Speelt u wel eens met de gedachte om te verhuizen? De belangstelling voor woningen in uw buurt blijft onveranderd groot.
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Geregeld spreken wij mensen die graag naar uw wijk zouden willen verhuizen. Er zijn namelijk nog steeds veel zoekers op
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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.
Brantjes Velsen

Marktplein 40
1972 GC IJmuiden
0255 - 700 201
velsen@brantjes.nl

Grote Houtstraat 139 - Haarlem
cremefresh.nl
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* Tevens inkoop zilver (Altijd hoogste prijs)
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Internet: www.amberjewels.nl
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Breestraat 120 • 1941 EM Beverwijk
Telefoon: 0251 - 22 50 23
LIEVER ONLINE? GA NAAR WWW.BRANTJESMAKELAARS.NL
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3 ZAKKEN
VOMAR FEESTPRIJS!

Robijn
Wascapsules
Alle soorten 14 wasbeurten.
Per zak 7.79

23.37
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OP=OP

VOMAR FEESTPRIJS!

VOMAR TRAKTEERT

Marktplein 40
1972 GC
IJmuiden
0255 - 700 201
velsen@brantjes.nl

Deze actie is geldig t/m zaterdag 4 juli 2020.

Afscheid van een bijzonder jaar

IJmuiden - De leerlingen van
groep 8 van basisschool De Vuurtoren 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 schoolkamp, zonder musical en zonder
afscheidsavond. De leerkrachten
van de Vuurtoren hebben dat dit
jaar vervangen door een nacht-

je slapen op school, een film van
de musical en uit eten met de hele 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 herinnering te vinden aan een zeer
bijzonder schooljaar! (Foto: aangeleverd)

Iedere week
Iedere week
in deze krant:
in deze krant:

Informatie
Informatie
van de gemeente
van de gemeente
Velsen
Velsen

Maandelijkse rondleiding
Beeckestijn hervat
Velsen-Zuid - Zondag 5 juli ten betalen 5 euro. Let op: bewordt de maandelijkse rond- perkt aantal plaatsen! (Foto:
leiding door huis en tuinen Jan Koks)
van Museumhuis Beeckestijn
hervat. Maak ook eens zo’n
boeiende en leerzame wandeling mee! De rondleiding
gaat van start om 11.00 uur.

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN
www.albatrosbanden.nl
pvc

Een gids neemt de deelnemers
mee en geeft deskundige uitleg.
Opgeven kan via www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/buitenplaats-beeckestijn.
Deelname kost 9 euro per persoon, leden Natuurmonumen-

Drive trough diploma-uitreiking
op het Tender College

IJmuiden - Door de bijzondere
omstandigheden van de maatregelen rond Corona was het
dit jaar niet mogelijk een gezamelijke diploma-uitreiking in
de aula van het Tender College
te organiseren voor de leerlingen met hun familie. Dus bedachten de docenten iets ludieks: een drive trough uitreiking.

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 ballonnen te versieren en de vlag
uit te steken om voor een gezelDe leerlingen werd gevraagd om lige sfeer te zorgen en dat zag er
met hun familie naar school te heel leuk uit. Er waren leerlingen

die hun best hadden gedaan zo
origineel mogelijk voor de dag te
komen, zoals Bas, die op een bureaustoel zat die in een aanhanger stond.
Aan het einde van de route reden de leerlingen door een partytent, om daar uit even stappen
en dan na de officiële ondertekeningen, hun diploma overhandigd te krijgen. Voor iedereen
was het een hele geslaagde en
gedenkwaardige dag. (Foto: aangeleverd)

Onderhoud van alle merken v.a. € 169,- incl. APK
Koene auto, dealer in Velserbroek is niet alleen specialist voor Fiat, AlfaRomeo, Abarth en Jeep, maar wij onderhouden ook alle andere merken

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

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

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

■

Bergen

New Care Magnesium
complex 120 tbl
€ 21,95

■

Bever wijk

■

Castricum

Pharma Nord

■

Heemskerk

■

■

Uitgeest

Compleet assortiment

■

Wormer veer

Parodontax en/of
Sensodyne

VSM

Lucovitaal

Compleet assortiment

Santpoor t-Noord

Compleet assortiment

Alle varianten

16,95 25% korting 1+1 Gratis 20% korting 3 voor 9,99
2 Eau de Lancaster
Douche en/of bodylotion
13.90

12,90

Excellence &
Preference
haarkleuring

12,90

Nivea

2 Eau de Lancaster

12,90

Weleda

Compleet assortiment

2 Eau de Lancaster

Douche en/of bodylotion
13.90

Compleet assortiment

Douche en/of bodylotion
13.90

12,90

Vision & Ambre Solaire

Eau de Lancaster
Douche & Shower

1+1 Gratis 1+1 Gratis 25% korting 1+1 Gratis 1+1 Gratis
2 Eau de Lancaster
Douche en/of bodylotion
13.90

12,90

2 Eau de Lancaster
Douche en/of bodylotion
13.90

12,90

2 Eau de Lancaster

2 Eau de Lancaster

Douche en/of bodylotion
13.90

12,90

Douche en/of bodylotion
13.90

12,90

20% korting
25%
25%
KORTING
KORTING
op alle Clinique producten

VAN MAANDAG 14 FEBRUARI
t/m ZONDAG 27 FEBRUARI

?VcDaYZcWjg\aVVc&*!7Zg\Zc

Bestel nu veilig & vertrouwd in onze webshop

www.drogisterij-visser.nl

Z o l a n g d e v o o r r a a d s t r e k t . A d v e r t e n t i e g e l d i g v a n 0 0 - 0 0 - 2 011 t /m 0 0 - 0 0 - 2 011.
Z e t- e n d r u k f o u t e n o n d e r v o o r b e h o u d . * N i e t i n c o m b i n a t i e s m e t a n d e r a a n b i e d i n g e n .

Zolang de voorraad strekt. Advertentie geldig t/m t/m 19 juli 2020
Zet- en drukfouten onder voorbehoud. * Niet in combinatie met andere aanbiedingen.
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Boa’s de straat op met bodycams Afsluiting Staalhavenweg
Velsen-Noord
Buitengewoon
opsporingsambtenaren
openbare ruimte (boa’s) dragen sinds 10 juni
een op het lijf geplaatste camera. Deze kleine camera wordt ook wel een bodycam genoemd. 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 verbale 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 besloten om de bodycam’s in te zetten.

De werking van de bodycam
De boa activeert de bodycam om op te nemen 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 gefilmd
worden en hun gedrag in positieve zin aanpassen.
Meer informatie over de toegang tot de opnames, privacy en bewaartermijn is te vinden 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.

Nog geen ondergrondse afvalcontainers bij nieuwe Vomar

Bij de nieuwe Vomar aan de Lange Nieuwstraat heeft de gemeente nog geen ondergrondse afvalcontainers kunnen plaatsen,
omdat er nog bouwketen staan. Bewoners
kunnen hun papier, glas en plastic voorlopig
kwijt in de afvalcontainers aan het Marktplein, 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.

Nieuws van de raad
BESPROKEN IN DE RAAD 24 JUNI
Jaarstukken samenwerkingsverbanden
Op veel terreinen werkt Velsen samen met
andere gemeenten. Denk daarbij aan de
Omgevingsdienst IJmond, de Veiligheidsregio Kennemerland, maar ook Reinunie
en Schoolverzuim. De jaarstukken van deze
samenwerkingsverbanden werden besproken. De raad werd gewezen op aanpassingen in het besluit over IJmond Werkt! Op
enkele stemverklaringen na zijn alle stukken zonder discussie unaniem aangenomen.
Bestemmingsplannen
De raad besloot over diverse bestemmingsplanwijzigingen of verklaringen van geen
bedenkingen voor het verstrekken van een
omgevingsvergunning. Het ging om Spekkenwegje 5, Wijkerstraatweg 90, Brederoodseweg 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 document voor de ontwikkeling van de luchtvaart 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 effectief 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)fijnstof en nachtvluchten aan.
Financiën
De gemeente staat voor financiële uitdagingen. Alle partijen in de raad erkennen dat.
Partijen lieten duidelijk merken samen op
te willen trekken. Het CDA diende moties
in met de intentie financieel ruimte te creeren, waaronder personeelsbeleid, investeringsstop, vastgoedwaarde, winkelstichting Plein 1945 en woningbeleid. Door het
uitwisselen van intenties en beantwoording van de wethouder, werden enkele moties 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 voorkomen.

BESPROKEN IN DE RAAD 25 JUNI
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 businesscase ligt.
De raad was kritisch op BRAK! en de resultaten 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 businesscase ligt. Hierna werd de bestuursrapportage aangenomen.
Kadernota 2021 en verder
De Kadernota is opgesteld, zodat de politieke partijen richting kunnen geven aan de
onvermijdelijke bezuinigingen die de gemeente Velsen moet doen.
De raadsleden waren terughoudend met
concrete voorstellen, maar wel werd duidelijk dat de ambities minder moeten. Diverse
partijen gaven aan dat het niet tot lastenverhoging van inwoners mag leiden. Daar
stond tegenover dat andere partijen dat
niet konden toezeggen, omdat alle moge-

lijkheden op tafel moeten liggen. De Kadernota 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 milieustraat 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 investeringsfondsen 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 verwelkomen bij onze raad en wensen u een mooie
zomer!

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

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 gemeentehuis alleen nog toegankelijk voor:
• Mensen met een afspraak bij Burgerzaken.
• Het laten ondertekenen van toestemming
beslag deurwaarder.
• Persoonlijk ontvangst in het kader van aanbestedingstrajecten.
• Inzien ter inzage gelegde stukken.
• Ophalen gevonden voorwerpen
Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen
die daarmee te maken hebben, kunt u een telefonische 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 bellen met het Klant Contact Centrum voor een
afspraak.
Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen
of klachten over discriminatie. Bij het Klant
Contact Centrum van het gemeentehuis kunt
u na het maken van een afspraak een formulier ophalen, waarop u uw melding of klacht
kunt noteren. Graag deze vervolgens verstu-

ren naar: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer informatie op
www.bdkennemerland.nl.
Publicatie
Sinds 31 mei 2018 worden alle vergunningen,
beleid en verordeningen op de landelijke website www.officielebekendmakingen.nl/gepubliceerd.
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.

Aanvragen
Geplaatst op www.overheid.nl (zie Berichten over uw buurt) op d.d. 2 juli 2020.
Voor informatie kunt u contact opnemen 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 ontvangen op grond van de wet algemene bepalingen 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 houdingstermijn (12 maanden) (24/06/2020) 653252020
Lange Nieuwstraat 2 A, splitsen winkel met
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bovenwoning in 2 woningen (24/06/2020)
65521-2020
Dirk Hartoghstraat 22, gebruik woning voor
kamergewijze verhuur (25/06/2020) 661302020
Velsen-Noord
Beecksanghlaan 36, verduurzaming, renovatie 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 (voorzijde), uitbreiden 1e verdieping (22/06/2020)
64403-2020
Hageveldlaan 16, plaatsen erker (voorzijde)
(24/04/2020) 65213-2020
Marowijnestraat 5, plaatsen dakkapel (voorzijde) (24/06/2020) 65378-2020
Hagelingerweg 210, bouwen tent/overkapping bij winkel (26/06/2020) 66532-2020
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Velserbroek
Fregat 87, realiseren schuur (zijgevel), plaatsen 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 hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk
Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255

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

Verlengen beslistermijn

kan een voorlopige voorziening worden
gevraagd bij de voorzieningenrechter
van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige voorziening kan alleen worden
aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum
van het besluit is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Koningin Wilhelminakade 219, het plaatsen
van een dakopbouw (23/06/2020) 421772020 (gemeentelijk monument)
Ampèrestraat 11, uitbreiden kantoor met 2e
verdieping(24/06/2020) 31369-2020
Kennemerlaan 173, legaliseren woningsplitsing 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

IJmuiden
Jacob van Heemskerkstraat 37, plaat-

gemeente_velsen

sen dakopbouw, uitbreiding 1e verdieping
(23/06/2020) 45324-2020
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
Velsen-Zuid
Genieweg 38 A, tijdelijk (3 nachten, van 4
t/m 6 september 2020) gebruiken voor kamperen (25/06/2020) 24122-2020
Ingediende aanvragen standplaatsvergunningen APV artikel 5:15
Velsen-Noord
Oliebollenkraam, op 28, 30 & 31 december 2020, locatie: t.o. Wijkerstraatweg 177
(23/06/2020) 65209-2020

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de hierna volgende besluiten
genomen. Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende bij het (de) onderstaande besluit(en)
gedurende zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (zoals college van burgemeester en
wethouders van Velsen of burgemeester
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektronische weg
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning verleend voor:

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 / Middenduinerweg, kappen boom (noodkap)
(23/06/2020) 61635-2020
Hagelingerweg 1, plaatsen nieuwe kozijnen
(23/06/2020) 51721-2020
Cotélaan 1, plaatsen erfafscheiding (groendrager) (25/06/2020) 52085-2020
Hoofdstraat 173, vervangen handelsreclame
(26/06/2020) 54326-2020

Ontwerpbesluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen
hebben de hierna volgende ontwerpbesluiten genomen.

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

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 perceel met bebouwing als burgerwoning met
garage en bed en breakfast (2 kamers) (2906-2020) 43721-2019

Zienswijzen:
Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan een ieder naar keuze mondeling
of schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen de ontwerp besluit omgevingsvergunning. Zienswijzen moeten worden gericht
aan het college van burgemeester en wethouders van Velsen, Publiekszaken, werkeenheid Vergunningen, Postbus 465,1970
AL IJmuiden (bezoekadres Dudokplein 1
te IJmuiden). Voor het kenbaar maken van
mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de werkeenheid Vergunningen,

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning,
de verklaringen van geen bedenkingen en de

telefoon 140255.
Ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning – 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 extra verdieping en veranderen van een kantoorgebouw in 6
appartementen (29-06-2020) 20977-2016
Het ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning, de weigering verklaringen van
geen bedenkingen en de bijhorende stuk-

ken ligt met ingang van 3 juli 2020 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken.
Zienswijzen:
Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan een ieder naar keuze mondeling of
schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen
de ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning. Zienswijzen moeten worden
gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Velsen, Publiekszaken, werkeenheid Vergunningen, Postbus
465,1970 AL IJmuiden (bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden). Voor het kenbaar
maken van mondelinge zienswijzen kunt u
contact opnemen met de werkeenheid Vergunningen, telefoon 140255.

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

2020 gemeente Velsen vast te stellen; de
Beleidsregels terugvordering en verhaal 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.officielebekendmakingen.nl of www.velsen.nl.
Tevens wordt het beleid gepubliceerd op

www.overheid.nl.

Beleidsregels Krediethypotheek en pandrecht 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 Krediethypotheek en pandrecht 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.officielebekendmakingen.nl of www.velsen.nl. Te-

vens wordt het beleid gepubliceerd op www.
overheid.nl.
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Inspraak voorontwerpbestemmingsplan Hofgeest
Besluit
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig 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 artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat
geen gelegenheid wordt geboden om zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren
te brengen en er wordt geen onafhankelijke
instantie in de gelegenheid gesteld advies
uit te brengen over dit voornemen. Op het
voorontwerpbestemmingsplan is wel inspraak mogelijk.
Aanleiding
Het bestemmingsplan Hofgeest heeft betrekking op het gebied De Hofgeest aan de
noordrand van Velserbroek. Het plan maakt
de ontwikkeling van 380 woningen mogelijk.
Het plan bestaat uit twee delen aan weerszijde van de Broekeroog: Hofgeest West en
Hofgeest Oost (VSV). Om de woningbouw
in plandeel Hofgeest Oost mogelijk te maken 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 Velserbroek, 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 begrensd door de Broekeroog, de Hofgeesterweg en het terrein van Ranzijn Huis & Dier.
Het deelgebied Hofgeest VSV (nummer 2)
bestaat uit het sportcomplex van VSV en
wordt begrensd door het Hillegrondswegje, de Broekeroog en de Hofgeesterweg. Het
derde deelgebied betreft de locatie waar
het nieuwe sportcomplex is voorzien. Deze
gronden liggen ten noordoosten van het tenniscomplex 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.BP1310HOFGEESTVEL1-V001) ligt met ingang van 3 juli gedurende acht weken voor een ieder ter inzage.
Naast het voorontwerpbestemmingsplan
liggen tevens de daarop betrekking hebbende onderzoeken en rapportages ter inzage.
Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden.
Digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.Velsen.nl
Inspreken
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kunt u een inspraakreactie indienen

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 Hofgeest. Vergeet daarbij niet duidelijk uw fysieke postadres aan te geven.

Regeling sportaccommodaties
De gemeente heeft de tarieven en algemene voorwaarden van gemeentelijke sportaccommodaties voor 2020/2021 vastgesteld.
De volledige regeling kunt u vinden op de volgende websites:

www.overheid.nl:
www.sportloketvelsen.nl

lokale wet en regelgeving
(sport & gemeente > sportaccommodaties
in Velsen)
(algemeen > huisregels).

www.zwembadvelsen.nl

Overzicht van de meest gangbare tarieven (type- en drukfouten voorbehouden).
Tarieven Zwembad De Heerenduinen
Vrij zwemmen (recreatief zwemmen)
Kinderen 0 en 1 jaar
Los bad Kinderen tot 16 jaar
Los bad Volwassenen
Los bad Daluren
Discozwemmen/Drijf Inn

vanaf 31 juli 2020

Meerbadenkaarten *
10 baden- kaarten
25 baden- kaarten

* geldigheid 12 maanden
(prijs van) 9 losse baden + 1 bad gratis
(prijs van) 20 losse baden + 5 baden
gratis
(prijs van) 35 losse baden + 15 baden
gratis

50 baden- kaarten

gratis
€ 5,00
€ 5,50
€ 5,00
€ 6,50

Vomar aan Lange Nieuwstraat
is zeventigste winkel

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 Vomar. Anno 2020 is het de snelst groeiende supermarktketen van
het land met 69 filialen en miljoenen klanten. Deze week is daar
het 70e filiaal bijgekomen in dezelfde straat waar 52 jaar geleden
de eerste Vomar stond: de Lange Nieuwstraat.
Drie jaar geleden rolde Vomar
een nieuw winkelconcept uit.
Het logo werd aangepast en de
winkels werden opnieuw ingericht.
Vanaf dat moment hanteert het
bedrijf ook een laagste prijsgarantie. Dat levert weliswaar een
kleinere marge op, maar die
wordt gecompenseerd door een

hogere omzet. Die formule van
een voordeelmarkt, waar klanten het goedkoopst uit zijn voor
hun boodschappen, vormde
ruim vijftig jaar geleden de basis voor het succes van het bedrijf. In de afgelopen drie jaar
is gebleken dat Vomar hiermee
een succesvolle weg is ingeslagen. Al drie jaar op rij is het de

snelst groeiende supermarkt
van Nederland. Omdat de nieuwe winkel in IJmuiden de 70e
vestiging van Vomar is, viert het
concern in alle winkels feest.
Het is vooral de klant die hiervan profiteert.
Bovenop de toch al lage prijzen
worden deze week forse extra
kortingen gegeven op veel artikelen.
De winkel aan de Lange Nieuwstraat 422 is gisteren voor het
eerst open gegaan. De vestiging
aan het Kennemerplein blijft
ook gewoon geopend. (Foto:
aangeleverd)

Zwemles
Leskaart 1 maand - tot 16 jaar - incl.entree,
(2x per week, 30 min.)
Leskaart 1 maand - tot 16 jaar - incl. entree,
(2x per week, 45 min.)
Leskaart 1 maand - volwassenen incl. entree, (1x per week)
Sportvelden

€ 50,00
€ 75,00
€ 40,00
vanaf 31 juli 2020
Tarieven per seizoen

Voetbalveld, (voor wedstrijd, training,
of een gedeelte van het veld)
Voetbal kunstgrasveld
Hockey kunstgrasveld
Honk- softbalveld, Korfbalveld, Rugbyveld
Handbalveld
Atletiekcomplex Groeneveen

€ 4.134,00
€ 12.402,00
€ 6.679,00
€ 3.306,00
€ 2.486,00
€ 14.287,00

Tarieven Sporthallen
Incidenteel
Seizoen
Competitie

Tarieven per uur
€ 55,00
€ 50,00
€ 57,00

Gymzalen
Incidenteel
Seizoen (minimaal 40 weken)

Tarieven per uur
€ 16,00
€ 12,00
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Door Erik Baalbergen

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

Verschijnt donderdag
EDITIE 9
IJMUIDEN & VELSEN-N.
Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur
vrijdag 09.00-15.00 uur
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
Advertentieverkoop
Jeroen van Duijn
Mobiel 06-33836478
Gerda Ritskes
Mobiel 06-45708874
Ellen Gouda
Mobiel 06-51128572
Advertentie-tarieven
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Renée Wouwenaar
Marja van der Wulp
Raimond Bos
Arita Immerzeel
Directie
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.jutter.nl/
kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
Kennemerland PERS B.V.
Onderdeel van Regio Media
Groep B.V.
Oplage de Hofgeest: 13.400
Oplage de Jutter: 18.400
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden,
dient ondertekend te zijn en
voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Anoniem ingezonden brieven
worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

Individuele techniek
steeds belangrijker
bij SV Terrasvogels
Santpoort-Zuid - Op 12, 19, 26
juni is er bij SV Terrasvogels een
Techniek Voetbalschool gehouden voor kinderen in de leeftijd
van 9 tot en met 12 jaar. De trainingen werden onder andere gegeven door Paul Brussel (hoofd
jeugdopleiding SV Terrasvogels
en techniektrainer) en Tom Harmsen (trainer/coach SV Terrasvogels onder 13-1 en techniektrainer) die beiden afgelopen seizoen 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 gereduceerde prijzen in de nieuwste kleding zal steken, nemen er
meer trainers deel aan trainerscursussen dan ooit en is de focus
in de jeugd meer naar individuele
techniek verplaatst.
Om deze (basis) techniek te verbeteren wordt er vanaf aankomend 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 volledig op techniek gericht is en deze trainingen worden dan ook gegeven 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-oplossing’ bedacht waardoor er tegen
hele lage kosten toch het broodnodige derde (trainings)veld voor
de meer dan 20 teams gerealiseerd kan worden. Terrasvogels
hoopt hiermee een grote stap
voorwaarts te kunnen maken
en als club verder door te kunnen groeien. Terrasvogels is dan
ook blij om aan te kunnen kondigen dat de voetbalschool volgend jaar wordt doorgezet en
dat er ook een voetbal-2-daagse zal worden gehouden in de
herfstvakantie. Deze zullen leuk
en toegankelijk zijn voor alle spelers, 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 aankomend seizoen redelijk vol qua
spelers en teams, maar in sommige 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 mogelijkheden. (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 Havenmuseum een exclusief filmarrangement. Dit arrangement bestaat
uit een film van 30 minuten in
de filmzaal van het museum, koffie/thee met een gebakje, bezoek
tentoonstelling/museum en afsluitend een hapje en een drankje. Het arrangement is te reserveren voor (voorlopig) de zondagen
12, 19 en 26 juli, aanvang van de
film 14.00 uur. De kosten van het
arrangement zijn € 12,50 per persoon (exclusief entree museum,
museumkaart en vrijkaart zijn
geldig). Het aantal personen dat
kan meedoen is gelimiteerd.

Willemina Oostenrijk, niet alleen
het arrangement, film en tentoonstelling heeft samengesteld,
maar ook op deze middag uw
gastvrouw is.
In een aangrijpende film zijn de
verhalen te zien en te horen van
de verschrikkingen die de bemanningen van onze koopvaardijschepen tijdens de oorlogsjaren hebben ondergaan. Dat onze
koopvaardij in WO II zware offers
heeft gebracht, is altijd onderbelicht gebleven. Met de film en
tentoonstelling wil het museum
het verhaal over de inzet van de
koopvaardij, een belangrijke factor in de strijd tijdens de Tweede
Wereldoorlog, doorgeven. Na het
zien van de film wordt gelegenheid gegeven groepsgewijs de
expositie ‘Koopvaardij en Visserij in Velsen 75 jaar bevrijd’ te bezoeken. Deze film is alleen samen
met het arrangement te zien.
Reserveren vooraf voor het arrangement is verplicht en kan via
de website van het museum. Het
museum adviseert een kijkwijzer
van 12+.
Voor de spelregels van een bezoek aan het museum en voor
reserveren voor het filmarrangement, zie www.zeehavenmuseum.nl. (Foto: aangeleverd)

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 taferelen die IJmuiden biedt. In deze aflevering aandacht voor de
vrolijk ogende maar binnenkort verdwenen Hal F.
Vorige week besteedde ik in deze
rubriek aandacht aan de ‘bottersteiger’, die vanwege de aanleg
van de Viskade is gesloopt. Ook
de bouwvallige maar deels opvallend vrolijk beschilderde Hal F
valt om dezelfde ten prooi aan de
slopershamer. Net als bij de bottersteiger ben ik in de geschiedenis van de hal gedoken en heb
ik boeken, oude kranten en zelfs
het collectieve geheugen van de
IJmuidenaar geraadpleegd. Het
leek even een hallenidentiteitscrisis te worden maar uiteindelijk
is de verwarring rond de naamgeving van Hal F opgelost.
Het
Staatsvissershavenbedrijf
wil eind jaren vijftig het vishallencomplex en de loskade uitbreiden. Het plan is om Hal E
met ruim honderd meter te verlengen. Hal E werd direct na de
Tweede Wereldoorlog als noodhal gebouwd en in juli 1946 in gebruik genomen. In augustus 1958
begint de sloop van pakhuizen
aan de Tegeltjesmarkt, op de plek
waar de nieuwbouw moet verrijzen. 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 genomen 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-
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Het filmarrangement heeft een
middag vullend programma en
is bijzonder omdat de curator,

sen in samenwerking met ondernemers, omwonenden en andere belanghebbenden de gebiedsvisie ‘Havenkwartier’ ontwikkeld.
Onderdeel van deze visie is het
project ‘Viskade’ dat zich richt op
ling ‘Een groet van binnenzee aan het opknappen van het terrein
buitenzee’, met zang, muziek en tussen de Halkade en de haven,
dans door folkloristische dans- grofweg tussen de Kruitenstraat
groepen uit Marken, Spakenburg en de Dokweg.
en Urk.
Terwijl de gemeente nog bezig
Medio juni 1960 wordt de nieu- is met het opstellen van de gewe Hal F ‘zonder officieel vertoon’ biedsvisie, dat in 2017 verschijnt,
in gebruik genomen. Noodhal zitten de ondernemers aan de
E wordt direct daarna gesloopt Halkade niet stil. Een deel van
en vervangen door permanen- de panden van Les Halles staat
te nieuwbouw. Deze nieuwbouw al jaren leeg. De kale en inmidvormt samen met Hal F een ge- dels vervallen Hal F wordt als een
heel. Hierdoor is de verwarring van de oorzaken gezien. Ter verrond de naamgeving ontstaan: fraaiing van het straatbeeld worhet geheel wordt Hal E genoemd. den graffitikunstenaars van AmIn de jaren negentig is deze Hal sterdam Street Art in 2016 uitgeE gerenoveerd en voorzien van nodigd de gevel van Hal F tegenkoelcellen en laadperrons.
over Les Halles te versieren met
zee- en haventaferelen. De gevel
Nadat Hal E begin zestiger jaren wordt een levensgroot schilderij.
voltooid is, bouwt aannemer Rol- Aan de oostelijke gevel komt een
vink uit IJmuiden twee vispakhui- opvallend grote en gele ‘Blijmuizen met kantoorruimten in het den’ smiley. Om de aanwezige onverlengde van Hal E, richting de dernemingen aan de Halkade en
Havenkade. De gebouwen zijn deze tijdelijke opfrisbeurt onder
elk vijftig meter lang en zes me- de aandacht van het publiek te
ter hoog en worden in 1962 in brengen organiseren de ondergebruik genomen. Deze vispak- nemers in september 2016 het
huizen worden gezamenlijk ‘Hal foodfestival ‘Art at the Harbour’
F’ genoemd. Het oostelijke vis- op de toekomstige ‘Viskade’, rond
pakhuis is ruim tien jaar geleden de bezige straatkunstenaars.
al gesloopt; hier bevindt zich nu
de parkeerplaats tegenover de Aan de havenzijde blijft de haast
vishandels aan het begin van de nostalgische uitstraling van Hal
Halkade. Het westelijke pakhuis F behouden, met oude houten
wordt nu gesloopt omwille van deuren met hangsloten. Maar
de Viskade.
deze uitstraling, het gevelgrote
schilderij en de Blijmuiden glimOm het gebied tussen Oud-IJmui- lach zijn geen lang leven meer
den en de Vissershaven, vanaf de beschoren nu Hal F wordt geDokweg tot en met de kop van sloopt. Zodra de laatste gebruide haven, een betere uitstraling ker van Hal F is vertrokken gaat
te geven heeft de gemeente Vel- de sloper aan het werk...

Italiaans afhaalrestaurant in coronatijd
Velserbroek - Wat een vreemd
schooljaar was dit voor de basisschoolkinderen. Zomaar 10 weken niet naar school, maar thuis
aan het werk. Op Het Anker kregen de kinderen hun chromebooks mee, zodat ze thuis goed
konden werken.
Gelukkig mochten ze na de meivakantie weer naar school. In
groep 5/6 zijn ze de afgelopen tijd
hard bezig geweest met het opzetten van een pop-up-afhaalres-

taurant. Ze hebben geleerd over
Italiaanse gerechten, zoals tiramisu en lasagne. Maar ook hebben
ze geleerd over hygiënemaatregelen in restaurants, zoals mondkapjes 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 ouders 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.

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

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

Velserbroekse Irene van der Laan
schrijft avontuurlijk kinderboek

Stadsschouwburg Velsen
straks óók een filmtheater
Velsen - In 1938, in tijden van crisis en naderend oorlogsgeweld,
liet de zakenvrouw Hendrika Dekker-Noorduyn op de duingrond
van IJmuiden-Oost door het gerenommeerde
architectenduo
Holt en Bijvoet een groot filmpaleis 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 alleen film. In 1950 voorzag zij haar
filmpaleis van theaterfaciliteiten.
Het filmpaleis moest óók een theater worden. En dat is goed gelukt. Helemaal toen de gemeente
in 1963 het filmtheater overnam
en er naast film steeds meer theater werd geprogrammeerd. De
Stadsschouwburg Velsen was geboren en vanaf 1980 alléén nog
maar theater.
En nu is het weer crisis. De Stadsschouwburg Velsen wankelt, ondanks haar succes en sterke reputatie onder artiesten en publiek.
Opnieuw is het tijd voor een stoere actie. Hoog tijd zelfs.
Velsen is inmiddels zijn City-bioscoop én zijn Witte Theater-filmhuis kwijt. De Stadsschouwburg
Velsen bundelt haar krachten. De
theaterzaal kreeg in 2014 veel van

Velserbroek - Irene van der Laan,
48 jaar, woonachtig in Velserbroek, kon als eigen ondernemer
haar werk in de lockdown wegens corona niet doen en kreeg
zodoende veel tijd in haar schoot
geworpen. Het gaf haar de mogelijkheid om een langgekoesterde
wens waar te maken: zij schreef
Het Kinderkeuzeboek. Het boek
is geillustreerd door kindertekeningen, waarvan een aantal kinderen ook in Velserbroek wonen.
Zo is de omslag getekend door
Velserbroekse Ruben, 10 jaar. Het
Kinderkeuzeboek is een boek, bedoeld 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 nen weten dat de coronatijd mij
minuten.
dé doorbraak zou bieden. Kinderen waren thuis van school en wil,,Als kind was ik al altijd aan het den graag mee tekenen. Achttien
lezen. Ik liep zelfs, al lezend, met dagenlang kregen ze iedere dag
een boek over straat”, aldus au- een verhaaltje toegestuurd. Daar
teur Irene van der Laan. ,,Als moe- maakten ze een eigen tekening
der vertelde ik mijn drie kinderen bij. Prachtig om te zien dat ieder
graag verhaaltjes, waarbij zijzelf kind zijn/haar eigen detail eruit
het onderwerp mochten kiezen. licht.” Dat kinderen genieten van
Heerlijk, hoe ze meeleefden, mee- verhalen én van tekenen bracht
beleefden en soms hun adem in- Irene op een aanvullend idee en
hielden, dicht tegen mij aange- zij bracht een bijzonder accent
kropen. Dat gevoel wilde ik met aan. ,,Ik kreeg een ingeving om
Het Kinderkeuzeboek uitwerken kinderen na ieder verhaal hun eien ik ben zó blij dat het gelukt is!” gen tekening te laten maken of
Al langer was Irene met het uit- zelf iets schrijven. Het Kinderkeuwerken van haar idee voor het be- zeboek werd daarmee niet alleen
levenisboek bezig. ,,Het stroomde een voorleesboek, maar ook een
gewoonweg niet. Hoe had ik kun- 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 YouTube ook haar waardering uit: Irene
schrijft hele leuke verhaaltjes, inspirerend 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 boekhandels of via www.hetkinderkeuzeboek.nl. Auteur: Irene van
der Laan. Uitgever: Parijs Books.
ISBN 978-94-9391-16-7. (Arita Immerzeel, foto’s: aangeleverd)

Heerlijk fietsen op coronaproof duofiets

zijn fraaie ambiance terug: bloemrijk tapijt, fraai behangen zaalwanden en luxe stoelen waarvoor de ontwerper zich baseerde op nostalgische Parijse bioscoopstoelen. Met die sterke troeven in de hand wil de schouwburg
óók weer een filmtheater worden.
Juist nu kunnen film en theater elkaar versterken. De geschiedenis
herhaalt zich.

Om de juiste filmapparatuur aan
te kunnen schaffen, startte de
schouwburg de crowdfund-actie
VELSEN FIETST NAAR DE FILM. Alle 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 filmtheater. (Foto
en campagnebeeld: aangeleverd)

Velserbroek - Bij Ontmoetingscentrum 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 deze manier toch weer het heerlijke 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 bewegen. Samen met een vrijwil-

liger of medewerker even op
pad.
Vanaf 1 juni zijn de ontmoetingscentra weer in aangepaste
vorm geopend voor de clubleden waarbij dit individuele aanbod niet voldoende was voor
hem of haar en/of voor de mantelzorger. Uiteraard conform
richtlijnen van het RIVM, vandaar 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
als de clipper “Stad Amsterdam’, de ‘Amerigo Vespucci’,
de ‘Groene Draak’ en de ‘Danmark’. Deze sail-parade van
scheepsmodellen wordt gecombineerd met een (verkoop) expositie van maritiem
schilder Willem Eerland. De
voorgaande expositie ‘Willem
Eerland met schepen in IJmuiden’ is voor ‘SAIL IJmuiden ‘
aangevuld met sail-gerelateerde schilderijen, waaronder de
clipper ‘Stad Amsterdam met
de Shabab Oman II’, de ‘Passat’
en de ‘Viking’. Ook toont Willem Eerland een aantal zeilschepen van de beroemde Finse rederij Gustaf Erikson, waaronder de viermaster ‘Moshulu’,
in de vorige eeuw het grootste zeilschip in de graanhandel tussen Europa en Australië.

IJmuiden - Vanaf zaterdag 4
juli kunnen bezoekers van het
Zee- en Havenmuseum genieten van de tentoonstelling ‘Sail
IJmuiden’. Het museum beheert juweeltjes van scheepsmodellen, met aandacht en
precisie gemaakt. Deze modellen kunnen nooit in de permanente tentoonstellingen worden getoond, omdat zij geen

De tentoonstelling ‘Sail IJmuiden’ is te zien tot en met 31 okdirecte binding hebben met tober.
IJmuiden of met de geschiede- Het museum is geopend op
nis van de IJmond. Deze sche- woensdag-, zaterdag- en zonpen hadden wel in de sail-in dagmiddag van 13.00 tot
parade van SAIL Amsterdam 17.00 uur. Voor de spelregels
kunnen meevaren.
voor een bezoek aan het muMet de tentoonstelling Sail seum zie www.zeehavenmuIJmuiden laat het museum het seum.nl.
publiek genieten van een pa- Adres: Havenkade 55 te IJmuirade van prachtige modellen den, telefoon 0255 538007.
van ‘sailwaardige schepen’, zo- (Foto: aangeleverd)

Deze zomer weer gratis
ZomerHockey bij Strawberries
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 hoofdsponsor Parkhage Makelaars kan de club op haar complex in Driehuis
weer trainingen laten verzorgen door gediplomeerde trainers.

beschermers en kunstgrasschoenen.
Speciaal voor jeugd die kennis
wil maken met hockey keepen
zal oud-hoofdklasse keeper André Morees op 25 juli, 1 augustus
en 8 augustus speciale keepersOp de zaterdagen 4 juli, 11 juli, jaar training. Van 11.00 uur tot training verzorgen. Wil je hier18 juli, 25 juli, 1 augustus, 8 au- 12.00 uur is alle jeugd tussen 13 aan deelnemen? Meld je uiterlijk
gustus, 15 augustus en 22 augus- jaar en 18 jaar welkom. Aanmel- 3 dagen voor de training aan zotus organiseert Strawberries weer den is niet nodig; op de club heb- dat wij de keepersspullen kunhet jaarlijkse ZomerHockey. Tus- ben ze bitjes en hockeysticks. nen samenstellen. Aanmelden via
sen 10.00 uur en 10.45 uur krijgt Kom vooral meedoen! Het eni- jeugd@khc-strawberies.nl. (Foto:
de jeugd van 4 jaar tot en met 12 ge wat je nodig hebt zijn scheen- aangeleverd)
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Lux Hair & Colors leukste
ZZP-kapper van Velsen
IJmuiden - Marloes Oudendijk-Gerrits is de leukste kapper van de gemeente Velsen.
Maandagavond kreeg ze tijdens een online uitreiking van
de awards te horen dat ze zowel het hoogste aantal stemmen als de hoogste waardering heeft behaald in de categorie ZZP-kappers. Een bijzondere prestatie van de 39-jarige
IJmuidense, want haar bedrijf
Lux Hair & Colors bestaat pas
tien maanden.

Trommels en vlaggen trekken de aandacht:

Nieuwe woonlocatie
Philadelphia Zorg opgeleverd
IJmuiden - Stichting Philadelphia Zorg heeft er een
nieuwe locatie bij. Aan de Radarstraat biedt een recent
opgeleverd
wooncomplex
ruimte aan 25 jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking. Op 22 juni kreeg men de sleutel van
het nieuwe pand in handen,
vrijdag was het tijd voor een
feestje, dat gevierd werd tezamen met de wijkbewoners.
Het woonblok aan de Radarstraat is onderdeel van het project Stadspark IJmuiden. Velison Wonen heeft hier huurwoningen in de sociale sector gerealiseerd. Deze woningen zijn
bedoeld voor jongeren van 18
tot 23 jaar. Er recht tegenover
staan de woningen die door
Philadelphia Zorg worden gehuurd. Met deze woonruimte voor jongvolwassenen met
een lichte verstandelijke beperking voorziet de organisatie in een grote behoefte. Karin
van Beek-Berends is locatiemanager 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, anderzijds zijn ze ook niet in staat
om volledig zelfstandig te wonen. Een deel van de groep jongeren komt vanuit het ouderlijk huis, een ander deel woonde al bij Philadelphia Zorg en

is nu klaar voor de volgende
stap.’’ Behalve 25 zorgwoningen biedt het woonblok van
Philadelphia Zorg ook plaats
aan twee algemene ruimtes. In
één ervan wordt een ambulant
team van de instelling ondergebracht, dit team zal op deze locatie diverse activiteiten
gaan ontwikkelen.
Zorg op afstand
Nieuw in het woonconcept is
de mogelijkheid voor de bewoners om gebruik te maken
van zorg op afstand. De cliënten krijgen de beschikking over
een iPad, waarmee ze dag en
nacht verbinding kunnen maken met een zorgverlener van
DigiContact. Karin van BeekBerends: ,,Als een bewoner bijvoorbeeld midden in de nacht
wakker wordt en dan bang is,
kan hij door middel van beeldbellen hulp krijgen.‘’ DigiContact is een dienst die vanuit
Philadelphia Zorg is ontwikkeld, maar ook diensten aanbiedt aan andere instellingen.
Slag & Vlag
Op de oplevering van de nieuwe locatie in IJmuiden te vieren, was een team van Phila Slag & Vlag uitgenodigd.
Dit is een concept voor mensen met een verstandelijke beperking waarbij het actief muziek maken en bewegen op
muziek met behulp van vlag-

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 maatschappelijke stichting Telstar Thuis in
de Wijk actief geweest als programmamanager. Onder andere
de lokale afdeling van het mentorenprogramma School’s Cool
en Telstar@work, een project van
IJmond Werkt! en Telstar, zijn mede door zijn bezieling en inzet

succesvol geworden. De bewondering en respect voor zijn partner José die, naast haar eigen
mooie bedrijf Lichtspel Glas in
Lood, het werk van haar echtgenoot 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-

gen centraal staat. Het project
heeft veel positieve effecten.
De deelnemers maken, door
samen te oefenen en uiteindelijk op te treden, een persoonlijke 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 muziekverenigingen. Je ziet bij sportverenigingen al wel dat mensen met een verstandelijke beperking 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.’’

Na eerder al zeventien jaar als
kapster in loondienst te hebben
gewerkt, zette Marloes Oudendijk-Gerrits vorig jaar september de stap naar het zelfstandig
ondernemerschap. Aanvankelijk
hield ze er nog een deeltijdbaan
in loondienst bij, maar inmiddels
richt ze zich volledig op haar eigen salon Lux Hair & Colors aan
de Scheldestraat 81-83 in IJmuiden. ,,Dat betekent dat er ruimte is voor nieuwe klanten’’, vertelt
Marloes. Naast een zeer geroutineerd kapper is ze ook visagis-

Ze is ontzettend trots op de gewonnen gold award, want die
wordt uitsluitend toegekend
aan deelnemers die een gemiddeld waarderingscijfer van minstens een 9 hebben behaald. Bovendien geldt voor deze prijs
ook een minimaal aantal uitgebrachte stemmen. Sinds 6 april
van dit jaar konden klanten hun
stem uitbrengen op hun favoriete kapper. Voor Marloes was het
sindsdien een vaste gewoonte 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 & Colors. Het leverde haar niet alleen
het certificaat op voor de leukste kapper van Velsen, ze legde
met haar bedrijf zelfs beslag op
een mooie twaalfde plaats in het
klassement van heel Noord-Holland.

Inmiddels is Marloes al volop bezig met de voorbereidingen van
het 1-jarig bestaan, over twee
maanden. Ze licht alvast een tipje van de sluier op: ,,Er komt iemand van het merk Alter Ego,
de producten waarmee ik werk,
naar de salon om kleuradvies
aan mijn klanten te geven.’’ (Foto: aangeleverd)

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 maken, zijn het juist de kleinschalige producties die inmiddels weer
voorzichtig op gang komen. Vorige week woensdag en vrijdag
verzorgde theaterschool ‘Wat
een drama’ de eerste voorstelling
sinds de virusuitbraak. Anders
dan gewoonlijk, maar het enthousiasme bij zowel de spelers als het
Roeper is zelf slagwerkdocent. publiek was er niet minder om.
Als geen ander weet hij: ,,Muziek is synoniem voor samen- Het is even na half twee in de midspel. Daarnaast is het ook goed dag als de bezoekers zich bij de invoor het aanleren van motori- gang van de recreatiezaal onder apsche vaardigheden. Bovendien partementencomplex Velserhooft
zijn muziek en dans, in tegen- melden. Maximaal dertig bezoekers
stelling tot bijvoorbeeld taal zijn welkom bij deze korte voorstelen rekenen, relatief eenvoudig ling, die gespeeld wordt door kinderen van allerlei leeftijden. Het zijn
aan te leren vaardigheden.’’
dan ook vooral de ouders van deVrijdagmiddag verzorgde hij ze kinderen, die plaats nemen op
een workshop van ongeveer de stoelen in de zaal. Ze hebben alanderhalf uur lang, waarin lemaal vooraf per e-mail een uitgevolop getrommeld werd. Een breide instructie ontvangen. Voormooie manier om de opening af zijn de stoelen zorgvuldig op de
van de nieuwe woonlocatie te juiste plek gezet, het verplaatsen ervan is strikt verboden. Van de gardevieren. (Bos Media Services)
robe mag geen gebruik worden gemaakt en ook de toiletten blijven gesloten. Een kopje koffie na afloop?
Helaas, het kan dit keer niet doorgaan. Iedereen wordt dringend verzocht om via de aangegeven looproute 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
tiviteiten van Gertjan en José te plaatsneemt op de achterste rij. ,,Ja,
combineren. Met behulp van fa- anderhalve meter hè’’, zegt een anmilie en vrienden werd er geklust, dere bezoeker.
geschilderd en verbouwd. Iedereen hielp en helpt. Het Bolwerk, Stipt om 13.45 uur is het tijd om de
zoals het al snel werd genoemd, voorstelling, die ongeveer twintig
is inmiddels méér. Een symbool minuten duurt, te beginnen. Janvoor de verbondenheid in Vel- na Handgraaf, het creatieve brein
sen, in zowel barre als mooie tij- achter de theaterlessen voor kinden 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 Napel statushouders, vroegtijdige
schoolverlaters of mensen met
een maatschappelijke (taal) achterstand aan een werkervaringsplek 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 project komen, zo bedacht ten Napel. De vraag: ‘José kunnen we je
helpen?’ mondde uit in twee enthousiaste klussers die graag de
handen uit de mouwen steken.
Helemaal passend in het ontwikkelplan van Telstar@work en de
participatiedoelstelling van de
gemeenten. (Ingeborg Baumann)

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

deren en de daaruit voortvloeiende producties, geeft kort nog wat
uitleg. ,,Ik heb eventueel een verrekijkertje voor wie het niet goed kan
zien’’, grapt ze. De acterende kinderen drukt ze op het hart om vooral hard te praten, zodat iedereen ze
goed kan horen. Dan gaat de voorstelling ‘De vervelende fee’ van start.
Het verhaal speelt zich af in de etalage 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 verhoudingen in de groep op scherp. Maar alles wordt anders als dankzij kordaat
ingrijpen van deze fee een stel boeven in de boeien wordt geslagen. Alle 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 vanaf de zijkant de tekst te souffleren.
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. Leerlingen van het eerste uur mengen
zich met nieuwkomers. ,,Ik heb ook
terugkomers’’, vertelt ze na afloop. Is
het niveau van de groep dit seizoen
anders dan in het jaar ervoor? ,,Dat
is niet waar het mij om gaat. Belangrijk is dat ze samen iets maken en samen lol hebben. Als er dan een uitschieter 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 schoolweek en dan zijn er vaak eindfeesten. Daarom heb ik toch maar gekozen 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 leeftijdsgroepen: kleuters, leerlingen
van de basisschool en pubers. De inschrijving daarvoor is reeds gestart.
(Bos Media Services)

IJmuidenaar debuteert als solozanger
de afgelopen maanden heeft hij gewerkt 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 structuur en de typisch Spaanse warmte
en het streven naar schoonheid komen als vanzelf terug in zijn muziek.
Thuis was er altijd zon en altijd muziek. 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 giVelsen - Koen Alvarez debuteert taar die zijn Nederlandse moeder
deze maand met zijn single ‘I don’t gebruikte voor haar lessen. Hun huis
know’. De in IJmuiden woonachti- was zomers altijd vol vrienden en fage zanger van Spaans-Nederlandse milie die allemaal hun eigen verhaafkomst bracht eerder al muziek uit len en muziek meenamen. Zo groeimet bands als Greenfield, Lake Mi- de muziek als vanzelf in zijn leven.
chigan en Lisa & the Lumberjacks. In Tijdens de laatste jaren middelba-

re school en technische studie in
Girona ging Koen zelf actief muziek 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 opnamewerk door vanuit zijn eigen thuisstudio te werken. Teksten houdt hij
graag persoonlijk en concreet. Hij
zegt: ,,Als jij direct herkent wat mijn
tekst je wil vertellen, dan ben ik tevreden. En als mijn muziek die herkenning 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.
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VASTGELEGD
Ondernemers in crisistijd
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 getroffen 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 uiteenlopende 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 Fotografie in samenwerking met Karin van Houten)

Extra publieksdagen in de zomer
IJmuiden - Om in de maanden
juli en augustus de vele toeristen en vakantiegangers in de
regio de mogelijkheid te bieden om het Forteiland te bezoeken zijn er ook deze zomer
drie extra bezoekdagen ingelast: op de woensdagen 8 en 22
juli en 5 augustus.

Zondag 5 juli ‘Anderhalvemeter
Publieksdag’ Forteiland IJmuiden

IJmuiden - Forteiland houdt zondag 5 juli haar eerste publieksdag
van dit jaar. Het fort bij IJmuiden
heeft een zeer bewogen geschiedenis. Gebouwd tussen 1881 en
1888 met drie verdiepingen, 72
zalen en kamers en een grotendeels ondergronds gangenstelsel van 585 meter is het gebouw
het grootste fort van de “Stelling
van Amsterdam”. Uitgerust met
vijf zware kanonnen in de pantsergalerij aan de zeezijde en twee
kanonnen in een koepel aan de
landzijde was het destijds een
geweldige bewaker voor onze
hoofdstad. Maar nog geen veertig jaar later werden de 40 ton
zware mastodonten afgekeurd en
in 1943 door de Duitse bezetter in
stukken afgevoerd naar de smeltovens van de staalfabriek Tot
1963 werd het fort nog gebruikt

en bewaakt, maar als vestingwerk
opgeheven en verlaten.
In december 1996, toen de Stelling van Amsterdam op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO werd geplaats, werd begonnen om het verloederde fort te
restaureren. Langzaam maar zeker kreeg het fort en de omgeving zijn vroegere allure weer terug. Het is nu een tijdloos ondergronds monument dat zijn geheimzinnige karakter heeft behouden.
De overtocht naar het Forteiland
duurt ongeveer 5 minuten en
wordt verzorgd met de “Koningin Emma”, een zeewaardig passagiersschip met een vaste ligplaats aan de Kop van de Haven
in IJmuiden. De vertrektijden zijn:
10.45, 12.45 en 15.10 uur. Retourvaart naar keuze om 13.00, 15.15

of 17.20 uur.
Vanwege coronamaatregelen lopen er geen gidsen mee, maar
mag men zelf rondlopen op het
Forteiland en is er eenrichtingsverkeer ingesteld. Bezienswaardige 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 aangrenzende buitenterras genieten van
een zelfmeegenomen hapje en
een drankje. Mindervaliden moeten er rekening mee houden dat
het fort niet overal makkelijk begaanbaar is.
Toegangskaarten voor overtocht
en rondleiding kosten €12.50 per
persoon. Kaarten kunnen vooraf
worden besteld via www.ijmuidenserondvaart.nl of telefonisch:
0255-511676. (Foto: aangeleverd)

Vanwege coronamaatregelen lopen er geen gidsen mee, maar
mag men zelf in het eenrichtingsverkeer rondlopen in en rond
het uit 1888 daterende pantserfort 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 noemden het toen de “Festung IJmuiden”. Vandaar de vele bunkers op
en om het Forteiland. Het toen
52 jaar oude Fort deed daarbij
dienst als manschappenverblijf
en opslagruimte voor onder andere munitie.
Vogelliefhebbers kunnen genieten 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 Forteiland, 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 eiland is om 15.15 uur. Men kan in
de Koepelzaal van het Fort, of op
het aangrenzende buitenterras,
genieten van een zelfmeegenomen versnapering of een drankje. 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.ijmuidenserondvaart.nl, of telefonisch:
0255-511676. (Foto: aangeleverd)
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Huis en Tuinen, 11.00 -12.30 uur.
Aanmelden via: www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/
buitenplaats-beeckestijn. Vol is
vol. (Foto: Jan Koks)

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

▲
Velsen - Heel voorzichtig kunnen we weer een kleine agenda maken 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.pietervermeulenmuseum.nl. (Foto: aangeleverd)
Buiten-rondleiding Bunkermuseum IJmuiden, 19.00-21.00 uur.
Aanmelden: www.bunkermuseum.nl.

van 11.00 -16.00 uur. Toegang 4
euro p.p. Tickets uitsluitend online 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: aangeleverd)

5 JULI

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

4 JULI
Museumhuis Beeckestijn open

Bunkermuseum aan de Badweg
38 te IJmuiden geopend van
Concertdag in de Ruïne van Bre- 11.00 tot 16.00 uur. Reserveren
derode. In de Ruïne van Brede- via www.bunkermuseum.nl. (Forode alsnog de drie concerten to: Bos Media Services)
plaats die men de afgelopen tijd
heeft moeten missen. De dag is
daarvoor in drie tijdsblokken ingedeeld. Blok 1: 11.00 tot 13.00
uur, blok 2: 13.00 tot 15.00 uur 8 JULI
en blok 3: 15.00 tot 17.00 uur. Wie
wil komen is door de omstandigheden verplicht te reserveren op
www.ruinevanbrederode.nl. (Foto: aangeleverd)
Pieter Vermeulen Museum in
Driehuis is open van 13.00 tot
17.00 uur. Reserveren verplicht
via www.pietervermeulenmuseum.nl.

Extra Anderhalvemeter PublieksIJmuider Zee- en Havenmuseum dag Forteiland IJmuiden, afis open van 13.00 tot 17.00 uur. vaart 12.45 uur Kop van de HaNieuwe expositie: ‘Sail IJmuiden’. ven, retourvaart 15.15 uur. KosSpelregels voor bezoek, zie www. ten: 12,50. Reserveren: www.
ijmuidenserondvaart.nl, of 0255zeehavenmuseum.nl.
511676. Ook woensdag 22 juli en
woensdag 5 augustus. (Foto: aangeleverd)

Badjesdag op de Pionier
Velserbroek - Vanwege de tropische temperaturen hebben de
kinderen van de Pionier vorige
week donderdag badjesdag gehad. De kinderen mochten hun
super soakers meenemen naar
school en het plein werd vol gezet met bakken water. Daarmee

konden de kinderen hun waterpistolen vullen. Er was ook een
klein zwembadje waar de allerjongsten lekker in konden spelen. Het werd een gezellig waterfestijn waar iedereen inclusief de
leerkrachten heerlijk van afkoelden! (Foto’s: aangeleverd)

Pieter Vermeulen Museum in
Driehuis is open van 13.00 tot
17.00 uur. Reserveren verplicht
via www.pietervermeulenmuseum.nl.
Museumhuis Beeckestijn open
van 11.00 -16.00 uur. Toegang 4
euro p.p. Tickets uitsluitend online via www.museumhuizen.nl.
Maandelijkse rondleiding door

Publieksdag op Forteiland IJmuiden. Afvaart schip Koningin Emma vanaf Sluisplein 80 te IJmuiden om 10.45, 12,45 en 15.15 uur.
Retourvaart naar keuze om 13.00,

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 maanden staan in het teken van de
aansluiting van de drempel
op de deurkas van het binnenhoofd (nummer 1 op de foto),
het uitbaggeren van de nieuwe
sluiskolk (nummer 2 op de foto)
en het aanleggen van het oostelijke gedeelte van de hoogwaterkering noord (nummer
3 op de foto). Verder gaan de
werkzaamheden aan de wanden 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 baggeren 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 ongehinderd door.
Betonwerk hoogwaterkering
noord
De komende maanden wordt het
oostelijke gedeelte van de hoogwaterkering 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 fietspad te liggen.
(Foto: aangeleverd)

Spetterpret in zwembad
De Heerenduinen
IJmuiden - Zo snel als je kan met
een luchtbed naar de overkant
drijven, buikschuiven, loopmattenrace 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 minimaal een A-diploma.
DJ Sjoerd verzorgt de muziek zowel 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 regels, deze zijn te lezen op www.
zwembadvelsen.nl.

Zomerspelen in Velsen

Velsen - De buurtsportcoaches
van SportSupport organiseren
bijna deze hele zomer super toffe sport- en spelactiviteiten in de
gemeente Velsen op verschillende bijzondere locaties. Bijvoorbeeld de bunkers in IJmuiden of
het speelterrein in het Zuid-Kennemerland bos. Tijdens deze zomerspelen worden er te gekke
grote spellen gedaan zoals le-

vend stratego, capture the flag,
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.
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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 gebruiksvriendelijker 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 drinkpakken en eentje voor restafval. Afval scheiden aan huis kan, maar
is niet altijd simpel. Hoe bepaal
je dan in welke afvalbak een product hoort? Dat kan nu ook, naast
het intypen van een productnaam, door een foto te maken of
een barcode te scannen in de afvalwijzer van de app. ,,Wij zijn er
trots op om als eerste afvalinzamelaar deze innovatieve functionaliteit te lanceren om inwoners
het gemakkelijk te maken om afval te scheiden”, zegt directeur Inzameling Gertjan de Waard.
Foto herkenning
en barcode scannen
Met de app kan van vrijwel alle soorten afval uit de keuken en
de badkamer een foto worden
genomen die door de scansoftware wordt herkend. De software
van de app combineert vervolgens het afval met de juiste prullenbak aan de hand van de gegevens in de database, die doorlopend wordt bijgewerkt. Belangrijk 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 adviseert. Ook de database van barcodes wordt continu bijgewerkt.
,,Hoe meer mensen de app gebruiken, hoe slimmer de app eigenlijk wordt”, zegt bedenker
en ontwikkelaar Rick Buiten van
Ecoscan.
Lerende app
Omdat de functionaliteit van fotograferen innovatief is, is deze
nog niet foutloos. Daarom heeft
HVC de app eerst onder de bestaande gebruikers gelanceerd.
Op dit moment worden 54 procent van alle gescande barcodes
herkend en 71 procent van de foto’s.
Wanneer er genoeg toevoegingen in de fotodatabase en barcodedatabase op basis van gebruikers input zijn gedaan, lanceert HVC de app breed onder alle inwoners van de 25 gemeenten
waar HVC het afval inzamelt.

Ontstaansgeschiedenis
van foto- en barcodescan
Rick Buiten, een app ontwikkelaar, kwam op het idee van de
app na een weekendje weg met
zijn ouders. Zijn moeder is werkzaam 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 technisch mogelijk zou zijn om inwoners te helpen zelf die vraag te
beantwoorden. Hij kwam uit op
de fotoscan en voegde de barcodescanner er later aan toe. ,,Ik
heb de app gelanceerd en kwam
al snel in gesprek met HVC. Een
goede match om de app functionaliteiten onder een breed publiek bekend te maken. En mijn
moeder vindt het helemaal geweldig”, zegt Rick.
De vernieuwde HVC afval-app is
te downloaden in de App Store
en in Google Play. (Foto: aangeleverd)

Dag juf Ida!
IJmuiden - Vorige week woensdag was een bijzondere dag op
de Vuurtoren aan de Heerenduinweg: het hart van de school, juf
Ida, nam na 46 jaar afscheid. Ze
heeft de school van begin af aan
helpen opbouwen. Nu de Vuurtoren aan de Heerenduinweg volgende week definitief haar deuren sluit (Vuurtoren Oud IJmuiden 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 ijscokarretje.
De juf werd op haar beurt getrakteerd op een prachtige appelboom, 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 collega missen tijdens hun schooltijd waar dan ook. Gelukkig blijven mooie herinneringen altijd
bestaan en kan juf Ida terugkijken op mooie jaren en een gezellig afscheid op ‘haar’ school. (Foto’s: aangeleverd)

Vergunning Kooksfabrieken
Tata Steel onderzocht
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 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) alsnog een toets uit
naar de uitstoot van zwaveldioxide en moet Tata Steel de vergunningseisen ook zelf beter monitoren. Verder concludeert het onderzoeksbureau dat de vergunning op het punt van het voorkomen van rauwe kooks moeilijk na te leven is. Het volledige onderzoeksrapport is te vinden op de website van de provincie NoordHolland.
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 opgepakt door onze Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.”
In het onderzoeksrapport staat
onder andere dat rauwe kooks
niet helemaal voorkomen kunnen worden en het daarom lastig voor Tata zou zijn om op dat
punt aan de vergunning te voldoen. Dit is voor de provincie en
de OD NZKG geen reden om de
ingezette handhaving op rauwe kooks aan te passen. Olthof: “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 onderzoeken of deze situatie ook
in andere fabrieken van Tata
Steel kan voorkomen. Als eerste is onderzoek gedaan naar de
Kooksfabrieken van Tata Steel.
Daarbij is de vergunning vergeleken met de daadwerkelijke situatie. “De aanbevelingen uit dit
onderzoek bieden ons voldoende handvatten om de huidige
vergunning aan te scherpen. We

hebben de eerste stappen hiervoor ondertussen ook al gezet”,
aldus Frank Meelker, waarnemend algemeen directeur van
de OD NZKG.

de wettelijke norm blijven. De
OD NZKG gaat deze toets alsnog
uitvoeren. De toets kan ertoe leiden dat Tata Steel technische
maatregelen moet nemen om
de SO2-uitstoot van de Kooksfabrieken te verminderen, op basis
van de richtlijn die Europa voorschrijft voor de toepassing van
de best beschikbare technieken.
Zelfmonitoring
Een andere conclusie uit het rapport is dat Tata Steel meer verantwoordelijkheid moet nemen
om zelf te monitoren of ze voldoen aan de eisen van de vergunning. In Nederland kennen
we de zogenaamde zorgplicht
die stelt dat het bedrijf in eerste
instantie zelf verantwoordelijk is
en daarin zorgvuldig te handelen. Dat laatste kan beter blijkt
uit het onderzoek.

Het onderzoek is uitgevoerd
door SPPS Consultants. De OD
NZKG laat SPPS een dergelijk onderzoek ook uitvoeren naar de
Sinterfabriek, de beide Hoogovens, de Oxystaalfabriek en de
Pelletfabriek van Tata Steel.
Balans tussen
industrie en omgeving
Rauwe kooks
Tata Steel is belangrijk voor
In de kooksfabrieken wordt on- de IJmond. Ruim honderd jaar
der hoge temperatuur gas uit staalindustrie heeft voor econosteenkool verwijderd. Het pro- mische groei gezorgd, in de reduct dat over blijft is kooks. gio en in de rest van Nederland.
Kooks is de brandstof voor de De industrie is onderdeel van de
hoogovens, waarin ijzererts regionale identiteit. Tegelijkerwordt verwerkt tot ruwijzer. Als tijd zorgt de aanwezigheid van
de steenkool onvoldoende ver- de industrie voor overlast en
hit is geweest, komen er gassen hinder. Hoewel de luchtkwaliteit
vrij die niet gewenst zijn. Dan in de IJmond de afgelopen jaren
spreekt men van “rauwe” kooks. sterk is verbeterd, veroorzaakt
In de vergunning staat dat rau- Tata Steel overlast en maken inwe kooks niet mag voorkomen. woners zich zorgen over hun geOp 14 januari 2020 is daarom zondheid. De provincie Noorddoor de OD NZKG een last on- Holland werkt samen met de geder dwangsom opgelegd aan meenten in de IJmond (BeverTata Steel.
wijk, Velsen en Heemskerk) aan
een balans tussen het economiZwaveldioxide
sche belang van de maakinduDe onderzoekers concluderen strie en het belang van een gedat in 2007 bij de revisievergun- zonde en veilige leefomgeving
ning een bepaalde toets had in de IJmond.
moeten worden uitgevoerd, ge- Op 19 mei hebben de colleges
richt op de uitstoot van zwavel- van deze overheden hun gezadioxide (SO2). Zwaveldioxide menlijke programma ‘Tata Steel
is herkenbaar aan de rotte-eie- 2020 – 2050: Samenwerken
ren-lucht. Het provinciale meet- aan een gezondere en veilige
net laat zien dat de concentra- IJmond’ in concept vastgesteld.
ties SO2 in de omgeving onder (Foto: Provincie Noord-Holland)

Geslaagde kandidaten ABC-examens
bij de IJmuider Reddingsbrigade
IJmuiden - Het zwemseizoen
van de IJmuider Reddingsbrigade is in juni afgesloten met
een ABC-examen. Door de coronamaatregelen werd het examen 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.

publiek gedaan worden. Desalniettemin deden alle kinderen
heel erg hun best en zijn ze allemaal geslaagd.

ne de Vries, Shayar Fatali, Luc Vrijhoef, Sarah Schmidt, Sarah Ouderkerken, Finn Welagen, Jelte
Herman en Feline Kok.

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

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

De reddingsbrigade concentreert zich vanaf nu weer volledig
op de bewaking van de stranden
Het afzwemmen moest zonder Voor het B-diploma slaagden: Ni- van Velsen.
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Thuis in Santpoort

Een krokodil in Santpoort

Als u op een zonnige dag gezellig op het terras van Huize Duin
en Kruidberg neerstrijkt, vergeet dan niet eens naar de zijgevel van het grote huis te lopen,
dat uitkijkt op de ingang. Daar zit
een venster, omlijst door zandstenen ornamenten.
Rechts: een locomotief met daarvoor 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, president van de Nederlandsche Handel-Maatschappij was en in 1883
de Deli Spoorweg Maatschappij 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 kilometer spoorlijn in bedrijf worden
genomen. Dat werd natuurlijk
feestelijk gevierd. Toen de feesttrein met de president van Sumatra’s oostkust, de sultans van Deli
en de directie van de Deli Spoorweg Maatschappij aan boord een
gedeelte van het traject had afgelegd, moest deze plots vol in
de remmen vanwege een krokodil 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, vereeuwigd in dit sprekende reliëf in de
zijgevel van Duin en Kruidberg.
(Foto: aangeleverd)
Stichting Santpoort
Tekst: Jos Diekstra

Initiatiefnemers Havenstad IJpoort
zoeken investeerders
Velsen - Terwijl personeel van Tata Steel al weken actie voert om
de toekomst van het staalbedrijf veilig te stellen, nemen de plannen van architect Pieter van Duijn om juist het tegenovergestelde te bereiken, steeds grotere vormen aan. Het door hem geïnitieerde conceptproject Havenstad IJpoort is in de afgelopen maanden verder doorontwikkeld en haakt nu in op de actuele situatie. Inmiddels is een oproep gedaan om te investeren in het project. Voor elke geïnvesteerde euro wordt het vijfvoudige terugbetaald, zo wordt beloofd.
In vijf jaar tijd het staalbedrijf volledig ontmantelen en er een complete nieuwe stadswijk voor terugbouwen. Dat is wat het plan voor
Havenstad IJpoort behelst. Op de
website wordt verwezen naar de
moeilijkheden waarin Tata Steel
zicht bevindt: ,,De vaak verouderde installaties van Tata Steel IJmuiden (TSIJ)vragen heel veel onderhoud om veilig volgens de milieuregels te kunnen functioneren.
Daarvoor is jaarlijks circa 300 miljoen euro nodig, geld dat niet beschikbaar is. Deze samenloop van
omstandigheden overleeft geen
enkel bedrijf. Door het Financiële 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 Kennemerland, als er niet vooraf op is
geanticipeerd. Daarbij wordt een
vergelijking gemaakt met de situatie in Limburg toen de kolenmijnen werden gesloten.

nair plan bedacht: directie en medewerkers van TSIJ worden eigenaar van het bedrijf TSIJ en samen
met een bij deze plannen reeds
betrokken landelijk bekende kennispartner wordt een transitie gerealiseerd van staalproductiebedrijf naar biobased productiebedrijf en technisch dienstverlener
waarbij alle medewerkers – ook
diegene die voor die tijd vanuit
TSIJ ontslag aangezegd krijgen –
een baangarantie krijgen. Dat biobased productiebedrijf en dienstverlener zorgen voor een omkering van de huidige negatieve situatie naar een positief perspectief door juist in te zetten op werkgelegenheid, op duurzaamheid
en op het inspelen op een van de
meest schreeuwende behoeften
in de Nederlandse samenleving:
het bouwen van meer, duurzame en betaalbare woningen. Deze
‘turnaround’ biedt de medewerkers van TSIJ veel meer werkzekerheid voor de toekomst dan de bestaande situatie. Samen kunnen
zij met gedegen ondersteuning
Baangarantie
letterlijk een nieuwe toekomst opHoe bied je ruim 8.000 (techni- bouwen.’’
sche) productiemedewerkers, die
nu bij TSIJ hun boterham verdie- Het plan voorziet in de bouw van
nen, een nieuwe toekomst? ,,Hier- 40.000 nieuwe woningen. Daarvoor hebben we een revolutio- 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 ideële doelstellingen en wijkt zodoende af van de standaarden zoals die
de laatste dertig jaar gehanteerd
werden bij dit soort ontwikkelingen. ,,De eventuele opbrengsten
komen terecht in een nog op te
richten stichting, die zich tot doel
zal stellen zoveel mogelijk betaalbare huisvesting binnen dit project te realiseren voor jongeren en
minder draagkrachtigen. Ook zullen er voor de mensen die het wel
kunnen betalen luxe koopappartementen gebouwd worden, die
gemixt in de gebouwen voorkomen en eigenlijk de betaalbaarheid realiseren voor de goedkopere huurwoningen.’’
Om het plan daadwerkelijk een
kans te kunnen geven, zal een omgevingsvergunning moeten worden aangevraagd. De initiatiefnemers vragen daarom nu om te investeren, zodat de plannen verder
kunnen worden uitgewerkt. Via
het platform Eyevestor is een inzameling gestart, die 500.000 euro moet gaan opbrengen. Doneren 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 koopwoningen. Uitgebreide informatie
over het plan is op www.havenstadijpoort.com te vinden.

Bedrijfskleding wordt picknicktafel
Velsen - Zwembad De Heerenduinen is aan het verduurzamen, verschillende aanpassingen zijn al
uitgevoerd. Zo is de 66 meter lange glijbaan geïsoleerd en is de verlichting in alle ruimtes door Led
vervangen. Verder komen er binnenkort maar liefst 300 zonnepanelen en 250 warmtepomppanelen 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 gerecycled. De kleding is samen
met oude plastic zakken naar een
picknicktafel gerecycled. Aan het
einde van de levensduur kan deze tafel worden omgesmolten en
worden gebruikt voor nieuwe producten.

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

Valley, Dutch Valley en PreSail
IJmond eigenlijk zouden plaatsvinden.
Zomerfestival.IJmuiden en Latin Village vullen ook een deel
van het programma in. Centrale
uitzendlocatie is het Forteiland
in IJmuiden, waar die dag vanzelfsprekend geen publiek aanwezig 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/velsenvirtueelfestival en facebook.com/
events/242125030418684. (Foto’s: Erik Baalbergen)

Het Velsen Virtueel Festival
vindt plaats op zondag 9 augustus, in het weekend waarin Dorpsfeest Santpoort, Dance

Petitie Lokaal FNV IJmond moet
werknemers Tata Steel steunen
Velsen - Lokaal FNV IJmond is een petitie gestart om de werknemers bij de Velsense tak van Tata Steel een steuntje in de rug te
geven. Bij het staalbedrijf werd in de afgelopen twee weken regelmatig gestaakt door het personeel. De medewerkers zijn bezorgd over de ophanden zijn de reorganisatie van Tata Steel in
Nederland. Daarbij zouden duizend mensen hun baan verliezen.

het zwembad kunnen de QR-code scannen en zo inzicht krijgen in
de route die het product heeft afgelegd.

voetafdruk met maar liefst 600 kg
CO2 verlaagd’’, meldt medewerkster Annette Oostwouder. ,,We
zijn blij om zo bij te kunnen draOp de tafel zit een mooie plaquetgen aan een betere en schonere
te met QR code. Bezoekers van ,,Op deze manier hebben we onze wereld.’’ (Foto: aangeleverd)

Volgens Lokaal FNV IJmond is
het staalbedrijf in Velsen de
toonaangevende positie, die
het jarenlang bezette, geleidelijk kwijtgeraakt. ,,Er is te weinig geïnvesteerd in het onderhoud en de installaties. De medewerkers hebben het gevoel
dat ze met het bedrijf in een uitzichtloze neerwaartse spiraal
terecht gekomen zijn en dat het
bedrijf aan de rand van de afgrond staat. Al ruim twintig jaar
vloeit er geld vanuit Nederland
weg naar de vestigingen in Engeland om daar de financiële
gaten te dichten. Nu is het moment om het roer om te gooien.’’ De directie van Tata Steel

heeft eerder al laten weten dat
deze lezing niet juist is. Volgens
het concern is er geen sprake van dat de Engelse tak met
Nederlands geld gefinancierd
wordt. Het is volgens de Europese directeur van Tata Steel
zelfs zo dat er meer in Velsen is
geïnvesteerd dan er winst is gemaakt.

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

Via
www.petitie24.nl/petitie/3149/handen-af-van-tatasteel-ijmuiden kan de petitie
De vakbonden willen dat er een getekend worden. Als er volbeter toekomstplan voor de doende respons op komt, wilstaalfabriek op tafel komt. ,,Een len de initiatiefnemers een detoekomstplan voor een echt legatie naar Den Haag sturen
duurzame toekomst met goe- om de petitie aan te bieden aan
de werkgelegenheid en door- de Tweede Kamer of aan minispakken op het gebied van inno- ter Eric Wiebes van Economivatie, milieu en de CO2 / ener- sche Zaken.
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De impact van de coronamaatregelen op het sociale leven
Velsen - Gedurende enkele maanden lag voor veel mensen het sociale leven nagenoeg stil. De maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, hakten er flink 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 flink 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 belangrijk. 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 tijdelijk te sluiten. Een flinke domper, want hij had erg naar het samenzijn uitgekeken. Maar dat was niet het enige, want ook het wekelijkse uurtje sporten bij Careworx kon maandenlang niet doorgaan. Hetzelfde geldt voor de tweewekelijkse bijeenkomsten van
de Kennemer Sociëteit, die de heer Borgart graag bijwoont.
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 hoge leeftijd en de daarmee gepaard gaande lichamelijke gebreken, 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 Sociëteit tweemaal in de maand op
woensdagochtend worden georganiseerd, bezoekt hij trouw.
Hier worden lezingen over uiteenlopende 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 afgelopen tijd niet in. Hij beschouwd
het als een gemis, maar is er wel
gemoedelijk onder.

se de enige oplossing. Waar veel
andere senioren in coronatijd
de deur niet uit kwamen, zorgde de bezoeken aan het dialysecentrum voor hem juist nog
voor wat aanspraak. Ook de wekelijkse bezoekjes van zijn dochter 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 gehouden, want ik behoor natuurlijk 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 verderop in de straat woont een vrouw
van 89, we eten elke avond samen. De ene keer kook ik en de
andere keer kookt zij. Maar dat
doen we pas sinds twee weken weer zo. Sinds maart hadden we niet meer samen gegeten. 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.’’
Niet bang uitgevallen
Joop Borgart is niet het type dat
Vier keer in de week wordt Joop in een hoekje gaat zitten treuren
Borgart naar het dialysecen- als het leven tegen zit. Toen de
trum in Haarlem gebracht. ,,Ik activiteiten buitenshuis abrupt
heb gekozen voor nachtdialy- werden opgeschort, stortte hij
se, ik kom ’s avonds daar aan zich vol overgave op zijn creatieen ga de volgende ochtend ve hobby’s. Jarenlang werkte hij
weer naar huis.’’ De nierproble- beroepsmatig als graveur en temen begonnen negen jaar ge- genwoordig bewerkt hij objecleden toen bij hem een tumor ten van hout en speksteen. Hij
werd geconstateerd. Eén van de wijst op een houten vis aan de
nieren moest eruit en toen ver- muur: ,,Die heb ik zelf gemaakt.
volgens de andere nier minder Ik zag een vis hangen toen ik op
goed ging presteren, was dialy- vakantie was. Ik heb toen een

Stilzitten is voor Joop Borgart geen optie. Hij vermaakt zich tijdens de coronacrisis onder meer met het bewerken van speksteen.(Foto: Bos Media Services)
foto gemaakt, die uitvergroot
en zo is dit ontstaan.’’ Dan toont
hij een olifant, gemaakt uit
speksteen. ,,Ik vermaak me wel,
hoor’’, glundert hij.

om zich voldoende te kunnen
redden. ,,Misschien ga ik komende winter mijn memoires
schrijven. Mijn vijf kleinkinderen kunnen mij nu nog van alles
vragen over vroeger, maar als
Internet
ik er straks niet meer ben, gaat
Een ander tijdverdrijf is het sur- dat niet meer.’’ Hoewel de maatfen op internet. ,,Ik heb alleen regelen nu fors zijn versoepeld,
moeite om het goed te zien, ziet Joop Borgart voorlopig nog
mijn ogen zijn erg slecht.’’ Hij geen definitieve oplossing voor
volgde een cursus blind typen 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 kunnen ze beter bij binnenkomst
iedereen testen op koorts. Dat

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

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 volledig stil. En daarmee ook de sociale contacten. Want eigenlijk is dat waar het vooral om gaat.

sen in de buurt kennen. Het contact met de wijkbewoners is erg
goed. ,,Ik stond laatst de tuin te
sproeien en toen kwam een buurman van de overkant even informeren 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.’’

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

Sociaal aspect
Van kaartspelletjes moest Gré
Stroet aanvankelijk niets hebben. Ze werd gevraagd om te komen klaverjassen, maar ze sloeg
het aanbod af. ,,Die mensen maken altijd ruzie, dacht ik. Ik wilde er niets van weten.’’ Uiteindelijk ging ze toch overstag en begon ze met bridgen. Achteraf is ze
blij dat ze dat gedaan heeft. ,,Het
is heel fijn. Als je de kaarten in je
handen hebt, vergeet je even alle
zorgen.’’ Het spelletje zelf is leuk,
maar de interactie met de andere spelers is waar het eigenlijk om
gaat. ,,Je spreekt iedereen en je
hoort van alles. Op een avond komen er wel honderd mensen samen.’’ Bridgeclub De Jump maakt
gebruik van de recreatiezaal onder wooncomplex Velserhooft
in Santpoort-Noord. Een mooie
ruimte, maar niet geschikt om zo
veel mensen te kunnen onderGré Stroet, rechts van de tafel vooraan in beeld, op een foto uit het archief van bridgeclub De Kennemers.
brengen, als er anderhalve meter
Bridgeavonden zoals deze zijn door de coronaregels momenteel niet mogelijk. (Foto: Bridgeclub De Kennemers)
afstand moet worden gehouden.
Haar eerste bezoek aan IJmuiden, was de stad Alkmaar gewend en Driehuis. Een nieuwe woonom- gaat wonen? Je kent helemaal ,,Ze hebben het erover gehad
als 19-jarige jonge vrouw, herin- IJmuiden leek me echt een dorp. geving, dus wel even wennen. niemand. Daar leerde ik mensen dat ze de groep in tweeën willen
nert ze zich nog als de dag van Maar dat wende snel. Ik heb nooit Gré Stroet: ,,Ik ben katholiek op- kennen. Daar was ook iemand bij splitsen. Vijftig op de ene avond
gisteren. ,,Ik werd door Bob op- heimwee naar de stad gehad. gevoed. Ik ben, toen we hier kwa- met een hond. Wij hadden zelf en vijftig op de andere avond.
gehaald van de trein, want toen Zestien jaar lang heb ik het heel men wonen, naar het katholiek ook een hond, dus we gingen sa- Maar weet je, ik ken die honderd
had IJmuiden nog een station. erg naar mijn zin gehad in IJmui- vrouwengilde gedaan. Dat was men twee keer per dag wandelen mensen allemaal. Als ze dat gaan
Onderweg dacht ik ’IJmuiden? den.’’ Daarna verhuisde het echt- mijn redding. Want wat moet je met de honden.’’ In de loop der ja- splitsen, dan is eigenlijk de lol er
Wat wonen daar voor mensen?’ Ik paar naar de huidige woning in anders, als je in een nieuwe wijk ren leerde het echtpaar veel men- een beetje vanaf.’’ Ook de moge-

Gaat hij, nu er weer samenkomsten van meer dan dertig personen 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 verjaardag.’’

Angstig
En dan is er nog een ander probleem. Bij een kaartspel gaan de
kaarten van hand tot hand en
dat levert mogelijk een besmettingsgevaar 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 clubactiviteiten 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 aspect, het gezellige praatje met elkaar.’’ Thuis heeft ze een fles desinfecterende gel op tafel staan
en de dagen brengt ze momenteel 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 angstig gemaakt. Ze beseft: ,,Als je
gezond bent, dan moet je daar
heel blij mee zijn. Dat waarderen we eigenlijk veel te kort. Inmiddels 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.’’
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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 materialen aan te raken? Kom dan
naar het Pieter Vermeulen Museum in Driehuis. Vanaf 5 juli
is het museum weer geopend.
Let op, reserveren voor een bezoek aan het museum is verplicht en kan via www.pietervermeulenmuseum.nl. Bij
BRAK! kun je vanaf nu de expositie SUP van fotografe Johanna Minnaard bezoeken in
het gebouw De Refter van kunstenaar Joep van Lieshout, tegenover het wikkelhouse van
BRAK!

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 tropische waarden, is het verstandiger
om je niet al te druk te maken. De
bezoekers van ontmoetingscentrum Zeestroom aan het Zeewijkplein kregen daarom vrijdagmiddag, in plaats van de gebruike-

lijke bewegingsactiviteit, alleen
wat gezellige muziek en een waterijsje voorgeschoteld. Het ontmoetingscentrum is er voor mensen die kampen met geheugenproblemen en voor hun familieleden en vrienden. Gewoonlijk
wordt bij goed weer buiten een
bewegingsprogramma op muziek 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)

Speurtocht ‘De Verborgen Vogeltuin’ voor iedereen vanaf
vier jaar
De voormalige aanraak-tentoonstelling ‘De Verborgen Vogeltuin’ is omgetoverd tot een leuke, leerzame KIJK- en SPEUR-tentoonstelling, geschikt voor iedereen vanaf 4 jaar. Tijdens de uitgezette speurtocht, waarin de
bezoekers letters verzamelen om
vogelnamen mee te kunnen maken, valt er met je ogen nog heel
veel te ontdekken. Samen met
de magic potloden, die elke bezoeker meekrijgt, waarmee toch
een knopje aangeraakt kan worden, 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 opdrachten, de leefwijze van vo-

gels, insecten en alle andere dieren die je in je eigen tuin kunt tegenkomen. Ook kom je erachter dat, hoe meer variatie er in
de tuin te vinden is, hoe aantrekkelijker hij wordt voor allerlei dieren. En dat het dus belangrijk is om je tuin te vergroenen: oftewel: ‘tegels eruit, groen
erin’ en ‘van Grijs naar Groen’!
Want in tuinen waar weinig planten en bomen te vinden zijn komen vogels, bijen, insecten en
andere dieren niet graag. In de
zomer kan het daar ook enorm
heet worden en als er een grote regenbui voorbij komt, zal in
deze tuinen, waar geen dieren
de grond lekker hebben doorwoeld, 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 voorbereid te zijn op de gasloze toekomst en hoe het hoofd te bieden aan de gevolgen van klimaatverandering!

Wandelen met de natuurpadtas!
Wie buiten van nog meer groen
wil genieten kan ook een natuurpadtasje reserveren. Met de tas
met materialen kan een mooie,
interessante wandeling van ongeveer een uur gemaakt worden
in het nabij liggende park Schoonenberg. De tas kost 5 euro. De
Natuurpad-wandeling is geschikt voor iedereen vanaf 4 jaar
en kan ook los geboekt worden.
Reserveren is verplicht
Het museum houdt zich bij alle activiteiten aan de RIVM-adviezen en verwacht dat ook van
haar bezoekers. Men kan ze lezen 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 tentoonstellingsbezoek is verplicht
en kan op www.pietervermeulenmuseum.nl. (Foto: aangeleverd)

Uitgraven sluiskolk nieuwe
zeesluis IJmuiden van start
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 effect 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)

Instagrammers bezoeken
de parels van Velsen

Velsen - Een groep Instagrammers heeft zaterdag op uitnodiging van citymarketing een
fietstocht gemaakt langs de parels van Velsen. De deelnemers
waren geselecteerd door Instameet Holland. Zij hebben samen meer dan 71.000 volgers.

gen en te delen op Instagram’’,
legt initiatiefnemer Monique Anrochte uit. Zij organiseert Instameets in heel Nederland. ,,Ieder
gebied heeft zijn eigen bijzondere plekken en daar maken wij
graag mee kennis mee. Plezier
staat voorop, want wat leuk is,
vertel je door.’’
,,Wij brengen bevlogen Insta- Plezier hadden de Instagrammers
grammers bij elkaar om een zeker. Na een warm welkom op
plaats te verkennen, vast te leg- het dak van Apollo Hotel IJmui-

den Seaport Beach vertrok de
groep per fiets naar de haven om
het rauwe randje van IJmuiden te
ontdekken. Daarna ging het via
Dorp Velsen naar buitenplaats
Beeckestijn en de Ruïne van Brederode. Op Duin- en Kruidberg
kregen de deelnemers uitleg over
de historie van het landgoed om
vervolgens door Nationaal Park
Zuid-Kennemerland terug te fietsen 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 aangenaam verrast door de veelzijdigheid van IJmuiden en de gemeente Velsen. ,,Ik wist echt niet dat jullie zo veel mooie plekken hebben’’, reageerde één van de deelnemers. ,,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 vinden via #instameetholland_ijmuidenvelsen. Er worden nog steeds
nieuwe foto’s geplaatst. Zie ook
www.ijmuiden.nl. (Foto: Instagram)

IJmuiden - Maandag is het uitgraven van de sluiskolk van de
nieuwe zeesluis in IJmuiden gestart. De sluiskolk, het gedeelte van de sluis waar straks de
schepen varen, ligt nu nog vol
met zand. De komende maanden wordt hier 600.000 m3
zand verwijderd om te komen
tot een diepte van 18 meter.

een sproeiponton wordt getransporteerd. Dit ponton, wat in het
toeleidingskanaal voor de Noordersluis ligt, heeft de functie om
het zand nauwkeurig in een speciaal voor dit doel verdiept deel
van de vaarweg te storten.

Geen hinder
Vervolgens zuigt een sleephopperzuiger (Shoalway) het zand
De grote hoeveelheid zand, ruim vanuit de verdieping op en brengt
7 miljoen kruiwagens vol, wordt dit naar een speciaal aangewezen
naar een locatie op de Noord- verspreidingslocatie circa 13 km
zee gebracht. Het baggeren van uit de kust. Tijdens de werkzaamhet zand vindt binnen de wan- heden kunnen in- en uitgaande
den van de kolk plaats met een schepen ongehinderd de Noorzogenaamde snijkopzuiger (Bies- dersluis gebruiken. De baggerbosch). Deze baggert het zand werkzaamheden gaan 24/7 door
op waarna een mengsel van het en duren naar verwachting tot
zand met water via een lange, medio september. De omgeving
deels drijvende persleiding naar zal geen hinder ondervinden van

de werkzaamheden.
Nieuwe zeesluis IJmuiden
Om ruimte te bieden aan steeds
groter wordende zeeschepen
wordt sinds 2016 in IJmuiden gewerkt aan de bouw van de grootste zeesluis ter wereld. De nieuwe sluis wordt 500 meter lang,
70 meter breed en 18 meter diep.
Het project is een samenwerkingsverband van het ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat,
de provincie Noord-Holland, de
gemeente Amsterdam, Port of
Amsterdam en de gemeente Velsen. Aannemersconsortium OpenIJ bouwt de nieuwe zeesluis in
opdracht van Rijkswaterstaat.
Naar verwachting wordt de sluis
begin 2022 in gebruik genomen.
(Foto: Ko van Leeuwen)
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Nieuwe noodverordening van kracht:
1,5 meter afstandsnorm
Regio - In veiligheidsregio Kennemerland geldt vanaf 1 juli een
nieuwe noodverordening. Daarin zijn de nieuwe versoepelingen
van de landelijke coronamaatregelen formeel geregeld in deze
regio. Het is weer mogelijk om in
grotere groepen samen te komen.
Kleinschalige evenementen kunnen georganiseerd worden, zoals een braderie, kermis, sportevenement of (food)festival, mits aan
een aantal voorwaarden wordt
voldaan. Sportscholen, fitnessclubs, sauna, wellness centra en
casino’s openen hun deuren. Alle
sporten kunnen ook weer worden
beoefend. De volgende gemeenten behoren tot de veiligheidsregio Kennemerland: Beverwijk,
Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.
Evenementen,
sporten en horeca
Per 1 juli mogen voetbalstadions weer publiek ontvangen; het
is wel verboden om te schreeuwen en zingen, om de kans op
verspreiding op het coronavirus
zo klein mogelijk te houden. Discotheken en nachtclubs blijven
vooralsnog gesloten.
Voorwaarden
De algemene norm is: houd 1,5
meter afstand tot elkaar. Locaties
waar groepen samenkomen (van
festival tot fitnessclub) moeten
hygiënemaatregelen nemen en
maatregelen treffen zodat iederdonderdag
9 juli afstand van elkaar
een
1,5 meter
vrijdag 10
kan
houden.
Er is voor samenzaterdag 11

komsten geen maximum aantal
personen, mits aan de maatregelen wordt voldaan, er een gezondheidscheck en reservering vooraf is en iedereen een vaste zitplaats (zoals in theaters en restaurants) of aangewezen afgebakende locatie heeft (zoals bij sauna’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. personeel). Het maximum aantal personen gaat niet op voor locaties met
doorstroom, zoals winkels, dierentuinen en musea.
Overige versoepelingen
In het openbaar vervoer zijn vanaf 1 juli alle zitplaatsen weer beschikbaar en ook niet-noodzakelijke reizen met het OV zijn toegestaan. 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 bovendien een verplichte reservering en
gezondheidscheck vooraf. Met ingang van het nieuwe schooljaar
mogen er weer meer onderwijsactiviteiten plaatsvinden op onderwijsinstellingen 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 bezoek ontvangen, door de versoepelde 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 houden niet lukt (bijvoorbeeld bij
inchecken en boarden) zijn passagiers van 13 jaar en ouder verplicht 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 beter gaat, het virus onder controle 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 versoepelingen. Het virus is nog niet weg.
Als we de basisregels nu aan onze
laars lappen, zijn lokale uitbraken
heel aannemelijk of erger, moeten 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 hygiëneregels toe (handen wassen, niezen in ellenboog), houd 1,5 meter afstand en werk zoveel mogelijk thuis. Geef elkaar de ruimte,
binnen en buiten. Neem uw eigen
verantwoordelijkheid om verdere
verspreiding van het coronavirus
te voorkomen.”

riZOOM
RiZoom vertakt zich over Bloemendaal
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donderdag 16
vrijdag 17
zaterdag 18
12.00 - 17.00 uur
Galerie Bloemendaal Bloemendaalseweg 46

Regio - Het ‘ondergrondse’ kunstenaarscollectief RiZoom treedt
na een periode van intensieve samenwerking naar buiten met een
expositie in Pop-Up Galerie Bloemendaal. Het collectief maakt
ruimtelijke kunst in brede zin,
vanuit de diepzee tot hoog in de

hemel. Denk hierbij aan ijle voortbewegende organische wezens,
zijdezachte wolkenwebben, technische 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 netwerk vormen. De salomonszegel is bijvoorbeeld een tere plant
die door haar vele vertakte wortels toch gemakkelijk in de ruige
Kennemer duinen overleeft. Kunstenaarscollectief RiZoom groeide uit tot een stevig netwerk bij
de KHL (Kunstacademie Haarlem
Leiden). Geïnspireerd door docente Ike van Cleeff lanceerde RiZoom het project ‘menigte’ en het
bamboe-project. Het resulteerde
in het monumentale Quo Vadisleger 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 waarom het sterke, milieuvriendelijke bamboe niet vaker wordt toegepast? RiZoom schenkt zo op
luchtige wijze aandacht aan grote onderwerpen als de klimaatverandering, vervuiling (kunst
van aangespoelde materialen) en
het verval van de natuur.
De exposanten zijn: Veerle
Blaauw, Marleen Brand, Leo Dooren, Maaike Goudriaan, Georgette van der Hoek, Joke Noordstrand, Pauline Oosterhoff, Angeline Rood en Berit Walbeek.
Adres: Pop-Up Galerie Bloemendaal, Bloemendaalseweg 46,
2062CL Bloemendaal. Open op 9,
10, 11 juli en 16, 17, 18 juli: 12.00 –
17.00 uur. (Foto: aangeleverd)

Verenigingen zoeken extra inkomsten
Regio - Ook al gaan de sportkantines op 1 juli langzaam
open, het coronavirus slaat
een flink gat in de begroting
van het Nederlandse verenigingsleven. Dit blijkt uit onderzoek van de Grote Clubactie onder 600 verenigingen.

kunnen leveren om de financiële
positie van verenigingen te versterken”.
Op dit moment hebben al meer
dan 4.000 verenigingen zich ingeschreven voor de komende
Om de verloren inkomsten te actie. Nog niet eerder stond de
compenseren organiseren ver- teller zo hoog rond deze tijd van
enigingen verschillende initiatie- het jaar. Dit benadrukt de pure
Bij 87% van de ondervraag- ven. Het verkopen van loten le- noodzaak van extra inkomsten
de clubs hebben de maatrege- vert al jaren extra geld op voor voor verenigingen, nu zij nauwelen tegen het coronavirus di- de clubkas. Om verenigingen lijks geld in het laatje krijgen.
recte financiële impact, zo ook te ondersteunen heeft de Grote
bij B.S.V. Boeimeer in Breda. Sa- Clubactie de verkoop van club- Medio september gaan ook de
tish Khieroe licht toe: ,,We heb- loten aangepast aan de huidige clubleden van S.V. Reeshof op
ben te maken met grote omzet- richtlijnen.
een verantwoorde manier loten
verliezen omdat evenementen
verkopen. ,,De actie is nu zo inzijn afgelast en de inkomsten Directeur Grote Clubactie Frank gericht dat dit voor zowel de kouit de kantine volledig stil heb- Molkenboer: ,,Het verenigings- pers als verkopers veilig en verben gestaan.” Kim van Zijl van leven heeft een belangrijke, ver- antwoord is. Ik hoop dat we door
S.V. Reeshof uit Tilburg herkent bindende rol in de samenleving. de verkoop van extra loten het
het geschetste beeld en vult aan: Juist in deze bijzondere situa- gat in onze begroting kunnen
,,Het is fijn dat de kantines op 1 tie vinden wij het belangrijk dat dichten, we zetten alles op alles.”
juli weer open gaan en dat pu- wij met onze loterij een bijdrage (Foto: aangeleverd)

Cruquius Museum vernieuwd
Regio - Vanaf woensdag 1 juli is
het vernieuwde Cruquius Museum 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 installatie 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.
een samenhangend verhaal over
de watergeschiedenis, de ontwik170 jaar geleden pompte het keling van stoomtechniek en de
Cruquius gemaal, samen met mens achter de grootste Cornish
twee andere gemalen, het grote stoommachine ter wereld.
en gevaarlijke Haarlemmermeer
leeg. Koning Willem I speelde een De transformatie van het Cruquihoofdrol in deze geschiedenis. Hij us gemaal is de eerste fase van
nam het besluit de enorme bin- het grote nieuwbouwplan van
nenzee droog te maken met be- Haarlemmermeermuseum
De
hulp van stoomtechniek. De nieu- Cruquius. In 2021 wordt in de muwe inrichting combineert ou- seumtuin naast het gemaal en het
de stoommachines met moder- Theehuis een nieuw paviljoen gene films en interactieve audiovi- zet met de collectie van Histosuele middelen. Het resultaat is risch Museum Haarlemmermeer.

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 anderhalf uur door het centrum te
maken. Leer iets over de geschiedenis, luister naar de sappige anekdote die bij een gebouw of persoon hoort en ontdek een plek die
u nog niet kent. Het is allemaal mogelijk als u met één van onze gidsen op pad gaat. De gidsen zullen
waar mogelijk de meer rustige stra-

bliek weer aanwezig mag zijn
bij wedstrijden, maar daar hebben we niet zo veel aan. We zitten dan namelijk middenin een
zomerstop.”

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. Reserveren is verplicht en kan via het formulier 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 andere dag en/of ander tijdstip een
gids in te huren, ook hier geldt een
maximum van 9 personen per gids.
Nadere informatie via de bovengenoemde kanalen. (Foto’s: aangeleverd)

Het plan komt tot stand met bijdragen van de gemeente Haarlemmermeer 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 Cruquiusdijk 27, 2142 ER Cruquius en heeft
gratis parkeergelegenheid. (Foto:
aangeleverd)

