ten-
niscomplex van LTC Hofgeest, ingeklemd 
tussen de Oostlaan en de A22. Ten behoeve 
van een logische begrenzing van het
plangebied zijn de gronden die zijn gelegen 
tussen deelgebied 1, 2 en 3 meegenomen in 
dit bestemmingsplan.

Plan inzien
Het voorontwerpbestemmingsplan Hofgeest 
(idn: NL.IMRO.0453.BP1310HOFGEEST-
VEL1-V001) ligt met ingang van 3 juli gedu-
rende acht weken voor een ieder ter inzage. 
Naast het voorontwerpbestemmingsplan 
liggen tevens de daarop betrekking hebben-
de onderzoeken en rapportages ter inzage. 
Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden.
Digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijke-
plannen.nl en op www.Velsen.nl

Inspreken
Gedurende de termijn dat het plan ter inza-
ge ligt, kunt u een inspraakreactie indienen 

Regeling sportaccommodaties 

op het voorontwerpbestemmingsplan.
Dit doet u door een brief te richten aan:
College van burgemeester en wethouders
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Of via ro@velsen.nl. Onder vermelding van 
“inspraakreactie bestemmingsplan Hof-
geest. Vergeet daarbij niet duidelijk uw fy-
sieke postadres aan te geven.
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Vomar aan Lange Nieuwstraat
is zeventigste winkel

Drie jaar geleden rolde Vomar 
een nieuw winkelconcept uit. 
Het logo werd aangepast en de 
winkels werden opnieuw inge-
richt. 
Vanaf dat moment hanteert het 
bedrijf ook een laagste prijsga-
rantie. Dat levert weliswaar een 
kleinere marge op, maar die 
wordt gecompenseerd door een 

hogere omzet. Die formule van 
een voordeelmarkt, waar klan-
ten het goedkoopst uit zijn voor 
hun boodschappen, vormde 
ruim vijftig jaar geleden de ba-
sis voor het succes van het be-
drijf. In de afgelopen drie jaar 
is gebleken dat Vomar hiermee 
een succesvolle weg is ingesla-
gen. Al drie jaar op rij is het de 

snelst groeiende supermarkt 
van Nederland. Omdat de nieu-
we winkel in IJmuiden de 70e 
vestiging van Vomar is, viert het 
concern in alle winkels feest. 
Het is vooral de klant die hier-
van profiteert. 
Bovenop de toch al lage prijzen 
worden deze week forse extra 
kortingen gegeven op veel ar-
tikelen. 

De winkel aan de Lange Nieuw-
straat 422 is gisteren voor het 
eerst open gegaan. De vestiging 
aan het Kennemerplein blijft 
ook gewoon geopend. (Foto: 
aangeleverd)

IJmuiden - In 1968 vestigde de kruidenierswinkel van de familie 
Zwanenburg zich aan de Lange Nieuwstraat. Het was daarmee in 
feite de eerste vestiging van het huidige supermarktconcern Vo-
mar. Anno 2020 is het de snelst groeiende supermarktketen van 
het land met 69 �lialen en miljoenen klanten. Deze week is daar 
het 70e �liaal bijgekomen in dezelfde straat waar 52 jaar geleden 
de eerste Vomar stond: de Lange Nieuwstraat.
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COLOFON

Vorige week besteedde ik in deze 
rubriek aandacht aan de ‘botter-
steiger’, die vanwege de aanleg 
van de Viskade is gesloopt. Ook 
de bouwvallige maar deels op-
vallend vrolijk beschilderde Hal F 
valt om dezelfde ten prooi aan de 
slopershamer. Net als bij de bot-
tersteiger ben ik in de geschie-
denis van de hal gedoken en heb 
ik boeken, oude kranten en zelfs 
het collectieve geheugen van de 
IJmuidenaar geraadpleegd. Het 
leek even een hallenidentiteits-
crisis te worden maar uiteindelijk 
is de verwarring rond de naamge-
ving van Hal F opgelost.

Het Staatsvissershavenbedrijf 
wil eind jaren vijftig het vishal-
lencomplex en de loskade uit-
breiden. Het plan is om Hal E 
met ruim honderd meter te ver-
lengen. Hal E werd direct na de 
Tweede Wereldoorlog als nood-
hal gebouwd en in juli 1946 in ge-
bruik genomen. In augustus 1958 
begint de sloop van pakhuizen 
aan de Tegeltjesmarkt, op de plek 
waar de nieuwbouw moet verrij-
zen. In 1960 is de nieuwe vishal 
aangrenzend aan noodhal E klaar. 
De nieuwe hal krijgt de naam ‘Hal 
F’.

Nog voordat Hal F in gebruik ge-
nomen wordt, speelt deze een 
culturele rol. Op zaterdag 21 mei 
1960 wordt vlaggetjesdag in 
IJmuiden feestelijk gevierd met 
onder meer een optocht ‘Van 
vleet tot eet’ en een bezoek van 
koningin Juliana. Hal F is deze 
dag het toneel van de voorstel-

ling ‘Een groet van binnenzee aan 
buitenzee’, met zang, muziek en 
dans door folkloristische dans-
groepen uit Marken, Spakenburg 
en Urk.

Medio juni 1960 wordt de nieu-
we Hal F ‘zonder o�cieel vertoon’ 
in gebruik genomen. Noodhal 
E wordt direct daarna gesloopt 
en vervangen door permanen-
te nieuwbouw. Deze nieuwbouw 
vormt samen met Hal F een ge-
heel. Hierdoor is de verwarring 
rond de naamgeving ontstaan: 
het geheel wordt Hal E genoemd. 
In de jaren negentig is deze Hal 
E gerenoveerd en voorzien van 
koelcellen en laadperrons.

Nadat Hal E begin zestiger jaren 
voltooid is, bouwt aannemer Rol-
vink uit IJmuiden twee vispakhui-
zen met kantoorruimten in het 
verlengde van Hal E, richting de 
Havenkade. De gebouwen zijn 
elk vijftig meter lang en zes me-
ter hoog en worden in 1962 in 
gebruik genomen. Deze vispak-
huizen worden gezamenlijk ‘Hal 
F’ genoemd. Het oostelijke vis-
pakhuis is ruim tien jaar geleden 
al gesloopt; hier bevindt zich nu 
de parkeerplaats tegenover de 
vishandels aan het begin van de 
Halkade. Het westelijke pakhuis 
wordt nu gesloopt omwille van 
de Viskade.

Om het gebied tussen Oud-IJmui-
den en de Vissershaven, vanaf de 
Dokweg tot en met de kop van 
de haven, een betere uitstraling 
te geven heeft de gemeente Vel-

sen in samenwerking met onder-
nemers, omwonenden en ande-
re belanghebbenden de gebieds-
visie ‘Havenkwartier’ ontwikkeld. 
Onderdeel van deze visie is het 
project ‘Viskade’ dat zich richt op 
het opknappen van het terrein 
tussen de Halkade en de haven, 
grofweg tussen de Kruitenstraat 
en de Dokweg.

Terwijl de gemeente nog bezig 
is met het opstellen van de ge-
biedsvisie, dat in 2017 verschijnt, 
zitten de ondernemers aan de 
Halkade niet stil. Een deel van 
de panden van Les Halles staat 
al jaren leeg. De kale en inmid-
dels vervallen Hal F wordt als een 
van de oorzaken gezien. Ter ver-
fraaiing van het straatbeeld wor-
den gra�tikunstenaars van Am-
sterdam Street Art in 2016 uitge-
nodigd de gevel van Hal F tegen-
over Les Halles te versieren met 
zee- en haventaferelen. De gevel 
wordt een levensgroot schilderij. 
Aan de oostelijke gevel komt een 
opvallend grote en gele ‘Blijmui-
den’ smiley. Om de aanwezige on-
dernemingen aan de Halkade en 
deze tijdelijke opfrisbeurt onder 
de aandacht van het publiek te 
brengen organiseren de onder-
nemers in september 2016 het 
foodfestival ‘Art at the Harbour’ 
op de toekomstige ‘Viskade’, rond 
de bezige straatkunstenaars.

Aan de havenzijde blijft de haast 
nostalgische uitstraling van Hal 
F behouden, met oude houten 
deuren met hangsloten. Maar 
deze uitstraling, het gevelgrote 
schilderij en de Blijmuiden glim-
lach zijn geen lang leven meer 
beschoren nu Hal F wordt ge-
sloopt. Zodra de laatste gebrui-
ker van Hal F is vertrokken gaat 
de sloper aan het werk...

Wekelijks staat Erik Baalbergen aan de hand van een foto stil bij 
een IJmuidens onderwerp naar aanleiding van de actualiteit, een 
bijzondere gebeurtenis, een evenement of gewoon de mooie ta-
ferelen die IJmuiden biedt. In deze a�evering aandacht voor de 
vrolijk ogende maar binnenkort verdwenen Hal F.

Individuele techniek 
steeds belangrijker
bij SV Terrasvogels
Santpoort-Zuid - Op 12, 19, 26 
juni is er bij SV Terrasvogels een 
Techniek Voetbalschool gehou-
den voor kinderen in de leeftijd 
van 9 tot en met 12 jaar. De trai-
ningen werden onder andere ge-
geven door Paul Brussel (hoofd 
jeugdopleiding SV Terrasvogels 
en techniektrainer) en Tom Harm-
sen (trainer/coach SV Terrasvo-
gels onder 13-1 en techniektrai-
ner) die beiden afgelopen sei-
zoen druk bezig zijn geweest 
met het behalen van hun Coerver 
Coaching diploma. 
Deze diploma’s passen goed bij 
de veranderingen die nu bij SV 
Terrasvogels gaande zijn. Zo is er 
een nieuwe kledingsponsor die 
spelers en trainers tegen zeer ge-
reduceerde prijzen in de nieuw-
ste kleding zal steken, nemen er 
meer trainers deel aan trainers-
cursussen dan ooit en is de focus 
in de jeugd meer naar individuele 
techniek verplaatst. 
Om deze (basis) techniek te ver-
beteren wordt er vanaf aanko-
mend seizoen gestart met extra 
techniektraining. Dit betekent 
dat voor elk team in de jeugd, van 
onder 8 tot onder 19, één of twee 
keer per maand een training vol-
ledig op techniek gericht is en de-
ze trainingen worden dan ook ge-
geven door deze gediplomeerde 
techniektrainers. 
Dit is mede mogelijk doordat 

de club eindelijk het derde veld 
heeft toegezegd gekregen van 
de gemeente.

Samen met de gemeente heeft 
Terrasvogels een ‘budget-oplos-
sing’ bedacht waardoor er tegen 
hele lage kosten toch het brood-
nodige derde (trainings)veld voor 
de meer dan 20 teams gereali-
seerd kan worden. Terrasvogels 
hoopt hiermee een grote stap 
voorwaarts te kunnen maken 
en als club verder door te kun-
nen groeien. Terrasvogels is dan 
ook blij om aan te kunnen kon-
digen dat de voetbalschool vol-
gend jaar wordt doorgezet en 
dat er ook een voetbal-2-daag-
se zal worden gehouden in de 
herfstvakantie. Deze zullen leuk 
en toegankelijk zijn voor alle spe-
lers, van elk niveau en van elke 
club. Met als belangrijkste pijlers 
Plezier&Prestatie, zoals dit in de 
DNA van Terrasvogels zit.

Nog een paar plekjes
SV Terrasvogels zit voor aanko-
mend seizoen redelijk vol qua 
spelers en teams, maar in som-
mige leeftijdscategorieën zijn er 
nog 1 of 2 plekjes over. 
Dus als er nog jongens en meisjes 
zijn die lekker willen voetballen, 
informeer dan even via jeugd@
svterrasvogels.nl naar de moge-
lijkheden. (Foto: aangeleverd)

Italiaans afhaalrestaurant in coronatijd
Velserbroek - Wat een vreemd 
schooljaar was dit voor de basis-
schoolkinderen. Zomaar 10 we-
ken niet naar school, maar thuis 
aan het werk. Op Het Anker kre-
gen de kinderen hun chrome-
books mee, zodat ze thuis goed 
konden werken. 
Gelukkig mochten ze na de mei-
vakantie weer naar school. In 
groep 5/6 zijn ze de afgelopen tijd 
hard bezig geweest met het op-
zetten van een pop-up-afhaalres-

taurant. Ze hebben geleerd over 
Italiaanse gerechten, zoals tirami-
su en lasagne. Maar ook hebben 
ze geleerd over hygiënemaatre-
gelen in restaurants, zoals mond-
kapjes om en handschoenen aan 
tijdens het werken. De kinderen 
gingen bij de lokale restaurants 
op onderzoek uit om te kijken 
hoe een afhaal er in coronatijd uit 
ziet. Vrijdag 26 juni werd er druk 
gekookt om alles uit te proberen. 
Ook konden de ouders toen al 

bellen om hun bestelling door te 
geven, dat deden de meeste ou-
ders graag! Maandag konden ze 
hun bestelling ophalen; helemaal 
volgens de corona-regels! Eerst 
handen ontsmetten, daarna met 
1,5 meter afstand betalen en het 
eten meenemen. 

Dit thema was een mooie afslui-
ting van een bijzonder schooljaar!
https://hetanker-levwn.nl/. (Foto: 
aangeleverd)

Exclusief filmarrangement 
Koopvaardij in WO II 

IJmuiden - In samenhang met 
de tentoonstelling ‘Koopvaardij 
en Visserij in 75 jaar bevrijd’ biedt 
het IJmuider Zee- en Havenmu-
seum een exclusief �lmarrange-
ment. Dit arrangement bestaat 
uit een �lm van 30 minuten in 
de �lmzaal van het museum, kof-
�e/thee met een gebakje, bezoek 
tentoonstelling/museum en af-
sluitend een hapje en een drank-
je.  Het arrangement is te reserve-
ren voor (voorlopig) de zondagen 
12, 19 en 26 juli, aanvang van de 
�lm 14.00 uur. De kosten van het 
arrangement zijn € 12,50 per per-
soon (exclusief entree museum, 
museumkaart en vrijkaart zijn 
geldig). Het aantal personen dat 
kan meedoen is gelimiteerd.

Het �lmarrangement heeft een 
middag vullend programma en 
is bijzonder omdat de curator, 

Willemina Oostenrijk, niet alleen 
het arrangement, �lm en ten-
toonstelling heeft samengesteld, 
maar ook op deze middag uw 
gastvrouw is.
In een aangrijpende �lm zijn de 
verhalen te zien en te horen van 
de verschrikkingen die de be-
manningen van onze koopvaar-
dijschepen tijdens de oorlogsja-
ren hebben ondergaan. Dat onze 
koopvaardij in WO II zware o�ers 
heeft gebracht, is altijd onder-
belicht gebleven. Met de �lm en 
tentoonstelling wil het museum 
het verhaal over de inzet van de 
koopvaardij, een belangrijke fac-
tor in de strijd tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, doorgeven. Na het 
zien van de �lm wordt gelegen-
heid gegeven groepsgewijs de 
expositie ‘Koopvaardij en Visse-
rij in Velsen 75 jaar bevrijd’ te be-
zoeken. Deze �lm is alleen samen 
met het arrangement te zien. 
Reserveren vooraf voor het ar-
rangement is verplicht en kan via 
de website van het museum. Het 
museum adviseert een kijkwijzer 
van 12+. 
Voor de spelregels van een be-
zoek aan het museum en voor 
reserveren voor het �lmarrange-
ment, zie www.zeehavenmuse-
um.nl. (Foto: aangeleverd)
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Stadsschouwburg Velsen 
straks óók een filmtheater
Velsen - In 1938, in tijden van cri-
sis en naderend oorlogsgeweld, 
liet de zakenvrouw Hendrika Dek-
ker-Noorduyn op de duingrond 
van IJmuiden-Oost door het ge-
renommeerde architectenduo 
Holt en Bijvoet een groot �lm-
paleis bouwen. Het REX Theater, 
met goudkleurig behang op de 
wanden en 749 pluche stoelen. 
In 1939 opende haar bioscoop 
de deuren. Volgens ooggetuigen 
was het ‘een plaatje’. Op de gevel 
stond in neon: REX spant de kroon 
in beeld en toon.
Wat een stoere actie van de rijke 
weduwe! Die méér wilde dan al-
leen �lm. In 1950 voorzag zij haar 
�lmpaleis van theaterfaciliteiten. 
Het �lmpaleis moest óók een the-
ater worden. En dat is goed ge-
lukt. Helemaal toen de gemeente 
in 1963 het �lmtheater overnam 
en er naast �lm steeds meer the-
ater werd geprogrammeerd. De 
Stadsschouwburg Velsen was ge-
boren en vanaf 1980 alléén nog 
maar theater. 
En nu is het weer crisis. De Stads-
schouwburg Velsen wankelt, on-
danks haar succes en sterke repu-
tatie onder artiesten en publiek. 
Opnieuw is het tijd voor een stoe-
re actie. Hoog tijd zelfs.
Velsen is inmiddels zijn City-bios-
coop én zijn Witte Theater-�lm-
huis kwijt. De Stadsschouwburg 
Velsen bundelt haar krachten. De 
theaterzaal kreeg in 2014 veel van 

zijn fraaie ambiance terug: bloem-
rijk tapijt, fraai behangen zaal-
wanden en luxe stoelen waar-
voor de ontwerper zich baseer-
de op nostalgische Parijse bios-
coopstoelen. Met die sterke troe-
ven in de hand wil de schouwburg 
óók weer een �lmtheater worden. 
Juist nu kunnen �lm en theater el-
kaar versterken. De geschiedenis 
herhaalt zich. 

Om de juiste �lmapparatuur aan 
te kunnen scha�en, startte de 
schouwburg de crowdfund-actie 
VELSEN FIETST NAAR DE FILM. Al-
le Velsenaren worden opgeroepen 
om met elkaar binnen een maand 
het benodigde bedrag van € 
80.000,- bijeen te brengen. Onder 
het motto: mét elkaar geven wij 
áán elkaar een �lmtheater. (Foto 
en campagnebeeld: aangeleverd)                                              

Het Kinderkeuzeboek
Velserbroekse Irene van der Laan 
schrijft avontuurlijk kinderboek
Velserbroek - Irene van der Laan, 
48 jaar, woonachtig in Velser-
broek, kon als eigen ondernemer 
haar werk in de lockdown we-
gens corona niet doen en kreeg 
zodoende veel tijd in haar schoot 
geworpen. Het gaf haar de moge-
lijkheid om een langgekoesterde 
wens waar te maken: zij schreef 
Het Kinderkeuzeboek. Het boek 
is geillustreerd door kinderteke-
ningen, waarvan een aantal kin-
deren ook in Velserbroek wonen. 
Zo is de omslag getekend door 
Velserbroekse Ruben, 10 jaar. Het 
Kinderkeuzeboek is een boek, be-
doeld voor kinderen van 5 tot 9 
jaar. Kinderen kiezen per verhaal 
zelf een hoofdpersoon, een dier 
en een locatie waar het verhaal 
zich afspeelt. Iedere keuze vormt 
een voorleesverhaaltje van vijf 
minuten.

,,Als kind was ik al altijd aan het 
lezen. Ik liep zelfs, al lezend, met 
een boek over straat”, aldus au-
teur Irene van der Laan. ,,Als moe-
der vertelde ik mijn drie kinderen 
graag verhaaltjes, waarbij zijzelf 
het onderwerp mochten kiezen. 
Heerlijk, hoe ze meeleefden, mee-
beleefden en soms hun adem in-
hielden, dicht tegen mij aange-
kropen. Dat gevoel wilde ik met 
Het Kinderkeuzeboek uitwerken 
en ik ben zó blij dat het gelukt is!” 
Al langer was Irene met het uit-
werken van haar idee voor het be-
levenisboek bezig. ,,Het stroomde 
gewoonweg niet. Hoe had ik kun-

nen weten dat de coronatijd mij 
dé doorbraak zou bieden. Kinde-
ren waren thuis van school en wil-
den graag mee tekenen. Achttien 
dagenlang kregen ze iedere dag 
een verhaaltje toegestuurd. Daar 
maakten ze een eigen tekening 
bij. Prachtig om te zien dat ieder 
kind zijn/haar eigen detail eruit 
licht.” Dat kinderen genieten van 
verhalen én van tekenen bracht 
Irene op een aanvullend idee en 
zij bracht een bijzonder accent 
aan. ,,Ik kreeg een ingeving om 
kinderen na ieder verhaal hun ei-
gen tekening te laten maken of 
zelf iets schrijven. Het Kinderkeu-
zeboek werd daarmee niet alleen 
een voorleesboek, maar ook een 
doeboek. Een belevenisboek met 

en voor kinderen gemaakt, ineens 
was het boek rond. Het raakt mij, 
het ontroert mij en maakt mij blij, 
dat ik dit heb kunnen creëren.” 
Uitgever Michelle Shanti spreekt 
in een geluidsfragment op YouTu-
be ook haar waardering uit: Irene 
schrijft hele leuke verhaaltjes, inspi-
rerend en gericht op verbinding. Dit 
boek draagt bij aan de persoonlijke 
ontwikkeling van kinderen. Kunnen 
kiezen geeft zelfvertrouwen: het 
gaat over autonomie en controle. 

Het Kinderkeuzeboek is voor 15 
euro te koop bij plaatselijke boek-
handels of via www.hetkinder-
keuzeboek.nl. Auteur: Irene van 
der Laan. Uitgever: Parijs Books. 
ISBN 978-94-9391-16-7. (Arita Im-
merzeel, foto’s: aangeleverd)

Heerlijk fietsen op coronaproof duofiets
Velserbroek - Bij Ontmoetings-
centrum Polderstroom heeft 
men  een duofiets te leen die 
geheel coronaproof is gemaakt.
De deelnemers, die veelal last 
hebben van een haperend 
brein en niet meer zelfstandig 
kunnen fietsen, kunnen op de-
ze manier toch weer het heer-
lijke fietsgevoel ervaren. Want 
een gevoel van vrijheid kan 
fietsen zeker geven, weer even 
je huis uit, iets verder dan de 
supermarkt, even een andere 
omgeving zien en gezond be-
wegen. Samen met een vrijwil-

liger of medewerker even op 
pad. 
Vanaf 1 juni zijn de ontmoe-
tingscentra weer in aangepaste 
vorm geopend voor de cluble-
den waarbij dit individuele aan-
bod niet voldoende was voor 
hem of haar en/of voor de man-
telzorger. Uiteraard conform 
richtlijnen van het RIVM, van-
daar dat nog niet iedereen kan 
deelnemen zoals voorheen.

Hoe fijn dus dat er gefietst kan 
worden op deze aangepaste 
fiets. (Foto: aangeleverd)

Vanaf zaterdag te zien
Expositie ‘Sail IJmuiden’ 
in Zee- en Havenmuseum

IJmuiden - Vanaf zaterdag 4 
juli kunnen bezoekers van het 
Zee- en Havenmuseum genie-
ten van de tentoonstelling ‘Sail 
IJmuiden’. Het museum be-
heert juweeltjes van scheeps-
modellen, met aandacht en 
precisie gemaakt. Deze model-
len kunnen nooit in de perma-
nente tentoonstellingen wor-
den getoond, omdat zij geen 

directe binding hebben met 
IJmuiden of met de geschiede-
nis van de IJmond. Deze sche-
pen hadden wel in de sail-in 
parade van SAIL Amsterdam 
kunnen meevaren.  
Met de tentoonstelling Sail 
IJmuiden laat het museum het 
publiek genieten van een pa-
rade van prachtige modellen 
van ‘sailwaardige schepen’, zo-

als de clipper “Stad Amster-
dam’, de ‘Amerigo Vespucci’, 
de ‘Groene Draak’ en de ‘Dan-
mark’.  Deze sail-parade van 
scheepsmodellen wordt ge-
combineerd met een (ver-
koop) expositie van maritiem 
schilder Willem Eerland. De 
voorgaande expositie ‘Willem 
Eerland met schepen in IJmui-
den’ is voor ‘SAIL IJmuiden ‘ 
aangevuld met sail-gerelateer-
de schilderijen, waaronder de 
clipper ‘Stad Amsterdam met 
de Shabab Oman II’, de ‘Passat’ 
en de ‘Viking’. Ook toont Wil-
lem Eerland een aantal zeil-
schepen van de beroemde Fin-
se rederij Gustaf Erikson, waar-
onder de viermaster ‘Moshulu’, 
in de vorige eeuw het groot-
ste zeilschip in de graanhan-
del tussen Europa en Australië. 

De tentoonstelling ‘Sail IJmui-
den’ is te zien tot en met 31 ok-
tober. 
Het museum is geopend op 
woensdag-, zaterdag- en zon-
dagmiddag van 13.00 tot 
17.00 uur. Voor de spelregels 
voor een bezoek aan het mu-
seum zie www.zeehavenmu-
seum.nl. 
Adres: Havenkade 55 te IJmui-
den, telefoon 0255 538007. 
(Foto: aangeleverd)

Deze zomer weer gratis 
ZomerHockey bij Strawberries

Op de zaterdagen 4 juli, 11 juli, 
18 juli, 25 juli, 1 augustus, 8 au-
gustus, 15 augustus en 22 augus-
tus organiseert Strawberries weer 
het jaarlijkse ZomerHockey. Tus-
sen 10.00 uur en 10.45 uur krijgt 
de jeugd van 4 jaar tot en met 12 

jaar training. Van 11.00 uur tot 
12.00 uur is alle jeugd tussen 13 
jaar en 18 jaar welkom. Aanmel-
den is niet nodig; op de club heb-
ben ze bitjes en hockeysticks. 
Kom vooral meedoen! Het eni-
ge wat je nodig hebt zijn scheen-

beschermers en kunstgrasschoe-
nen.
Speciaal voor jeugd die kennis 
wil maken met hockey keepen 
zal oud-hoofdklasse keeper An-
dré Morees op 25 juli, 1 augustus 
en 8 augustus speciale keepers-
training verzorgen. Wil je hier-
aan deelnemen? Meld je uiterlijk 
3 dagen voor de training aan zo-
dat wij de keepersspullen kun-
nen samenstellen. Aanmelden via 
jeugd@khc-strawberies.nl. (Foto: 
aangeleverd)

Driehuis - Ook deze zomer organiseert Strawberries weer gratis 
ZomerHockey.  Speciaal voor alle jeugd uit Velsen, tussen 4 jaar 
oud en 18 jaar oud, die hockeyen een leuke sport lijkt en die de 
sfeer willen proeven op de hockeyclub. Mede dankzij hoofdspon-
sor Parkhage Makelaars kan de club op haar complex in Driehuis 
weer trainingen laten verzorgen door gediplomeerde trainers.
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Kinderen spelen ‘De vervelende fee’
Santpoort - Waar de beheerders 
van de grote theaterpodia nog 
worstelen met de vraag hoe ze in 
coronatijd nog winst kunnen ma-
ken, zijn het juist de kleinschali-
ge producties die inmiddels weer 
voorzichtig op gang komen. Vo-
rige week woensdag en vrijdag 
verzorgde theaterschool ‘Wat 
een drama’ de eerste voorstelling 
sinds de virusuitbraak. Anders 
dan gewoonlijk, maar het enthou-
siasme bij zowel de spelers als het 
publiek was er niet minder om.

Het is even na half twee in de mid-
dag als de bezoekers zich bij de in-
gang van de recreatiezaal onder ap-
partementencomplex Velserhooft 
melden. Maximaal dertig bezoekers 
zijn welkom bij deze korte voorstel-
ling, die gespeeld wordt door kin-
deren van allerlei leeftijden. Het zijn 
dan ook vooral de ouders van de-
ze kinderen, die plaats nemen op 
de stoelen in de zaal. Ze hebben al-
lemaal vooraf per e-mail een uitge-
breide instructie ontvangen. Voor-
af zijn de stoelen zorgvuldig op de 
juiste plek gezet, het verplaatsen er-
van is strikt verboden. Van de garde-
robe mag geen gebruik worden ge-
maakt en ook de toiletten blijven ge-
sloten. Een kopje ko�e na a�oop? 
Helaas, het kan dit keer niet door-
gaan. Iedereen wordt dringend ver-
zocht om via de aangegeven loop-
route de ruimte na de voorstelling 
weer te verlaten. Het is niet anders 
en niemand doet er moeilijk over. 
,,Wel ver weg’’, klinkt het als iemand 
plaatsneemt op de achterste rij. ,,Ja, 
anderhalve meter hè’’, zegt een an-
dere bezoeker.

Stipt om 13.45 uur is het tijd om de 
voorstelling, die ongeveer twintig 
minuten duurt, te beginnen. Jan-
na Handgraaf, het creatieve brein 
achter de theaterlessen voor kin-

deren en de daaruit voortvloeien-
de producties, geeft kort nog wat 
uitleg. ,,Ik heb eventueel een verre-
kijkertje voor wie het niet goed kan 
zien’’, grapt ze. De acterende kinde-
ren drukt ze op het hart om voor-
al hard te praten, zodat iedereen ze 
goed kan horen. Dan gaat de voor-
stelling ‘De vervelende fee’ van start. 
Het verhaal speelt zich af in de eta-
lage van een speelgoedwinkel, waar 
de poppen tot leven komen zodra 
er geen mensen in de buurt zijn. 
De komst van een nieuwe pop, een 
vervelende fee, zet de verhoudin-
gen in de groep op scherp. Maar al-
les wordt anders als dankzij kordaat 
ingrijpen van deze fee een stel boe-
ven in de boeien wordt geslagen. Al-
le jeugdige acteurs doen enorm hun 
best om hun rol zo goed mogelijk te 
spelen. Dat blijkt lang niet altijd even 
gemakkelijk te zijn. Af en toe moet 
Janna even bijspringen door van-
af de zijkant de tekst te sou�eren. 
Soms leidt dat tot verwarring. ,,Nee, 
dat moeten hun zeggen’’, roept een 
jongetje dwars door het spel heen. 
Er klinkt wat gegrinnik vanuit de 
zaal, maar niemand neemt het hem 
kwalijk.

Janna verzorgt inmiddels al drie jaar 
theaterlessen voor kinderen. Leer-
lingen van het eerste uur mengen 
zich met nieuwkomers. ,,Ik heb ook 
terugkomers’’, vertelt ze na a�oop. Is 
het niveau van de groep dit seizoen 
anders dan in het jaar ervoor? ,,Dat 
is niet waar het mij om gaat. Belang-
rijk is dat ze samen iets maken en sa-
men lol hebben. Als er dan een uit-
schieter bij is, iemand die iets heel 
goed kan, dan is dat alleen maar 
mooi.’’ Had ze niet beter nog even 
kunnen wachten met de uitvoering 
van deze productie? Nu mochten er 
immers slechts dertig mensen per 
voorstelling aanwezig zijn. Janna: ,,Ik 
heb overwogen om het begin juli te 
doen, maar dat is de laatste school-
week en dan zijn er vaak eindfees-
ten. Daarom heb ik toch maar geko-
zen voor deze datum. En nu zijn er 
twee voorstellingen, in plaats van 
één. Dat is ook mooi, toch?’’ 

In september start Janna met het 
nieuwe seizoen, dan zijn er drie leef-
tijdsgroepen: kleuters, leerlingen 
van de basisschool en pubers. De in-
schrijving daarvoor is reeds gestart. 
(Bos Media Services)

IJmuidenaar debuteert als solozanger

Velsen - Koen Alvarez debuteert 
deze maand met zijn single ‘I don’t 
know’. De in IJmuiden woonachti-
ge zanger van Spaans-Nederlandse 
afkomst bracht eerder al muziek uit 
met bands als Green�eld, Lake Mi-
chigan en Lisa & the Lumberjacks. In 

de afgelopen maanden heeft hij ge-
werkt aan eigen materiaal, waarmee 
hij nu voor het voetlicht treedt.
Koen groeide op in de heuvels van 
het Catalaanse Lloret de Mar maar 
woont al geruime tijd in ons land. De 
Nederlandse nuchterheid en struc-
tuur en de typisch Spaanse warmte 
en het streven naar schoonheid ko-
men als vanzelf terug in zijn muziek. 
Thuis was er altijd zon en altijd mu-
ziek. Wanneer Koen’s Spaanse vader 
tussen de middag thuiskwam van 
zijn werk, zette hij direct muziek op. 
Er stond een piano en er was een gi-
taar die zijn Nederlandse moeder 
gebruikte voor haar lessen. Hun huis 
was zomers altijd vol vrienden en fa-
milie die allemaal hun eigen verha-
len en muziek meenamen. Zo groei-
de muziek als vanzelf in zijn leven.
Tijdens de laatste jaren middelba-

re school en technische studie in 
Girona ging Koen zelf actief mu-
ziek maken. Hij koos voor de gitaar, 
maar niet eens zo zeer vanwege zijn 
Spaanse roots. ,,Vooral omdat je een 
gitaar makkelijk mee kunt nemen 
naar je luisteraars toe’’, vertelt hij. 
Koen schrijft zijn eigen songs, speelt 
de partijen zo veel mogelijk zelf in 
en houdt greep op het opname-
werk door vanuit zijn eigen thuis-
studio te werken. Teksten houdt hij 
graag persoonlijk en concreet. Hij 
zegt: ,,Als jij direct herkent wat mijn 
tekst je wil vertellen, dan ben ik te-
vreden. En als mijn muziek die her-
kenning bij jou omzet in een pure 
emotie, dan bereik ik mijn hoogste 
doel als muzikant.”
Zijn debuutsingle ‘I Don´t Know’  is 
vanaf 10 juli te beluisteren op alle 
streamingdiensten.

Telstar@Work werkt van twee kanten
Helpende handen 
voor José Huijbens

Bas en Henk schieten José Huijbens te hulp. (Foto: aangeleverd)

Velsen - De IJmond is nog steeds 
in rouw door het overlijden van 
de alom geliefde duizendpoot 
Gertjan Huijbens. Gertjan is vanaf 
de oprichting van de maatschap-
pelijke stichting Telstar Thuis in 
de Wijk actief geweest als pro-
grammamanager. Onder andere 
de lokale afdeling van het men-
torenprogramma School’s Cool 
en Telstar@work, een project van 
IJmond Werkt! en Telstar, zijn me-
de door zijn bezieling en inzet 

succesvol geworden. De bewon-
dering en respect voor zijn part-
ner José die,  naast haar eigen 
mooie bedrijf Lichtspel Glas in 
Lood, het werk van haar echtge-
noot voort gaat zetten is dan ook 
enorm. 

Bolwerk
Voor zijn overlijden kochten José 
en Gertjan het voormalige pand 
van groentezaak Bol in Santpoort 
aan, met de bedoeling om alle ac-

tiviteiten van Gertjan en José te 
combineren. Met behulp van fa-
milie en vrienden werd er geklust, 
geschilderd en verbouwd. Ieder-
een hielp en helpt. Het Bolwerk, 
zoals het al snel werd genoemd, 
is inmiddels méér. Een symbool 
voor de verbondenheid in Vel-
sen, in zowel barre als mooie tij-
den Want dat is waar Velsen voor 
staat, als één man opstaan als er 
iets moet gebeuren. 

Telstar@work
Het vaste project van IJmond 
Werkt!, onder de naam Telstar@
work, helpt onder aanvoering 
van projectleider Bart ten Na-
pel statushouders, vroegtijdige 
schoolverlaters of mensen met 
een maatschappelijke (taal) ach-
terstand aan een werkervarings-
plek bij Sportpark Schoonenberg 
of SHIP. Het Bolwerk kon echter 
ook nog wel wat hulp gebruiken.  
En dan is het vanzelfsprekend dat 
die helpende handen uit het pro-
ject komen, zo bedacht ten Na-
pel. De vraag: ‘José kunnen we je 
helpen?’ mondde uit in twee en-
thousiaste klussers die graag de 
handen uit de mouwen steken. 
Helemaal passend in het ontwik-
kelplan van Telstar@work en de 
participatiedoelstelling van de 
gemeenten. (Ingeborg Baumann)

Trommels en vlaggen trekken de aandacht:
Nieuwe woonlocatie 
Philadelphia Zorg opgeleverd
IJmuiden - Stichting Phila-
delphia Zorg heeft er een 
nieuwe locatie bij. Aan de Ra-
darstraat biedt een recent 
opgeleverd wooncomplex 
ruimte aan 25 jongvolwasse-
nen met een lichte verstan-
delijke beperking. Op 22 ju-
ni kreeg men de sleutel van 
het nieuwe pand in handen, 
vrijdag was het tijd voor een 
feestje, dat gevierd werd te-
zamen met de wijkbewoners.

Het woonblok aan de Radar-
straat is onderdeel van het pro-
ject Stadspark IJmuiden. Veli-
son Wonen heeft hier huurwo-
ningen in de sociale sector ge-
realiseerd. Deze woningen zijn 
bedoeld voor jongeren van 18 
tot 23 jaar. Er recht tegenover 
staan de woningen die door 
Philadelphia Zorg worden ge-
huurd. Met deze woonruim-
te voor jongvolwassenen met 
een lichte verstandelijke be-
perking voorziet de organisa-
tie in een grote behoefte. Karin 
van Beek-Berends is locatiema-
nager in de regio noordwest en  
legt uit: ,,Deze mensen dreigen 
tussen wal en schip te raken. 
Enerzijds passen ze vaak niet 
goed in een woongroep, an-
derzijds zijn ze ook niet in staat 
om volledig zelfstandig te wo-
nen. Een deel van de groep jon-
geren komt vanuit het ouder-
lijk huis, een ander deel woon-
de al bij Philadelphia Zorg en 

is nu klaar voor de volgende 
stap.’’ Behalve 25 zorgwonin-
gen biedt het woonblok van 
Philadelphia Zorg ook plaats 
aan twee algemene ruimtes. In 
één ervan wordt een ambulant 
team van de instelling onder-
gebracht, dit team zal op de-
ze locatie diverse activiteiten 
gaan ontwikkelen.

Zorg op afstand
Nieuw in het woonconcept is 
de mogelijkheid voor de be-
woners om gebruik te maken 
van zorg op afstand. De cliën-
ten krijgen de beschikking over 
een iPad, waarmee ze dag en 
nacht verbinding kunnen ma-
ken met een zorgverlener van 
DigiContact. Karin van Beek-
Berends: ,,Als een bewoner bij-
voorbeeld midden in de nacht 
wakker wordt en dan bang is, 
kan hij door middel van beeld-
bellen hulp krijgen.‘’ DigiCon-
tact is een dienst die vanuit 
Philadelphia Zorg is ontwik-
keld, maar ook diensten aan-
biedt aan andere instellingen.

Slag & Vlag
Op de oplevering van de nieu-
we locatie in IJmuiden te vie-
ren, was een team van Phi-
la Slag & Vlag uitgenodigd. 
Dit is een concept voor men-
sen met een verstandelijke be-
perking waarbij het actief mu-
ziek maken en bewegen op 
muziek met behulp van vlag-

gen centraal staat. Het project 
heeft veel positieve effecten. 
De deelnemers maken, door 
samen te oefenen en uiteinde-
lijk op te treden, een persoon-
lijke groei door die leidt tot een 
hogere zelfwaardering en meer 
waardering van anderen. Het 
gevolg is dat ze steviger in hun 
schoenen staan. Jelle Roeper 
is coördinator van Phila Slag & 
Vlag. Hij vertelt: ,,We werken 
aan meer inclusie bij muziek-
verenigingen. Je ziet bij sport-
verenigingen al wel dat men-
sen met een verstandelijke be-
perking er meedoen, maar bij 
muziekverenigingen zijn ze 
nog niet zo ver. We zijn nu bij 
acht verenigingen actief, maar 
in september worden dat er al 
twintig.’’

Roeper is zelf slagwerkdocent. 
Als geen ander weet hij: ,,Mu-
ziek is synoniem voor samen-
spel. Daarnaast is het ook goed 
voor het aanleren van motori-
sche vaardigheden. Bovendien 
zijn muziek en dans, in tegen-
stelling tot bijvoorbeeld taal 
en rekenen, relatief eenvoudig 
aan te leren vaardigheden.’’ 

Vrijdagmiddag verzorgde hij 
een workshop van ongeveer 
anderhalf uur lang, waarin 
volop getrommeld werd. Een 
mooie manier om de opening 
van de nieuwe woonlocatie te 
vieren. (Bos Media Services)

Lux Hair & Colors leukste 
ZZP-kapper van Velsen
IJmuiden - Marloes Ouden-
dijk-Gerrits is de leukste kap-
per van de gemeente Velsen. 
Maandagavond kreeg ze tij-
dens een online uitreiking van 
de awards te horen dat ze zo-
wel het hoogste aantal stem-
men als de hoogste waarde-
ring heeft behaald in de cate-
gorie ZZP-kappers. Een bijzon-
dere prestatie van de 39-jarige 
IJmuidense, want haar bedrijf 
Lux Hair & Colors bestaat pas 
tien maanden.

Na eerder al zeventien jaar als 
kapster in loondienst te hebben 
gewerkt, zette Marloes Ouden-
dijk-Gerrits vorig jaar septem-
ber de stap naar het zelfstandig 
ondernemerschap. Aanvankelijk 
hield ze er nog een deeltijdbaan 
in loondienst bij, maar inmiddels 
richt ze zich volledig op haar ei-
gen salon Lux Hair & Colors aan 
de Scheldestraat 81-83 in IJmui-
den. ,,Dat betekent dat er ruim-
te is voor nieuwe klanten’’, vertelt 
Marloes. Naast een zeer gerouti-
neerd kapper is ze ook visagis-

te, vooral gespecialiseerd in het 
verzorgen van haar en make-up 
voor bruiden.

Ze is ontzettend trots op de ge-
wonnen gold award, want die 
wordt uitsluitend toegekend 
aan deelnemers die een gemid-
deld waarderingscijfer van min-
stens een 9 hebben behaald. Bo-
vendien geldt voor deze prijs 
ook een minimaal aantal uitge-
brachte stemmen. Sinds 6 april 
van dit jaar konden klanten hun 
stem uitbrengen op hun favorie-
te kapper. Voor Marloes was het 
sindsdien een vaste gewoon-
te geworden om de klanten in 
haar salon te attenderen op die 
mogelijkheid. Ook via www.
facebook.com/luxhairandco-
lors plaatste ze een oproep om 
te stemmen op Lux Hair & Co-
lors. Het leverde haar niet alleen 
het certi�caat op voor de leuk-
ste kapper van Velsen, ze legde 
met haar bedrijf zelfs beslag op 
een mooie twaalfde plaats in het 
klassement van heel Noord-Hol-
land.

Inmiddels is Marloes al volop be-
zig met de voorbereidingen van 
het 1-jarig bestaan, over twee 
maanden. Ze licht alvast een tip-
je van de sluier op: ,,Er komt ie-
mand van het merk Alter Ego, 
de producten waarmee ik werk, 
naar de salon om kleuradvies 
aan mijn klanten te geven.’’ (Fo-
to: aangeleverd)
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Velsen - De coronacrisis raakt iedereen. Ondernemers zagen hun omzet kelderen of moesten zelfs noodgedwongen de deuren gesloten houden. Artiesten zagen hun boekingen stuk voor stuk geannuleerd 
worden. Werknemers werden overtollig en kwamen thuis te zitten. Een economisch drama van ongekende omvang heeft zich ontvouwd. Horecaondernemer Karin van Houten bedacht het idee om de getrof-
fen ondernemers vast te leggen in een bijzondere fotoreportage. De IJmuidense fotograaf Mark Sassen was direct enthousiast en ging ermee aan de slag. Hij fotografeerde ondernemers en werknemers in uit-
eenlopende sectoren om zo de harde realiteit van de crisis in beeld vast te leggen. Gedurende een aantal weken tonen we een selectie uit het resultaat van dit project, dat de naam ‘Vastgelegd’ kreeg.
Deze week: Frank Korpershoek, aanvoerder van Telstar. (Foto: Mark Sassen Fotogra�e in samenwerking met Karin van Houten)

VASTGELEGD
Ondernemers in crisistijd

Zondag 5 juli ‘Anderhalvemeter 
Publieksdag’ Forteiland IJmuiden
IJmuiden - Forteiland houdt zon-
dag 5 juli haar eerste publieksdag 
van dit jaar. Het fort bij IJmuiden 
heeft een zeer bewogen geschie-
denis. Gebouwd tussen 1881 en 
1888 met drie verdiepingen, 72 
zalen en kamers en een groten-
deels ondergronds gangenstel-
sel van 585 meter is het gebouw 
het grootste fort van de “Stelling 
van Amsterdam”. Uitgerust met 
vijf zware kanonnen in de pant-
sergalerij aan de zeezijde en twee 
kanonnen in een koepel aan de 
landzijde was het destijds een 
geweldige bewaker voor onze 
hoofdstad. Maar nog geen veer-
tig jaar later werden de 40 ton 
zware mastodonten afgekeurd en 
in 1943 door de Duitse bezetter in 
stukken afgevoerd naar de smelt-
ovens van de staalfabriek Tot 
1963 werd het fort nog gebruikt 

en bewaakt, maar als vestingwerk 
opgeheven en verlaten.
In december 1996, toen de Stel-
ling van Amsterdam op de We-
relderfgoedlijst van de UNES-
CO werd geplaats, werd begon-
nen om het verloederde fort te 
restaureren. Langzaam maar ze-
ker kreeg het fort en de omge-
ving zijn vroegere allure weer te-
rug. Het is nu een tijdloos onder-
gronds monument dat zijn ge-
heimzinnige karakter heeft be-
houden.
De overtocht naar het Forteiland 
duurt ongeveer 5 minuten en 
wordt verzorgd met de “Konin-
gin Emma”, een zeewaardig pas-
sagiersschip met een vaste lig-
plaats aan de Kop van de Haven 
in IJmuiden. De vertrektijden zijn: 
10.45, 12.45 en 15.10 uur. Retour-
vaart naar keuze om 13.00, 15.15 

of 17.20 uur. 
Vanwege coronamaatregelen lo-
pen er geen gidsen mee, maar 
mag men zelf rondlopen op het 
Forteiland en is er eenrichtings-
verkeer ingesteld. Bezienswaardi-
ge punten zijn voorzien van een 
QR code, ook staat daar een gids 
opgesteld waaraan u vragen kunt 
stellen. Men kan in de Koepelzaal 
van het fort of op het aangren-
zende buitenterras genieten van 
een zelfmeegenomen hapje en 
een drankje.  Mindervaliden moe-
ten er rekening mee houden dat 
het fort niet overal makkelijk be-
gaanbaar is.
Toegangskaarten voor overtocht 
en rondleiding kosten €12.50 per 
persoon. Kaarten kunnen vooraf 
worden besteld via www.ijmui-
denserondvaart.nl of telefonisch: 
0255-511676. (Foto: aangeleverd)

Extra publieksdagen in de zomer
IJmuiden - Om in de maanden 
juli en augustus de vele toeris-
ten en vakantiegangers in de 
regio de mogelijkheid te bie-
den om het Forteiland te be-
zoeken zijn er ook deze zomer 
drie extra  bezoekdagen  inge-
last: op de  woensdagen 8 en 22 
juli en 5 augustus. 

Vanwege coronamaatregelen lo-
pen er geen gidsen mee, maar 
mag men zelf in het eenrichtings-
verkeer rondlopen in en rond 
het uit 1888 daterende pantser-
fort dat door zijn ligging bij de 
sluizen en in het havengebied in 
1910 het zwaartepunt werd van 

de “Positie IJmuiden”.
In 1940 namen de Duitsers de 
“Positie IJmuiden” over en noem-
den het toen de “Festung  IJmui-
den”. Vandaar de vele bunkers op 
en om het Forteiland. Het toen 
52 jaar oude Fort deed daarbij 
dienst als manschappenverblijf 
en opslagruimte voor onder an-
dere munitie.
Vogelliefhebbers kunnen genie-
ten van de honderden meeuwen 
die in een beschermde kolonie 
op het eiland broeden en er hun 
jongen grootbrengen.
Er is op deze woensdagen slechts 
één overtocht naar het Fortei-
land, die wordt verzorgd door 

m.s. “Koningin Emma” van af de 
Kop van de Haven in IJmuiden. 
De boot vertrekt hier om 12.45 
uur; de retourvaart vanaf het ei-
land is om 15.15 uur. Men kan in 
de Koepelzaal van het Fort, of op 
het aangrenzende buitenterras, 
genieten van een zelfmeegeno-
men versnapering of een drank-
je. Voor mindervaliden is het fort 
met zijn soms nauwe gangen en 
trapjes moeilijk begaanbaar.
Toegangskaarten voor overtocht 
en rondleiding kosten €12,50 per 
persoon. Kaarten kunnen vooraf 
worden besteld via www.ijmui-
denserondvaart.nl, of telefonisch: 
0255-511676. (Foto: aangeleverd)
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Badjesdag op de Pionier
Velserbroek - Vanwege de tro-
pische temperaturen hebben de 
kinderen van de Pionier vorige 
week donderdag badjesdag ge-
had. De kinderen mochten hun 
super soakers meenemen naar 
school en het plein werd vol ge-
zet met bakken water. Daarmee 

konden de kinderen hun water-
pistolen vullen. Er was ook een 
klein zwembadje waar de aller-
jongsten lekker in konden spe-
len. Het werd een gezellig water-
festijn waar iedereen inclusief de 
leerkrachten heerlijk van afkoel-
den! (Foto’s: aangeleverd)

Zomerspelen in Velsen
Velsen - De buurtsportcoaches 
van SportSupport organiseren 
bijna deze hele zomer super tof-
fe sport- en spelactiviteiten in de 
gemeente Velsen op verschillen-
de bijzondere locaties. Bijvoor-
beeld de bunkers in IJmuiden of 
het speelterrein in het Zuid-Ken-
nemerland bos. Tijdens deze zo-
merspelen worden er te gekke 
grote spellen gedaan zoals le-

vend stratego, capture the �ag, 
water,spons en vuur en diverse 
andere leuke activiteiten.
Meedoen aan de zomerspelen is 
gratis voor kinderen uit groep 1 
tot en met 8 van de basisschool 
en de eerste en tweede klas van 
het voortgezet onderwijs. Kijk 
op de website sportpasvelsen.nl 
waar en wanneer ze in de buurt 
zijn.

Spetterpret in zwembad 
De Heerenduinen
IJmuiden - Zo snel als je kan met 
een luchtbed naar de overkant 
drijven, buikschuiven, loopmat-
tenrace of meedoen aan de Wave. 
Allemaal activiteiten die vrijdag 
3 juli worden georganiseerd in 
het recreatie- en buitenbad van 
zwembad De Heerenduinen. Dit 
SpetterPret feest is voor kinderen 
van 6 tot en met 12 jaar met mini-
maal een A-diploma.
DJ Sjoerd verzorgt de muziek zo-
wel binnen als buiten.
Het Spetterfeest is van 18.15 tot 
21.00 uur. 

Programma:
18.45 uur: Loopmattenrace
19.15 uur: Buikschuifrace
20.00 uur: Luchtbeddenrace
20.30 uur: Wave
Toegang: € 6,20
 
De toegangsbewijzen zijn vooraf 
te koop bij de receptie tot vrijdag 
3 juli 15.00 uur. Dus wees er snel 
bij want vol is vol.
Neem je deel aan het SpetterPret 
feest houd je dan wel aan de re-
gels, deze zijn te lezen op www.
zwembadvelsen.nl. 

Velsen - Heel voorzichtig kunnen we weer een kleine agenda ma-
ken in de Jutter/Hofgeest. Heeft u iets voor de agenda, stuur het 
naar redactie@jutter.nl, liefst met een foto.

3 JULI

Pieter Vermeulen Museum in 
Driehuis is open van 13.00 tot 
17.00 uur. Reserveren verplicht 
via www.pietervermeulenmuse-
um.nl. (Foto: aangeleverd)

Buiten-rondleiding Bunkermu-
seum IJmuiden, 19.00-21.00 uur. 
Aanmelden: www.bunkermuse-
um.nl.

Spetterfeest in zwembad De 
Heerenduinen voor jeugd van 6 
tot en met 12 jaar met minimaal 
A-diploma, 18.15-21.00 uur. En-
tree € 6,20. Aanmelden bij de re-
ceptie tot uiterlijk vrijdag 15.00 
uur. www.zwembadvelden.nl.

4 JULI
Museumhuis Beeckestijn open 

van 11.00 -16.00 uur. Toegang 4 
euro p.p. Tickets uitsluitend onli-
ne via www.museumhuizen.nl.

IJmuider Zee- en Havenmuseum 
is open van 13.00 tot 17.00 uur. 
Nieuwe expositie: ‘Sail IJmuiden’. 
Spelregels voor bezoek, zie www.
zeehavenmuseum.nl. (Foto: aan-
geleverd)

5 JULI

Museumhuis Beeckestijn open 
van 11.00 -16.00 uur. Toegang 4 
euro p.p. Tickets uitsluitend on-
line via www.museumhuizen.nl. 
Maandelijkse rondleiding door 

▲

Huis en Tuinen, 11.00 -12.30 uur. 
Aanmelden via: www.natuurmo-
numenten.nl/natuurgebieden/
buitenplaats-beeckestijn. Vol is 
vol. (Foto: Jan Koks)

Concertdag in de Ruïne van Bre-
derode. In de Ruïne van Brede-
rode alsnog de drie concerten 
plaats die men de afgelopen tijd 
heeft moeten missen. De dag is 
daarvoor in drie tijdsblokken in-
gedeeld. Blok 1: 11.00 tot 13.00 
uur, blok 2: 13.00 tot 15.00 uur 
en blok 3: 15.00 tot 17.00 uur. Wie 
wil komen is door de omstandig-
heden verplicht te reserveren op 
www.ruinevanbrederode.nl. (Fo-
to: aangeleverd)

Pieter Vermeulen Museum in 
Driehuis is open van 13.00 tot 
17.00 uur. Reserveren verplicht 
via www.pietervermeulenmuse-
um.nl. 

IJmuider Zee- en Havenmuseum 
is open van 13.00 tot 17.00 uur. 
Nieuwe expositie: ‘Sail IJmuiden’. 
Spelregels voor bezoek, zie www.
zeehavenmuseum.nl.

Publieksdag op Forteiland IJmui-
den. Afvaart schip Koningin Em-
ma vanaf Sluisplein 80 te IJmui-
den om 10.45, 12,45 en 15.15 uur. 
Retourvaart naar keuze om 13.00, 

15.15 en 17.25 uur. Kosten 12,50 
euro inclusief rondleiding op het 
eiland. (Foto: aangeleverd)

Bunkermuseum aan de Badweg 
38 te IJmuiden geopend van 
11.00 tot 16.00 uur. Reserveren 
via www.bunkermuseum.nl. (Fo-
to: Bos Media Services)

8 JULI

Extra Anderhalvemeter Publieks-
dag Forteiland IJmuiden, af-
vaart 12.45 uur Kop van de Ha-
ven, retourvaart 15.15 uur. Kos-
ten: 12,50. Reserveren: www.
ijmuidenserondvaart.nl, of 0255-
511676. Ook woensdag 22 juli en 
woensdag 5 augustus. (Foto: aan-
geleverd)

Pieter Vermeulen Museum in 
Driehuis is open van 13.00 tot 
17.00 uur. Reserveren verplicht 
via www.pietervermeulenmuse-
um.nl. 

IJmuider Zee- en Havenmuseum 
is open van 13.00 tot 17.00 uur. 
Nieuwe expositie: ‘Sail IJmuiden’. 
Spelregels voor bezoek, zie www.
zeehavenmuseum.nl.

Nieuwe zeesluis, wat gebeurt 
er in juli en augustus?

IJmuiden - De komende maan-
den staan in het teken van de 
aansluiting van de drempel 
op de deurkas van het binnen-
hoofd (nummer 1 op de foto), 
het uitbaggeren van de nieuwe 
sluiskolk (nummer 2 op de foto) 
en het aanleggen van het oos-
telijke gedeelte van de hoog-
waterkering noord (nummer 
3 op de foto). Verder gaan de 
werkzaamheden aan de wan-
den binnenhoofd de komende 
maanden door.

Aansluitingen drempel op 
deurkas binnenhoofd
Om de drempel aan te sluiten op 
de deurkas van het binnenhoofd 
(nummer 1 op de foto), wordt de 
komende maanden gewerkt aan 
het laatste gedeelte van de vloer 
van de drempel. De drempel is 
nodig zodat de sluisdeur in en uit 
de deurkas kan rijden bij sluiten 
en openen van de sluis.

Uitbaggeren sluiskolk
Deze week is gestart met het bag-
geren van de nieuwe sluiskolk 
(nummer 2 op de foto), waarbij 
ruim 600.000 m3 zand vrijkomt. 
Zie hierover apart artikel elders in 
deze editie.
De in- en uitgaande schepen voor 
de Noordersluis kunnen ongehin-
derd door.

Betonwerk hoogwaterkering 
noord
De komende maanden wordt het 
oostelijke gedeelte van de hoog-
waterkering noord aangelegd 
(nummer 3 op de foto). 
De totale hoogwaterkering noord 
wordt ongeveer 550 meter lang 
en komt te liggen op +8,85 meter 
boven NAP. 
Op de hoogwaterkering met een 
breedte van 9,5 meter komt een 
weg en een �etspad te liggen. 
(Foto: aangeleverd)
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Vergunning Kooksfabrieken 
Tata Steel onderzocht

Gedeputeerde Leefbaarheid, 
Gezondheid en Milieu van de 
provincie Noord-Holland, Jeroen 
Olthof: ,,Het onderzoek geeft 
duidelijk aan op welke punten 
de vergunning aangepast moet 
worden. Dat is inmiddels op-
gepakt door onze Omgevings-
dienst Noordzeekanaalgebied.” 
In het onderzoeksrapport staat 
onder andere dat rauwe kooks 
niet helemaal voorkomen kun-
nen worden en het daarom las-
tig voor Tata zou zijn om op dat 
punt aan de vergunning te vol-
doen. Dit is voor de provincie en 
de OD NZKG geen reden om de 
ingezette handhaving op rau-
we kooks aan te passen. Olt-
hof: “Rauwe kooks zorgen voor 
veel overlast in de omgeving. De 
handhaving blijft op dat punt 
onverminderd streng.”

Onderzoek
Vorig jaar is geconstateerd dat 
de sinterkoelers van Tata Steel 
anderhalf tot twee keer meer 
stof uitstootten dan op basis 
van de vergunning bekend was. 
Naar aanleiding daarvan heeft 
de provincie aan de OD NZKG 
opdracht gegeven te laten on-
derzoeken of deze situatie ook 
in andere fabrieken van Tata 
Steel kan voorkomen. Als eer-
ste is onderzoek gedaan naar de 
Kooksfabrieken van Tata Steel. 
Daarbij is de vergunning verge-
leken met de daadwerkelijke si-
tuatie. “De aanbevelingen uit dit 
onderzoek bieden ons voldoen-
de handvatten om de huidige 
vergunning aan te scherpen. We 

hebben de eerste stappen hier-
voor ondertussen ook al gezet”, 
aldus Frank Meelker, waarne-
mend algemeen directeur van 
de OD NZKG.  

Het onderzoek is uitgevoerd 
door SPPS Consultants. De OD 
NZKG laat SPPS een dergelijk on-
derzoek ook uitvoeren naar de 
Sinterfabriek, de beide Hoog-
ovens, de Oxystaalfabriek en de 
Pelletfabriek van Tata Steel.
 
Rauwe kooks
In de kooksfabrieken wordt on-
der hoge temperatuur gas uit 
steenkool verwijderd. Het pro-
duct dat over blijft is kooks. 
Kooks is de brandstof voor de 
hoogovens, waarin ijzererts 
wordt verwerkt tot ruwijzer. Als 
de steenkool onvoldoende ver-
hit is geweest, komen er gassen 
vrij die niet gewenst zijn. Dan 
spreekt men van “rauwe” kooks. 
In de vergunning staat dat rau-
we kooks niet mag voorkomen. 
Op 14 januari 2020 is daarom 
door de OD NZKG een last on-
der dwangsom opgelegd aan 
Tata Steel.

Zwaveldioxide
De onderzoekers concluderen 
dat in 2007 bij de revisievergun-
ning een bepaalde toets had 
moeten worden uitgevoerd, ge-
richt op de uitstoot van zwavel-
dioxide (SO2). Zwaveldioxide 
is herkenbaar aan de rotte-eie-
ren-lucht. Het provinciale meet-
net laat zien dat de concentra-
ties SO2 in de omgeving onder 

de wettelijke norm blijven. De 
OD NZKG gaat deze toets alsnog 
uitvoeren. De toets kan ertoe lei-
den dat Tata Steel technische 
maatregelen moet nemen om 
de SO2-uitstoot van de Kooksfa-
brieken te verminderen, op basis 
van de richtlijn die Europa voor-
schrijft voor de toepassing van 
de best beschikbare technieken.

Zelfmonitoring
Een andere conclusie uit het rap-
port is dat Tata Steel meer ver-
antwoordelijkheid moet nemen 
om zelf te monitoren of ze vol-
doen aan de eisen van de ver-
gunning. In Nederland kennen 
we de zogenaamde zorgplicht 
die stelt dat het bedrijf in eerste 
instantie zelf verantwoordelijk is 
en daarin zorgvuldig te hande-
len. Dat laatste kan beter blijkt 
uit het onderzoek.
 
Balans tussen
industrie en omgeving
Tata Steel is belangrijk voor 
de IJmond. Ruim honderd jaar 
staalindustrie heeft voor econo-
mische groei gezorgd, in de re-
gio en in de rest van Nederland. 
De industrie is onderdeel van de 
regionale identiteit. Tegelijker-
tijd zorgt de aanwezigheid van 
de industrie voor overlast en 
hinder. Hoewel de luchtkwaliteit 
in de IJmond de afgelopen jaren 
sterk is verbeterd, veroorzaakt 
Tata Steel overlast en maken in-
woners zich zorgen over hun ge-
zondheid. De provincie Noord-
Holland werkt samen met de ge-
meenten in de IJmond (Bever-
wijk, Velsen en Heemskerk) aan 
een balans tussen het economi-
sche belang van de maakindu-
strie en het belang van een ge-
zonde en veilige leefomgeving 
in de IJmond. 
Op 19 mei hebben de colleges 
van deze overheden hun geza-
menlijke programma ‘Tata Steel 
2020 – 2050: Samenwerken 
aan een gezondere en veilige 
IJmond’ in concept vastgesteld. 
(Foto: Provincie Noord-Holland)

Velsen - De provincie Noord-Holland heeft de vergunning van de 
Kooksfabrieken van Tata Steel in IJmuiden laten vergelijken met 
de daadwerkelijke situatie. De activiteiten van de Kooksfabrieken 
komen overeen met hetgeen vergund is. Daarbij zijn een aantal 
zaken geconstateerd die beter kunnen. Zo voert de Omgevings-
dienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) alsnog een toets uit 
naar de uitstoot van zwaveldioxide en moet Tata Steel de vergun-
ningseisen ook zelf beter monitoren. Verder concludeert het on-
derzoeksbureau dat de vergunning op het punt van het voorko-
men van rauwe kooks moeilijk na te leven is. Het volledige onder-
zoeksrapport is te vinden op de website van de provincie Noord-
Holland.

Geslaagde kandidaten ABC-examens 
bij de IJmuider Reddingsbrigade
IJmuiden - Het zwemseizoen 
van de IJmuider Reddingsbri-
gade is in juni afgesloten met 
een ABC-examen. Door de co-
ronamaatregelen werd het exa-
men van maart jammer genoeg 
geannuleerd, maar gelukkig 
kon men op de valreep nog een 
nieuw examen organiseren. 
Daardoor hebben 24 kinderen 
voor de grote vakantie nog een 
diploma kunnen bemachtigen.

Het afzwemmen moest zonder 

publiek gedaan worden. Desal-
niettemin deden alle kinderen 
heel erg hun best en zijn ze alle-
maal geslaagd.

Voor het A-diploma worden ge-
feliciteerd: Jessey Thuis, Fleur van 
der Zwet Slotenmaker, Sean van 
Leeuwen, Jaap Rietdijk, Michael 
Mossel, Bas Rijke, Maarten Groot, 
Hoesein Caynashe en Sydney de 
Heer.

Voor het B-diploma slaagden: Ni-

ne de Vries, Shayar Fatali, Luc Vrij-
hoef, Sarah Schmidt, Sarah Ou-
derkerken, Finn Welagen, Jelte 
Herman en Feline Kok.

Het C-diploma werd behaald 
door: Lilienne Meijer, Mirthe Buis, 
Pepijn Hoekstra en Vienna Tho-
mas.

De reddingsbrigade concen-
treert zich vanaf nu weer volledig 
op de bewaking van de stranden 
van Velsen.

Nieuwe mogelijkheden om beter afval te scheiden
Vernieuwde afvalwijzer: scan of 
fotografeer afval in de HVC-app
Regio - Het is belangrijk dat 
mensen thuis goed hun afval 
scheiden. HVC wil dit steeds 
makkelijker maken en biedt de 
vernieuwde HVC afval-app aan. 
De app is een stuk gebruiks-
vriendelijker geworden. Een 
belangrijke nieuwe lerende 
functie is een barcodescanner 
en fotomogelijkheid waardoor 
in één oogopslag duidelijk is in 
welke bak een product hoort.
 
Een papierbak, een gft-bak, een 
bak voor plastic, blik en drinkpak-
ken en eentje voor restafval. Af-
val scheiden aan huis kan, maar 
is niet altijd simpel. Hoe bepaal 
je dan in welke afvalbak een pro-
duct hoort? Dat kan nu ook, naast 
het intypen van een product-
naam, door een foto te maken of 
een barcode te scannen in de af-
valwijzer van de app. ,,Wij zijn er 
trots op om als eerste afvalinza-
melaar deze innovatieve functio-
naliteit te lanceren om inwoners 
het gemakkelijk te maken om af-
val te scheiden”, zegt directeur In-
zameling Gertjan de Waard.
 
Foto herkenning
en barcode scannen
Met de app kan van vrijwel al-
le soorten afval uit de keuken en 
de badkamer een foto worden 
genomen die door de scansoft-
ware wordt herkend. De software 
van de app combineert vervol-
gens het afval met de juiste prul-
lenbak aan de hand van de gege-
vens in de database, die doorlo-
pend wordt bijgewerkt. Belang-
rijk voor de fotoherkenning is wel 
dat bij het nemen van een foto op 
één soort afval wordt ingezoomd, 

zodat de app het afval duidelijk 
herkent en de juiste afvalbak ad-
viseert. Ook de database van bar-
codes wordt continu bijgewerkt. 
,,Hoe meer mensen de app ge-
bruiken, hoe slimmer de app ei-
genlijk wordt”, zegt bedenker 
en ontwikkelaar Rick Buiten van 
Ecoscan.
 
Lerende app
Omdat de functionaliteit van fo-
tograferen innovatief is, is deze 
nog niet foutloos. Daarom heeft 
HVC de app eerst onder de be-
staande gebruikers gelanceerd. 
Op dit moment worden 54 pro-
cent van alle gescande barcodes 
herkend en 71 procent van de fo-
to’s. 
Wanneer er genoeg toevoegin-
gen in de fotodatabase en bar-
codedatabase op basis van ge-
bruikers input zijn gedaan, lan-
ceert HVC de app breed onder al-
le inwoners van de 25 gemeenten 
waar HVC het afval inzamelt.

Ontstaansgeschiedenis
van foto- en barcodescan
Rick Buiten, een app ontwikke-
laar, kwam op het idee van de 
app na een weekendje weg met 
zijn ouders. Zijn moeder is werk-
zaam bij de HVC klantenservice 
waar veel vragen binnenkomen 
over wat waarin hoort. Rick werd 
geprikkeld en begon snel na te 
denken over wat er allemaal tech-
nisch mogelijk zou zijn om inwo-
ners te helpen zelf die vraag te 
beantwoorden. Hij kwam uit op 
de fotoscan en voegde de bar-
codescanner er later aan toe. ,,Ik 
heb de app gelanceerd en kwam 
al snel in gesprek met HVC. Een 
goede match om de app functi-
onaliteiten onder een breed pu-
bliek bekend te maken. En mijn 
moeder vindt het helemaal ge-
weldig”, zegt Rick.
De vernieuwde HVC afval-app is 
te downloaden in de App Store 
en in Google Play. (Foto: aange-
leverd)

Dag juf Ida!
IJmuiden - Vorige week woens-
dag was een bijzondere dag op 
de Vuurtoren aan de Heerenduin-
weg: het hart van de school, juf 
Ida, nam na 46 jaar afscheid. Ze 
heeft de school van begin af aan 
helpen opbouwen. Nu de Vuur-
toren aan de Heerenduinweg vol-
gende week de�nitief haar deu-
ren sluit (Vuurtoren Oud IJmui-
den blijft geopend), vond juf Ida 

dit ook een mooi moment om te 
gaan genieten van haar pensioen.
Juf Ida trakteerde alle kinderen 
op een ijsje vanuit een heus ijsco-
karretje. 

De juf werd op haar beurt getrak-
teerd op een prachtige appel-
boom, namens alle kinderen.
Daarna nam ze de kinderen mee 
naar de speeltuin om deze dag 

feestelijk en gezellig af te sluiten.

De kinderen en collega’s zullen 
deze vrolijke, lieve zorgzame col-
lega missen tijdens hun school-
tijd waar dan ook. Gelukkig blij-
ven mooie herinneringen altijd 
bestaan en kan juf Ida terugkij-
ken op mooie jaren en een gezel-
lig afscheid op ‘haar’ school. (Fo-
to’s: aangeleverd)
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Petitie Lokaal FNV IJmond moet 
werknemers Tata Steel steunen

Volgens Lokaal FNV IJmond is 
het staalbedrijf in Velsen de 
toonaangevende positie, die 
het jarenlang bezette, geleide-
lijk kwijtgeraakt. ,,Er is te wei-
nig geïnvesteerd in het onder-
houd en de installaties. De me-
dewerkers hebben het gevoel 
dat ze met het bedrijf in een uit-
zichtloze neerwaartse spiraal 
terecht gekomen zijn en dat het 
bedrijf  aan de rand van de af-
grond staat. Al ruim twintig jaar 
vloeit er geld vanuit Nederland 
weg naar de vestigingen in En-
geland om daar de financiële 
gaten te dichten. Nu is het  mo-
ment om het roer om te gooi-
en.’’ De directie van Tata Steel 

heeft eerder al laten weten dat 
deze lezing niet juist is. Volgens 
het concern is er geen spra-
ke van dat de Engelse tak met 
Nederlands geld gefinancierd 
wordt. Het is volgens de Euro-
pese directeur van Tata Steel 
zelfs zo dat er meer in Velsen is 
geïnvesteerd dan er winst is ge-
maakt.

De vakbonden willen dat er een 
beter toekomstplan voor de 
staalfabriek op tafel komt. ,,Een 
toekomstplan voor een echt 
duurzame toekomst met goe-
de werkgelegenheid en door-
pakken op het gebied van inno-
vatie, milieu en de CO2 / ener-

gietransitie. Om daarmee weer 
een toekomst te creëren met 
blijvende werkgelegenheid, 
een toekomst voor de Neder-
landse tak van het bedrijf, een 
toekomst voor onze kinderen, 
kleinkinderen en de volgende 
generaties, maar ook de toe-
komst van collega(s), firma’s, le-
veranciers, afnemers, klanten, 
buren, vrienden, familie, ken-
nissen, en een ieder die op een 
of andere manier met dit mooie 
bedrijf te maken heeft.’’

Via www.petitie24.nl/peti-
tie/3149/handen-af-van-tata-
steel-ijmuiden kan de petitie 
getekend worden. Als er vol-
doende respons op komt, wil-
len de initiatiefnemers een de-
legatie naar Den Haag sturen 
om de petitie aan te bieden aan 
de Tweede Kamer of aan minis-
ter Eric Wiebes van Economi-
sche Zaken.

Velsen - Lokaal FNV IJmond is een petitie gestart om de werkne-
mers bij de Velsense tak van Tata Steel een steuntje in de rug te 
geven. Bij het staalbedrijf werd in de afgelopen twee weken re-
gelmatig gestaakt door het personeel. De medewerkers zijn be-
zorgd over de ophanden zijn de reorganisatie van Tata Steel in 
Nederland. Daarbij zouden duizend mensen hun baan verliezen.

Initiatiefnemers Havenstad IJpoort 
zoeken investeerders

In vijf jaar tijd het staalbedrijf vol-
ledig ontmantelen en er een com-
plete nieuwe stadswijk voor terug-
bouwen. Dat is wat het plan voor 
Havenstad IJpoort behelst. Op de 
website wordt verwezen naar de 
moeilijkheden waarin Tata Steel 
zicht bevindt: ,,De vaak verouder-
de installaties van Tata Steel IJmui-
den (TSIJ)vragen heel veel onder-
houd om veilig volgens de milieu-
regels te kunnen functioneren. 
Daarvoor is jaarlijks circa 300 mil-
joen euro nodig, geld dat niet be-
schikbaar is. Deze samenloop van 
omstandigheden overleeft geen 
enkel bedrijf. Door het Financië-
le Dagblad werd deze bijzonder 
moeilijke omstandigheden al een 
perfect storm genoemd.’’ Volgens 
de mensen achter het plan zou 
sluiting van Tata Steel een ramp 
betekenen voor de regio Kenne-
merland, als er niet vooraf op is 
geanticipeerd. Daarbij wordt een 
vergelijking gemaakt met de situ-
atie in Limburg toen de kolenmij-
nen werden gesloten.

Baangarantie
Hoe bied je ruim 8.000 (techni-
sche) productiemedewerkers, die 
nu bij TSIJ hun boterham verdie-
nen, een nieuwe toekomst? ,,Hier-
voor hebben we een revolutio-

nair plan bedacht: directie en me-
dewerkers van TSIJ worden eige-
naar van het bedrijf TSIJ en samen 
met een bij deze plannen reeds 
betrokken landelijk bekende ken-
nispartner wordt een transitie ge-
realiseerd van staalproductiebe-
drijf naar biobased productiebe-
drijf en technisch dienstverlener 
waarbij alle medewerkers – ook 
diegene die voor die tijd vanuit 
TSIJ ontslag aangezegd krijgen – 
een baangarantie krijgen. Dat bio-
based productiebedrijf en dienst-
verlener zorgen voor een omke-
ring van de huidige negatieve si-
tuatie naar een positief perspec-
tief door juist in te zetten op werk-
gelegenheid, op duurzaamheid 
en op het inspelen op een van de 
meest schreeuwende behoeften 
in de Nederlandse samenleving: 
het bouwen van meer, duurza-
me en betaalbare woningen. Deze 
‘turnaround’ biedt de medewer-
kers van TSIJ veel meer werkzeker-
heid voor de toekomst dan de be-
staande situatie. Samen kunnen 
zij met gedegen ondersteuning 
letterlijk een nieuwe toekomst op-
bouwen.’’

Het plan voorziet in de bouw van 
40.000 nieuwe woningen. Daar-
mee wordt een forse bijdrage ge-

leverd aan het realiseren van de 
woningbouwdoelstellingen die 
door het Rijk zijn opgesteld. Het 
hele project is gebaseerd op ideë-
le doelstellingen en wijkt zodoen-
de af van de standaarden zoals die 
de laatste dertig jaar gehanteerd 
werden bij dit soort ontwikkelin-
gen. ,,De eventuele opbrengsten 
komen terecht in een nog op te 
richten stichting, die zich tot doel 
zal stellen zoveel mogelijk betaal-
bare huisvesting binnen dit pro-
ject te realiseren voor jongeren en 
minder draagkrachtigen. Ook zul-
len er voor de mensen die het wel 
kunnen betalen luxe koopappar-
tementen gebouwd worden, die 
gemixt in de gebouwen voorko-
men en eigenlijk de betaalbaar-
heid realiseren voor de goedkope-
re huurwoningen.’’

Om het plan daadwerkelijk een 
kans te kunnen geven, zal een om-
gevingsvergunning moeten wor-
den aangevraagd. De initiatiefne-
mers vragen daarom nu om te in-
vesteren, zodat de plannen verder 
kunnen worden uitgewerkt. Via 
het platform Eyevestor is een in-
zameling gestart, die 500.000 eu-
ro moet gaan opbrengen. Done-
ren kan al vanaf 1 euro, maar wie 
bijvoorbeeld 250 euro overmaakt, 
verwerkt daarmee tevens een 
voorrangsrecht bij de toewijzing 
van een sociale huurwoning in de 
nieuw te bouwen stadswijk. Een 
donatie van 1000 euro biedt een 
soortgelijk voorrecht voor vrije 
sector huurwoningen en koop-
woningen. Uitgebreide informatie 
over het plan is op www.havensta-
dijpoort.com te vinden.

Velsen - Terwijl personeel van Tata Steel al weken actie voert om 
de toekomst van het staalbedrijf veilig te stellen, nemen de plan-
nen van architect Pieter van Duijn om juist het tegenovergestel-
de te bereiken, steeds grotere vormen aan. Het door hem geïniti-
eerde conceptproject Havenstad IJpoort is in de afgelopen maan-
den verder doorontwikkeld en haakt nu in op de actuele situa-
tie. Inmiddels is een oproep gedaan om te investeren in het pro-
ject. Voor elke geïnvesteerde euro wordt het vijfvoudige terugbe-
taald, zo wordt beloofd.

Eerste opnames Velsen Virtueel 
Festival staan ‘op de band’
Velsen - Zaterdagmorgen 
werden de eerste opnames 
voor het Velsen Virtueel Fes-
tival op 9 augustus gemaakt. 
Op het Oranjeveld in Driehuis 
hadden de kids van Koelkids 
de primeur. Nadat de opna-
me perfect op de ‘band’ stond 
mochten de spekkies gehapt 
worden. Daarna een optre-
den van Zoë Gerritsen met 
twee prachtige en gevoeli-
ge liedjes. Toch wel apart, zo 
zonder live publiek (afgezien 
van de ouders en de crew).

Het Velsen Virtueel Festival 
vindt plaats op zondag 9 au-
gustus, in het weekend waar-
in Dorpsfeest Santpoort, Dance 

Valley, Dutch Valley en PreSail 
IJmond eigenlijk zouden plaats-
vinden. 
Zomerfestival.IJmuiden en La-
tin Village vullen ook een deel 
van het programma in. Centrale 
uitzendlocatie is het Forteiland 
in IJmuiden, waar die dag van-
zelfsprekend geen publiek aan-
wezig is. 
RTV Seaport zorgt ervoor dat 
de beelden in de huiskamer, 
de tuin of in het café te zien 
zijn. Het festival duurt van 
15.00 tot 22.00 uur. Voor meer 
informatie over het festival: 
www.ijmuiden.nl/velsenvirtu-
eelfestival en facebook.com/
events/242125030418684. (Fo-
to’s: Erik Baalbergen)

Thuis in Santpoort
Een krokodil in Santpoort

Als u op een zonnige dag gezel-
lig op het terras van Huize Duin 
en Kruidberg neerstrijkt, ver-
geet dan niet eens naar de zijge-
vel van het grote huis te lopen, 
dat uitkijkt op de ingang. Daar zit 
een venster, omlijst door zand-
stenen ornamenten. 
Rechts: een locomotief met daar-
voor een krokodil, omringd door 

tabaksplanten. Wie komt daar 
nu op? 
Wel, de eigenaar, Jacob Theodoor 
Cremer die onder meer in het 
toenmalig Nederlands-Indië in 
de tabaksindustrie werkte, presi-
dent van de Nederlandsche Han-
del-Maatschappij was en in 1883 
de Deli Spoorweg Maatschap-
pij oprichtte die in Deli op Suma-

tra een netwerk van spoorwegen 
aanlegde.
Op 16 februari 1886 werd het 
laatste lijnvak, Labuan-Belawan, 
voltooid en kon de eerste 50 kilo-
meter spoorlijn in bedrijf worden 
genomen. Dat werd natuurlijk 
feestelijk gevierd. Toen de feest-
trein met de president van Suma-
tra’s oostkust, de sultans van Deli 
en de directie van de Deli Spoor-
weg Maatschappij aan boord een 
gedeelte van het traject had af-
gelegd, moest deze plots vol in 
de remmen vanwege een kroko-
dil op de rails. Een variant van dit 
verhaal vertelt dat het dier werd 
overreden. 
Hoe dan ook, deze gebeurtenis 
werd wel gezien als symbool van 
de overwinning van techniek en 
cultuur op de wildernis, vereeu-
wigd in dit sprekende reliëf in de 
zijgevel van Duin en Kruidberg. 
(Foto: aangeleverd)

Stichting Santpoort
Tekst: Jos Diekstra

Bedrijfskleding wordt picknicktafel
Velsen - Zwembad De Heerendui-
nen is aan het verduurzamen, ver-
schillende aanpassingen zijn al 
uitgevoerd. Zo is de 66 meter lan-
ge glijbaan geïsoleerd en is de ver-
lichting in alle ruimtes door Led 
vervangen. Verder komen er bin-
nenkort maar liefst 300 zonnepa-
nelen en 250 warmtepomppane-
len op het dak van het zwembad. 
Naast deze aanpassingen zocht 
mn nog naar een oplossing om de 
oude bedrijfskleding een tweede 
leven te geven. En dat is gelukt!

De oude bedrijfskleding van 
Sportloket Velsen is volledig ge-
recycled. De kleding is samen 
met oude plastic zakken naar  een 
picknicktafel gerecycled. Aan het 
einde van de levensduur kan de-
ze tafel worden omgesmolten en 
worden gebruikt voor nieuwe pro-
ducten.

Op de tafel zit een mooie plaquet-
te met QR code. Bezoekers van 

het zwembad kunnen de QR-co-
de scannen en zo inzicht krijgen in 
de route die het product heeft af-
gelegd.

,,Op deze manier hebben we onze 

voetafdruk met maar liefst 600 kg 
CO2 verlaagd’’, meldt medewerk-
ster Annette Oostwouder. ,,We 
zijn blij om zo bij te kunnen dra-
gen aan een betere en schonere 
wereld.’’ (Foto: aangeleverd)
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De impact van de coronamaatregelen op het sociale leven

Sinds het overlijden van zijn 
vrouw, nu dertien jaar geleden, 
woont Joop Borgart alleen. ,,We 
waren vijftig jaar getrouwd, dat 
hebben we nog samen mogen 
vieren. In het jaar erop overleed 
ze’’, vertelt hij. Ondanks zijn ho-
ge leeftijd en de daarmee ge-
paard gaande lichamelijke ge-
breken, mag hij er nog graag 
op uit trekken. ,,Gisteren ben 
ik met de scootmobiel naar de 
pier gereden. Helemaal tot op 
het einde van de pier. Morgen 
ga ik misschien de duinen in 
bij Santpoort. Ik ben blij dat ik 
een scootmobiel heb, want als 
je zo’n ding niet hebt, dan kom 
je nergens.’’ De bijeenkomsten 
die door de Kennemer Socië-
teit tweemaal in de maand op 
woensdagochtend worden ge-
organiseerd, bezoekt hij trouw. 
Hier worden lezingen over uit-
eenlopende thema’s verzorgd. 
,,Ik doe zelf niets hoor, ik luister 
alleen. Maar ik kijk er wel altijd 
naar uit om erheen te kunnen 
gaan.’’ Dat laatste zat er de afge-
lopen tijd niet in. Hij beschouwd 
het als een gemis, maar is er wel 
gemoedelijk onder.

Niet bang uitgevallen
Vier keer in de week wordt Joop 
Borgart naar het dialysecen-
trum in Haarlem gebracht. ,,Ik 
heb gekozen voor nachtdialy-
se, ik kom ’s avonds daar aan 
en ga de volgende ochtend 
weer naar huis.’’ De nierproble-
men begonnen negen jaar ge-
leden toen bij hem een tumor 
werd geconstateerd. Eén van de 
nieren moest eruit en toen ver-
volgens de andere nier minder 
goed ging presteren, was dialy-

se de enige oplossing. Waar veel 
andere senioren in coronatijd 
de deur niet uit kwamen, zorg-
de de bezoeken aan het dialy-
secentrum voor hem juist nog 
voor wat aanspraak. Ook de we-
kelijkse bezoekjes van zijn doch-
ter gingen gewoon door. Was hij 
niet bang om besmet te raken 
met het virus? ,,Nee, ik ben niet 
zo bang uitgevallen. We hebben 
steeds voldoende afstand ge-
houden, want ik behoor natuur-
lijk wel tot een risicogroep. Maar 
ik vind het wel een gedoe hoor. 
Je hebt weinig contact met 
mensen door alle maatregelen.’’

Beelden maken van speksteen
Het avondeten kookt hij nog zelf, 
maar niet dagelijks. ,,Iets verder-
op in de straat woont een vrouw 
van 89, we eten elke avond sa-
men. De ene keer kook ik en de 
andere keer kookt zij. Maar dat 
doen we pas sinds twee we-
ken weer zo. Sinds maart had-
den we niet meer samen ge-
geten. Contact was er nog wel, 
hoor. Ze kwam wel eens achter 
bij het tuinpad staan om even te 
praten. Maar ze bleef dan daar 
staan, ze kwam niet de tuin in.’’ 
Joop Borgart is niet het type dat 
in een hoekje gaat zitten treuren 
als het leven tegen zit. Toen de 
activiteiten buitenshuis abrupt 
werden opgeschort, stortte hij 
zich vol overgave op zijn creatie-
ve hobby’s. Jarenlang werkte hij 
beroepsmatig als graveur en te-
genwoordig bewerkt hij objec-
ten van hout en speksteen. Hij 
wijst op een houten vis aan de 
muur: ,,Die heb ik zelf gemaakt. 
Ik zag een vis hangen toen ik op 
vakantie was. Ik heb toen een 

foto gemaakt, die uitvergroot 
en zo is dit ontstaan.’’ Dan toont 
hij een olifant, gemaakt uit 
speksteen. ,,Ik vermaak me wel, 
hoor’’, glundert hij.

Internet
Een ander tijdverdrijf is het sur-
fen op internet. ,,Ik heb alleen 
moeite om het goed te zien, 
mijn ogen zijn erg slecht.’’ Hij 
volgde een cursus blind typen 

om zich voldoende te kunnen 
redden. ,,Misschien ga ik ko-
mende winter mijn memoires 
schrijven. Mijn vijf kleinkinde-
ren kunnen mij nu nog van alles 
vragen over vroeger, maar als 
ik er straks niet meer ben, gaat 
dat niet meer.’’ Hoewel de maat-
regelen nu fors zijn versoepeld, 
ziet Joop Borgart voorlopig nog 
geen de�nitieve oplossing voor 
het coronaprobleem. ,,Ik heb er 

een zwaar hoofd in, dit is nog 
niet zomaar afgelopen.’’ Hoewel 
hij begrip heeft voor de angst 
die er heerst om met het virus 
besmet te raken, spreken lang 
niet alle genomen maatregelen 
hem aan. ,,Ze mogen straks wel 
weer naar voetbal gaan kijken, 
maar ze mogen niet juichen. Ik 
vind het drie keer niks. Dan kun-
nen ze beter bij binnenkomst 
iedereen testen op koorts. Dat 

doen ze bij mij ook, als ik bij de 
dialyse kom.’’ 

Gaat hij, nu er weer samenkom-
sten van meer dan dertig per-
sonen mogelijk zijn, alsnog zijn 
verjaardag vieren? ,,Ik dacht 
eraan om het negentig dagen 
later te doen, maar dat is het al 
bijna. Misschien maar gewoon 
volgend jaar op mijn verjaar-
dag.’’

Velsen - Gedurende enkele maanden lag voor veel mensen het sociale leven nagenoeg stil. De maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, hakten er �ink in. Geen theaterbezoek, 
geen borreltje in het stamcafé en geen gezellige avond in het verenigingsleven. Zelfs een praatje met familie, buren of vrienden zat er voor velen enige tijd niet in. Hoewel de maatregelen nu �ink zijn 
versoepeld, blijft waakzaamheid geboden. Zeker voor mensen in een risicogroep zijn aan sociale contacten nog altijd risico’s verbonden. Tegelijk is juist voor hen dat sociale contact vaak extra belang-
rijk. We spraken twee inwoners van de gemeente Velsen over de situatie waar ze door de coronacrisis in zijn beland. (Teksten: Bos Media Services)

Joop Borgart (1930) had zijn negentigste verjaardag groot willen 
vieren. De kaarten met de uitnodiging voor het feest waren al de 
deur uit, toen de regering besloot om de horecabedrijven tijde-
lijk te sluiten. Een �inke domper, want hij had erg naar het samen-
zijn uitgekeken. Maar dat was niet het enige, want ook het we-
kelijkse uurtje sporten bij Careworx kon maandenlang niet door-
gaan. Hetzelfde geldt voor de tweewekelijkse bijeenkomsten van 
de Kennemer Sociëteit, die de heer Borgart graag bijwoont.

Stilzitten is voor Joop Borgart geen optie. Hij vermaakt zich tijdens de coronacrisis onder meer met het bewerken van speksteen.(Foto: Bos Media Services)

Haar eerste bezoek aan IJmuiden, 
als 19-jarige jonge vrouw, herin-
nert ze zich nog als de dag van 
gisteren. ,,Ik werd door Bob op-
gehaald van de trein, want toen 
had IJmuiden nog een station. 
Onderweg dacht ik ’IJmuiden? 
Wat wonen daar voor mensen?’ Ik 

was de stad Alkmaar gewend en 
IJmuiden leek me echt een dorp. 
Maar dat wende snel. Ik heb nooit 
heimwee naar de stad gehad. 
Zestien jaar lang heb ik het heel 
erg naar mijn zin gehad in IJmui-
den.’’ Daarna verhuisde het echt-
paar naar de huidige woning in 

Driehuis. Een nieuwe woonom-
geving, dus wel even wennen. 
Gré Stroet: ,,Ik ben katholiek op-
gevoed. Ik ben, toen we hier kwa-
men wonen, naar het katholiek 
vrouwengilde gedaan. Dat was 
mijn redding. Want wat moet je 
anders, als je in een nieuwe wijk 

gaat wonen? Je kent helemaal 
niemand. Daar leerde ik mensen 
kennen. Daar was ook iemand bij 
met een hond. Wij hadden zelf 
ook een hond, dus we gingen sa-
men twee keer per dag wandelen 
met de honden.’’ In de loop der ja-
ren leerde het echtpaar veel men-

sen in de buurt kennen. Het con-
tact met de wijkbewoners is erg 
goed. ,,Ik stond laatst de tuin te 
sproeien en toen kwam een buur-
man van de overkant even infor-
meren of alles goed met ons gaat. 
Hij zei dat we hem altijd kunnen 
bellen, als er iets is. Daarna kwam 
een andere buurman ook even 
praten en wat later kwam zijn 
vrouw ook langs. Ik stond zo lang 
in de tuin te praten dat mijn man 
is komen kijken of alles wel goed 
met me ging.’’

Sociaal aspect
Van kaartspelletjes moest Gré 
Stroet aanvankelijk niets heb-
ben. Ze werd gevraagd om te ko-
men klaverjassen, maar ze sloeg 
het aanbod af. ,,Die mensen ma-
ken altijd ruzie, dacht ik. Ik wil-
de er niets van weten.’’ Uiteinde-
lijk ging ze toch overstag en be-
gon ze met bridgen. Achteraf is ze 
blij dat ze dat gedaan heeft. ,,Het 
is heel �jn. Als je de kaarten in je 
handen hebt, vergeet je even alle 
zorgen.’’ Het spelletje zelf is leuk, 
maar de interactie met de ande-
re spelers is waar het eigenlijk om 
gaat. ,,Je spreekt iedereen en je 
hoort van alles. Op een avond ko-
men er wel honderd mensen sa-
men.’’ Bridgeclub De Jump maakt 
gebruik van de recreatiezaal on-
der wooncomplex Velserhooft 
in Santpoort-Noord. Een mooie 
ruimte, maar niet geschikt om zo 
veel mensen te kunnen onder-
brengen, als er anderhalve meter 
afstand moet worden gehouden. 
,,Ze hebben het erover gehad 
dat ze de groep in tweeën willen 
splitsen. Vijftig op de ene avond 
en vijftig op de andere avond. 
Maar weet je, ik ken die honderd 
mensen allemaal. Als ze dat gaan 
splitsen, dan is eigenlijk de lol er 
een beetje vanaf.’’ Ook de moge-

lijkheid om schermen te plaatsen 
tussen de spelers, is bekeken. Niet 
elke club is echter in staat de kos-
ten van dergelijke maatregelen te 
dragen.

Angstig
En dan is er nog een ander pro-
bleem. Bij een kaartspel gaan de 
kaarten van hand tot hand en 
dat levert mogelijk een besmet-
tingsgevaar op, wanneer iemand 
het coronavirus onder de leden 
heeft. ,,Ik heb longklachten, dus 
ik behoor tot een risicogroep. Als 
ik het coronavirus krijg, ben ik er 
zo geweest. Maar gelukkig voel 
ik me nog goed.’’ Met haar vaste 
bridgepartner Olaf Tjaden heeft 
ze niet gebridged sinds de club-
activiteiten werden opgeschort. 
Is spelen via de computer geen 
optie? ,,Nee, absoluut niet. Ik ben 
daar niet handig in, maar je mist 
dan bovendien het sociale as-
pect, het gezellige praatje met el-
kaar.’’ Thuis heeft ze een �es des-
infecterende gel op tafel staan 
en de dagen brengt ze momen-
teel uitsluitend thuis door. ,,Mijn 
man doet de boodschappen en 
hij gaat ook naar zijn volkstuin. 
Ik zeg wel eens dat hij de enige 
is die mij zou kunnen aansteken.’’ 

Het coronavirus heeft haar ang-
stig gemaakt. Ze beseft: ,,Als je 
gezond bent, dan moet je daar 
heel blij mee zijn. Dat waarde-
ren we eigenlijk veel te kort. In-
middels is de angst wel weer iets 
gezakt, haar broer en schoonzus 
komen sinds kort weer over de 
vloer. 

,,Maar weet je wat ik nog het 
meeste mis? Misschien wel meer 
dan het bridgen? Lekker op een 
terrasje zitten. Want dat durf ik 
nog niet aan.’’

Toen Gré Stroet (1937) haar man Bob leerde kennen, was ze 19 jaar oud. De geboren Alkmaarse verhuisde voor hem naar IJmuiden, 
waar zijn ouders een kruidenierswinkel aan de Lange Nieuwstraat hadden. Tegenwoordig woont het echtpaar, dat zelf ook jarenlang 
actief was in het kruideniersvak, in Driehuis. Nog niet zo lang geleden was Gré Stroet drie avonden per week van huis. Ze is nu nog lid 
van twee bridgeclubs: De Jump en De Kennemers. Bij allebei speelt ze een avond in de week. Sinds half maart ligt het bridgen volle-
dig stil. En daarmee ook de sociale contacten. Want eigenlijk is dat waar het vooral om gaat.

Gré Stroet, rechts van de tafel vooraan in beeld, op een foto uit het archief van bridgeclub De Kennemers. 
Bridgeavonden zoals deze zijn door de coronaregels momenteel niet mogelijk. (Foto: Bridgeclub De Kennemers)
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Pieter Vermeulen Museum en BRAK! 
gaan weer open
Velsen - Wie denkt dat alleen 
kijken niet leuk is, heeft het 
mis! Wil je beleven hoe goed 
je kan speuren zonder mate-
rialen aan te raken? Kom dan 
naar het Pieter Vermeulen Mu-
seum in Driehuis. Vanaf 5 juli 
is het museum weer geopend. 
Let op, reserveren voor een be-
zoek aan het museum is ver-
plicht en kan via www.pie-
tervermeulenmuseum.nl. Bij 
BRAK! kun je vanaf nu de ex-
positie SUP van fotografe Jo-
hanna Minnaard bezoeken in 
het gebouw De Refter van kun-
stenaar Joep van Lieshout, te-
genover het wikkelhouse van 
BRAK!
 
Speurtocht ‘De Verborgen Vo-
geltuin’ voor iedereen vanaf 
vier jaar
De voormalige aanraak-tentoon-
stelling ‘De Verborgen Vogel-
tuin’ is omgetoverd tot een leu-
ke, leerzame KIJK- en SPEUR-ten-
toonstelling, geschikt voor ieder-
een vanaf 4 jaar. Tijdens de uit-
gezette speurtocht, waarin de 
bezoekers letters verzamelen om 
vogelnamen mee te kunnen ma-
ken, valt er met je ogen nog heel 
veel te ontdekken. Samen met 
de magic potloden, die elke be-
zoeker meekrijgt, waarmee toch 
een knopje aangeraakt kan wor-
den, wordt het een verrassende 
tocht door het leven van dieren 
die in tuinen en parken om ons 
heen leven. Want we staan er 
vaak niet bij stil maar in groene 
tuinen wemelt het van de dieren, 
die als je goed kijkt, helemaal 
niet altijd verborgen zijn.
 
Tegels eruit, groen 
erin voor meer dieren in je tuin
In de expositie ontdek je op 
speelse wijze, met een 20-tal op-
drachten, de leefwijze van vo-

gels, insecten en alle andere die-
ren die je in je eigen tuin kunt te-
genkomen. Ook kom je erach-
ter dat, hoe meer variatie er in 
de tuin te vinden is, hoe aan-
trekkelijker hij wordt voor al-
lerlei dieren. En dat het dus be-
langrijk is om je tuin te vergroe-
nen: oftewel: ‘tegels eruit, groen 
erin’ en ‘van Grijs naar Groen’!  
Want in tuinen waar weinig plan-
ten en bomen te vinden zijn ko-
men vogels, bijen, insecten en 
andere dieren niet graag. In de 
zomer kan het daar ook enorm 
heet worden en als er een gro-
te regenbui voorbij komt, zal in 
deze tuinen, waar geen dieren 
de grond lekker hebben door-
woeld, ook eerder wateroverlast 
ontstaan.
Als je bij alle opdrachten stil 
staat, ontdek je ook nog eens 
hoe je je huis en leefomgeving 
duurzamer en energiezuiniger 
kunt maken: handig om voor-
bereid te zijn op de gasloze toe-
komst en hoe het hoofd te bie-
den aan de gevolgen van kli-
maatverandering!

Wandelen met de natuurpad-
tas!
Wie buiten van nog meer groen 
wil genieten kan ook een natuur-
padtasje reserveren. Met de tas 
met materialen kan een mooie, 
interessante wandeling van on-
geveer een uur gemaakt worden 
in het nabij liggende park Schoo-
nenberg. De tas kost 5 euro. De 
Natuurpad-wandeling is ge-
schikt voor iedereen vanaf 4 jaar 
en kan ook los geboekt worden.

Reserveren is verplicht
Het museum houdt zich bij al-
le activiteiten aan de RIVM-ad-
viezen en verwacht dat ook van 
haar bezoekers. Men kan ze le-
zen op de website en op diverse 
plekken in het museum. 
Het museum is geopend op: 
woensdag, vrijdag en zondag 
van 13.00-17.00 uur. Reserveren 
van toegang met tijdslot voor 
zowel het natuurpad als het ten-
toonstellingsbezoek is verplicht 
en kan op www.pietervermeu-
lenmuseum.nl. (Foto: aangele-
verd)

Zomerse storm trekt strandbezoekers
IJmuiden - Windkracht zes en windstoten trekt een publiek aan, dat van achter de glazen schermen van 
een strandtent geniet van een hapje en een drankje. Dat bleek zondag en maandag ook weer. De zee 
beukte hard tegen de afgesloten Zuidpier, waar vanaf de deze maand weer geopende terrassen van kon 
worden genoten. Ook kwamen mensen bewust nu een wandeling maken, waarbij het zandstralende ef-
fect voor een extra dimensie zorgde. In de zuidwestenwind bleek het ook goed kitesurfen en blokarten. 
Koud was het niet, spectaculair wel, daar aan zee, zondag en maandag. (Foto en tekst: Arita Immerzeel)

Tropische temperatuur:
IJsje in plaats van bewegingsactiviteit
IJmuiden - Bewegen is goed voor 
iedereen. Maar als net nationaal 
hitteplan van kracht is, omdat de 
temperaturen oplopen tot tropi-
sche waarden, is het verstandiger 
om je niet al te druk te maken. De 
bezoekers van ontmoetingscen-
trum Zeestroom aan het Zeewijk-
plein kregen daarom vrijdagmid-
dag, in plaats van de gebruike-

lijke bewegingsactiviteit, alleen 
wat gezellige muziek en een wa-
terijsje voorgeschoteld. Het ont-
moetingscentrum is er voor men-
sen die kampen met geheugen-
problemen en voor hun familie-
leden en vrienden. Gewoonlijk 
wordt bij goed weer buiten een 
bewegingsprogramma op mu-
ziek aangeboden, maar dat was 

vrijdag iets te veel van het goede. 
Met een temperatuur van dertig 
graden Celsius was het beter om 
wat verkoeling te zoeken in de 
schaduw van de bomen aan het 
Zeewijkplein. Op gepaste afstand 
van elkaar konden de bezoekers 
genieten van het waterijsje dat 
werd aangeboden. (Tekst en foto: 
Bos Media Services)

Uitgraven sluiskolk nieuwe
zeesluis IJmuiden van start

IJmuiden - Maandag is het uit-
graven van de sluiskolk van de 
nieuwe zeesluis in IJmuiden ge-
start. De sluiskolk, het gedeel-
te van de sluis waar straks de 
schepen varen, ligt nu nog vol 
met zand. De komende maan-
den wordt hier 600.000 m3 
zand verwijderd om te komen 
tot een diepte van 18 meter.

De grote hoeveelheid zand, ruim 
7 miljoen kruiwagens vol, wordt 
naar een locatie op de Noord-
zee gebracht. Het baggeren van 
het zand vindt binnen de wan-
den van de kolk plaats met een 
zogenaamde snijkopzuiger (Bies-
bosch). Deze baggert het zand 
op waarna een mengsel van het 
zand met water via een lange, 
deels drijvende persleiding naar 

een sproeiponton wordt getrans-
porteerd. Dit ponton, wat in het 
toeleidingskanaal voor de Noor-
dersluis ligt, heeft de functie om 
het zand nauwkeurig in een spe-
ciaal voor dit doel verdiept deel 
van de vaarweg te storten.

Geen hinder
Vervolgens zuigt een sleephop-
perzuiger (Shoalway) het zand 
vanuit de verdieping op en brengt 
dit naar een speciaal aangewezen 
verspreidingslocatie circa 13 km 
uit de kust. Tijdens de werkzaam-
heden kunnen in- en uitgaande 
schepen ongehinderd de Noor-
dersluis gebruiken. De bagger-
werkzaamheden gaan 24/7 door 
en duren naar verwachting tot 
medio september. De omgeving 
zal geen hinder ondervinden van 

de werkzaamheden.
 
Nieuwe zeesluis IJmuiden
Om ruimte te bieden aan steeds 
groter wordende zeeschepen 
wordt sinds 2016 in IJmuiden ge-
werkt aan de bouw van de groot-
ste zeesluis ter wereld. De nieu-
we sluis wordt 500 meter lang, 
70 meter breed en 18 meter diep. 
Het project is een samenwer-
kingsverband van het ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat, 
de provincie Noord-Holland, de 
gemeente Amsterdam, Port of 
Amsterdam en de gemeente Vel-
sen. Aannemersconsortium Ope-
nIJ bouwt de nieuwe zeesluis in 
opdracht van Rijkswaterstaat. 
Naar verwachting wordt de sluis 
begin 2022 in gebruik genomen. 
(Foto: Ko van Leeuwen)

Instagrammers bezoeken 
de parels van Velsen

Velsen - Een groep Instagram-
mers heeft zaterdag op uitno-
diging van citymarketing een 
�etstocht gemaakt langs de pa-
rels van Velsen. De deelnemers 
waren geselecteerd door Insta-
meet Holland. Zij hebben sa-
men meer dan 71.000 volgers.

,,Wij brengen bevlogen Insta-
grammers bij elkaar om een 
plaats te verkennen, vast te leg-

gen en te delen op Instagram’’, 
legt initiatiefnemer Monique An-
rochte uit. Zij organiseert Insta-
meets in heel Nederland. ,,Ieder 
gebied heeft zijn eigen bijzon-
dere plekken en daar maken wij 
graag mee kennis mee. Plezier 
staat voorop, want wat leuk is, 
vertel je door.’’
Plezier hadden de Instagrammers 
zeker. Na een warm welkom op 
het dak van Apollo Hotel IJmui-

den Seaport Beach vertrok de 
groep per �ets naar de haven om 
het rauwe randje van IJmuiden te 
ontdekken. Daarna ging het via 
Dorp Velsen naar buitenplaats 
Beeckestijn en de Ruïne van Bre-
derode. Op Duin- en Kruidberg 
kregen de deelnemers uitleg over 
de historie van het landgoed om 
vervolgens door Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland terug te �et-
sen naar IJmuiden aan Zee. Daar 
nam de groep nog een kijkje op 
Basecamp IJmuiden voor er werd 
afgesloten op het strand, waar de 
meerderheid bleef wachten op 
de zonsondergang.
De Instagrammers waren aange-
naam verrast door de veelzijdig-
heid van IJmuiden en de gemeen-
te Velsen. ,,Ik wist echt niet dat jul-
lie zo veel mooie plekken heb-
ben’’, reageerde één van de deel-
nemers. ,,Ik kom zeker nog eens 
terug en zorg dan dat ik meer tijd 
heb om alles te bekijken.’’
De foto’s zijn op Instagram te vin-
den via #instameetholland_ijmui-
denvelsen. Er worden nog steeds 
nieuwe foto’s geplaatst. Zie ook 
www.ijmuiden.nl. (Foto: Insta-
gram)
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Cruquius Museum vernieuwd
Regio - Vanaf woensdag 1 juli is 
het vernieuwde Cruquius Muse-
um na een verbouwing van 3,5 
maand weer te bezoeken. De 
gedateerde inrichting van het 
Cruquius gemaal onderging een 
volledige metamorfose. OPERA 
Amsterdam, ontwerper van onder 
meer Museum Volkenkunde en 
Rijksmuseum Boerhave, ontwierp 
een stoere en interactieve instal-
latie die het rijksmonument laat 
stralen. Cruquius Museum vertelt 
hiermee op een eigentijdse en 
toegankelijke manier het verhaal 
van de strijd tegen het water met 
behulp van stoomtechniek. Het 
museum is open van dinsdag t/m 
zondag, e-tickets zijn te koop via 
www.cruquius-museum.nl.
 
170 jaar geleden pompte het 
Cruquius gemaal, samen met 
twee andere gemalen, het grote 
en gevaarlijke Haarlemmermeer 
leeg. Koning Willem I speelde een 
hoofdrol in deze geschiedenis. Hij 
nam het besluit de enorme bin-
nenzee droog te maken met be-
hulp van stoomtechniek. De nieu-
we inrichting combineert ou-
de stoommachines met moder-
ne � lms en interactieve audiovi-
suele middelen. Het resultaat is 

een samenhangend verhaal over 
de watergeschiedenis, de ontwik-
keling van stoomtechniek en de 
mens achter de grootste Cornish 
stoommachine ter wereld.
 
De transformatie van het Cruqui-
us gemaal is de eerste fase van 
het grote nieuwbouwplan van 
Haarlemmermeermuseum De 
Cruquius. In 2021 wordt in de mu-
seumtuin naast het gemaal en het 
Theehuis een nieuw paviljoen ge-
zet met de collectie van Histo-
risch Museum Haarlemmermeer. 

Het plan komt tot stand met bij-
dragen van de gemeente Haar-
lemmermeer en vele fondsen en 
sponsors.
 
Praktische informatie
Cruquius Museum is open van 
dinsdag t/m vrijdag van 10 tot 17 
uur en in het weekend van 11 t/m 
17 uur. Bestel vooraf e-tickets via 
www.cruquius-museum.nl.
Het gemaal ligt aan de Cruquius-
dijk 27, 2142 ER Cruquius en heeft 
gratis parkeergelegenheid. (Foto: 
aangeleverd)

RiZoom vertakt zich over Bloemendaal

Regio - Het ‘ondergrondse’ kun-
stenaarscollectief RiZoom treedt 
na een periode van intensieve sa-
menwerking naar buiten met een 
expositie in Pop-Up Galerie Bloe-
mendaal. Het collectief maakt 
ruimtelijke kunst in brede zin, 
vanuit de diepzee tot hoog in de 

hemel. Denk hierbij aan ijle voort-
bewegende organische wezens, 
zijdezachte wolkenwebben, tech-
nische ruimteconstructies maar 
er zijn ook geschilderde doeken, 
collages en keramiek.  
Een rizoom is een wortelstok met 
talloze verbindingen in de aar-

de die samen een uitgebreid net-
werk vormen. De salomonsze-
gel is bijvoorbeeld een tere plant 
die door haar vele vertakte wor-
tels toch gemakkelijk in de ruige 
Kennemer duinen overleeft. Kun-
stenaarscollectief RiZoom groei-
de uit tot een stevig netwerk bij 
de KHL (Kunstacademie Haarlem 
Leiden).  Geïnspireerd door do-
cente Ike van Clee�  lanceerde Ri-
Zoom het project ‘menigte’ en het 
bamboe-project.  Het resulteerde 
in het monumentale Quo Vadis-
leger van Maaike Goudriaan dat 
nu in onze huidige corona-tijd 
uitnodigt tot nadenken over de 
rol van het individu en de groep.  
De intrigerende bamboe-rubber 
constructie van Marleen Brand 
(poster) roept de vraag op waar-
om het sterke, milieuvriendelij-
ke bamboe niet vaker wordt toe-
gepast?  RiZoom schenkt zo op 
luchtige wijze aandacht aan gro-
te onderwerpen als de klimaat-
verandering, vervuiling (kunst 
van aangespoelde materialen) en 
het verval van de natuur.
De exposanten zijn: Veerle 
Blaauw, Marleen Brand, Leo Doo-
ren, Maaike Goudriaan, Geor-
gette van der Hoek, Joke Noord-
strand, Pauline Oosterho� , Ange-
line Rood en Berit Walbeek.

Adres: Pop-Up Galerie Bloemen-
daal, Bloemendaalseweg 46, 
2062CL Bloemendaal. Open op 9, 
10, 11 juli en 16, 17, 18 juli: 12.00 – 
17.00 uur. (Foto: aangeleverd)

riZOOM
expo ruimtelijke kunst

donderdag 9 juli
vrijdag 10
zaterdag 11

donderdag 16
vrijdag 17
zaterdag 18

12.00 - 17.00 uur

Galerie Bloemendaal Bloemendaalseweg 46
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Verenigingen zoeken extra inkomsten
Regio - Ook al gaan de sport-
kantines op 1 juli langzaam 
open, het coronavirus slaat 
een � ink gat in de begroting 
van het Nederlandse vereni-
gingsleven. Dit blijkt uit on-
derzoek van de Grote Clubac-
tie onder 600 verenigingen.

Bij 87% van de ondervraag-
de clubs hebben de maatrege-
len tegen het coronavirus di-
recte � nanciële impact, zo ook 
bij B.S.V. Boeimeer in Breda. Sa-
tish Khieroe licht toe: ,,We heb-
ben te maken met grote omzet-
verliezen omdat evenementen 
zijn afgelast en de inkomsten 
uit de kantine volledig stil heb-
ben gestaan.” Kim van Zijl van 
S.V. Reeshof uit Tilburg herkent 
het geschetste beeld en vult aan: 
,,Het is � jn dat de kantines op 1 
juli weer open gaan en dat pu-

bliek weer aanwezig mag zijn 
bij wedstrijden, maar daar heb-
ben we niet zo veel aan. We zit-
ten dan namelijk middenin een 
zomerstop.”

Om de verloren inkomsten te 
compenseren organiseren ver-
enigingen verschillende initiatie-
ven. Het verkopen van loten le-
vert al jaren extra geld op voor 
de clubkas. Om verenigingen 
te ondersteunen heeft de Grote 
Clubactie de verkoop van club-
loten aangepast aan de huidige 
richtlijnen.

Directeur Grote Clubactie Frank 
Molkenboer: ,,Het verenigings-
leven heeft een belangrijke, ver-
bindende rol in de samenleving. 
Juist in deze bijzondere situa-
tie vinden wij het belangrijk dat 
wij met onze loterij een bijdrage 

kunnen leveren om de � nanciële 
positie van verenigingen te ver-
sterken”.
Op dit moment hebben al meer 
dan 4.000 verenigingen zich in-
geschreven voor de komende 
actie. Nog niet eerder stond de 
teller zo hoog rond deze tijd van 
het jaar. Dit benadrukt de pure 
noodzaak van extra inkomsten 
voor verenigingen, nu zij nauwe-
lijks geld in het laatje krijgen.

Medio september gaan ook de 
clubleden van S.V. Reeshof op 
een verantwoorde manier loten 
verkopen. ,,De actie is nu zo in-
gericht dat dit voor zowel de ko-
pers als verkopers veilig en ver-
antwoord is. Ik hoop dat we door 
de verkoop van extra loten het 
gat in onze begroting kunnen 
dichten, we zetten alles op alles.” 
(Foto: aangeleverd)

Op avontuur in Haarlem
Regio - Vanaf 3 juli is het mogelijk 
om met een VVV-stadsgids mee te 
gaan op ontdekking in Haarlem. 
Na en naast de virtuele tours staan 
de gidsen elke vrijdag en zaterdag 
om 14.00 weer ‘live’ voor u klaar. 
Maak gebruik van de mogelijkheid 
om in kleine groepjes van max. 9 
personen een wandeling van an-
derhalf uur door het centrum te 
maken. Leer iets over de geschie-
denis, luister naar de sappige anek-
dote die bij een gebouw of per-
soon hoort en ontdek een plek die 
u nog niet kent. Het is allemaal mo-
gelijk als u met één van onze gid-
sen op pad gaat. De gidsen zullen 
waar mogelijk de meer rustige stra-

ten en pleinen opzoeken, ook met 
het oog op de 1,5 meter-regel.
De rondgang duurt anderhalf uur 
en kost € 9,50 per persoon. Reser-
veren is verplicht en kan via het for-
mulier op de website visithaarlem.
com, per telefoon 023-5317325 of 
aan de balie van het VVV-kantoor. 
Het aantal plaatsen is beperkt!

Naast de wekelijkse wandelingen 
is het ook mogelijk om op een an-
dere dag en/of ander tijdstip een 
gids in te huren, ook hier geldt een 
maximum van 9 personen per gids. 
Nadere informatie via de bovenge-
noemde kanalen. (Foto’s: aangele-
verd)

Nieuwe noodverordening van kracht: 
1,5 meter afstandsnorm
Regio - In veiligheidsregio Ken-
nemerland geldt vanaf 1 juli een 
nieuwe noodverordening. Daar-
in zijn de nieuwe versoepelingen 
van de landelijke coronamaatre-
gelen formeel geregeld in deze 
regio. Het is weer mogelijk om in 
grotere groepen samen te komen. 
Kleinschalige evenementen kun-
nen georganiseerd worden, zo-
als een braderie, kermis, sporteve-
nement of (food)festival, mits aan 
een aantal voorwaarden wordt 
voldaan. Sportscholen, � tness-
clubs, sauna, wellness centra en 
casino’s openen hun deuren. Alle 
sporten kunnen ook weer worden 
beoefend. De volgende gemeen-
ten behoren tot de veiligheids-
regio Kennemerland: Beverwijk, 
Bloemendaal, Haarlem, Haarlem-
mermeer, Heemskerk, Heemste-
de, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.

Evenementen, 
sporten en horeca
Per 1 juli mogen voetbalstadi-
ons weer publiek ontvangen; het 
is wel verboden om te schreeu-
wen en zingen, om de kans op 
verspreiding op het coronavirus 
zo klein mogelijk te houden. Dis-
cotheken en nachtclubs blijven 
vooralsnog gesloten.

Voorwaarden
De algemene norm is: houd 1,5 
meter afstand tot elkaar. Locaties 
waar groepen samenkomen (van 
festival tot � tnessclub) moeten 
hygiënemaatregelen nemen en 
maatregelen tre� en zodat ieder-
een 1,5 meter afstand van elkaar 
kan houden. Er is voor samen-

komsten geen maximum aantal 
personen, mits aan de maatrege-
len wordt voldaan, er een gezond-
heidscheck en reservering voor-
af is en iedereen een vaste zit-
plaats (zoals in theaters en res-
taurants) of aangewezen afgeba-
kende locatie heeft (zoals bij sau-
na’s en festivals). Als hieraan niet 
wordt voldaan, geldt binnen een 
maximum van 100 personen en 
op buiten locaties een maximum 
van 250 personen (excl. perso-
neel). Het maximum aantal perso-
nen gaat niet op voor locaties met 
doorstroom, zoals winkels, dieren-
tuinen en musea.

Overige versoepelingen
In het openbaar vervoer zijn van-
af 1 juli alle zitplaatsen weer be-
schikbaar en ook niet-noodzake-
lijke reizen met het OV zijn toe-
gestaan. Het is verplicht om een 
mondkapje te dragen in het 
openbaar vervoer (zoals trein en 
bus), taxi’s, touringcars en op de 
veerpont, omdat het tijdens het 
reizen niet altijd mogelijk is om 
1,5 meter afstand te houden. Voor 
taxi’s en touringcars geldt boven-
dien een verplichte reservering en 
gezondheidscheck vooraf. Met in-
gang van het nieuwe schooljaar 
mogen er weer meer onderwijs-
activiteiten plaatsvinden op on-
derwijsinstellingen in het mbo, 
ho en wo. Middelbare scholen 
gaan per 1 juli (in de praktijk is 
dat meestal na de zomervakantie) 
weer helemaal open. Coronavrije 
verpleeghuizen kunnen weer be-
zoek ontvangen, door de versoe-
pelde bezoekregeling die geldt 

sinds 15 juni.

Schiphol
In de noodverordening is ook 
vastgelegd dat Schiphol verplicht 
is maatregelen te nemen om de
1,5 meter regel zo veel mogelijk 
na te leven. Wanneer afstand hou-
den niet lukt (bijvoorbeeld bij
inchecken en boarden) zijn pas-
sagiers van 13 jaar en ouder ver-
plicht om een niet-medisch
mondkapje te dragen.

Blijf thuis bij klachten
en laat u testen
,,Het is ontzettend belangrijk dat 
iedereen de basisregels naleeft”, 
aldus Marianne Schuurmans, 
voorzitter van Veiligheidsregio 
Kennemerland. ,,Juist nu het be-
ter gaat, het virus onder contro-
le is en lokale uitbraken sneller op 
te sporen en in te dammen zijn, 
moeten we verstandig omgaan 
met de vrijheden die we hebben 
teruggekregen met de versoepe-
lingen. Het virus is nog niet weg. 
Als we de basisregels nu aan onze 
laars lappen, zijn lokale uitbraken 
heel aannemelijk of erger, moe-
ten we bepaalde versoepelingen 
weer terugdraaien. Niemand zit 
daar op te wachten. Dus lijf thuis 
bij klachten en laat u testen indien 
u klachten heeft. Pas de hygiëne-
regels toe (handen wassen, nie-
zen in ellenboog), houd 1,5 me-
ter afstand en werk zoveel moge-
lijk thuis. Geef elkaar de ruimte, 
binnen en buiten. Neem uw eigen 
verantwoordelijkheid om verdere 
verspreiding van het coronavirus 
te voorkomen.”








