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Aanhoudingen voor vermeende 
drugsproductie in IJmuiden
IJmuiden - Naar aanleiding van 
een MMA melding over een be-
drijfspand aan de Industriestaat 
in IJmuiden heeft de politie vrij-
dagochtend een drugsproduc-
tielijn aangetro�en. Achterin 
het pand werden vaten aange-
tro�en met vermoedelijk stof-
fen om het zogenaamde ‘Miauw 
miauw’ te maken. Dit moet nog 
worden vastgesteld. Miauw mi-
auw met de werkzame stof me-

fedron staat op de lijst voor hard-
drugs in de Opiumwet. 
In het pand zijn twee aanwezige 
verdachten aangehouden, een 
26-jarige en 75-jarige man uit 
Haarlem. Zij worden nader ver-
hoord.

De productielijn is ontmanteld 
en de goederen zijn inbeslagge-
nomen. Van de diverse chemi-
sche sto�en zijn monsters geno-

men en deze worden nader on-
derzocht met ondersteuning van 
het LFO ofwel de Landelijke Fa-
ciliteit Ondersteuning Ontman-
telen van de politie. Zij zijn ge-
specialiseerd in het ontmantelen 
van drugslaboratoria van synthe-
tische drugs zoals XTC of amfeta-
mine. Het LFO handelt ook bij in-
cidenten waarbij chemische stof-
fen betrokken zijn.
De politie Noord-Holland is net 

begonnen aan een campag-
ne onder de naam NH DRUGS 
ALERT. 

Met onder andere een website 
(nhdrugsalert.nl) wil men Noord-
Hollanders informeren hoe ze 
drugsproductielocaties kunnen 
herkennen en stimuleren om 
verdachte signalen te melden. 
(Bron: www.politie.nl)

Afscheid van de basisschool
Velsen - Het is zomervakantie!  
Na een raar jaar mogen de les-
boekjes nu echt dicht. Voor ie-
dereen spannend hoe het ko-
mende jaar eruit zal zien maar 
dat is het natuurlijk vooral 
voor de leerlingen die de la-

gere school verruilen voor de 
middelbare. Die namen vori-
ge week definitief afscheid van 
hun school. Zoals de leerlingen 
in groep 8 van de IJmuidense 
Pleiadenschool.

De kinderen mochten op een 
versierde fiets door de kleute-
ringang naar binnen fietsen, 
een rondje door de school rij-
den en door de hoofdingang 
weer naar buiten. Daar ston-
den de leraren de kinderen op 

te wachten. Er werd een fo-
to gemaakt en ze kregen een 
goodybag mee. Daarna barst-
te het feestje los op straat. De 
brugpiepers-in-spe hadden 
een heerlijk afscheidsfeestje! 
(Foto: aangeleverd)

Tientallen auto’s in IJmuiden 
vernield door onbekenden
IJmuiden - Diverse bewoners 
in de omgeving van de Adria-
nastraat en de Neptunusstraat 
durven hun auto’s niet meer 
langs de openbare weg te par-
keren. Ze zijn bang voor van-
dalisme, nadat in de afgelo-
pen dagen tientallen voertui-
gen door onbekenden werden 
toegetakeld. Portieren werden 
bekrast, spiegels eraf getrapt. 
Van de daders ontbreekt elk 
spoor. De politie spoort de 

buurtbewoners aan om di-
rect 112 te bellen als ze getui-
ge zijn van vandalisme. Er kan 
dan direct worden ingegre-
pen.

Wat het motief van de dader(s) 
is om de voertuigen te bescha-
digen, blijft onduidelijk. In kor-
te tijd zijn tussen de twintig en 
dertig auto’s vernield. Er zijn 
buurtbewoners die overwe-
gen om de auto voortaan uit-

sluitend in een bewaakte par-
keergarage te stallen. Ze con-
stateren dat het vandalisme in 
hun wijk steeds ernstiger vor-
men aanneemt. 

Op sociale media verschijnen 
met grote regelmaat berichten 
over vernielde auto’s, gesloop-
te plantenbakken of andere 
schade die aan de openbare 
ruimte is toegebracht. Hoewel 
veel mensen het nut van aan-

gifte doen niet lijken in te zien, 
benadrukt de politie in situa-
ties als deze dat dit altijd be-
langrijk is. 

Op die manier kan de politie 
namelijk voldoende bewijsma-
teriaal verzamelen tegen een 
eventuele verdachte, waar-
door de kans groter is dat ie-
mand na een aanhouding fors 
gestraft wordt.

Driehuis - Wijkcomité Driehuis 
is bepaald niet gelukkig met de 
bouwplannen aan de Zuidoost-
rand van het dorp.
Vorige week kreeg men te ho-
ren dat die bouwplannen door-
gaan, ondanks felle protesten 
vanuit het dorp. Inmiddels heeft 
het wijkcomité een brief naar 
wethouder Sebastian Dinjens ge-

stuurd, waarin om uitleg wordt 
gevraagd. In februari kwamen 
inwoners tijdens de zogenoem-
de dorpsdialoog al in verzet te-
gen de plannen, tot een tweede 
bespreking kwam het vanwege 
de coronamaatregelen niet. Dat 
de bouwplannen nu kennelijk al 
rond zijn, komt voor hen daarom 
onverwacht.

Onrust in Driehuis over 
bouwplannen Zuidoostrand
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Lintjesregen was dit jaar anders dan gebrui-
kelijk. Samenkomen op vrijdag 24 april was 
op dat moment niet mogelijk vanwege de 
coronamaatregelen. De lokale omroep RTV 
Seaport verzorgde daarom tijdens lintjes-
regen een speciale uitzending die gelijktij-
dig  via de Facebookpagina van gemeente 
Velsen te zien was. Tijdens deze uitzending 
maakte Frank Dales, de burgemeester van 
Velsen, bekend welke Velsenaren een lint-
je verdienen. Donderdag 2 juli was het mo-
ment dat het welverdiende lintje en de bij-
behorende oorkonde aan de gedecoreerden 
werd uitgereikt.
  
In besloten kring heeft burgemeester Dales 
maar liefst 21 Velsenaren benoemd tot Lid 

in de Orde van Oranje Nassau. 
Op de foto staan van de voorkant vanaf 
links gezien: 
J. J. Rasmussens, J. Weber, B.A. Weber-
Wubbolts, M.J.E. Borst, A. Vrijhof, 
P.J. Vrijhof-Mennes, M.G. van Hoesel, 
A.M.J. Huijboom-van Roon en 
P.G. Huijboom. 
Aan de achterkant vanaf links gezien: S. 
Visser, C.J. van Egmond, H.M.F. Lacroix, 
N.J. Alkemade, 
W. de Bruijn-Koedijk, J.A. de Groot-van 
Kampen, Burgemeester F. Dales, 
M. Leewens, W.M.A. Bonekamp-Molen-
kamp, T.H.E. van Noordt, T.P.M. Koster, 
P. Taale en E.J.A. Nieuwland.  
Foto: Reinder Weidijk

Lintjesregen: anders dan 
gebruikelijk

Elektrische deelauto voor 
buren en medewerkers 
gemeentehuis!
Wethouder Bram Diepstraten onthulde 
1 juli samen met Energiek Velsen de nieu-
we elektrische deelauto van MyWheels bij 
het gemeentehuis van Velsen. Deze auto 
kan tijdens kantooruren gebruikt worden 
door medewerkers van gemeente Velsen, 
en na kantooruren door inwoners. Zo zet 
de gemeente weer een stap richting een 
duurzaam Velsen. 
  
De oplaadpaal van de auto staat aan de zij-
kant van het gemeentehuis. Via de website 
van MyWheels kunnen inwoners tijden re-
serveren om de auto te lenen. Leden van 
Energiek Velsen - zowel bestaande als nieu-
we - krijgen korting bij gebruik van de elek-
trische deelauto. 

Schoon vervoer
Wethouder mobiliteit Bram Diepstraten: 
‘Velsen is op weg naar een duurzame, kli-
maatneutrale gemeente. Een onderdeel 
hiervan is dat we nadenken over schoon 
vervoer: voor onze inwoners, maar ook voor 
onze medewerkers. Samen met IJmond Be-
reikbaar proberen we medewerkers op een 
zo duurzaam mogelijke manier van A naar 
B te krijgen. Dit doen we onder andere door 
hen te stimuleren op de fi ets naar het werk te 

komen en een NS Businesscard uit te lenen 
voor zakelijke ritten. Nu is daar dus nog een 
optie bijgekomen: de elektrische deelauto 
van MyWheels.’ Energiek Velsen denkt ook 
na hoe het concept van deelauto’s verder kan 
worden uitgerold voor inwoners in Velsen.

Auto nu hele dag beschikbaar voor in-
woners
Volgens de richtlijnen van de Rijksoverheid 
werken de meeste medewerkers van ge-
meente Velsen nu thuis. Dit betekent dat er 
ook geen zakelijke ritten worden gemaakt 
door medewerkers. Daarom zal de auto nu, 
zolang iedereen thuiswerkt, 24/7 beschik-
baar zijn voor inwoners. 

Energiek Velsen
Energiek Velsen is een energiecoöperatie 
binnen de gemeente. Samen met ruim 500 
leden zet de organisatie zich in voor een 
duurzamer Velsen. Het bestuur is een groot 
voorstander van het gebruik van deelauto’s. 
Als inwoners interesse tonen in de deelau-
to’s zal Energiek Velsen nadenken over het 
verder uitrollen van het concept in de ge-
meente.

Samen gaan we voor een Duurzaam Velsen!

Jongeren in Velsen kunnen zich van 6 juli 
t/m 14 augustus inschrijven voor zomerse 
activiteiten! In het programma staan activi-
teiten zoals levend stratego, basketbal, mu-
ziek maken of zelfs het volgen van een musi-
cal workshop! Alle activiteiten zijn te vinden 
op: velsen.nl/zomerprogramma. 
  
Wethouder jeugd Sebastian Dinjens: ‘De 
coronacrisis heeft een enorme impact op 
jongeren. De scholen gingen fysiek dicht, 
sportfaciliteiten werden gesloten en evene-
menten werden afgelast. Voor sommige jon-
geren zullen ook de vakantieplannen gewij-
zigd zijn of zelfs helemaal niet doorgaan. Om 

er ondanks de maatregelen toch een mooie 
zomer van te maken, hebben we daarom een 
zomerprogramma opgesteld voor jongeren. 
Zo is er elke dag wel iets te doen!’

Activiteiten
Het programma bevat activiteiten voor 
jeugd van 4 tot en met 20 jaar. Bijna elke dag 
van de vakantie is er een activiteit op het 
gebied van sport, spel of muziek. Het pro-
gramma is tot stand gekomen door een sa-
menwerking met Stichting Welzijn Velsen, 
het Sportloket, SportSupport, KOEL en 3x3 
Unites. Kijk voor meer informatie op velsen.
nl/zomerprogramma. 

Compleet zomerprogramma 
voor jeugd in Velsen!

Afgelopen vrijdag 3 juli fi etste wethouder 
verkeersveiligheid Bram Diepstraten sa-
men met vertegenwoordigers van de Fiet-
sersbond door Velsen.

De fi etstocht ging onder meer langs de door-
fi etsroute in Velsen. Onderweg werd gestopt 

bij een aantal locaties om aandachtspunten 
te bespreken die de veiligheid van fi etsers 
kunnen vergroten.

We nemen deze waardevolle input van de 
Fietsersbond mee en gaan nu bekijken wel-
ke knelpunten we op kunnen pakken. 

Veiligheid fi etsers vergroten
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u meer informatie over 
vergunningen, burgerzaken, buurtbemid-
deling, bureau discriminatiezaken, onder-
nemersloket, openbare ruimte, sociale za-
ken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag?
Bel dan het Klant Contact Centrum (KCC) 
De telefonische bereikbaarheid van het KCC 
is van ma t/m vr 8.30 uur tot 17.00 uur via 
14 0255, zonder kengetal.  

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

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

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

Voor inhoudelijke vragen over bestemmings-
plannen, omgevingsvergunningen of vragen 
die daarmee te maken hebben, kunt u een te-
lefonische afspraak maken met één van de 
vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur
per dag een afspraak maken. U kunt 
ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00 uur bel-
len met het Klant Contact Centrum voor een
afspraak.

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen
of klachten over discriminatie. Bij het Klant
Contact Centrum van het gemeentehuis kunt
u na het maken van een afspraak een formu-
lier ophalen, waarop u uw melding of klacht
kunt noteren. Graag deze vervolgens verstu-

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

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

U kunt zich abonneren op een door u gestelde 
zoekvraag. U wordt vervolgens op de hoogte 
gesteld als er nieuwe publicaties verschijnen
die aan uw zoekterm(en) voldoen.

Sport- en Preventieakkoord Velsen getekend
24 plannen voor een sterke sport en meer vitale Velsenaren
Vrijdag 3 juli ondertekenden wethouders 
Bram Diepstraten (sport) en Marianne Steijn 
(gezondheid) met vele partijen het Sport- 
en Preventieakkoord Velsen. Maandenlang 
werkten 35 lokale organisaties in sport, zorg, 
welzijn en onderwijs in Velsen samen aan 
plannen om meer mensen te laten sporten 
en met hun vitaliteit bezig zijn. Als resultaat 
van die inspanningen presenteerden Vel-
senaren op sportpark Groeneveen met trots 
‘Samen naar een vitaal Velsen!’, het Sport- 
en Preventieakkoord 2020-2022. Hiermee is 
het akkoord door de sportformateurs Emma 
Poelman en Rianne Schenk overdragen aan 
lokale organisaties.  

Elisa Strating van het project ‘Blijven doen’ 
en Jesper Jobse van ‘3X3 Unites’ gaven een 
korte toelichting op hun projecten. Het pro-
ject ‘Blijven doen’ is bedoeld voor kwetsbare 
ouderen om hen blijvend en vitaal in bewe-
ging te houden. Het gaat uit van het princi-

pe positieve gezondheid. Jobse liet aan de 
hand van een rollenspel zien hoe 3X3-bas-
ketbalspelers eigenaar worden van proces-
sen en dus de sport; verantwoordelijkheid 
nemen, fl exibel zijn en beslissingen (dur-
ven) nemen. Vaardigheden die van pas ko-
men op het speelveld en bruikbaar zijn in 
het dagelijkse leven daarbuiten. Na het te-
kenmoment proostten de aanwezigen met 
een gezonde smoothie, verzorgd door atle-
tiekvereniging Suomi. 

Het Sport- en Preventieakkoord bestaat uit 
24 plannen. Het doel is dat de onderteke-
naars verbindingen leggen en samen plan-
nen gaan uitvoeren. Het komt voort uit het 
Nationaal Sportakkoord en Nationaal Pre-
ventieakkoord. Wilt u meedoen of heeft u 
een idee dat aansluit op het akkoord? Dat 
kan. Stuur uw mail naar: Femke van Baar-
sen: ¡ aarsen@velsen.nl of Tim Joon: 
tjoon@sportsupport.nl.

Vrijdag 3 juli ondertekenden wethouders Bram Diepstraten (sport) en Marianne Steijn 
(gezondheid) met vele partijen het Sport- en Preventieakkoord Velsen. Foto: Reinder Weidijk

De grootste zeesluis ter wereld in IJmui-
den heeft nog geen naam. Gemeente Vel-
sen en Rijkwaterstaat roepen iedereen op 
een naam te bedenken voor dit imposante 
bouwwerk

Het startschot van de naamgevingscampag-
ne is 7 juli gegeven met de lancering van een 
video (deze kunt u bekijken via onze website 
of Facebookpagina). Hierin roepen Jeroen 
Verwoort, havenwethouder van gemeente 
Velsen en Nienke Bagchus, directeur Rijks-
waterstaat, op om mee te doen en een naam 
in te sturen. Dat kan tot 4 augustus 2020 via 
de website van de gemeente Velsen: 
www.velsen.nl/zeesluis.  

Aanwezig bij de opening
Uit alle inzendingen maakt de naamgevings-
commissie van gemeente Velsen een selec-
tie. Daarna kiest de jury die bestaat uit nabije 

buren van de zeesluis een top 5. Uiteindelijk 
kiest het college van de gemeente Velsen uit 
die top 5 de naam die de sluis straks draagt. 
De inzender van de naam die wordt gekozen, 
krijgt een uitnodiging om aanwezig te zijn bij 
de opening van de sluis in 2022. 

De nieuwe zeesluis
Om ruimte te bieden aan steeds groter wor-
dende zeeschepen wordt vanaf 2016 in IJmui-
den gewerkt aan de grootste zeesluis ter we-
reld. De nieuwe sluis wordt 500 meter lang, 70 
meter breed en 18 meter diep. Het project is 
een samenwerkingsverband van het ministe-
rie van Infrastructuur en Waterstaat, de pro-
vincie Noord-Holland, de gemeente Amster-
dam, Port of Amsterdam en  gemeente Velsen. 
Aannemersconsortium OpenIJ bouwt de 
nieuwe zeesluis in opdracht van Rijkswater-
staat. Volgens planning varen de eerste sche-
pen begin 2022 door nieuwe zeesluis. 

Gemeente Velsen en Rijkswaterstaat: 
‘bedenk een naam voor de nieuwe zeesluis IJmuiden!’

Aanvragen
Geplaatst op  www.overheid.nl  (zie Be-
richten over uw buurt) op d.d. 9 juli 
2020. Voor informatie kunt u contact op-
nemen met afdeling Fysiek Domein (tel. 
140255)

Ingediende aanvragen omgevingsver-
gunning. Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen maken bekend 
dat zij in de periode van 27 juni 2020 tot 
en met 3 juli 2020 de volgende aanvra-
gen voor een omgevingsvergunning heb-
ben ontvangen op grond van de wet al-

gemene bepalingen omgevingsrecht. De 
datum van ontvangst is tussen haakjes 
vermeld.

IJmuiden
Velserduinweg 338-9000, plaatsen afvoer-
pijp (01/07/2020) 68358-2020
Herenlaan 4 A, kappen boom (02/07/2020) 
68733-2020

Velsen-Zuid
Buitenhuizerweg 1, vergroten 2e verdieping 
(29/06/2020) 67247-2020

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 274, gebruik woning voor 
kamergewijze verhuur (28/06/2020) 66837-
2020
Van Rijswijkstraat 2, wijzigen constructie 
(30/06/2020) 67649-2020
Santpoort-Zuid
Wüstelaan 5, plaatsen dakkapellen op voor- 
zij- en achterdakvlak (01/07/2020) 68609-
2020

Santpoort-Noord
Burgemeester Enschedélaan 59, kappen 

boom (28/06/2020) 66854-2020
Dobbiuslaan 46, plaatsen erker (03/07/2020) 
69221-2020
Wüstelaan 92, legaliseren aanpassing dak en 
gevelindeling (02/07/2020) 69173-2020

Driehuis
Van den Vondellaan 49, plaatsen dakkapel 
(voorzijde) (27/06/2020) 67243-2020
De Genestetlaan 31, wijzigen constructie 
(28/06/2020) 66872-2020
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Vastgesteld bestemmingsplan ‘Velserbroekse Dreef 10’
Aankondiging
Burgemeester en wethouders maken be-
kend dat de gemeenteraad van Velsen in zijn 
vergadering van 24 juni 2020 het bestem-
mingsplan ‘Velserbroekse Dreef 10’ (idn: 
NL.IMRO.0453.BP1308VELSERBROEK1-
R001) heeft vastgesteld. Het ontwerpbe-
stemmingsplan ‘Velserbroekse Dreef 10’ 
heeft hieraan voorafgaand vanaf 24 januari 
2020 gedurende zes weken voor een ieder 
ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn 
vijf zienswijzen ingediend.

Aanleiding
Het bestemmingsplan biedt de juridische 
grondslag op basis waarvan het plangebied 
ontwikkeld kan worden. Met dit bestem-
mingsplan wordt hier de bouw van 72 ap-
partementen mogelijk gemaakt.

Ligging plangebied
Het plangebied bestaat uit het braakliggen-
de perceel langs de Velserbroekse Dreef en 
Ambachtsweg in Velserbroek, naast autoga-
rage Motorhuis.

Plan inzien
Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Velser-
broekse Dreef 10’ ligt met ingang van 10 juli 
2020 gedurende zes weken ter inzage bij de 
publieksbalie van het gemeentehuis, Du-
dokplein 1, IJmuiden. Het plan is tevens in 
te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Indien u het plan niet digitaal kunt inzien 
én in verband met het coronavirus niet naar 
het gemeentehuis kunt komen, kunnen wij 
een analoog exemplaar toesturen. Hiervoor 
kunt u een verzoek indienen, via e-mail ro@
velsen.nl of telefonisch 0255 567327. Aan 
het toesturen hiervan zijn leges verbonden.

Aanpassing
Naar aanleiding van de ingekomen ziens-
wijzen is de tekst over watercompensatie in 
paragraaf 4.7 aangepast.

Beroep
Belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij 
de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt 
en belanghebbenden die kunnen aantonen 
dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn ge-
weest tijdig een zienswijze bij de gemeen-
teraad kenbaar te maken, kunnen beroep in-
dienen. Voor zover bezwaren bestaan tegen 
de door de gemeenteraad aangebrachte wij-
zigingen kan door belanghebbenden daarte-
gen eveneens beroep worden ingediend bin-
nen de hier bovengenoemde termijn.
Met ingang van de dag nadat het besluit ter 
inzage is gelegd, kan daartegen binnen zes 
weken beroep worden ingediend bij de Raad 
van State. Hiervoor is een gri�  erecht ver-
schuldigd. Het beroepschrift dient in twee-
voud te worden gezonden aan de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het bestem-
mingsplan treedt in werking daags na afl oop 
van de genoemde beroepstermijn. Het in-
stellen van beroep schorst de werking van 
het besluit niet. Belanghebbenden die be-
roep hebben ingesteld kunnen verzoeken 
om een voorlopige voorziening. Indien bin-

nen de termijn naast het beroepschrift een 
verzoek om voorlopige voorziening is inge-
diend bij de Voorzitter van de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, 
treedt het besluit niet in werking voordat op 
het verzoek is beslist.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Vel-
sen hebben de hierna volgende be-
sluiten genomen. Op grond van de Al-
gemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende bij het (de) onder-
staande besluit(en) gedurende zes 
weken na de dag van verzending van 
het besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bestuursorgaan 
dat het besluit heeft genomen (zoals 
college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen of burgemeester van 
Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.vel-
sen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD). In spoedeisende ge-

vallen kan een voorlopige voorziening 
worden gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Noord-Hol-
land, locatie Haarlem, sector bestuurs-
recht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan alleen 
worden aangevraagd, indien er ook een 
bezwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tussen 
haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Iepenstraat 6, plaatsen dakopbouw 
(30/06/2020) 33358-2020
Pruimenboomplein 45, plaatsen balkonbe-
glazing (30/06/2020) 61516-2020
Casembrootstraat 15 en 17, plaatsen 2 ge-
schakelde dakopbouwen (01/07/2020) 
38004-2020
Wolframstraat 17, plaatsen 2 dakkapellen 
(voor- en achterzijde) (03/07/2020) 55666-
2020
Rijnstraat 61, plaatsen dakopbouw inclusief 
dakkapel (03/07/2020) 48303-2020

Velsen-Noord
Pontweg 1D, aanpassen  laadplateau t.b.v. 
de pont (wijziging op besluit 95141-2019) 

(03/07/2020) 62763-2020

Santpoort-Zuid
Van Dalenlaan 160, legaliseren dakkapel 
(voorzijde) (03/07/2020) 38894-2020
Harddraverslaan 60, renoveren woning 
(03/07/2020) 61802-2020(provinciaal mo-
nument) 
Brederoodseweg 53, kappen boom 
(03/07/2020) 64841-2020

Velserbroek
Schoener 69, wijzigen constructie (draag-
muur) (30/06/2020) 62441-2020
D. Marotstraat 101, plaatsen 2 dakkapellen 
(voor- en achtergevel) (03/07/2020) 52067-
2020

Aanvragen
Velserbroek
Rietkamp 45, plaatsen  dakkapel (voor- en 
achterzijde) (29/06/2020) 67433-2020
Tjotter 41, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(30/06/2020) 67812-2020
Fregat 75 en 76, plaatsen aanbouw (voorzij-
de) (03/07/2020) 69603-2020

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

Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
Kennemerboulevard 250, bouwen pergola-
constructie (03/07/2020) 42320-2020

Velsen-Noord
Doelmanstraat 34, bouwen 4 appartemen-
ten, uitbreiden praktijkruimte (29/06/2020) 
46516-2020

Santpoort-Zuid
Louise de Colignylaan 68, realiseren 2 dakka-
pellen (26/06/2020) 45512-2020

Santpoort-Noord
Marowijnestraat 20, bouwen fi etsenafdak 
(30/06/2020) 48602-2020

Velserbroek
Ambachtsweg ong., oprichten horecagele-
genheid (naast Jongerencentrum De Koe) 
(03/07/2020) 38650-2020

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergun-
ning

Velsen-Noord
Geelvinckstraat 83, vervangen gevelkozijnen 
(26/06/2020) 64981-2020

Velserbroek
Schokker 22, splitsen woning (26/06/2020) 
63677-2020

Ingediende aanvragen evenementen-
vergunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen 
maakt bekend dat hij in de periode van 27 
juni 2020 tot en met 3 juli 2020 de volgende 
aanvragen voor een evenementenvergunning 
heeft ontvangen op grond van de Algemene 
plaatselijke verordening artikel 2:10. De da-
tum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Nieuwjaarsduik, op 1 januari 2021 van 12:00 

tot 13:30 uur, locatie: Kennemerstrand 
(30/06/2020) 68301-2020

Ko¦ erbakmarkt, op 2 augustus 2020 van 
07:30 tot 17:00 uur, locatie: Velserduinplein 
(02/07/2020) 68615-2020

Velsen-Zuid
Castle Christmas Fair, van 19 t/m 21 novem-
ber 2020 van 11:00 tot 22:00 uur en 22 no-
vember 2020 van 11:00 tot 18:00 uur, loca-
tie: Buitenplaats Beeckestijn, Rijksweg 130 
(29/06/2020) 67423-2020

Santpoort-Noord
Dorpsfeest Santpoort 2020, van 1 t/m 
8 augustus 2020, locatie: Hoofdstraat 
(28/06/2020) 66857-2020

Rooien boom openbare ruimte Santpoort-
Noord.

Kruidbergerweg 44, Santpoort-Noord van 
een prunus; de boom is dood.

Rooien bomen openbare ruimte 
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Burgemeester en wethouders hebben beslo-
ten een individuele gehandicaptenparkeer-
plaats aan te leggen voor het volgende per-
ceel:

• Schoonoortstraat 41, 1951 CB  
   VELSEN-NOORD

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

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

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij het 

KCC in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden.

Verkeersmaatregel

Wabo Afwijkingenbeleid Velsen 2020
Burgemeester en wethouders van Velsen 
maken bekend dat zij in haar vergadering 
van 23 juni 2020 heeft besloten:
1. het Wabo Afwijkingenbeleid Velsen  
 2020 vast te stellen;

2. de in 2019 door het college vastgestelde  
 beleidsnotitie ‘Afwijkingenbeleid Velsen  
 2019’ in te trekken;
3. de besluiten onder 1 en 2 daags na 
 publicatie in werking te laten treden. 

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

www.overheid.nl 

11  2020

Sale bij Sport 2000 IJmuiden
IJmuiden - Het is weer zover! De 
sale is begonnen bij Sport 2000 
IJmuiden. Met kortingen tot wel 
60 procent zit er altijd wel iets 
leuks voor iedereen bij. Denk bij-
voorbeeld aan een nieuwe bikini 
of een leuk paar nieuwe sneakers. 
Met topmerken zoals: Nike, Adi-
das, Asics, Björn Borg, Vans, Lacos-
te, Cruy� en Sketchers heeft Sport 
2000 een groot assortiment om 
jong en oud te voorzien van ge-

noeg keuze. Van maandag tot en 
met zaterdag staat het deskun-
dige personeel altijd klaar om ie-
dereen te verzorgen van de ken-
nis en aandacht die men nodig 
heeft en ze zetten altijd graag een 
stapje extra om te zorgen dat de 
klant met een glimlach weer de 
deur uitgaat. 
In de lastige tijd waarin we met 
z’n allen verkeren wil Sport 2000 
haar klanten toch op een passen-

de manier helpen en hebben zij 
ook de nodige maatregelen ge-
nomen om te zorgen dat men 
toch op een veilige manier in de 
mooie zaak terecht kan. Het per-
soneel wil haar klanten dan ook 
enorm bedanken voor de steun 
de afgelopen tijd. Zij zijn enorm 
blij om te zien dat de Velsenaren 
ondanks alle onzekerheden als-
nog graag lokaal kopen. (Foto: 
aangeleverd)

Omwonende vecht sluitingstijd aan:
Omzet ‘IJsboerderij’ Hoeve Duin en 
Kruidberg in gevaar door rechtszaak
Santpoort - Een rechtszaak, 
aangespannen door een bewo-
ner van Santpoort tegen de ge-
meente, kan grote gevolgen heb-
ben voor de eigenaren van Hoe-
ve Duin en Kruidberg. Het pro-
ces handelt om de openingstij-
den van het bedrijf. De bewo-
ner woont tegenover het bedrijf 
en stelt dat er sprake is van par-
keeroverlast. Het bedrijf is echter 
al aan het vijfde seizoen bezig en 
ontkent de veroorzaker te zijn van 
de parkeerproblemen.

Het is een wat rommelig verlopen 
voorgeschiedenis. Uit de eerste 
vergunning die aan het horeca-

bedrijf werd toegekend, blijkt dat 
men de deuren tot 23.00 uur ge-
opend mag houden. Bij een wij-
ziging van het bestemmingsplan 
ging het vermoedelijk fout, want 
opeens stond er 19.00 uur in de 
nieuwe vergunning. ,,Ze zijn ons 
vergeten’’, denkt mede-eigenaar 
Trudy van der Veldt. In de meest 
recente vergunning die door de 
gemeente Velsen is uitgegeven, 
staat 21.00 uur vermeld. Een pri-
ma tijd, volgens de ondernemers. 
Maar niet volgens de overbuur-
man. Hij eist van de gemeente dat 
de sluitingstijd weer op 19.00 uur 
wordt gezet. ,,Als de rechter daar-
toe besluit, hebben wij wel een 

probleem’’, zegt Trudy. Ze wijst 
op het feit dat het bedrijf net een 
verbouwing achter de rug heeft. 
,,Onze hele �nanciering daarvan 
is gebaseerd op sluiting om 21.00 
uur.’’ Volgens haar wordt de druk-
te in de straat vooral veroorzaakt 
door mensen die het duingebied 
willen bezoeken.
,,Toen we wegens verbouwing 
gesloten waren, stond op een 
zondag de hele Duin en Kruidber-
gerweg vol auto’s. Die auto’s kwa-
men dus niet voor ons. Wij rich-
ten ons juist op �etsers en wan-
delaars.’’ De rechter doet naar 
verwachting over een week uit-
spraak in deze zaak.

Hele straat vol rolcontainers
Santpoort - Tegenwoordig heb-
ben we rolcontainers voor groen-
te, fruit en tuinafval, voor plas-
tic, blik en drankverpakkingen en 
voor restafval. Los van het feit dat 
veel mensen al moeite hebben 
met het vinden van een plek voor 
die containers in de eigen tuin, 
wordt het straatbeeld er ook niet 
beter op. Dit is de Irissenstraat in 
Santpoort-Noord, met rolcontai-
ners langs de trottoirrand zo ver 
het oog reikt. Zeker veertig con-
tainers staan hier te wachten tot 

de vuilniswagen is langs geweest. 
Niet alleen van bewoners uit de 
Irissenstraat, maar ook vanuit de 
omliggende straatjes. Het is mis-
schien wel de grootste aanbied-
plaats voor huisvuilcontainers 
in de gemeente. Het is sommige 
bewoners een doorn in het oog. 
Veel keus is er echter niet, zo blijkt 
als we navraag doen bij de ge-
meente. Een woordvoerder laat 
weten: ,,Deze plek is hier de bes-
te aanbiedlocatie, de omliggende 
straten zijn zo smal dat het legen 

van containers daar voor proble-
men zou zorgen. Een alternatie-
ve locatie zou met zich meebren-
gen dat mensen verder moeten 
lopen met hun containers en we 
weten dat dit niet op prijs wordt 
gesteld. Onze ervaring is dat het 
legen van de rolcontainers in de 
Irissenstraat betrekkelijk goed 
gaat, hierover zijn bij ons geen 
klachten bekend. Uiteraard helpt 
het als mensen hun auto niet fout 
parkeren zoals op de foto.’’ (Foto: 
aangeleverd)





08 9 juli 2020

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, tele-
foonnummer en/of e-mailadres. 
Anoniem ingezonden brieven 
worden niet in behandeling ge-
nomen. 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 beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.jutter.nl/privacy

Milieu
Onze krant wordt volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.

WWW.HOFGEEST.NL
WWW.JUTTER.NL

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

De laatste jaren ligt er vooral tij-
dens de zomermaanden regel-
matig een cruiseschip voor een of 
twee dagen in de IJmondhaven. 
Op zulke dagen is er veel reuring 
rond de Felison Cruise Terminal 
en de haven, met aankomende en 
vertrekkende passagiers, leveran-
ciers en rondzwervende passa-
giers tussen de haven, het strand 
en de duinen en bij de bushalte 
en de Kennemerboulevard. Ook 
pendelt er dan een ogenschijnlijk 
oneindige stoet bussen tussen de 
terminal en toeristische trekpleis-
ters zoals Amsterdam, de Keuken-
hof, de Zaanse Schans en in een 
enkel geval zelfs onze HEMA...

Dit jaar is er sinds het begin van 
de COVID-19 pandemie weinig 
cruise-reuring te bespeuren. We-

reldwijd liggen cruiseschepen 
‘stil’, aan een kade of – om haven-
gelden te besparen – op een an-
kerplaats nabij een haven. Zo lig-
gen cruiseschepen als de Zaan-
dam en de Nieuw Statendam 
van de Holland-Amerika Lijn en 
de Seabourn Ovation van de 
Seabourn Cruise Line al enige tijd 
voor de kust van Scheveningen.

En toch vult zo nu en dan een 
cruiseschip de IJmuider skyline. 
Een cruiseschip ligt dan een dag-
je of enkele dagen aan de Mon-
nickendamkade in de IJmondha-
ven voor een zogenaamde ‘ser-
vice call’. Zo’n havenbezoek wordt 
gebruikt om te bunkeren (dat wil-
len zeggen, brandstof en ande-
re voorraden aanvullen), afval-
water te lozen en soms een deel 

van de bemanning af te wisselen. 
Zo hebben we dit jaar sinds half 
mei al enkele cruisejoekels zien 
langskomen: de Zaandam, de 
Nieuw Statendam, twee keer de 
Seabourn Ovation en afgelopen 
week de Emerald Princess.

Op de foto zien we de bijna 300 
meter lange, 40 meter brede en 
voor bijna 2700 passagiers en 
ruim 1000 bemanningsleden ge-
schikte Nieuw Statendam tijdens 
de service call op 22 juni. Om 
ruimte te maken voor deze reus is 
enkele dagen ervoor het platform 
Paragon B391, dat nog steeds 
wacht op de sloop in Turkije, ver-
sleept van de IJmondhaven naar 
de Vissershaven. 
Vanaf de zuidpier gezien torent 
de Nieuw Statendam met haar 
twaalf passagiersdekken hoog 
boven de strandhuisjes op het 
kleine strand uit. De blauwe lucht 
maakt het zomerse plaatje com-
pleet. Het tafereel levert het bij-
gaande typisch IJmuidense plaat-
je op!

Wekelijks staat Erik Baalbergen aan de hand van een foto stil bij 
een IJmuidens onderwerp naar aanleiding van de actualiteit, een 
bijzondere gebeurtenis, een evenement of gewoon de mooie ta-
ferelen die IJmuiden biedt. In deze a�evering aandacht voor 
het bezoek van cruiseschepen voor een zgn. ‘service call’ aan de 
IJmondhaven tijdens de coronacrisis.

Van schroefje
tot zonnescherm
IJmuiden - Als je de minibouw-
markt van Ron Stals binnenloopt, 
staat de eigenaar je al met een 
glimlach op te wachten. Werkelijk 
alles op het gebied van ijzerwa-
ren en gereedschap wordt er ver-
kocht. Van een schroe�e tot aan 
zonneschermen. ,,Ja je kunt ons 
zeker wel een bouwmarkt op de 
vierkante meter noemen. We ver-
kopen enkel geen hout of gips-
platen, maar voor de rest is ons 
assortiment veel dieper dan dat 
van de grote bouwmarkten’’, ver-
telt Ron.

Ook hulp bij montage
,,En waar we ook in verschillen is 
dat mensen hier echt persoon-
lijk advies krijgen. Soms weten ze 
niet de juiste oplossing. Nou die 
vinden we dan samen wel. Daar-
om moet je ook echt van alles wat 
afweten als je hier werkt.  Ook 
kan ik helpen met de uiteindelij-
ke montage zoals bij zonnescher-
men en tuinhekjes. En ook hang- 
en sluitwerk neem ik mee.’’

Meer dan 15.000 artikelen
Als bezoekers rondkijken in de 
winkel, dan kijken ze hun ogen 
uit. Er liggen zeker 15.000 artike-
len. Lampen, tuingereedschap, 
elektrische machines van Einhell, 
Bosch en Dremel, ringetjes en 
schroe�es in alle soorten en ma-
ten, stekkerdozen, sleutels, reini-
gingsmiddelen van HG en allerlei 

lijmsoorten van Bison. Te veel om 
op te noemen. En Ron Stals weet 
direct te vinden wat een klant 
zoekt. ,,We hebben het tijdens de 
coronacrisis heel erg druk gehad. 
Iedereen zat thuis. Dus de beken-
de klusjes die normaal blijven lig-
gen, werden opgepakt. En dan 
komen ze vaak meteen bij mij, 
omdat ze dan net dat ene moer-
tje of schroe�e missen. Uiteraard 
heb ik dat voor ze.’’

Eind van het jaar weer vuurwerk
,,Ik zit op deze plek alweer bijna 
30 jaar. Sinds 1992. Mensen vra-
gen weleens of ik ga stoppen en 
wat ze dan zonder mij moeten. 
Ik kan ze geruststellen. Zo lang 
ik dit werk leuk vind, ga ik door. 
Dus voorlopig kunnen mensen 
gewoon nog bij me binnen lo-
pen’’, vertelt de bevlogen onder-
nemer enthousiast. ,,En ook met 
vuurwerk gaan we aan het eind 
van het jaar weer starten. Dan is 
dit wel een erg feestelijke hoek op 
de Lange Nieuwstraat hoor. Naast 
mij kerstbomen, tegenover mij 
oliebollen en hier mooi siervuur-
werk.’’
Een deel van het assortiment is 
te vinden op de website van Ron 
Stals (www.ronstals.nl). Of check 
de Facebookpagina voor het laat-
ste nieuws.

Centrum IJmuiden. Kom gewoon 
eens langs! (Foto: aangeleverd)

Summersale bij Patrick van Keulen

IJmuiden - ,,De drukte trekt weer 
lekker aan. Mensen gaan weer 
naar buiten. De straat op. En daar 
ben ik natuurlijk hartstikke blij 
mee. Ze bezoeken ook de Lan-
ge Nieuwstraat weer’’, zegt Pa-
trick van Keulen, eigenaar van de 
gelijknamige modezaak voor he-
ren. ,,En dat komt mooi uit, want 
we zitten nu midden in de sum-
mersale. Dus klanten krijgen 10 
tot 60 procent korting bij ons op 
de gehele zomercollectie.’

Patrick van Keulen is een echt fa-
miliebedrijf. Ruim 100 jaar gele-
den zijn de voorouders van Pa-
trick al begonnen in IJmuiden. 
Ze verkopen kleding voor man-
nen die goed gekleed voor de 
dag willen komen. Stijlvol en vol-
gens de laatste modetrends. Op 
het werk, op een feest of in de 
vrije tijd.

Collectie met elegante 
en stoere topmerken
In de collectie vinden klanten 
elegante, preppy en ook stoere 
herenkleding. Voor jong en oud. 
Voor vader en zoon. Voor iede-
re man. Business en casual kle-
ding van bekende topmerken als 
BOSS Orange, Replay, Cast Iron, 
Cavallaro, Club of Gents, Deso-
to Luxury, PME Legend, Scotch & 
Soda en Vanguard.

Herenkleding, schoenen
en accessoires
Daarnaast verkoopt Patrick van 
Keulen ook modeaccessoires 
en schoenen. Zoals de trendy 
schoenen en sneakers van Re-
hab, boxershorts van Björn Borg, 
sokken van Happy Socks en de 
beveiligde portemonnees van 
Secrid. Of de stoere armbanden 
van Pig & Hen.

10 tot 60 procent korting 
tijdens de summersale
,,We zitten nu dus volop in de 
summersale. Kom snel de col-
lecties bij ons bekijken. We staan 
voor je klaar met kledingadvies 
en helpen je graag. Je vindt ons 
op Lange Nieuwstraat 787-789’, 
eindigt Patrick zijn verhaal. ,,Van-
wege corona is het ook mogelijk 
om op afspraak bij ons te winke-
len. Wil je dat? Bel dan ons dan 
even op telefoonnummer 0255-
515134.’ ‘

Bekijk voor het laatste nieuws de 
website van Patrick van Keulen 
(www.vankeulen.nl). Of check de 
Facebookpagina. 

Centrum IJmuiden. Kom ge-
woon eens langs! (Foto: aange-
leverd)

Kruidvat is verhuisd 
naar Velserhof
IJmuiden - Klanten van Kruid-
vat uit IJmuiden en omgeving 
kunnen zich voor alle health- 
en beautyproducten vanaf van-
daag laten verrassen in de win-
kel aan Velserhof 75. Klanten 
konden tot voorkort terecht in 
de winkel aan het Marktplein 
29, maar vandaag openden de 
deuren in de Velserhof. Naast 
de nieuwe, overzichtelijke en 
toegankelijke inrichting vin-
den klanten hier een uitgebreid 
assortiment, het vertrouwde 
voordeel en wekelijks verras-
sende aanbiedingen.
 
Winkelmanager Amy Demmers 
is erg trots op de nieuwe winkel. 
,,De winkel is veel overzichtelij-
ker en toegankelijker geworden, 
zodat klanten zich volop kun-
nen laten inspireren en gemak-
kelijk hun weg vinden in ons rui-
me aanbod van producten. Klan-
ten kunnen hier met veel plezier 
winkelen, een beroep doen op 
deskundig advies van ons winkel-
team en net als voorheen pro�-
teren van onze verrassende aan-
biedingen. We willen onze klan-
ten elke dag opnieuw verleiden 
en verrassen. Dat doen we door 
health, beauty, body en baby toe-
gankelijk te maken: met de aller-
beste deals en een verrassend as-
sortiment, waarbij we inspelen op 
de allerlaatste trends. Daarom no-
dig ik samen met mijn team ie-
dereen uit IJmuiden van harte uit 
om zélf de proef op de som te ne-

men en langs te komen in onze 
nieuwe winkel.”
 
Verrassend, voordelig 
én toegankelijk
In de vernieuwde Kruidvat winkel 
wordt het klanten nóg gemakke-
lijker gemaakt om alles te vinden 
en staat alles in het teken van be-
leving. De health- en beautypro-
ducten worden op een overzich-
telijke manier gepresenteerd. Zo 
vinden klanten de wekelijkse aan-
biedingen en acties in het hart 
van de winkel. De babyproduc-
ten staan achterin, zodat (aan-
staande) moeders en vaders in 
alle rust het uitgebreide aanbod 
kunnen bekijken. Klanten van de 
nieuwe Kruidvat winkel in IJmui-
den kunnen met een Jouw Ex-
tra Voordeel-kaart pro�teren van 
cadeaus, korting, speciale koop-
avonden en persoonlijke extra 
aanbiedingen.
 
Over Kruidvat
Kruidvat telt meer dan 1.230 
winkels in Nederland, België en 
Frankrijk en is met ruim 15.000 
medewerkers marktleider in de 
health- en beautymarkt. Kruidvat 
geeft invulling aan haar motto 
‘Steeds verrassend, altijd voorde-
lig’ door een ruime keuze te bie-
den uit een voordelig, gevarieerd 
en hoogwaardig aanbod health- 
en beautyartikelen, aangevuld 
met een uitgebreid en verras-
send assortiment branchevreem-
de producten.

WWW.50PLUSWIJZER.NL

WWW.50PLUSWIJZER.NL

WWW.50PLUSWIJZER.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

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

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

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

4  X  P E R 
J A A R  I N 

O N Z E 
K R A N T E N !

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

WWW.50PLUSWIJZER.NL









12 9 juli 2020

Meer maaltijdbezorging 
aan huis sinds de coronacrisis
Regio - Buiten de deur eten was er 
een tijd lang niet meer bij door de co-
ronacrisis, een smakelijke hap thuis 
laten bezorgen kon nog wel, maal-
tijdbezorgservices groeiden als kool.
Uitgekookt.nl, al jarenlang een ver-
trouwde speler op de bezorgmarkt, 
krijgt sinds de uitbraak van Corona 
50 tot 60procent meer aanmeldin-
gen van nieuwe klanten per week. 
De Maaltijdbezorgservice van Uit-
gekookt.nl heeft 90 depots verdeeld 
door het gehele land en zo’n 470 lo-
kale vaste bezorgers. Betrouwbaar-
heid is in deze tijd een groot goed, 
waarmaken wat je belooft en een 
vertrouwd gezicht door een vaste be-
zorger aan de deur die de klant kent, 
wordt enorm gewaardeerd door on-
ze klanten aldus Johan van Marle, ei-
genaar bij Uitgekookt.nl. Trends die 
worden waargenomen is dat men-
sen ook thuis willen genieten door 
verantwoord en gezond te eten.
Abnamro en Thuiswinkel.org hebben 
uitgebreid onderzoek gedaan wat dit 

betekent voor de bestedingen in het 
online en o�ine landschap. Dat de 
consumentenbestedingen scherp 
dalen, is voor niemand een verras-
sing. Veel winkels en horecagele-
genheden zijn (verplicht) gesloten 
geweest en er worden veel minder 
uitstapjes gepland, er werd 22 pro-
cent minder geconsumeerd dan vo-
rig jaar.
 
Van o�ine naar online
We zien een duidelijke verschuiving 
van o�ine naar online: consumen-
ten scha�en veel meer aan op het in-
ternet. Opvallend is dat dit in de loop 
van de afgelopen periode is toege-
nomen. Waarschijnlijk bieden steeds 
meer bedrijven online bestellen aan 
en wordt de groep die online bestelt 
groter.

Verschil tussen weekend
en weekdagen valt weg
Nu Nederland grotendeels thuis 
werkt worden aankopen bij retailers 

die meestal in het weekend plaats-
vinden, zoals bij speciaalzaken en 
doe-het-zelf zaken, ook vaker door-
deweeks gedaan. Kortom, het week-
patroon in bestedingen is tijdens de 
lockdown-periode weggevallen. De 
door GfK gemeten groeicijfers zijn 
herkenbaar voor veel productsec-
toren die het thuis leven en werken 
mogelijk maken.

Beproefd succes wordt 
gewaardeerd door consument
Uitgekookt.nl maakt smakelijk thuis 
eten makkelijk. ,,Wij hoeven niet 
meer te pionieren hoe maaltijden 
veilig, gekoeld vervoerd kunnen wor-
den of hoe onze maaltijden gemak-
kelijk verwarmd kunnen worden. Dat 
is het voordeel die de klant ervaart, 
door onze jarenlange ervaring” aldus 
Uitgekookt.nl.

Voor meer informatie of een proef-
pakket kijk op www.uitgekookt.nl. 
(Foto: aangeleverd)

Schouwburg opent deuren voor Vellesan 
College én zomerprogrammering

Velsen - De Stadsschouwburg 
Velsen heeft op 1 juli haar deuren 
weer geopend voor het publiek. 
Eindelijk kon het theater na de 
verplichte sluiting op 12 maart 
weer bezoekers verwelkomen. 
Het publiek op 1 en 2 juli be-
stond alles bij elkaar uit zo’n klei-
ne 1000 leerlingen en ouders 
van het op een steenworp van 
de schouwburg gelegen Vellesan 
College.
Traditiegetrouw organiseert het 
Vellesan College in de Velsen-
se schouwburg aan het eind van 
het schooljaar zijn diploma-uit-
reikingen. Altijd in de vorm van 
grootschalige spektakels die 
voor een volle zaal werden opge-
voerd. Daar staken de corona-re-
gels een stokje voor.  
In plaats van twee schoolbrede 
spektakels koos de schoolleiding 
nu voor klassikale bijeenkom-
sten in de theaterzaal, opgeleukt 
met een welkomstdrankje, mu-
ziek, breakdance en persoonlij-
ke toespraken van de mentor en 

rector. Juist na al die maanden 
zónder hun klasgenoten, werd 
de theaterzaal weer even de plek 
waar de geslaagde leerlingen 
eindelijk weer eens naast elkaar 
konden zitten en hun opluchting 
over het afgesloten schooljaar 
konden delen. 

Voor de Stadsschouwburg Vel-
sen is de over twee lange dagen 
uitgesmeerde diploma-estafette 
van het Vellesan College een te-
ken dat ze klaar is voor haar zo-
merprogrammering. Deze loopt 
van 18 juli tot en met 30 septem-
ber, en waarin naast theater- en 
muziekaanbod vanaf eind ju-

li ook een �lmprogrammering is 
opgenomen. Dat laatste alleen 
als de crowdfunding-actie om de 
benodigde �lmapparatuur aan 
te scha�en met succes wordt af-
gesloten. 

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

Actie voor Techport-scholen: zo maak 
je van technieklessen een feestje!
Velsen - De afgelopen weken heb-
ben leerkrachten van de Tech-
port-scholen, uit handen van Da-
nielle van der Mark, programma-
leider Kiezen voor Technologie 
van Techport, een waaier ontvan-
gen vol met techniekactiviteiten 
voor leerlingen van het basison-
derwijs. ,,Door op een laagdrem-
pelige manier techniekactivitei-
ten aan te bieden willen wij er als 
Techport voor zorgen dat zoveel 
mogelijk leerlingen techniekon-
derwijs krijgen”, aldus Danielle.
 
Scholen leiden leerlingen op voor 
de toekomst, een toekomst die 
steeds sneller verandert. De leer-
lingen van nu, zijn de werknemers, 
consumenten en kritische burgers 
van morgen. Danielle: “Voldoende 
aandacht voor technologie bij leer-
lingen is belangrijk, want techno-
logie is echt overal. Er kiezen nog 
steeds te weinig leerlingen voor 
een opleiding in de techniek, dit 
terwijl de kansen in het werken in 
de techniek enorm zijn. Vooral in de 
IJmond.”
Techport heeft de waaier gemaakt 

in samenwerking met de 3D Ma-
kers Zone uit Haarlem en de regi-
onale partijen binnen Sterk Tech-
niek Onderwijs IJmond-Haarlem. In 
de waaier zijn speciaal voor docen-
ten en hun leerlingen onderwijs-
activiteiten geselecteerd om ken-
nis te maken met wetenschap en 
techniek. ,,Denk bijvoorbeeld aan 
een leskist van het Kennemer Col-
lege Beroepsgericht uit Beverwijk. 
In deze kist zitten alle gereedschap-
pen, materialen en middelen om 
een mooi werkstuk te maken. De 
lesbrief is helder, je kunt zo met de 
hele groep beginnen. Of de RC Cup 
Challenge van Tata Steel. Scholieren 
vormen een raceteam rond een ra-
diogra�sch bestuurbare modelau-
to. Hierbij staat samenwerking in 
de klas centraal, op technisch ge-
bied en op gebied van design, com-
municatie en sponsoring. Maar je 
kan ook denken aan een workshop 
voor docenten vanuit onder ande-
re Technisch College Velsen. Hier-
in leert de docent hoe met eenvou-
dige middelen en lage kosten een 
techniekles gegeven kan worden. 
Met de techniekactiviteiten die we 

bundelen in de waaier willen we 
dat de docenten en leerlingen ont-
dekken hoe leuk techniek is. En dat 
het ook makkelijker is dan je wel-
licht denkt.”
 
Techportschool
Binnen Techport committeren 
scholen, bedrijven en overheid zich 
aan de uitvoering van allerlei pro-
jecten op het gebied van technolo-
gie. Er zijn 22 scholen in de IJmond 
aangesloten bij Techport. Zij zetten 
zich in voor het promoten van tech-
niek en technologie. ,,Elke school 
doet dit op zijn eigen manier. Hoe 
ze dat doen, spreken we af in een 
samenwerkingsovereenkomst. Be-
langrijk hierbij is dat scholen én be-
drijven niet alleen komen ‘halen’ 
maar ook iets komen ‘brengen’ in 
het netwerk.”

Alle techniekactiviteiten in de 
IJmond zijn te vinden op www.
techportal.nl. Informatie over Tech-
port en het aansluiten bij het net-
werk is te vinden op de vernieuwde 
website www.techport.nl. (Fotocol-
lage: aangeleverd)

Filmprogrammeurs Stadsschouwburg 
Velsen in de startblokken

Velsen - De Stadsschouwburg 
Velsen loopt zich warm voor een 
nieuw hoofdstuk in haar bestaan. 
Als de crowdfunding-campag-
ne slaagt, combineert het thea-
ter vanaf eind juli haar theater-
programmering met een breed 
�lmaanbod. Van blockbusters tot 
arthouse, Hollywood-tributes, 
second runs en zondagmiddag-
klassiekers. En alles wat daar tus-
sen zou kúnnen zitten. Voor haar 
�lmprogrammering wil het thea-
ter samenwerken met twee jon-
ge, gerenommeerde én blikvan-
gende �lmprogrammeurs. Bei-
den verbonden aan onder ande-
re het Nederlands Film Festival en 
De Filmkrant. Aan Hugo Emmer-
zael en Alexander Zwart de eer 
om de Stadsschouwburg Velsen 
ook als toonaangevend �lmthea-
ter op de kaart te zetten.  

De beoogde programmeurs po-
pelen om te beginnen. Het was 
liefde op het eerste gezicht: de 
Velsense schouwburgzaal bezit in 
hun ogen alle ingrediënten voor 
een �lmzaal van allure. Sfeervol, 
groots, comfortabel en toch in-
tiem. Het Velsense theater- en 
�lmpubliek zetten zij graag hun 
spannende keuze voor. Een eer-
ste ronde over Velsense bodem 
sterkte hen in het voornemen dat 
zij voor de Velsense �lmliefheb-
bers breed kunnen uitpakken in 
heel uiteenlopende �lmgenres. 
Voor jong en oud!
De Velsense �lmgeschiedenis in 
het voormalige REX Theater be-
gon in 1939 met de Nederland-
se kaskraker Op Stap, waarin de 
toenmalige theater- en �lmdiva 
Fien de la Mar schitterde. Volgens 
Hugo en Alexander is die titel een 

aardige speling van het lot, want 
anno 2020 gaan de Velsense �lm-
liefhebbers weer ‘op stap’. Maar 
nu om via de crowdfunding-actie 
‘Velsen �etst naar de �lm’ de be-
nodigde �lmapparatuur bij elkaar 
te sparen.  
En als over twee weken de op-
brengst voldoende is, pakken de 
�lmprogrammeurs stevig uit. Met 
een �itsend openingsweekend, 
een vaste doordeweekse �lma-
vond en een brede weekendpro-
grammering. Hugo en Alexander 
beloven een mooie mix van �lms 
waarvoor de Velsense �lmliefheb-
ber dus niet meer de gemeente 
uit hoeft. Velsen �etst binnenkort 
dus naar de �lm! Hugo en Alexan-
der: ,,Word lid van ons �lmtheater 
en doneer!” 

Lokaal nieuws, 

ALTIJD GRATIS!
Elke week in uw bus of te vinden op 

www.jutter.nl

Hugo Emmerzael. (Foto: aangele-
verd)

Alexander Zwart. (Foto: Tom Heuijerjans)
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Velsen - De coronacrisis raakt iedereen. Ondernemers zagen hun omzet kelderen of moesten zelfs noodgedwongen de deuren gesloten houden. Artiesten zagen hun boekingen stuk voor stuk geannuleerd 
worden. Werknemers werden overtollig en kwamen thuis te zitten. Een economisch drama van ongekende omvang heeft zich ontvouwd. Horecaondernemer Karin van Houten bedacht het idee om de getrof-
fen ondernemers vast te leggen in een bijzondere fotoreportage. De IJmuidense fotograaf Mark Sassen was direct enthousiast en ging ermee aan de slag. Hij fotografeerde ondernemers en werknemers in uit-
eenlopende sectoren om zo de harde realiteit van de crisis in beeld vast te leggen. Gedurende een aantal weken tonen we een selectie uit het resultaat van dit project, dat de naam ‘Vastgelegd’ kreeg.
Deze week: Paul de Vlugt van Dryneedling Velsen. (Foto: Mark Sassen Fotogra�e in samenwerking met Karin van Houten)

VASTGELEGD
Ondernemers in crisistijd

Rabobank ondersteunt transformatie 
naar de toekomst door kunst
Regio - De Pijp en de Wijker-
meer in Beverwijk zijn bedrij-
venterreinen in transformatie. 
Er zijn ambities voor wonen, 
werken, maakindustrie, on-
derwijs en duurzame innova-
ties. Er zijn verschillende plan-
nen in ontwikkeling om de ge-
bieden geschikt te maken voor 
een toekomstbestendige in-
vulling. 
De mogelijkheden voor dit ge-
bied liggen wagenwijd open. 
Rabobank Haarlem-IJmond is 
betrokken bij de innovaties in 
dit gebied en ondersteunt van-
uit haar Innovatief Fonds het 
project van de Stichting Insti-
tuut Toegepaste en Integrale 
Waanzin.

Toekomstbeelden
De Stichting wil door middel van 
kunst maatschappelijke thema’s 
zichtbaar maken voor een breed 
publiek. De ontwikkeling van ge-
noemde bedrijventerreinen leent 
zich hier heel goed voor. Door 
middel van een kunstmanifesta-
tie in oktober 2020 krijgen bedrij-
ven en bewoners een beeld van 
de ideeën die er leven onder cre-
atieve makers. Het thema is ‘toe-
komstbeelden’. De generatie die 
straks aan de haven komt wonen, 
werken en recreëren heeft name-
lijk te maken met een hele ande-
re wereld dan de huidige. Aan on-
dernemers in het gebied zal ge-
vraagd worden een kunstenaar 
te adopteren voor 3 maanden. Dit 

leidt uiteindelijk tot een kunstma-
nifestatie in de week van de indu-
striecultuur, van 8 tot en met 18 
oktober 2020.

Betrokken bij innovatie
Directeur Particulieren en Priva-
te Banking Inge Bronger: ,,Rabo-
bank Haarlem-IJmond is sterk be-
trokken bij de innovatieve ont-
wikkeling van de regio. Dit pro-
ject is een voorbeeld van een cre-
atieve, frisse en verrassende kijk 
op wat de mogelijkheden kun-
nen zijn, vanuit het perspectief 
van kunstenaars. Een dergelijk 
initiatief steunen we graag met 
een mooi bedrag vanuit het Ra-
bobank Innovatief Fonds.” (Foto: 
Reinder Weidijk Fotogra�e)

Schoenenspeciaalzaak Sterk 
al 100 jaar een begrip in IJmuiden
IJmuiden - ,,Het mooiste aan 
mijn werk vind ik dat mensen 
echt heel dankbaar zijn als ik ze 
help met nieuwe schoenen’’, ver-
telt Corrie Mosch, eigenaar van 
Sterk Schoenen. ,,Klanten vertel-
len me dat ze weer lopen zonder 
pijn in hun voeten te hebben.’’

Sterk Schoenen is al meer dan 
100 jaar een begrip in IJmuiden 
als het gaat om heren- en dames-
schoenen. Ooit als schoenma-
kerij begonnen en via meerdere 
schoenwinkels getransformeerd 
naar de schoenenspeciaalzaak 
zoals het nu is. Sterk is een ech-
te speciaalzaak. Klanten met pijn 
of problemen aan voeten vinden 
hier het schoeisel dat als gego-
ten aan hun voeten past. Zoals de 
modieuze en eigentijdse schoe-
nen van Xsensible. 

Xsensible, jouw
perfecte reisgezelschap
Sterk verkoopt onder andere de 
schoenen van het Nederland-
se schoenenmerk Xsensible. Het 
ontwerp van deze schoenen is 
gebaseerd op het balansprincipe 
van de traditionele Japanse slip-
per. De Ippon-ba geta. Volgens 
het merk zijn de schoenen op 
jouw lijf geschreven. Met een per-
fecte balans tussen stijl en func-
tie. Ook de laatste collectie be-
staat uit sneakers met frisse voor-
jaarstinten en kleurrijke materia-
len. En uiteraard is er gebruik ge-
maakt van de modernste technie-
ken. 
De schoenen zijn voor het even-
wicht ontworpen. Ze beloven een 
optimale loopervaring en dra-
gen bij aan een betere lichaams-
houding. Evenwicht. Stabiliteit. 
En Sublieme demping in de ge-
hele zool.

Schoenen van topmerken
bij Sterk
Naast de schoenen van Xsensible 
zijn er bij Sterk nog andere hoog-
waardige, comfortabele schoe-
nen te vinden. Schoenen van de 
topmerken zoals Solidus, Gris-
port, Ara en Waldläufer. ,,Wij ver-
kopen schoenen met een verhaal. 
Ik vind het namelijk erg belangrijk 
dat schoenen als gegoten zitten. 
Comfortabel. Waardoor je loopt 
zonder dat je pijn aan je voeten 
hebt. Persoonlijke aandacht en 
gespecialiseerde vakkennis, daar 
draait het volgens ons om. Weten 
wat je klant wil en welk schoeisel 
bij je klant past. Ook bij gezond-
heidsklachten. Daarom maken 
we bijvoorbeeld ook voetanaly-
ses. Als mensen hier voor nieu-
we schoenen geweest zijn en we 

hebben ze vakkundig kunnen 
helpen, dan blijven ze vaak een 
vaste klant van ons’’, vertelt Cor-
rie tot slot.

Mogelijk om op 
afspraak te winkelen
Op de hoogte blijven van hun 
laatste nieuws of de collecties 
zien van de merken die ze verko-
pen? Volg dan de Facebookpagi-
na van Sterk Schoenen. Of stap 
uiteraard eens de winkel aan Lan-
ge Nieuwstraat 797 binnen. Het is 
ook mogelijk om in verband met 
bijvoorbeeld gezondheidsrede-
nen op afspraak te winkelen. Bel 
dan voor een afspraak. Het tele-
foonnummer is 0255-511177.

Centrum IJmuiden. Kom gewoon 
eens langs! (Foto: aangeleverd)
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Winderige start van de zomervakantie
IJmuiden - Vrijdagmiddag is ook voor onze regio de zomervakantie begonnen en sloten de basisscholen 
voorlopig hun deuren. Veel thuisblijvers kozen voor een frisse neus, rode wangen en een verwaaid kapsel 
door vanaf IJmuiden richting Parnassia te lopen. Heen zuidwestenwind tegen, terug wind in de rug. (Ari-
ta Immerzeel)

Deelauto gemeente Velsen 
is voor iedereen beschikbaar

Het introduceren van deelver-
voer in de gemeente Velsen was 
een grote wens van Energiek Vel-
sen. Deze coöperatie wil Velsen 
duurzamer maken en heeft daar-
voor diverse meerdere ijzers in 
het vuur. Zo zetten energiecoa-
ches zich in om mensen te helpen 
met het besparen op de energie-
kosten en wordt korting geboden 
op bijvoorbeeld isolatieproduc-
ten door die gezamenlijk in te ko-
pen. Meer dan vijfhonderd men-
sen hebben zich inmiddels al aan-
gesloten bij Energiek Velsen. Het 
resulteerde inmiddels in de plaat-
sing van enkele duizenden zon-
nepanelen en pakweg 120 wo-
ningen waar de isolatie werd ver-
beterd, zodat er minder hoeft te 
worden gestookt. Dat nu ook de 
eerste deelauto in Velsen een feit 
is, juicht voorzitter Martijn Me-
we toe. Het project kwam in een 
stroomversnelling door het leg-

gen van contact met het bedrijf 
MyWheels, dat al veel ervaring 
heeft opgebouwd in deze vorm 
van duurzaam vervoer.

MyWheels heeft de deelauto van 
de gemeente Velsen in beheer. Ie-
dereen die gebruik wil maken van 
het voertuig, komt bij die organi-
satie terecht. Toch hoopt Ener-
giek Velsen dat men zich eerst 
bij hen aanmeldt als lid. Dat le-
vert voordeel op, want leden van 
de lokale energiecoöperatie krij-
gen korting bij MyWheels. ,,En op 
die manier ondersteun je ook on-
ze coöperatie, zodat wij steeds 
meer kunnen realiseren om sa-
men Velsen duurzaam te maken’’, 
benadrukt men. Wethouder Bram 
Diepstraten stond bij de onthul-
ling van de nieuwe deelauto stil 
bij het belang van samenwerking 
en prees de betrokkenheid van 
de beide organisaties bij dit pro-

ject. ,,Dat samenspel is heel be-
langrijk’’, aldus de bewindsman. 
Hij vertelde dat hij zelf thuis in-
middels ook een energiescan 
heeft laten doen door Energiek 
Velsen.

Aanvankelijk was het de bedoe-
ling dat de deelauto overdag voor 
medewerkers van de gemeente 
Velsen beschikbaar zou zijn en in 
de avonduren voor alle inwoners. 
Omdat echter vrijwel alle mede-
werkers van de gemeente thuis 
werken conform de richtlijnen 
van het RIVM, kan de auto voorlo-
pig de hele dag beschikbaar wor-
den gesteld aan alle inwoners. De 
huurkosten bedragen 3,25 euro 
per uur en 0,24 euro per gereden 
kilometer, inclusief de elektrici-
teitskosten. Er geldt een maxi-
mum huurprijs van 32,50 euro 
per dag. De korting die leden van 
Energiek Velsen krijgen, kan oplo-
pen tot 5 euro per kwartaal. Om-
dat het lidmaatschap van de co-
operatie 19,50 per jaar bedraagt, 
ben je dus in feite gratis lid, als je 
voldoende gebruik maakt van de 
deelauto. Een sleutel is niet no-
dig, de auto kan met behulp van 
de smartphone en OV-chipkaart 
worden geopend. In het dash-
boardkastje bevindt zich een 
laadsleutel voor het opladen van 
het voertuig.

Volgens wethouder Diepstraten 
is de deelauto een prima aanvul-
ling op de maatregelen die de ge-
meente eerder al nam om duur-
zaam vervoer in de gemeente te 
stimuleren. 
Medewerkers van de gemeente 
die afstanden onder de 10 kilo-
meter moeten a�eggen, kunnen 
hiervoor gebruik maken van de 
elektrische �ets. Zijn ze wat lan-
ger onderweg, dan staat vanaf nu 
deze deelauto klaar. Verder maakt 
de gemeente al langere tijd een 
speciale NS Businesscard voor 
het treinvervoer. (Tekst en foto’s 
Bos Media Services)

Velsen - Op het parkeerterrein achter het gemeentehuis werd vo-
rige week woensdag de eerste deelauto van de gemeente Velsen 
in gebruik genomen. Wethouder Bram Diepstraten onthulde het 
voertuig, een witte Nissan Leaf, samen met Martijn Mewe, voor-
zitter van de lokale energiecoöperatie Energiek Velsen. Nieuw 
is de auto trouwens niet, eerder reed de elektrisch aangedreven 
Nissan al rond ten noorden van het Noordzeekanaal. Het voertuig 
maakt deel uit van het wagenpark van MyWheels, een organisatie 
die deelauto’s verhuurt in het hele land.

In plaats van Kortebaan IJmuiden
Kortebaandraverijen.nl biedt 
online paardenkoers aan
IJmuiden - De kortebaan van 
IJmuiden kan op donderdag 16 
juli niet doorgaan vanwege het 
coronavirus. Kortebaandraverij-
en.nl wil de kortebaanliefheb-
bers, inwoners van IJmuiden en 
andere vaste bezoekers van de 
koers over de Kennemerlaan toch 
een middag vol paardensportple-
zier aanbieden. Daarom zorgt het 
in samenwerking met wedorgani-
satie Runnerz voor een online al-
ternatief: ‘De IJmuiden Challenge’. 
Hiervoor heeft het gekozen voor 
de koersen op Victoria Park Wol-
vega. 

Op vrijdag 17 juli staat op deze 
baan de derde meeting gepland 
sinds de coronacrisis. De exacte 
starttijden van deze meeting zijn 
zo snel mogelijk terug te vinden 
op Kortebaandraverijen.nl. Deze 
website biedt vanaf dinsdag een 
uitgebreide voorbeschouwing 
van de hoofdkoers, het Criterium 
der Driejarigen, aan met hetzelf-
de enthousiasme waarmee nor-
maal gesproken de kortebanen 

worden geanalyseerd. Ook linken 
zij door naar de gratis beelden 
van Runnerz.
Iedereen die normaal gesproken 
langs de baan had gestaan op de 
Kennemerlaan kan hierdoor toch 
online genieten van paarden-
sport en op een laagdrempelige 
manier weddenschappen plaat-
sen. Via Kortebaandraverijen.nl 
ligt er voor iedereen die zich regi-
streert een welkomstbonus klaar: 
bij 50 euro inzet krijg je 25 euro 
gratis. 

Alternatieve 
kortebaankalender
‘De IJmuiden Challenge’ is on-
derdeel van de alternatieve kor-
tebaankalender van Kortebaan-
draverijen.nl. De website biedt 
voor alle geannuleerde korteba-
nen een online alternatief. Voor 
de hoofdkoers van die dag kun-
nen door de ‘Vrienden’ van de 
website ook tips worden inge-
stuurd. Deze tellen mee voor de 
TipCompetitie, die de website elk 
jaar organiseert over het hele kor-

tebaanseizoen. De website volgt 
ook de kortebaanpaarden die in 
actie komen op de langebaan en 
licht eventuele sprintkoersen uit. 
Daarnaast gaat de redactie in ne-
gen etappes op de �ets langs al-
le kortebaanplaatsen in Neder-
land op zoek naar mooie verha-
len. Ook bericht Kortebaandrave-
rijen.nl bijna dagelijks over de his-
torie van de sport, komen van el-
ke kortebaan historische feiten en 
video’s online, zijn er regelmatig 
interviews met mensen vanuit de 
sport te lezen en worden er pod-
casts gemaakt. Er staat zelfs een 
tweede virtuele kortebaan op de 
planning. De redactie hoopt dat 
er vanaf september weer op de 
kortebaan wordt gekoerst. Mocht 
dit niet het geval zijn, wordt het 
seizoen afgemaakt met de ‘chal-
lenges’ en bovenstaande rubrie-
ken. 
Kortebaandraverijen.nl hoopt 
daarmee de vele liefhebbers van 
de kortebaan zoveel mogelijk 
drafplezier te geven in deze bizar-
re tijd. (Foto: aangeleverd)

Kledingbank IJmond weer open
Regio - Kledingbank IJmond is 
deze week weer gestart met het 
inzamelen van kleding. De organi-
satie hield de afgelopen maanden 
de deuren gesloten, maar heeft 
de reguliere werkzaamheden nu 
weer hervat. Klanten zijn vanaf 15 
juli weer welkom in de winkel aan 
de Ambachtstraat 11 te Beverwijk.

Inwoners van de gemeente Vel-
sen die een bijstandsuitkering 
ontvangen, kunnen gebruik ma-
ken van Kledingbank IJmond. Dat 
geldt tevens voor mensen die een 
Wajong- of WIA-uitkering ontvan-
gen en mensen die een traject 
van schuldhulpverlening door-
maken. Tevens kunnen 65-plus-
sers met uitsluitend een AOW-
uitkering gebruik maken van de-
ze mogelijkheid. De organisatie 

is er ook voor inwoners van Be-
verwijk, Heemskerk, Castricum en 
Uitgeest in dezelfde situatie. De 
winkel is elke woensdag van 10.00 
tot 16.00 uur geopend voor klan-
ten. Wie nog geen klant is, moet 
zich eerst inschrijven. Dat kan op 
woensdagmiddag tussen 13.00 
en 15.30 uur. Het is dan ook mo-
gelijk om bij de eerste inschrij-
ving direct wat kleding uit te zoe-
ken. Hiervoor gelden strikte richt-
lijnen. Een bezoeker mag per keer 
maximaal drie kledingstukken 
meenemen.

Bij elk bezoek moet 2 euro en-
tree worden betaald, dat geld is 
bedoeld om de algemene kosten 
van de winkel te kunnen dekken. 
De meest recente cijfers die de 
organisatie op de eigen website 

heeft gedeeld, betre�en het jaar 
2018. Daaruit blijkt dat in dat jaar 
868 personen ingeschreven ston-
den bij Kledingbank IJmond. Deze 
mensen waren afkomstig uit 304 
gezinnen. Ruim een derde daar-
van (360 personen, 119 gezinnen) 
was afkomstig uit de gemeen-
te Velsen. Het inbrengen van kle-
ding is mogelijk op dinsdag, don-
derdag en vrijdag tussen 10.00 
en 12.30 uur. Niet alleen scho-
ne en bruikbare kleding voor da-
mes, heren, kinderen en baby’s is 
welkom. Ook schoenen, bedden-
goed, handdoeken, sportkleding, 
pyjama’s en ondergoed, tassen, 
riemen en gordijnen worden in-
gezameld. Op www.kledingban-
kijmond.nl staan onder het kopje 
‘Inzamelpunten’ de adressen waar 
ingezameld wordt.

Renovatie Van den Vondellaan 
vordert gestaag

Driehuis - Waar bij de aanvang 
van de renovatie van de Van 
den Vondellaan regelmatig ge-
sproeid moest worden om stui-
ven van zand tegen te gaan, is 
dat nu niet meer nodig. 
Door regenval zijn her en der 
plassen gevormd, echter niet 
in de geul, waar straks nieuwe 
Hongaarse lindes geplant zul-
len worden. Op de voorgrond 
op de foto is de diepe geul, die 
aan moderne specifieke ken-
merken voldoet, te zien. Zij 
zorgt straks voor goede wor-
telgroei. En de mogelijkheid 
dat de nieuwe aanplant zal uit-
groeien tot laanwaardige bo-
men, zo heeft Gemeente Velsen 
omwonenden verzekerd. (Arita 
Immerzeel)
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Na twee maanden wachten dan toch een Lintjesregen

Velsen - Vanwege het corona-
virus organiseerde de gemeen-
te de uitreiking van de koninklij-
ke onderscheidingen (de ‘lintjes-
regen’) eind april anders. Door de 
bijzondere omstandigheden kon 
de gemeente de mensen die een 
decoratie ontvingen toen niet fy-
siek samenbrengen. Maar men 
vond een creatieve en bijzondere 
oplossing. RTV Seaport verzorg-
de een speciale uitzending die 
gelijktijdig ook via het Facebook 
kanaal van de gemeente Velsen 
werd gestreamd. Hier werden 
de gedecoreerden toegesproken 
door burgemeester Frank Dales. 
Symbolisch ontvingen zij in de 
uitzending de versierselen en ze 
kregen die dag ook een mooie 
bos bloemen thuisbezorgd.
Donderdag mochten de acht da-
mes en dertien heren dan einde-
lijk hun onderscheiding in ont-
vangst nemen tijdens een bijzon-
dere uitreiking in het stadhuis.   
Zij werden allen benoemd tot Lid 
in de Orde van Oranje Nassau:

De heer Alkemade zet zich al 
vanaf 1985 intensief vele uren 
per week in als vrijwilliger voor 
de Voetbal Vereniging Velsen. Hij 
is actief voor het schoolvoetbal-
toernooi Velsen, Kerst-In Sant-
poort en voor de Oranje Vereni-
ging Velsen.
 
De heer Huijboom is al decen-
nia lang actief als vrijwilliger bij 
Stichting OIG-IHD. Daarnaast 
is hij, voor een aantal uur per 
maand, actief als vrijwilliger bij 
De Zonnebloem en de Filmclub.
 
De heer Koster is ruim 25 jaar be-
stuurslid van de Harddraverij Ver-
eniging Santpoort en Omstreken. 
In Santpoort is hij al jaren betrok-
ken bij de intocht van Sinterklaas, 
de Stiletto-race in de Hoofdstraat, 
en de Vriendinnendag van de 
Winkeliersvereniging.
 
De heer Lacroix bekleedt sinds 
1983 tot heden diverse functies 
bij het Nederlands Rode Kruis, af-

deling Velsen/IJmond. 
 
De heer Leeuwens heeft zich 
van 1982 tot 2016 samen met 
zijn echtgenote via pleegzorg in-
gezet voor de zorg van kinderen 
die niet meer thuis konden ver-
blijven. In totaal hebben zij in de-
ze periode de zorg gehad voor 27 
pleegkinderen. Zij stonden inge-
schreven als Noodbed-opvang, 
maar regelmatig bleven de kin-
deren uiteindelijk langer dan drie 
maanden. Daarnaast zet de heer 
Leewens zich sinds 2013 een � ink 
aantal uren per maand in voor 
Natuurmonumenten, Volkstuin-
vereniging IJmond en Stichting 
Welzijn Velsen.
 
De heer Nieuwland is sinds 1988 
tot heden vrijwillig bestuurslid bij 
de Harddraverij Vereniging Sant-
poort en Omstreken. Vanaf 1988 
tot 2002 vervulde de heer Nieuw-
land de rol van secretaris en van-
af 2002 tot heden vervult hij de 
functie bestuurslid Kermiszaken.

 
De heer Rasmussens zet zich al 
sinds 1988 op vele manieren vele 
uren per week in voor de Engel-
munduskerk.  In 2012 is de heer 
Rasmussens toegetreden tot het 
bestuur van de Stichting Vrien-
den van Beeckestijn in de functie 
van secretaris.
 
De heer Taale is sinds 1993 als 
vrijwilliger verbonden aan de 
KNRM. Met ingang van janua-
ri 2015 is de heer Taale secretaris 
van het reddingstation. Tijdens 
zijn periode als schipper heeft hij 
in 2000 bijgedragen aan de red-
ding van het leven van twee bal-
lonvaarders.
 
De heer Van Egmond is sinds 
1970 vrijwillig actief bij evene-
menten bij de toenmalige Ko-
ninklijke Nederlandse Vereniging 
voor EHBO afdeling IJmuiden. 
Daarnaast is de heer Van Egmond 
sinds 2008 als vrijwillig mede-
werker van “Het Y”, behulpzaam 
bij het bouwen van miniatuur-
treinen in Spaarnwoude. In 2010 
heeft de heer Van Egmond sa-
men met een groep collega’s aan 
de basis gestaan van een nieuwe 
regionale instructeursorganisa-
tie, de Vereniging Eerste hulp en 
Reanimatie Instructeurs Kenne-
merland (VERIKen).
 
De heer Van Noordt is sinds 
1999 als vrijwilliger betrokken bij 
de KNRM, station IJmuiden. Hij is 
in de afgelopen 20 jaar een sta-
biele factor als vrijwilliger bij de 
KNRM.
 
De heer Visser is sinds 1976 lid 
van Badmintonclub Velsen. In 
1980 wordt hij algemeen lid van 
het bestuur. Hij houdt zich bezig 
met de jeugd en de nieuwe men-
sen die komen badmintonnen. 
Ook houdt de heer Visser zich be-

zig met badminton voor mensen 
met een handicap.
 
De heer Vrijhof is jarenlang 
voorzitter geweest van de Tennis-
vereniging LTC Hofgeest. Daar-
naast is hij al een lange perio-
de actief in het Seniorencentrum 
Zeewijk in IJmuiden.
 
De heer Weber zet zich al bijna 
30 jaar meer dan 30 uur per week 
in voor de Stichting OIG-IHD. Hij 
werd hiernaast ook beheerder 
van de kringloopwinkel.
 
Mevrouw Borst verricht sinds 
2002 diverse werkzaamheden 
voor de Protestantse Gemeen-
te te IJmuiden. Daarnaast is me-
vrouw Borst sinds 1976 wekelijks 
vrijwillig actief als barmedewerk-
ster en schoonmaakhulp bij de 
voetbalvereniging IJmuiden.
 
Mevrouw Koedijk is sinds 1963 
tot heden als vrijwilligster ac-
tief bij activiteiten van de Icht-
huskerk. Daarnaast heeft zij zich 
een periode als vrijwilligster in-
gezet voor Verpleeghuis Velser-
duin, voor Passage, de Christe-
lijke Maatschappelijke Vrouwen-
beweging en de Bewonerscom-
missie.
 
Mevrouw De Groot- Van Kam-
pen is sinds 2002 is vrijwillig-
ster bij de Protestantse Gemeen-
te IJmuiden. Daarnaast was Me-
vrouw De Groot-van Kampen van 
1999 tot 2017  vrijwilligster als 
zwemdocente elementair zwem-
men bij zwemvereniging Haer-
lem.
 
Mevrouw Huijboom-van Roon 
zet zich al bijna 40 jaar meer dan 
30 uur per week in voor de Stich-
ting OIG-IHD. Daarnaast is me-
vrouw Huijboom-van Roon voor 
een aantal uur per maand ac-

tief als vrijwilligster bij de Zonne-
bloem en de Filmclub.
 
Mevrouw Van Hoesel, die zelf 
doof is, heeft een lange staat 
van dienst als vrijwilliger bij ver-
schillende organisaties voor do-
ven. Eén van die organisaties was 
de Koninklijke Nederlandse Do-
ven Sport Bond. Daarnaast is me-
vrouw Van Hoesel medeoprichter 
van de Dovensport Vereniging 
Kennemerland. Ook is mevrouw 
nog steeds actief voor het Katho-
liek Doven Pastoraat.
 
Mevrouw Vrijhof-Mennes is 
vanaf de oprichting in 1991, sa-
men met haar man, de heer Vrij-
hof al lid van de Tennisvereniging 
LTC Hofgeest. Zij is lid van o.a. de 
jeugdcommissie en de kantine-
commissie. Tevens is zij actief in 
het Senioren centrum Zeewijk in 
IJmuiden.
 
Mevrouw Weber-Wubbolts zet 
zich samen met haar echtgenoot 
de heer Weber al bijna 30 jaar 
meer dan 30 uur per week in voor 
de Stichting OIG-IHD. Ook draai-
de mevrouw Weber-Wubbolts el-
ke week, voor zowel de OIG-IHD 
als voor operakoor Belcanto, bar-
diensten.
 
Mevrouw Bonekamp-Molen-
kamp heeft zich vanaf 1962 tot 
heden voor vele uren per week 
op vrijwillige basis ingezet voor 
het algemeen belang van de be-
volking van Velsen. Zij is zeer be-
trokken bij de Naaldkerk. Al ja-
renlang is zij coördinator en uit-
voerder van de KWF Kankerbe-
strijding collectes, bestuurslid 
van de teken- en schildervereni-
ging Terpen Tijn en zij zich heeft 
vele jaren ingezet als mantelzor-
ger voor diverse familieleden en 
parochianen. (Foto: Reinder Wei-
dijk Fotogra� e)

Eerste sleutel uitgereikt
aan nieuwe bewoner Stadspark
Velsen - Woensdag 1 juli over-
handigden Floor Bal, wethou-
der Wonen en Eric van Kaam, 
directeur-bestuurder van wo-
ningcorporatie Velison Wo-
nen symbolisch de eerste sleu-
tel aan één van de bewoners 
van de onlangs opgeleverde 
nieuwbouwwoningen in Stads-
park in IJmuiden. De 23-jari-
ge Iris Kromhout van der Meer 
nam maar wat graag de sleu-
tel van haar eerste eigen huis in 
ontvangst. Vanwege de richtlij-
nen omtrent COVID-19 vond de 
bijeenkomst in een klein gezel-
schap plaats.
 
In oktober 2019 startte bouwbe-
drijf Dura Vermeer met de bouw 
van 54 woningen aan de Radar-
straat. Velison Wonen nam de 
woningen af voor de sociale ver-
huur. Het project maakt onder-
deel uit van de ontwikkeling 
van het gebied rond het Moer-
berg- en Gijzenveltplantsoen dat 
in 2000 door de gemeente Vel-
sen is benoemd als ontwikkelge-
bied. Naast het verbeteren van de 
ruimtelijke kwaliteit door hoog-
waardige woonbebouwing, moet 

het gebied uitgroeien tot een be-
langrijk park binnen IJmuiden. 
Wethouder Floor Bal: “Met de op-
levering van deze woningen is 
Stadspark IJmuiden qua woning-
bouw afgerond. Er is een mooie 
verscheidenheid aan woningen 
gerealiseerd, hoog en laag door 
elkaar. En natuurlijk duurzaam, 
want zo hoort dat in 2020. Hier 
krijgen jonge mensen én men-
sen met een beperking de moge-
lijkheid om op een prachtige plek 
zelfstandig te wonen.”
 
Goed wonen voor iedereen
Het nieuwbouwproject Stads-
park fase 5b aan de Radarstraat 
bestaat uit twee evenwijdige ge-
bouwen. Eén van de gebouwen 
voorziet in 27 sociale huurwonin-
gen, verdeeld over 3 woonlagen. 
De woningen zijn bedoeld voor 
starters. Het tweede complex 
wordt door Philadelphia Zorg in 
gebruik genomen en biedt woon-
ruimte aan 25 jongvolwassenen 
met een licht verstandelijke be-
perking waar zij naast het vaste 
team, 24 uur per dag gebruik kun-
nen maken van zorg op afstand 
in de vorm van digicontact. Di-

recteur Eric van Kaam: “Met deze 
nieuwe huizen is weer een mooie 
stap gezet in het bieden van di-
versiteit in het woningaanbod 
van Velsen. Goed wonen is voor 
iedereen belangrijk, niemand uit-
gesloten. Daar zetten wij ons met 
onze samenwerkingspartners 
graag voor in.”
 
Meer betaalbare huurwonin-
gen nodig
Betaalbare huurwoningen zijn 
hard nodig. De vraag naar socia-
le huurwoningen is groot. Zeker 
ook onder starters. Voor jongeren 
is het lastig om toegang te krij-
gen tot de woningmarkt. Dank-
zij dit project kunnen starters een 
prima start van hun wooncarriè-
re maken.
 
Duurzaamheid
Het project draagt bij aan het 
streven van de gemeente Velsen 
om de CO2-uitstoot te verminde-
ren. Elke woning heeft een aan-
tal eigen zonnepanelen om duur-
zaam energie mee op te wekken. 
De woningen hebben energiela-
bel A. (Foto: Reinder Weidijk Fo-
togra� e)

‘SAIL IJmuiden’ in Zee- en Havenmuseum
IJmuiden - Met het luiden van de 
bel hebben Florian Vreeburg, di-
recteur van de K.V.S.A. IJmuiden, 
en wethouder Jeroen Verwoort, 
vrijdag 3 juli de tentoonstelling 
SAIL IJmuiden geopend. Vooraf-
gaand spraken voorzitter van het 
museum, Cor Oudendijk, Florian 
Vreeburg en Jeroen Verwoort. Ie-
dereen is verheugd dat het muse-
um na 3 maanden sluiting weer 
open is voor publiek en dat met 
deze tentoonstelling de ‘tall ships’ 
in de vorm van ‘small ships’ toch 
in IJmuiden te zien zijn deze zo-
mer. 
Met de tentoonstelling SAIL 
IJMUIDEN laat het museum het 
publiek genieten van een parade 
van prachtige modellen van ‘sail-
waardige schepen’, zoals de clip-
per “Stad Amsterdam’, de ‘Ame-
rigo Vespucci’, de ‘Groene Draak’ 
en de ‘Danmark’.  Deze sail-para-

de van scheepsmodellen wordt 
gecombineerd met een (verkoop) 
expositie van maritiem schilder 
Willem Eerland. 
Deze tentoonstelling loopt tot 

en met 31 oktober. Het museum 
is geopend op woensdag-, zater-
dag- en zondagmiddag van 13.00 
tot 17.00 uur. (Foto: Ko van Leeu-
wen)

Deze constatering is te lezen in de 1e Bestuurs-
rapportage 2020 van de gemeente Velsen. Na 
het lezen van Kadernota 2021 e.v. kan eenie-
der tot de conclusie komen dat de � nanciële 
positie van Velsen niet ‘zorgelijk’ meer is maar 
gewoon ‘dramatisch’: Velsen is virtueel failliet. 
En de vraag hierbij hoe dit is ontstaan en waar-
om de gemeenteraad als kaderstellend en 
controlerend orgaan dit accepteert, geen kriti-
sche vragen stelt, en afwacht op maatregelen 
van het college van B&W. 
Even de feiten. Precies een jaar geleden bracht 
de gemeente de Perspectiefnota 2020 t/m 
2023 uit. Een fraai geschreven document 
waarin werd gemeld dat Velsen ‘� nancieel ge-
zond’ was en dat het ‘uitgangspunt is dat Vel-
sen � nancieel gezond is en blijft’. Kort daarna 
blijkt dat de jaarrekening 2019 sluit met een 
tekort van ruim € 5 miljoen en de begroting 
2020 met ruim € 3 miljoen. Om deze tekor-
ten te dekken is de Algemene reserve gedaald 
van ruim € 8 miljoen eind 2018 naar nul be-

gin 2020. De Bestuursrapportage 2020 meldt 
een aanvullend begrotingstekort in 2020 van 
ruim € 4 miljoen dat vooralsnog niet kan wor-
den gedekt omdat de Algemene reserve op is. 
En dat de e� ecten van de coronacrisis nog niet 
in het � nanciële beeld zijn opgenomen. Ver-
volgens geeft de Kadernota 2021 e.v. aan dat 
de komende jaren sprake is van verdere tekor-
ten van rond de € 3,5 miljoen per jaar! Het col-
lege van B&W meldt daarbij dat “onze � nanci-
ele positie onder druk staat”, een eufemisme 
dat de gemeenteraad klakkeloos schijnt te ac-
cepteren.
Inwoners en ondernemers van Velsen mogen 
van hun bestuur verwachten dat wordt ge-
stuurd op een huishoudboekje dat in balans is 
wat betreft inhoud en geld. Ons gemeentebe-
stuur heeft onvoldoende gestuurd waardoor 
nu gerepareerd moet worden; het is maar de 
vraag of dat tijdig gaat lukken.

R. Wit, Velserbroek

LEZERSPOST

‘Zorgelijke fi nanciële positie gemeente Velsen’
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Leerlingen Tender College geven IJmuiden een gezicht

Keuze 3: DFDS / Kop van de haven door Lars Steltenpohl.Keuze 2: Meeuw op pier door Fabiano Bleeker.

Keuze 1: Kitesurfen door Jill van der Kammen.

Eervolle vermelding 1: Schelpen door Quint Cassee. Eervolle vermelding 2: Vuurtoren door Bo van den Hoek.

IJmuiden - Afgelopen schooljaar 
hebben tien leerlingen uit 3 VM-
BO van het Tender College zich-
zelf de kennis over digitale foto-
gra�e eigen gemaakt. Gedurende 
het jaar hebben zij wekelijks les 
gekregen in de werking van de 
camera en de bijbehorende the-
orie gecombineerd met de nodi-
ge praktijkopdrachten.

Er werd onder andere aandacht 
besteed aan diafragma, iso-waar-
de, sluitertijden, composities en 
perspectieven. Dit alles verpakt in 
een compleet lessenpakket wel-
ke gegeven werd door docent 
en tevens freelance fotograaf, 
Mattijs Kuiper. Hij wist de leer-
lingen, welke speci�ek gekozen 
hadden voor dit vak, mee te ne-

men in de zoektocht naar het per-
fecte plaatje.
Door het uitzonderlijke verloop 
van het schooljaar, waar het ei-
genlijke doel was om voor een 
eigen gevonden opdrachtgever 
een fotoserie te reproduceren, 
besloot Mattijs zijn leerlingen op-
dracht te geven de kenmerken-
de elementen van IJmuiden te fo-

tograferen. Onderwerpen als ha-
vens, sluizen, pier en strand wer-
den als voorbeeld meegegeven. 
Dit alles verpakt in een fotoserie 
van acht foto’s waar zij een eind-
cijfer voor zouden krijgen.

Aan citymarketeer Friso Huizin-
ga de eer om een keuze te maken 
uit de gemaakte foto’s die voor 

hem voldeden aan de gestelde 
opdracht. Al met al een geslaag-
de opdracht met prachtige resul-
taten. Volgens Friso was het lastig 
een keuze te moeten maken tus-
sen de verschillende foto’s. Zoals 
hij zelf aangaf hebben alle leer-
lingen in ruime mate voldaan 
aan de opdracht en hebben zij 
IJmuiden op pakkende wijze we-

ten vast te leggen op de gevoeli-
ge plaat.

Inmiddels is bekend dat volgend 
jaar het Tender College het keu-
zevak fotogra�e weer op het 
rooster zal zetten, zodat een nieu-
we lichting aanstormende talen-
ten zich kunnen ontwikkelen tot 
volleerde fotografen.
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Bij BRAK! IJmuiden
Reizende fotoexpositie 
van Johanna Minnaard
IJmuiden - IJmuiden heeft de 
primeur. Dankzij BRAK! en Pie-
ter Vermeulen Museum is de-
ze zomer de fotoexpositie Sin-
gle Use Plastics oftewel SUP 
van Johanna Minnaard voor 
het eerst door publiek te bekij-
ken. Tot medio september in De 
Refter (rode gebouw tegenover 
het Wikkelhouse van #BRAK!). 
Op de bijzondere foto’s zie je 
ballonstokjes, wattenstaa�es, 
messen, vorken, lepels, bord-
jes, rietjes en roerstaa�es. Dit 
zijn de meest gevonden weg-
werpproducten op onze stran-
den. Zeedieren sterven door 
het eten van plastic resten 
en ook komen deeltjes in ons 
eten terecht. Laat je met deze 
prachtige foto-expositie geti-
teld ‘Over de dingen die voor-
bij gaan’ aan het denken zetten 
over je eigen plasticgebruik en 
eventuele alternatieven. De ex-
positie is mede mogelijk ge-
maakt door Rijkswaterstaat.

Kidsproof: uitje voor het hele 
gezin mét ijsje
Een bezoek aan de expositie is 
goed te combineren met een van 
de wandelingen uit de wande-
lapp van Pieter Vermeulen Mu-
seum en BRAK! De wandelingen 
starten bij het Wikkelhouse van 
BRAK! bij het Kennemermeer. Je 
vindt de wandelapp in de App-
store of op Google Play. Je kunt 
kiezen uit drie interactieve wan-
delingen waarbij je via de app 
vragen krijgt over wat je ziet in de 
de omgeving. Verzamel tijdens 
het wandelen zwerfvuil in een tas 
en lever deze in bij De Refter, dan 
krijg je in ruil daarvoor een ijsje. 
Let op, doe dit afval verzamelen 
i.v.m. met corona met een grijper 
of met handschoenen!

SUP in Europa
Op dit moment gebruiken Euro-
peanen 25 miljoen ton plastic per 

jaar, waarvan nog geen 30% ge-
recycled wordt. De hoeveelheid 
wegwerpplastic in zeeën neemt 
jaarlijks toe. Plastic bevat vaak 
giftige sto�en en wordt niet in de 
natuur afgebroken zoals bijvoor-
beeld papier. Veel dieren eten 
per ongeluk de plastic resten, bij-
voorbeeld zeeschildpadden, zee-
honden, verschillende soorten 
vissen en schaaldieren. De dieren 
kunnen hier ziek van worden.

Verbod op wegwerpplastic
Vanaf 2021 wordt een aantal 
plastic voorwerpen voor eenma-
lig gebruik, de zogenoemde sin-
gle used plastics (SUP’s), verbo-
den in Europa. Het gaat om bal-
lonstokjes, wattenstaa�es, mes-
sen, vorken, lepels, bordjes, riet-
jes en roerstaa�es. Deze produc-
ten worden verboden omdat ze 
veel gevonden worden langs 
stranden en ze makkelijk te ver-
mijden zijn. In Nederland gaat dit 
verbod in op 4 juli 2021.

Expositie en Basecamp IJmui-
den bezoeken
De expositie ‘Over de dingen die 
voorbij gaan’ bezoeken kan vanaf 
1 juli bij De Refter. De openingstij-
den zijn dagelijks van 9 tot 21 uur. 
Bij Basecamp IJmuiden is naast 
de foto-expositie nog veel meer 
te zien en beleven. In het prach-
tige duingebied nabij Kennemer-
meer en strand IJmuiden kun je 
een heerlijk koel drankje nemen 
op het terras van De Refter, bekijk 
de controversiële  kunstwerken 
Bikini Bar en Domestikator van 
kunstenaar Joep van Lieshout en 
bewonder de verschillende o�-
grid tiny houses waar je ook kunt 
overnachten. 

O�grid betekent dat er geen ge-
bruik wordt gemaakt van het 
elektriciteitsnetwerk of aardgas. 
De huisjes zijn qua energie zelf-
voorzienend. (Foto: aangeleverd)

Op vrijdag 19 juni is Jace Sie-
raad geboren in het ziekenhuis 
in Haarlem maar zijn woonplaats 
is IJmuiden. Dit melden de trotse 
opa’s en oma’s Leo en Ciska Sie-
raad en Jan en Annelia Kiewiet.
De ouders van deze kersverse 
IJmuidenaar zijn Lesley Sieraad 
en Svenja Kiewiet. 
Opa Leo schrijft: ,,Zij zijn ontzet-
tend gelukkig met deze prach-
tige zoon en ook heeft Jace een 

grote broer Dyano die enorm blij 
is met zijn broertje.’’
Deze leuke tekst stond in het 
kaartje: 
Lief broertje 
Jouw handje in de mijne, 
zo gaan we hand in hand,
als broers een ijzersterke band.
Ik ben al groter en jij bent nog zo 
klein, maar ik weet zeker, dat wij 
voor altijd vriendjes zullen zijn. 
Dyano

Zomerprogramma
voor Velsense jeugd
Velsen - Jongeren in Velsen 
kunnen zich van 6 juli tot en 
met 14 augustus inschrijven 
voor zomerse activiteiten! In 
het programma staan activitei-
ten zoals levend stratego, bas-
ketbal, muziek maken of zelfs 
het volgen van een musical 
workshop! Alle activiteiten zijn 
te vinden op: velsen.nl/zomer-
programma. 
 
Wethouder jeugd Sebastian Din-
jens: ,,De coronacrisis heeft een 
enorme impact op jongeren. 
De scholen gingen fysiek dicht, 
sportfaciliteiten werden geslo-
ten en evenementen werden af-
gelast. Voor sommige jongeren 
zullen ook de vakantieplannen 
gewijzigd zijn of zelfs helemaal 

niet doorgaan. Om er ondanks 
de maatregelen toch een mooie 
zomer van te maken, hebben we 
daarom een zomerprogramma 
opgesteld voor jongeren. Zo is er 
elke dag wel iets te doen!’’

Activiteiten
Het programma bevat activitei-
ten voor jeugd van 4 tot en met 
20 jaar. Bijna elke dag van de va-
kantie is er een activiteit op het 
gebied van sport, spel of muziek.

Het programma is tot stand ge-
komen door een samenwerking 
met Stichting Welzijn Velsen, het 
Sportloket, SportSupport, KOEL 
en 3x3 Unites. Kijk voor meer in-
formatie op velsen.nl/zomerpro-
gramma. (Foto’s: aangeleverd)

Pelgrimage houdt aan
Driehuis - Blijmoedig ondanks de 
regen werd er zaterdag weer ge-
pelgrimeerd op de Van den Von-
dellaan richting Hagelingerweg. 
Er werd gewandeld vanaf bede-
vaartplaats Onze Lieve Vrouwe 
ter Nood, beter bekend als ‘het 
putje van Heiloo’ naar Amster-
dam. Behalve kruizen werden 43 
km lang ook beeltenissen van Je-
zus en Maria door twee pelgrims 
meegedragen. ,,Deze dag her-
denken wij de eerste verschijning 
van Maria,” vertelt de kletsnatte 
vrouw in regenpak. ,,We denken 

erover om elke maand deze pel-
grimstocht te gaan maken. Pries-
ter Jeroen wil dit grootschaliger 
gaan organiseren.” 

Onze Lieve Vrouwe ter Nood te 
Heiloo is de grootste Mariale be-
devaartplaats in Nederland. De 
geschiedenis van het Heiligdom 
gaat terug tot het eind van de 14e 
eeuw. In de voorhof van de Ge-
nadekapel zou zich een put met 
heilzaam water bevinden. Meer 
informatie is te vinden op www.
olvternood.nl. (Arita Immerzeel)

Velsen - Dinsdag 30 juni was 
de laatste dag dat er gestemd 
kon worden op 78 projecten, 
die een sociale samenleving be-
ogen. De verkiezing was uitge-
schreven door VOOR, die onder-
nemen combineert met goed 
doen. Met de VOORbeeld-ver-
kiezing 2020 wordt 10 procent 
van hun omzet, dit keer 
€ 111.200 aan projecten gege-
ven, die de wereld mooier ma-
ken. Er is door ruim 28 duizend 
mensen gestemd. Stichting Fé-
lice, die het afscheid van een 
kindje een beetje mooier wil 
maken, bleek de meeste stem-
men verzameld te hebben en 
heeft in ieder geval € 15.000 ge-
wonnen. Penningmeester Sas-
kia Evers uit Driehuis, die enke-
le weken geleden als gast ‘aan 
tafel bij de redactie’ haar ver-
haal deed over het hoe en waar-

om van Stichting Félice, is dol-
blij. ,,Yes! Yes! Yes! Eén! Iedereen 
die op ons gestemd heeft, wil 
ik van harte bedanken! Ik kreeg 
zulke leuke reacties en wat was 
het spannend, tot het einde 
toe! Wat zullen we mooie din-
gen kunnen doen met dit geld!” 
De spanning houdt overigens 
voorlopig nog niet op, want uit 
de top 10 kiest een jury op 9 ju-
li nog twee genomineerde pro-
jecten. De drie projecten ma-
ken kans op het winnen van de 
hoofdprijs van € 81.200 tijdens 
de feestelijke finale op 8 okto-
ber 2020.

Teruglezen van het gesprek met 
Saskia Evers over Stichting Fé-
lice kan op www.jutter.nl/ar-
chieven of zoeken op Google.nl 
op ‘aan tafel bij de redactie fe-
lice’

Penningmeester bedankt stemmers
Stichting Félice glansrijk 
eerste in verkiezing

Afscheid van een 
bevlogen juf Elsa
Velserbroek - Na 45 jaar neemt 
juf Elsa van der Schee afscheid 
van het onderwijs. Van de Regen-
boog naar de Zebra in IJmuiden 
en daarna geëindigd op de Pio-
nier in Velserbroek. In haar car-
rière heeft ze honderden kinde-
ren leren lezen, rekenen en schrij-
ven. Vooral voor het leesonder-
wijs heeft ze zich al die jaren hard 
gemaakt. Afgelopen donderdag 
2 juli heeft zij de hele school ge-

trakteerd op een heerlijk soft ijs-
je dat ze persoonlijk aan ieder 
kind heeft uitgedeeld. Als school 
hebben alle kinderen in een ere-
haag gestaan en is ze toegezon-
gen met een mooi afscheidslied. 
,,We zullen haar expertise en col-
legialiteit ongeloo�ijk missen’’, al-
dus haar collega’s.  ,,We wensen 
haar heel veel geluk en gezond-
heid in Portugal!’’ (Foto: aangele-
verd) 

Aangenaam!

Aangenaam!

AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!
In deze rubriek stellen we nieuwe plaatsgenootjes voor. De mees-
te Velsense baby’s zien het levenslicht buiten Velsen en hun na-
men komen dus niet te staan bij de geboorteaankondigingen van 
de gemeente Velsen in deze krant. Daarom nu de mogelijkheid 
om uw (klein)kind in deze rubriek voor te stellen. Stuur een foto 
uiterlijk 4 weken na de geboorte naar redactie@jutter.nl. Deelna-
me is gratis.

Stichting Welzijn
Velsen presenteert 
visie op toekomst
Velsen - Stichting Welzijn Vel-
sen heeft een brochure uit-
gegeven met de titel ‘Visie en 
Transformatieplan Stichting 
Welzijn Velsen’.

In deze brochure presenteert de 
stichting haar visie op het socia-
le domein in Velsen en verduide-

lijkt de stichting haar toekomsti-
ge manier van werken: onderne-
mend, verbindend, wijkgericht en 
vanuit de vraag van de inwoners. 
De stichting is in Velsen inmid-
dels begonnen met een aantal pi-
lotprojecten die volledig op de-
ze manier van werken zijn geba-
seerd.

IJmuiden - Op donderdag 9 juli 
om 17.00 uur zendt RTV Seaport 
de tweede a�evering uit van 
.IJmuiden moet je zien. Hierin 
staan IJmuiden Rauw aan Zee en 
natuur en recreatie centraal. Te 
gast zijn wethouder Bram Diep-
straten, vrijwillig boswachter Hei-
ke Rieger van Natuurmonumen-

ten en Ineke van der Geest van 
Spaarnwoude Geeft Energie. Ook 
wordt ondernemer en kitesurfer 
Joris van Esssen van Makai Beach 
gevolgd tijdens een dag op het 
strand. De uitzending wordt 
meerdere malen herhaald en is 
ook te zien op YouTube.

IJmuiden moet je zien
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Schoolgebouw gesloten:
Laatste dag OBS De Vuurtoren Oost

IJmuiden - Met een daverend 
eindfeest heeft het team van OBS 
De Vuurtoren samen met de leer-
lingen afscheid genomen van 
het schoolgebouw aan de Hee-
renduinweg. Het leerlingen aan-
tal van de school, die tot nu toe 
twee locaties telde, daalt al enige 
tijd. In vijf jaar tijd waren er bijna 
zestig leerlingen minder en daar-
door kwam OBS De Vuurtoren on-
der de ophe�ngsnorm. Omdat 
daarin, op basis van de prognoses 
voor de komende jaren, geen ver-
betering in lijkt te gaan komen, 
besloot het bestuur van OPO 

IJmond eerder dit jaar om deze 
locatie na het verstrijken van het 
schooljaar op te he�en.

De locatie aan de Heerenduin-
weg telde nog ongeveer zeven-
tig leerlingen. Die waren ver-
deeld over drie groepen, steeds 
een combinatie van twee op-
eenvolgende leerjaren. Vorige 
week woensdag was voor hen 
in veel opzichten een bijzonde-
re dag. De leerlingen werden bij 
aankomst op school getrakteerd 
op een ontbijt in de klas. Daarna 
werd er bingo gespeeld. Er vie-

len mooie prijzen te winnen, zo-
als knu�eldieren, barbies en zelfs 
een racebaan. Aansluitend was 
het tijd voor een groot feest op 
het schoolplein. Kinder-DJ Blijwin 
was door het schoolteam inge-
schakeld om de leerlingen te ver-
maken en dat lukte goed. In po-
lonaise werd over het schoolplein 
gelopen en de stemming zat er 
goed in. 
Aan het eind van de ochtend  
werd het tijd om voor de laat-
ste keer het schoolgebouw in 
te gaan. Daar werden de laat-
ste spullen opgehaald en was er 
voor iedereen nog een cadeau-
tasje met daarin een keycord van 
de school. En toen was het mo-
ment daar. Donovan, de oudste 
leerling van deze locatie, kreeg 
symbolisch een enorme sleutel 
uitgereikt. Samen met juf Ida, de 
oudste leerkracht in het gebouw, 
sloot hij op deze manier het tijd-
perk van OBS De Vuurtoren, loca-
tie oost, af. Aan het Koningsplein 
1 te IJmuiden bevindt zich de an-
dere locatie van deze onderwijs-
instelling. 
Groep 7 zal daar na de zomerva-
kantie (dan dus als groep 8) les 
gaan krijgen. De andere leerlin-
gen hebben bij andere scholen 
een plekje gevonden. In de mees-
te gevallen zijn dat ook scholen 
die vallen onder het beheer van 
OPO IJmond. (Tekst en foto po-
lonaise: Bos Media Services, foto 
sleutelmoment: aangeleverd)

Iedere dag tot en met 14 au-
gustus tal van activiteiten 
voor de Velsense jeugd, zie: 
w w w. ve l s e n . n l / zo m e r p ro -
gramma. (Foto: aangeleverd)

9 JULI

Tweede a�evering van ‘.IJmui-
den moet je zien’ op RTV Seaport 
om 17.00 uur. Hierin staan IJmui-
den Rauw aan Zee en natuur en 
recreatie centraal. De uitzending 
wordt meerdere malen herhaald 
en is ook te zien op YouTube. 
(Foto: Erik Baalbergen)

10 JULI

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

Kunstenaarscollectief RiZoom 
exposeert in Pop-Up Galerie 
Bloemendaal, Bloemendaalse-
weg, 12.00-17.00 uur. Ook 11, 16, 
17 en 18 juli.

11 JULI

Het Kraaktheater in Driehuis (Ni-
colaas Beetslaan 5) stopt ermee 
en houdt snu�elmarkt om al-
le spullen uit het theatertje weg 
te geven van 09.00 tot 10.00 uur. 
(Foto: aangeleverd)

Gratis ZomerHockey bij Straw-
berries, 10.00-10.45 4-12 jaar, 
11.00-12.00 13-18 jaar. Iedere za-
terdag t/m 22 augustus, aanmel-
den niet nodig. (Foto: aangele-
verd)

Museumhuis Beeckestijn open 
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 
4 euro p.p. Tickets uitsluitend on-
line via www.museumhuizen.nl. 
(Foto: Arjan Bronkhorst)

Zee- en Havenmuseum geopend 
van 13.00 tot 17.00 uur. Exposi-
tie: SAIL IJmuiden, ‘Koopvaardij 
en Visserij in WO II’, Tiny Schee-
pers,  4 speurtochten, escape-

▲

Regioplan Noordzeekanaalgebied zet 
koers uit voor energietransitie industrie
Velsen - Bijna dertig bedrijven 
in het Noordzeekanaalgebied, 
groot en klein, zetten verduurza-
ming hoog op de agenda. Zij zijn 
de koplopers in de energietransi-
tie en spelen een sleutelrol om 
van het gebied de groene stekker 
voor de regio te maken. De ambi-
ties zijn groot, samen kunnen we 
die realiseren, zo blijkt uit het re-
gioplan Noordzeekanaalgebied.
 
Op 30 juni zijn alle Regioplannen 
aangeboden aan minister Wiebes 
van Economische Zaken en Kli-
maat. Na het lezen van de plan-
nen reageerde Wiebes verheugd. 
,,Uit de geplande projecten blijkt 
dat de bedrijven meer CO2-re-
ductie voorstellen dan de gestel-
de doelen. We hebben dit soort 
plannen nodig om onze klimaat-
doelen te halen en ons een weg 
uit de crisis en naar nieuwe groei 
en innovatie te investeren.’’
 
Het Regioplan NZKG geeft een 
beeld van de ontwikkelingen op 
het gebied van industriële CO2-
emissie reductie en energiebe-
sparing in het Noordzeekanaal-
gebied. CO2 reductie is haalbaar. 

Uit de projecten van de bedrij-
ven blijkt dat de initiatieven van 
de bedrijven kunnen zorgen voor 
een CO2-reductie van bijna 15 
megaton (Mton). Dit is ruim bo-
ven de gestelde ambitie van 4,2 
Mton voor het Noordzeekanaal-
gebied. Het grootste deel van de-
ze reductie wordt gerealiseerd 
met de projecten van Tata Steel 
(samen 7,4 Mton) en de sluiting 
van de Vattenfall Hemweg-ko-
lencentrale (CO2-reductie van 2,5 
Mton).
 
Enerzijds geven bedrijven aan dat 
het Regioplan kansen biedt. Ruud 
Stevens, projectmanager Heront-
wikkeling Hemweg bij Vatten-
fall vertelde hierover het volgen-
de. ,,Onze planning is sterk afhan-
kelijk van externe factoren zoals 
marktvraag, overheidsbeleid en 
de snelheid waarmee de regio-
nale infrastructuren ontwikkelen. 
We zoeken actief contact met an-
dere partijen en stakeholders om 
samen op te trekken binnen deze 
onderwerpen.’’ 
Anderzijds geeft het plan inzicht 
in de inspanningen van de bedrij-
ven voor verlaging van CO2 uit-

stoot en weergeeft het de knel-
punten en randvoorwaarden die 
de realisatie en voortgang van 
projecten belemmert. Jona de 
Kruif, manager bij Bunge consta-
teerde dit. ,,Het vereenvoudigen 
van de regelgeving, het versnel-
len van het vergunningstraject 
en een platform om vraag en aan-
bod te koppelen, zijn essentieel 
om de transitie naar de circulaire 
economie te versnellen’’.
 
Met het Regioplan NZKG is een 
belangrijke stap gezet om de 
energietransitie versneld en suc-
cesvol te realiseren.
 
Webinar over Regioplan NZKG
Op woensdag 1 juli vond een we-
binar plaats waarin overheden en 
bedrijven in gesprek gingen over 
het Regioplan NZKG. Ook ga-
ven subsidie-experts van de Rijs-
dienst voor Ondernemend Ne-
derland (RVO) en van het ministe-
rie van Economische Zaken en Kli-
maat (EZK) informatie over subsi-
dies voor energietransitie plan-
nen bij bedrijven. Het webinar is 
terug te zien via www.noordzee-
kanaalgebied.nl.

spel. (Foto: aangeleverd)

Kunstenaarscollectief RiZoom 
exposeert in Pop-Up Galerie 
Bloemendaal, Bloemendaalse-
weg, 12.00-17.00 uur. Ook 16, 17 
en 18 juli.

12 JULI
Museumhuis Beeckestijn open 
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 
4 euro p.p. Tickets uitsluitend on-
line via www.museumhuizen.n

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

Exclusief �lmarrangement Koop-
vaardij in WO II in het IJmuider 
Zee- en Havenmuseum: een �lm 
van 30 minuten in de �lmzaal 
van het museum, ko�e/thee 
met een gebakje, bezoek ten-
toonstelling/museum en afslui-
tend een hapje en een drankje, 
vanaf 14.00 uur. Kosten: € 12,50. 
Reserveren: www.zeehavenmu-
seum.nl. Ook 19 en 26 juli. Voor 
gewoon bezoek is het museum 
open van 13.00 tot 17.00 uur. 
(Foto: aangeleverd)

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

Zee- en Havenmuseum geopend 
van 13.00 tot 17.00 uur. Expositie: 
SAIL IJmuiden, ‘Koopvaardij en 
Visserij in WO II’, Tiny Scheepers,  
4 speurtochten, escapespel. 

16 JULI
Kunstenaarscollectief RiZoom 
exposeert in Pop-Up Galerie 
Bloemendaal, Bloemendaalse-
weg, 12.00-17.00 uur. Ook 17 en 
18 juli.

Bonden bereiken akkoord

Stakingsgolf  
Tata Steel voorbij
Velsen - Het werkgelegen-
heidspact van Tata Steel 
wordt met vijf jaar verlengd. 
De overeenkomst was gel-
dig tot volgend jaar okto-
ber, maar blijft nu tot oktober 
2026 van kracht. Ook zullen 
door de geplande reorgani-
satie bij het staalbedrijf geen 
gedwongen ontslagen vallen. 
Dat is het resultaat van onder-
handelingen tussen de direc-
tie van Tata Steel Nederland 
en de vakbonden. Vrijdag-
middag kreeg het personeel 
schriftelijke uitleg van de di-
rectie.

De vakbonden hebben vrijdag 
om 14.00 uur de laatste stakers 
opgeroepen het werk weer te 
hervatten. Met het bereiken van 
een akkoord komt een einde 
aan een roerige maand bij Ta-
ta Steel, waarin voor het eerst 
sinds bijna dertig jaar de staal-

productie door staking geheel 
werd stilgelegd. Het personeel 
van het bedrijf reageert in eer-
ste instantie opgelucht op het 
nieuws, maar blijft tegelijker-
tijd ook afwachtend en strijd-
baar. Men is blij dat de rust bin-
nen het concern terugkeert, 
maar de zorgen lijken voorals-
nog niet helemaal te zijn weg-
genomen. Dat heeft niet alleen 
te maken met wat er intern de 
laatste weken is voorgevallen, 
maar ook met de onzekerheid 
op de staalmarkt.

Onvrede
De stakingsacties van de afge-
lopen weken hebben duidelijk 
gemaakt hoe groot de onvrede 
onder het personeel is over de 
wijze waarop de Nederlandse 
tak van Tata Steel wordt geleid. 
Dat er nu concrete afspraken 
zijn gemaakt over de toekomst, 
stemt hen weliswaar tevreden, 

maar tegelijk lijkt er weinig 
voor nodig te zijn om opnieuw 
de barricades te beklimmen, 
mocht dat nodig zijn. De vak-
bonden hebben met de directie 
van Tata Steel Nederland niet al-
leen afspraken gemaakt over de 
werkgelegenheid. 

Ook is vastgelegd dat er in be-
ginsel geen onderdelen van 
het bedrijf zullen worden ver-
kocht. Ook zullen er geen acti-
viteiten worden uitbesteed aan 
derden. Duidelijkheid over het 
plotselinge vertrek van directie-
voorzitter Theo Henrar is er nog 
niet. In vakbondskringen wordt 
er rekening mee gehouden dat 
die duidelijk er ook niet gaat 
komen. In elk geval zal er de ko-
mende maanden nog regelma-
tig overleg zijn tussen de vak-
bonden en de directie van het 
staalbedrijf.
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Afdalingen bij Snowworld na 
coronasluiting weer mogelijk
Velsen - Alle vestigingen van 
Snowworld zijn woensdag weer 
open gegaan. Daarmee is een 
eind gekomen aan de corona-
sluiting, die 107 dagen heeft ge-
duurd. Het bedrijf heeft deze peri-
ode onder meer gebruikt om on-
derhoudswerkzaamheden uit te 
voeren en toekomstplannen ver-
der uit te werken.

Snowworld exploiteert skibanen 
op acht locaties in het land. Ook 
een indoor skydivecentrum en 
een klimcentrum maken deel uit 
van het bedrijf. Sinds anderhalf 
jaar is ook de skibaan in Velsen-
Zuid onderdeel van het concern. 
Kort daarna werden de skibanen 
in Rucphen en Terneuzen aan de 
groep toegevoegd. Volgens CEO 
Wim Hubrechtsen zijn er geen 
plannen om het aantal locaties in 
Nederland verder uit te breiden. 
Wel wil het bedrijf verder groei-
en door op de bestaande locaties 
het pakket aan activiteiten te ver-
ruimen. Ook zijn er plannen op 
Europees niveau, maar daarover 
kan Hubrechtsen nog weinig los-
laten. Omdat het bedrijf beursge-
noteerd is, heeft hij te maken met 
strikte regels inzake de informa-
tieverstrekking. Wel wil hij kwijt 
dat Snowworld de ambitie heeft 
om Europees marktleider te wor-
den in deze branche.

De groep telt alles bij elkaar onge-
veer 1400 medewerkers. Voor hen 
waren het de afgelopen maan-
den onzekere tijden. Hubrecht-
sen: ,,We hebben er na de sluiting 
eerst voor gezorgd dat er rust 
kwam in de organisatie. Dat heb-
ben gedaan door veel te commu-
niceren naar onze medewerkers. 
Elke week een videoboodschap 

met de stand van zaken. Voor-
al duidelijk maken dat men niet 
hoefde te vrezen voor het verlie-
zen van de job. Uiteindelijk kwam 
er rust. Daarna zijn we achterstal-
lig onderhoud gaan uitvoeren. 
Ook hebben we als het ware ons-
zelf opnieuw uitgevonden. We 
zijn gestart met een heel nieuw 
ticketingsysteem en we hebben 
onze marketing anders opgezet.’’ 
Op de locatie in Velsen-Zuid be-
staan geen plannen om de be-
staande hal uit te breiden of aan 
te passen. Wel zal het aanbod ver-
ruimd worden door ook buiten-
sporten te gaan aanbieden. Der-
gelijke vernieuwingen zullen ook 
op andere locaties worden uitge-
voerd. ,,We hebben een duidelij-
ke ambitie om als groep verder te 
groeien’’, aldus Hubrechtsen.

Die ambitie past uitstekend bij 
de plannen die de gemeente Vel-
sen en Recreatieschap Spaarn-
woude hebben voor het  verder 
ontwikkelen van het recreatie-
gebied Spaarnwoude. In de vi-
sie Spaarnwoude 2040 staat be-
schreven welke stappen gezet 
moeten worden om dat te berei-
ken. Wethouder Bram Diepstra-
ten is als bestuurder van Recrea-
tieschap Spaarnwoude nauw be-
trokken bij dat proces. De term 
“thrillseeking” valt als het type 
evenementen in Spaarnwoude 
wordt beschreven. Diepstraten: 
,,Dat past wel bij Velsen. We heb-
ben de watersporten aan de ene 
kant en Spaarnwoude aan de an-
dere kant. Hij wijst op de veelzij-
digheid van het aanbod: ,,Vlak-
bij station Spaarnwoude is een 
locatie waar allerlei activiteiten 
plaatsvinden, dan heb je boerde-
rij Zorgvrij, waar vooral natuur en 

ecologie centraal staan en je hebt 
dit gebied bij Snowworld met de 
wat intensievere activiteiten, zo-
als het terrein voor de mountain-
bikers en de klimmuur op de heu-
vel.’’ Hij legt uit dat het de bedoe-
ling is om op plekken waar de na-
tuur al prominent aanwezig is, 
de natuurwaarde verder te ver-
sterken en op andere plekken de 
sportieve activiteiten te clusteren.

Woensdag maakte CEO Hu-
brechtsen een rondrit langs alle 
locaties van Snowworld om die 
o�cieel te heropenen. In Velsen-
Zuid deed hij dat samen met wet-
houder Diepstraten. Hem viel de 
eer te beurt om het rode lint, dat 
voor de skibaan was gespannen, 
door te knippen. De wethouder 
was eerder wel al in het pand van 
Snowworld geweest, maar stond 
nog niet eerder op de piste. ,,Ik 
heb het nog nooit zo koud gehad 
in de zomer’’, grapte hij. Zelf stond 
hij nog nooit op de lange latten, 
maar de uitnoding van het bedrijf 
om een skiles te komen volgen 
heeft hij aangenomen. ,,Voor het 
eind van het jaar kunt u zelf naar 
beneden skiën’’, verzekerde Hu-
brechtsen hem. Diepstraten stip-
te in zijn toespraak aan dat het 
voor veel ondernemers een lasti-
ge periode is. ,,Veel mensen heb-
ben onzekerheid over hun werk 
en we hebben als gemeente niet 
altijd een oplossing.’’ Tegen het 
team van Snowworld zei hij: ,,Ik 
ben blij dat we weer open kun-
nen.’’ 
Het woord ‘we’ was daarbij een 
bewuste keuze: ,,Ik wil daarmee 
benadrukken dat gemeente en 
ondernemers samen moeten op-
trekken.’’ (Tekst en foto: Bos Media 
Services)

De uitgever van deze krant kan 

geen enkele aansprakelijkheid 

aanvaarden voor schade van 

welke aard ook, ontstaan door het  

niet tijdig en/of onjuist plaatsen 

van advertenties in onze bladen. 

Fouten in telefonisch opgegeven 

advertenties of ontstaan door 

onduidelijk handschrift van de 

opdrachtgever behoeven door ons 

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

tuur van voor 1995, platenspeler, 

versterker, boxen enz. Ik haal het 

graag bij u op. Tel. 0251-1234567

* Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektrische en 

gewone �etsen om te knutselen. Tel. 

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

zonder beschadiging en rookvrij kleur 

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

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

heeren van velsen. Er zijn jassen 

verwisseld van het merk suitable. Tel. 

0255-769026Gevraagd:Artiszegels voor een klas kinderen 

van heliomare in heemskerk. Tel. 

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

in goede staat    werk prima ijmuiden 

prijs 50,-. Tel. 06-25141306

Te koop:Nog prima te gebruiken heren�ets. 

Batavus comanche. Prijs slechts 50 

euro. Tel. 023-5376051

Te koop:Rechte bank antraciet grijze stof. 

Goed zitcomfort, geen doorgezakte 

kussens, onbeschadigd, rookvrij. 65 

euro. Tel. 06-83020671

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

Kleur gemelleerd beige grijs. 35 euro. 

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

asielzoeker. Framehoogte ong 53 cm. 

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

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

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

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

kabel mes 630mm lang bijna nieuw 2 x 

gebruikt 25,-. Tel. 0255-532578

Te koop:Jong mooi gekleurd parkietje, kan 

makelijk tam gemaakt worden. Prijs 

10, -. Tel. 0255-532538

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

Gevraagd:Artis zegels / kaarten van de 

dekamarkt voor een groep mensen 

met een rugzakje. Geen handel . Tel. 

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

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

dieren op rijm van rikkert zuiderveld. 

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

125,-. Tel: 06-10770055

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

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

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

haardstell en scherm 30,-, weegschaal 

± 60 jr. oud 30,-, Nijntje huis en 

toebehoren 20,-, persisch kleed 25,-. 

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

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

536794/06-1234567Te koop:

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

200,-, koets met gouden paard 

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

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

kan bezorgd worden. 20,-. Tel: 

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

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

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

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

Naaimach. 65,-, kinder�etsmand 30,-, 

honden �etsmand 20,-, gr. mensen 

step 20,-. Tel: 023-5255325

Te koop:Bokszak Perry en handschoenen 30,-, 

kroonluchter geel kopern, hangend 

aan koperen ketting, 4 kaarsen, antiek, 

60,-. Tel: 06-37581515
Aangeboden:

Gratis af te halen, 2-persoonsbed 

en grenen linnenkast. Tel: 0255-

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

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

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

scho�el 5,-. Tel: 023-5271991

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

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

28” 200,-, stations�ets 40,-. Tel: 

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

geheel nagekeken, 79,99. Tel: 

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

Te koop:Fietszitje bobike achter tot 6 jr 

compleet 30,- �etszitje voorop incl. 

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

023-5254462Te koop:Splinternieuwe pumps in wit, 

zwart, rood en donkerblauw. Maat 

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

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

nagekeken worden 25,-, damessport�ets 

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

06-57536135Gevraagd:Opa en oma willen graag met 

kleinkinderen naar Artis. Wie heeft er 

nog Deka Artis zegels over. Tel: 0255-

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

neetje Deka Velserbroek. Speciaal 

aandenken. Tegen beloning. Tel: 

023-5252098Te koop:Tinnen ambacten van paarden tot 

dokter, schaapsherder 90% tin, 

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

0255-520859Te koop:Seniorenbed + bijbeh grenen 

nachtkastje. Bedhoogte, voeten- en 

hoofdeind zijn electrisch verstelbaar. 

175,-. Tel. 06-12345670

Gevraagd:Wil graag met al mijn kleinkinderen 

naar artis. Heb nog 5 deka artiszegels 

tekort. Wie kan mij helpen? Tel. 

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

Maeve Binchu à 2,50, bouqetreeks, 

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

Te koop:Dekbedovertrekset, 1, 2 pers. 

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

verpakking) Hoenderveren hoofdkus-

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

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

kussentje 10,-, dia’s van Sail 

gratis, schilderezel gratis. Tel: 

06-10481166/0255-511807

Te koop:Twinny load �etsdrager met gebruiks-

aanw. verlichting en nummerplaat en 

trekhaak, 85,-. Tel: 06-19206479

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

bodems, 2 matrassen, 2 nachtkastjes, 

200,-. Tel: 06-40146864

Aangeboden:
6 Vomar spaarkaarten voor keuken-

messen en 7 volle Eftelingkaarten van 

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

kunstboeken, samen 50,-. Tel: 

06-22834077Aangeboden:
Vouwwagen merk camplet met 

kampeerspullen, in goede staat 250 

euro. Tel. 023-5382301

Te koop:Boeken: Velsen en Ijmuiden, heden en 

Verleden van Piet de Greef 10,-, ‘Eene 

plaats van grooten omvang 100 jr. IJm. 

en Noordzeekanaal o.a. Siebe Rolle 

10,-. Heren rib�uwelen 7/8 zomerjas, 

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

herenblazer niet getailleerd, mt. 50 

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

en 2017, per jaargang 20,-. Tel: 

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

magnetron samsung 60 euro. Tel. 

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

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

honde�etsmand 20,-, volwassenen 

step 20,-. Tel. 023-5255325

De uitgever van deze krant kan 

geen enkele aansprakelijkheid 

aanvaarden voor schade van 

welke aard ook, ontstaan door het  

niet tijdig en/of onjuist plaatsen 

van advertenties in onze bladen. 

Fouten in telefonisch opgegeven 

advertenties of ontstaan door 

onduidelijk handschrift van de 

opdrachtgever behoeven door ons 

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

tuur van voor 1995, platenspeler, 

versterker, boxen enz. Ik haal het 

graag bij u op. Tel. 0251-212896

* Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektrische en 

gewone �etsen om te knutselen. Tel. 

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

zonder beschadiging en rookvrij kleur 

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

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

heeren van velsen. Er zijn jassen 

verwisseld van het merk suitable. Tel. 

0255-769026Gevraagd:Artiszegels voor een klas kinderen 

van heliomare in heemskerk. Tel. 

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

in goede staat    werk prima ijmuiden 

prijs 50,-. Tel. 06-1234567

Te koop:Nog prima te gebruiken heren�ets. 

Batavus comanche. Prijs slechts 50 

euro. Tel. 023-5376051

Te koop:Rechte bank antraciet grijze stof. 

Goed zitcomfort, geen doorgezakte 

kussens, onbeschadigd, rookvrij. 65 

euro. Tel. 06-83020671

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

Kleur gemelleerd beige grijs. 35 euro. 

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

asielzoeker. Framehoogte ong 53 cm. 

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

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

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

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

kabel mes 630mm lang bijna nieuw 2 x 

gebruikt 25,-. Tel. 0255-532578

Te koop:Jong mooi gekleurd parkietje, kan 

makelijk tam gemaakt worden. Prijs 

10, -. Tel. 0255-532538

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

Gevraagd:Artis zegels / kaarten van de 

dekamarkt voor een groep mensen 

met een rugzakje. Geen handel . Tel. 

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

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

dieren op rijm van rikkert zuiderveld. 

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

125,-. Tel: 06-10770055

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

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

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

haardstell en scherm 30,-, weegschaal 

± 60 jr. oud 30,-, Nijntje huis en 

toebehoren 20,-, persisch kleed 25,-. 

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

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

536794/06-36403342

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

200,-, koets met gouden paard 

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

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

kan bezorgd worden. 20,-. Tel: 

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

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

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

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

Naaimach. 65,-, kinder�etsmand 30,-, 

honden �etsmand 20,-, gr. mensen 

step 20,-. Tel: 023-123456

Te koop:Bokszak Perry en handschoenen 30,-, 

kroonluchter geel kopern, hangend 

aan koperen ketting, 4 kaarsen, antiek, 

60,-. Tel: 06-1234567
Aangeboden:

Gratis af te halen, 2-persoonsbed 

en grenen linnenkast. Tel: 0255-

517955/06-30128326

Te koop:Espressoapp. Dolce Gusto Picollo 

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

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

scho�el 5,-. Tel: 023-5271991

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

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

28” 200,-, stations�ets 40,-. Tel: 

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

geheel nagekeken, 79,99. Tel: 

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

Te koop:Fietszitje bobike achter tot 6 jr 

compleet 30,- �etszitje voorop incl. 

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

023-1234567Te koop:Splinternieuwe pumps in wit, 

zwart, rood en donkerblauw. Maat 

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

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

nagekeken worden 25,-, damessport�ets 

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

06-57536135Gevraagd:Opa en oma willen graag met 

kleinkinderen naar Artis. Wie heeft er 

nog Deka Artis zegels over. Tel: 0255-

533439/06-21393819

Verloren:18-4-2018 Rood leren portemon-

neetje Deka Velserbroek. Speciaal 

aandenken. Tegen beloning. Tel: 

023-5252098Te koop:Tinnen ambacten van paarden tot 

dokter, schaapsherder 90% tin, 

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

0255-520859Te koop:Seniorenbed + bijbeh grenen 

nachtkastje. Bedhoogte, voeten- en 

hoofdeind zijn electrisch verstelbaar. 

175,-. Tel. 06-19461040

Gevraagd:Wil graag met al mijn kleinkinderen 

naar artis. Heb nog 5 deka artiszegels 

tekort. Wie kan mij helpen? Tel. 

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

Maeve Binchu à 2,50, bouqetreeks, 

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

Te koop:Dekbedovertrekset, 1, 2 pers. 

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

verpakking) Hoenderveren hoofdkus-

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

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

kussentje 10,-, dia’s van Sail 

gratis, schilderezel gratis. Tel: 

06-10481166/0255-1234567

Te koop:Twinny load �etsdrager met gebruiks-

aanw. verlichting en nummerplaat en 

trekhaak, 85,-. Tel: 06-19206479

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

bodems, 2 matrassen, 2 nachtkastjes, 

200,-. Tel: 06-40146864

Aangeboden:
6 Vomar spaarkaarten voor keuken-

messen en 7 volle Eftelingkaarten van 

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

kunstboeken, samen 50,-. Tel: 

06-1234567Aangeboden:
Vouwwagen merk camplet met 

kampeerspullen, in goede staat 250 

euro. Tel. 023-5382301

Te koop:Boeken: Velsen en Ijmuiden, heden en 

Verleden van Piet de Greef 10,-, ‘Eene 

plaats van grooten omvang 100 jr. IJm. 

en Noordzeekanaal o.a. Siebe Rolle 

10,-. Heren rib�uwelen 7/8 zomerjas, 

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

herenblazer niet getailleerd, mt. 50 

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

en 2017, per jaargang 20,-. Tel: 

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

magnetron samsung 60 euro. Tel. 

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

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

honde�etsmand 20,-, volwassenen 

step 20,-. Tel. 023-5255325

De uitgever van deze krant kan 

geen enkele aansprakelijkheid 

aanvaarden voor schade van 

welke aard ook, ontstaan door het  

niet tijdig en/of onjuist plaatsen 

van advertenties in onze bladen. 

Fouten in telefonisch opgegeven 

advertenties of ontstaan door 

onduidelijk handschrift van de 

opdrachtgever behoeven door ons 

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

tuur van voor 1995, platenspeler, 

versterker, boxen enz. Ik haal het 

graag bij u op. Tel. 0251-212896

* Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektrische en 

gewone �etsen om te knutselen. 

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

zonder beschadiging en rookvrij kleur 

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

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

heeren van velsen. Er zijn jassen 

verwisseld van het merk suitable. Tel. 

0255-769026Gevraagd:Artiszegels voor een klas kinderen 

van heliomare in heemskerk. Tel. 

02511234567Te koop:Wasmachine siemens type e 16 16 

in goede staat    werk prima ijmuiden 

prijs 50,-. Tel. 06-25141306

Te koop:Nog prima te gebruiken heren�ets. 

Batavus comanche. Prijs slechts 50 

euro. Tel. 023-5376051

Te koop:Rechte bank antraciet grijze stof. 

Goed zitcomfort, geen doorgezakte 

kussens, onbeschadigd, rookvrij. 65 

euro. Tel. 06-83020671

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

Kleur gemelleerd beige grijs. 35 euro. 

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

asielzoeker. Framehoogte ong 53 cm. 

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

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

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

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

kabel mes 630mm lang bijna nieuw 2 x 

gebruikt 25,-. Tel. 0255-532578

Te koop:Jong mooi gekleurd parkietje, kan 

makelijk tam gemaakt worden. Prijs 

10, -. Tel. 0255-532538

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

Gevraagd:Artis zegels / kaarten van de 

dekamarkt voor een groep mensen 

met een rugzakje. Geen handel . Tel. 

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

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

dieren op rijm van rikkert zuiderveld. 

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

125,-. Tel: 06-10770055

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

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

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

haardstell en scherm 30,-, weegschaal 

± 60 jr. oud 30,-, Nijntje huis en 

toebehoren 20,-, persisch kleed 25,-. 

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

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

536794/06-36403342

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

200,-, koets met gouden paard 

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

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

kan bezorgd worden. 20,-. Tel: 

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

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

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

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

Naaimach. 65,-, kinder�etsmand 30,-, 

honden �etsmand 20,-, gr. mensen 

step 20,-. Tel: 023-5255325

Te koop:Bokszak Perry en handschoenen 30,-, 

kroonluchter geel kopern, hangend 

aan koperen ketting, 4 kaarsen, antiek, 

60,-. Tel: 06-37581515
Aangeboden:

Gratis af te halen, 2-persoonsbed 

en grenen linnenkast. Tel: 0255-

517955/06-30128326

Te koop:Espressoapp. Dolce Gusto Picollo 

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

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

scho�el 5,-. Tel: 023-5271991

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

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

28” 200,-, stations�ets 40,-. Tel: 

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

geheel nagekeken, 79,99. Tel: 

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

Te koop:Fietszitje bobike achter tot 6 jr 

compleet 30,- �etszitje voorop incl. 

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

023-5254462Te koop:Splinternieuwe pumps in wit, 

zwart, rood en donkerblauw. Maat 

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

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

nagekeken worden 25,-, damessport�ets 

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

06-57536135Gevraagd:Opa en oma willen graag met 

kleinkinderen naar Artis. Wie heeft er 

nog Deka Artis zegels over. Tel: 0255-

533439/06-21393819

Verloren:18-4-2018 Rood leren portemon-

neetje Deka Velserbroek. Speciaal 

aandenken. Tegen beloning. Tel: 

023-1234567Te koop:Tinnen ambacten van paarden tot 

dokter, schaapsherder 90% tin, 

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

0255-520859Te koop:Seniorenbed + bijbeh grenen 

nachtkastje. Bedhoogte, voeten- en 

hoofdeind zijn electrisch verstelbaar. 

175,-. Tel. 06-19461040

Gevraagd:Wil graag met al mijn kleinkinderen 

naar artis. Heb nog 5 deka artiszegels 

tekort. Wie kan mij helpen? 

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

Maeve Binchu à 2,50, bouqetreeks, 

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

Te koop:Dekbedovertrekset, 1, 2 pers. 

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

verpakking) Hoenderveren hoofdkus-

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

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

kussentje 10,-, dia’s van Sail 

gratis, schilderezel gratis. Tel: 

06-10481166/0255-511807

Te koop:Twinny load �etsdrager met gebruiks-

aanw. verlichting en nummerplaat en 

trekhaak, 85,-. Tel: 06-19206479

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

bodems, 2 matrassen, 2 nachtkastjes, 

200,-. Tel: 06-40146864

Aangeboden:
6 Vomar spaarkaarten voor keuken-

messen en 7 volle Eftelingkaarten van 

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

kunstboeken, samen 50,-. Tel: 

06-22834077Aangeboden:
Vouwwagen merk camplet met 

kampeerspullen, in goede staat 250 

euro. Tel. 023-5382301

Te koop:Boeken: Velsen en Ijmuiden, heden en 

Verleden van Piet de Greef 10,-, ‘Eene 

plaats van grooten omvang 100 jr. IJm. 

en Noordzeekanaal o.a. Siebe Rolle 

10,-. Heren rib�uwelen 7/8 zomerjas, 

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

herenblazer niet getailleerd, mt. 50 

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

en 2017, per jaargang 20,-. Tel: 

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

magnetron samsung 60 euro. Tel. 

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

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

honde�etsmand 20,-, volwassenen 

step 20,-. Tel. 023-5255325

Door: Arita Immerzeel

Door: Arita Immerzeel

HET VERHAALTJE 
BIJ HET KABAALTJE

HET VERHAALTJE 
BIJ HET KABAALTJE

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

Monica Koudstaal, 58 jaar, woon-
achtig in Velserbroek, liep maan-
dagmorgen 29 juni al vroeg haar 
vaste rondje met de hond langs 
de vliet. Terug naar huis liep zij 
over de Rietkamp, toen haar oog 
op de bewuste trouwring viel. 
,,Hij lag daar zo maar op het trot-
toir, een gouden trouwring.” Di-
rect heeft zij een kabaaltje ge-
plaatst met haar vondst en mel-
ding gedaan via de gemeente. 
Ook heeft zij de vondst gemeld 
op diverse pagina’s van facebook. 
Er is nog geen reactie gekomen, 

van iemand die de ring mist. Wel 
wordt er commentaar geleverd, 
zoals de reactie dat de ring wel-
licht bewust weggegooid is, om-
dat iemand er vanaf wou. Moni-
ca hoopt op een mooiere a�oop. 

,,Er zijn net twee baby’s geboren 
op de Rietkamp, wie weet is de 
ring van iemand die op kraambe-
zoek kwam?” mijmert zij. ,,Of mis-
schien herkent iemand de datum 
van trouwen? Ik denk wel dat het 
om een leeftijdsgenoot of -geno-
te gaat, iemand van ergens in de 
50 of net 60 jaar, gezien de datum 
van trouwen”. In de ring staat ove-
rigens een naam gegraveerd. Mo-
nica heeft er bewust voor geko-
zen om die naam niet kenbaar te 
maken, zodat als een gedupeer-
de zich meldt, het noemen van 
de juiste naam zal bewijzen dat 
de ring bij diegene hoort. ,,Hoe 
leuk zou dat zijn!” besluit Monica, 
die in de lach schiet bij dat mooie 
vooruitzicht.

Gevonden: 
Trouwring omgeving Rietkamp 
Velserbroek, datum  31-01-1982
Tel. 06-44659179

Theater in de tuin
Salieri en Mozart in de Maasstraat
IJmuiden - Salieri en Mozart is 
een theatersolo door Mark van 
den Berg, op 8 augustus om 
21 uur te zien een tuin aan de 
Maasstraat in IJmuiden. Er zijn 
maximaal 16 plaatsen beschik-
baar. Entree 10 euro (inclusief 
drankje na a�oop).

Salieri en Mozart is een voorstel-
ling over toewijding, macht en 
de grenzen van de menselijke 
psyche. Al tijdens zijn leven ging 
het hardnekkige gerucht dat Sa-
lieri uit jaloezie Mozart zou heb-
ben vergiftigd, iets wat Salieri op 
het einde van zijn leven ten stel-
ligste ontkende. Na onderzoek is 
ooit vastgesteld dat Mozart is ge-
storven aan de gevolgen van een 
ziekte die toen heerste, de knok-
kelkoorts. Wat is waar? Tot op he-
den blijven de wildste speculaties 
rondgaan over de rol van Salieri 
met betrekking tot Mozart’s vroe-
ge dood. De voorstelling geeft 
opheldering over het doen en la-
ten van Salieri. Het publiek is ge-
tuige van een speurtocht door 
zijn brein. Wat ging er om in het 
hoofd van deze getalenteerde 
componist?
Antonio Salieri staat aan de top 
als Wolfgang Amadeus Mo-

zart in het midden van de acht-
tiende eeuw als jong veelbelo-
vend componist aan het keizer-
lijke hof in Wenen verschijnt. Van 
jongs af aan heeft Mozart aan de 
hand van zijn vader de belangrij-
ke hoven in Europa bezocht en 
zijn enorme talent op piano en 
viool laten horen. Nu wil hij het 

als componist gaan maken en hij 
spreidt zijn muzikale genie ten 
toon. Mozart’s entree is overdon-
derend. Hij zet alles wat tot dan 
toe gecomponeerd is op losse 
schroeven. Adembenemend be-
wonderenswaardig maar ook zie-
kelijk jaloersmakend.

Salieri en Mozart is een bewer-
king van de eenakter ‘Mozart en 
Salieri’ van Poesjkin. In de mono-
loog worden objecten en pop-
pen gebruikt om de verschillen-
de personages in het verhaal hun 
vorm te geven. Het gaat hier om 
een privé-initiatief om in een niet 
alledaagse setting van een thea-
tervoorstelling te kunnen genie-
ten. De voorstelling is oorspron-
kelijk gemaakt als huiskamerstuk. 
Op 8 augustus wordt de voorstel-
ling in een tuin aan de Maasstraat 
gespeeld, en bovendien op veili-
ge afstand van elkaar.

Bewerking en spel: Mark van den 
Berg
Regie en rekwisieten: Jeroen van 
den Berg
Reserveren via: vdberg_mark@
hotmail.com
Kijk ook op www.markvanden-
berg.nu. (Foto: aangeleverd)

Theater in Driehuis stopt ermee
Snuffelmarkt in Kraaktheater

Driehuis - Het Kraaktheater sluit 
haar deuren in het voormalige 

Witte Huis te Driehuis. Drie jaar 
lang hebben Mieke Koers en Bob 

Groos vele verenigingen en groe-
pen mogen ontvangen in hun 
kleine, maar prachtige theater. Dit 
is inmiddels al hun tweede thea-
ter in Driehuis. Drie jaar geleden 
zat het theater nog in het voor-
malig verzorgingstehuis Velser-
duin. Mieke en Bob gaan verhui-
zen naar Spaarndam en nemen 
hun theater dit keer niet mee. 
,,Dan blijven er heel wat spullen 
over na 6 jaar spullen verzame-
len’’, aldus Mieke. ,,Wij nodigen 
dan ook iedereen uit om zater-
dag 11 juli te komen tussen 9.00 
en 10.00 uur om de snu�elen en 
mee te nemen wat je wilt, denk 
aan bijvoorbeeld glazen, maar 
ook staat er een goed werkende 
koelkast. Alles is gratis mee te ne-
men, na 10.00 wordt alles wegge-
haald en weggegooid.’’ 
Het adres: Nicolaas Beetslaan 5 in  
Driehuis. (Foto: aangeleverd)

Publieksprijs 2020 Terpen Tijn 
voor Jolanda van der Plas
Velsen - Amateur Schilder- en Te-
kenvereniging Terpen Tijn hield 
in de maanden februari en maart 
een expositie met als thema ‘Be-
vrijding’ in de Bibliotheek Velsen.
Bezoekers van de tentoonstel-
ling konden hun stem uitbrengen 
op hun favoriete schilderij door 
middel van het invullen van een 
strookje. 
Het schilderij met de meeste 
stemmen wordt  door loting aan 
de gelukkige winnaar overhan-

digd bij de afsluiting van de ex-
positie.
Helaas gooide corona in maart 
roet in het eten en moest de Bi-
bliotheek Velsen haar deuren 
sluiten. De expositie is  hierdoor 
vroegtijdig beëindigd maar van 
de reeds uitgebrachte stemmen 
won het schilderij met de titel 
“Bevrijding” van Cor van Egmond. 
Zijn uitleg is ‘na vijf jaar onder-
drukking breekt eindelijk de zon 
door’. 

Jolanda van der Plas was de ge-
lukkige en na een lange qua-
rantaineperiode in verband met  
haar gezondheid kon men het 
schilderij toch aan haar overhan-
digen. In verband met corona 
werd het een kleine bijeenkomst.
Volgend jaar in februari en maart 
exposeert  Teken- en Schilderver-
eniging Terpen Tijn weer in de Bi-
bliotheek Velsen en kan iedereen 
weer kans maken op een schilde-
rij! (Foto: aangeleverd)








