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* Tevens inkoop zilver (Altijd hoogste prijs)

Velsen - Het is zomervakantie!
Na een raar jaar mogen de lesboekjes nu echt dicht. Voor iedereen spannend hoe het komende jaar eruit zal zien maar
dat is het natuurlijk vooral
voor de leerlingen die de la-

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

Lange Nieuwstraat 401 • 1971 GD IJmuiden
Telefoon: 0255 - 51 99 88
Internet: www.amberjewels.nl
mochten
op een te wachten.

fedron staat op de lijst voor harddrugs in de Opiumwet.
In het pand zijn twee aanwezige
verdachten aangehouden, een
26-jarige en 75-jarige man uit
Haarlem. Zij worden nader verhoord.
De productielijn is ontmanteld
en de goederen zijn inbeslaggenomen. Van de diverse chemische stoffen zijn monsters geno-
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Aanhoudingen voor vermeende
drugsproductie in IJmuiden
IJmuiden - Naar aanleiding van
een MMA melding over een bedrijfspand aan de Industriestaat
in IJmuiden heeft de politie vrijdagochtend een drugsproductielijn aangetroffen. Achterin
het pand werden vaten aangetroffen met vermoedelijk stoffen om het zogenaamde ‘Miauw
miauw’ te maken. Dit moet nog
worden vastgesteld. Miauw miauw met de werkzame stof me-
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men en deze worden nader onderzocht met ondersteuning van
het LFO ofwel de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen van de politie. Zij zijn gespecialiseerd in het ontmantelen
van drugslaboratoria van synthetische drugs zoals XTC of amfetamine. Het LFO handelt ook bij incidenten waarbij chemische stoffen betrokken zijn.
De politie Noord-Holland is net

buurtbewoners aan om direct 112 te bellen als ze getuige zijn van vandalisme. Er kan
dan direct worden ingegrepen.

sluitend in een bewaakte parkeergarage te stallen. Ze constateren dat het vandalisme in
hun wijk steeds ernstiger vormen aanneemt.

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

Op sociale media verschijnen
met grote regelmaat berichten
over vernielde auto’s, gesloopte plantenbakken of andere
schade die aan de openbare
ruimte is toegebracht. Hoewel
veel mensen het nut van aan-
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Internet: www.renepost.nl
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begonnen aan een campagne onder de naam NH DRUGS
ALERT.
Met onder andere een website
(nhdrugsalert.nl) wil men NoordHollanders informeren hoe ze
drugsproductielocaties kunnen
herkennen en stimuleren om
verdachte signalen te melden.
(Bron: www.politie.nl)

Tientallen auto’s in IJmuiden
vernield door onbekenden
IJmuiden - Diverse bewoners
in de omgeving van de Adrianastraat en de Neptunusstraat
durven hun auto’s niet meer
langs de openbare weg te parkeren. Ze zijn bang voor vandalisme, nadat in de afgelopen dagen tientallen voertuigen door onbekenden werden
toegetakeld. Portieren werden
bekrast, spiegels eraf getrapt.
Van de daders ontbreekt elk
spoor. De politie spoort de
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gifte doen niet lijken in te zien,
benadrukt de politie in situaties als deze dat dit altijd belangrijk is.
Op die manier kan de politie
namelijk voldoende bewijsmateriaal verzamelen tegen een
eventuele verdachte, waardoor de kans groter is dat iemand na een aanhouding fors
gestraft wordt.

Internet: www.renepost.nl
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Onrust in Driehuis over
bouwplannen Zuidoostrand
Driehuis - Wijkcomité Driehuis
is bepaald niet gelukkig met de
bouwplannen aan de Zuidoostrand van het dorp.
Vorige week kreeg men te horen dat die bouwplannen doorgaan, 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 zogenoemde dorpsdialoog al in verzet tegen 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.
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Lintjesregen: anders dan
gebruikelijk
Lintjesregen was dit jaar anders dan gebruikelijk. Samenkomen op vrijdag 24 april was
op dat moment niet mogelijk vanwege de
coronamaatregelen. De lokale omroep RTV
Seaport verzorgde daarom tijdens lintjesregen een speciale uitzending die gelijktijdig via de Facebookpagina van gemeente
Velsen te zien was. Tijdens deze uitzending
maakte Frank Dales, de burgemeester van
Velsen, bekend welke Velsenaren een lintje verdienen. Donderdag 2 juli was het moment dat het welverdiende lintje en de bijbehorende 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. WeberWubbolts, 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-Molenkamp, T.H.E. van Noordt, T.P.M. Koster,
P. Taale en E.J.A. Nieuwland.
Foto: Reinder Weidijk

Elektrische deelauto voor
buren en medewerkers
gemeentehuis!
Wethouder Bram Diepstraten onthulde
1 juli samen met Energiek Velsen de nieuwe 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 zijkant van het gemeentehuis. Via de website
van MyWheels kunnen inwoners tijden reserveren om de auto te lenen. Leden van
Energiek Velsen - zowel bestaande als nieuwe - krijgen korting bij gebruik van de elektrische deelauto.

Compleet zomerprogramma
voor jeugd in Velsen!
Jongeren in Velsen kunnen zich van 6 juli
t/m 14 augustus inschrijven voor zomerse
activiteiten! In het programma staan activiteiten zoals levend stratego, basketbal, muziek maken of zelfs het volgen van een musical 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 evenementen werden afgelast. 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 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 programma is tot stand gekomen door een samenwerking met Stichting Welzijn Velsen,
het Sportloket, SportSupport, KOEL en 3x3
Unites. Kijk voor meer informatie op velsen.
nl/zomerprogramma.

Schoon vervoer
Wethouder mobiliteit Bram Diepstraten:
‘Velsen is op weg naar een duurzame, klimaatneutrale gemeente. Een onderdeel
hiervan is dat we nadenken over schoon
vervoer: voor onze inwoners, maar ook voor
onze medewerkers. Samen met IJmond Bereikbaar 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 fiets 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 inwoners
Volgens de richtlijnen van de Rijksoverheid
werken de meeste medewerkers van gemeente 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 beschikbaar 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 deelauto’s zal Energiek Velsen nadenken over het
verder uitrollen van het concept in de gemeente.
Samen gaan we voor een Duurzaam Velsen!

Veiligheid fietsers vergroten
Afgelopen vrijdag 3 juli fietste wethouder
verkeersveiligheid Bram Diepstraten samen met vertegenwoordigers van de Fietsersbond door Velsen.
De fietstocht ging onder meer langs de doorfietsroute in Velsen. Onderweg werd gestopt

bij een aantal locaties om aandachtspunten
te bespreken die de veiligheid van fietsers
kunnen vergroten.
We nemen deze waardevolle input van de
Fietsersbond mee en gaan nu bekijken welke knelpunten we op kunnen pakken.
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Gemeente Velsen en Rijkswaterstaat:
‘bedenk een naam voor de nieuwe zeesluis IJmuiden!’
De grootste zeesluis ter wereld in IJmuiden heeft nog geen naam. Gemeente Velsen en Rijkwaterstaat roepen iedereen op
een naam te bedenken voor dit imposante
bouwwerk

Het startschot van de naamgevingscampagne 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 Rijkswaterstaat, 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 naamgevingscommissie van gemeente Velsen een selectie. 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 wordende zeeschepen wordt vanaf 2016 in IJmuiden gewerkt aan de grootste zeesluis ter wereld. De nieuwe sluis wordt 500 meter lang, 70
meter breed en 18 meter diep. Het project is
een samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Holland, de gemeente Amsterdam, Port of Amsterdam en gemeente Velsen.
Aannemersconsortium OpenIJ bouwt de
nieuwe zeesluis in opdracht van Rijkswaterstaat. Volgens planning varen de eerste schepen begin 2022 door nieuwe zeesluis.

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 Sporten 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 Velsenaren op sportpark Groeneveen met trots
‘Samen naar een vitaal Velsen!’, het Sporten 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 project ‘Blijven doen’ is bedoeld voor kwetsbare
ouderen om hen blijvend en vitaal in beweging te houden. Het gaat uit van het princi-

pe positieve gezondheid. Jobse liet aan de
hand van een rollenspel zien hoe 3X3-basketbalspelers eigenaar worden van processen en dus de sport; verantwoordelijkheid
nemen, flexibel zijn en beslissingen (durven) nemen. Vaardigheden die van pas komen op het speelveld en bruikbaar zijn in
het dagelijkse leven daarbuiten. Na het tekenmoment proostten de aanwezigen met
een gezonde smoothie, verzorgd door atletiekvereniging Suomi.

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

Het Sport- en Preventieakkoord bestaat uit
24 plannen. Het doel is dat de ondertekenaars verbindingen leggen en samen plannen gaan uitvoeren. Het komt voort uit het
Nationaal Sportakkoord en Nationaal Preventieakkoord. Wilt u meedoen of heeft u
een idee dat aansluit op het akkoord? Dat
kan. Stuur uw mail naar: Femke van Baarsen: fbaarsen@velsen.nl of Tim Joon:
tjoon@sportsupport.nl.

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

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

Vanwege de coronamaatregelen is het gemeentehuis alleen nog toegankelijk voor:
• Mensen met een afspraak bij Burgerzaken.
• Het laten ondertekenen van toestemming
beslag deurwaarder.
• Persoonlijk ontvangst in het kader van aanbestedingstrajecten.
• Inzien ter inzage gelegde stukken.
• Ophalen gevonden voorwerpen
Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen
die daarmee te maken hebben, kunt u een telefonische afspraak maken met één van de
vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur
per dag een afspraak maken. U kunt
ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum voor een
afspraak.
Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen
of klachten over discriminatie. Bij het Klant
Contact Centrum van het gemeentehuis kunt
u na het maken van een afspraak een formulier ophalen, waarop u uw melding of klacht
kunt noteren. Graag deze vervolgens verstu-

ren naar: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer informatie op
www.bdkennemerland.nl.
Publicatie
Sinds 31 mei 2018 worden alle vergunningen,
beleid en verordeningen op de landelijke website www.officielebekendmakingen.nl/gepubliceerd.
U kunt zich abonneren op een door u gestelde
zoekvraag. U wordt vervolgens op de hoogte
gesteld als er nieuwe publicaties verschijnen
die aan uw zoekterm(en) voldoen.

Aanvragen
Geplaatst op www.overheid.nl (zie Berichten over uw buurt) op d.d. 9 juli
2020. Voor informatie kunt u contact opnemen met afdeling Fysiek Domein (tel.
140255)
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning. 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 aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van de wet al-

gemene bepalingen omgevingsrecht. De
datum van ontvangst is tussen haakjes
vermeld.
IJmuiden
Velserduinweg 338-9000, plaatsen afvoerpijp (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) 668372020
Van Rijswijkstraat 2, wijzigen constructie
(30/06/2020) 67649-2020
Santpoort-Zuid
Wüstelaan 5, plaatsen dakkapellen op voorzij- en achterdakvlak (01/07/2020) 686092020
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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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 (voorzijde) (03/07/2020) 69603-2020
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor
een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk
Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255
Verlengen beslistermijn
IJmuiden
Kennemerboulevard 250, bouwen pergolaconstructie (03/07/2020) 42320-2020

Velsen-Noord
Doelmanstraat 34, bouwen 4 appartementen, uitbreiden praktijkruimte (29/06/2020)
46516-2020
Santpoort-Zuid
Louise de Colignylaan 68, realiseren 2 dakkapellen (26/06/2020) 45512-2020

Velsen-Noord
Geelvinckstraat 83, vervangen gevelkozijnen
(26/06/2020) 64981-2020
Velserbroek
Schokker 22, splitsen woning (26/06/2020)
63677-2020

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

Ingediende aanvragen evenementenvergunningen 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 datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

IJmuiden
Nieuwjaarsduik, op 1 januari 2021 van 12:00

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

IJmuiden
Iepenstraat 6, plaatsen dakopbouw
(30/06/2020) 33358-2020
Pruimenboomplein 45, plaatsen balkonbeglazing (30/06/2020) 61516-2020
Casembrootstraat 15 en 17, plaatsen 2 geschakelde dakopbouwen (01/07/2020)
38004-2020
Wolframstraat 17, plaatsen 2 dakkapellen
(voor- en achterzijde) (03/07/2020) 556662020
Rijnstraat 61, plaatsen dakopbouw inclusief
dakkapel (03/07/2020) 48303-2020

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

tot 13:30 uur, locatie: Kennemerstrand
(30/06/2020) 68301-2020
Kofferbakmarkt, 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 november 2020 van 11:00 tot 22:00 uur en 22 november 2020 van 11:00 tot 18:00 uur, locatie: 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

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

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

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 monument)
Brederoodseweg
53,
kappen
boom
(03/07/2020) 64841-2020
Velserbroek
Schoener 69, wijzigen constructie (draagmuur) (30/06/2020) 62441-2020
D. Marotstraat 101, plaatsen 2 dakkapellen
(voor- en achtergevel) (03/07/2020) 520672020

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Velserbroekse Dreef 10’
Aankondiging
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Velsen in zijn
vergadering van 24 juni 2020 het bestemmingsplan ‘Velserbroekse Dreef 10’ (idn:
NL.IMRO.0453.BP1308VELSERBROEK1R001) heeft vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan ‘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.

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.

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

Beroep
Belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij
de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt
en belanghebbenden die kunnen aantonen
dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen beroep indienen. Voor zover bezwaren bestaan tegen
de door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen kan door belanghebbenden daartegen eveneens beroep worden ingediend binnen 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 griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift dient in tweevoud te worden gezonden aan de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

Ligging plangebied
Het plangebied bestaat uit het braakliggende perceel langs de Velserbroekse Dreef en
Ambachtsweg in Velserbroek, naast autogarage Motorhuis.
Plan inzien
Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Velserbroekse Dreef 10’ ligt met ingang van 10 juli
2020 gedurende zes weken ter inzage bij de
publieksbalie van het gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden. Het plan is tevens in
te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Aanpassing
Naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen is de tekst over watercompensatie in
paragraaf 4.7 aangepast.

Rooien bomen openbare ruimte
Rooien boom openbare ruimte SantpoortNoord.

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

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop
van de genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van
het besluit niet. Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken
om een voorlopige voorziening. Indien bin-

nen de termijn naast het beroepschrift een
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
treedt het besluit niet in werking voordat op
het verzoek is beslist.
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Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor het volgende perceel:
• Schoonoortstraat 41, 1951 CB
VELSEN-NOORD

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene 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 elektronische weg (elektronisch formulier op www.

velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Velsen.

KCC in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij het

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.oﬃcielebekendmakingen.nl of www.velsen.nl.
Tevens wordt het beleid gepubliceerd op

www.overheid.nl

Omwonende vecht sluitingstijd aan:

Omzet ‘IJsboerderij’ Hoeve Duin en
Kruidberg in gevaar door rechtszaak

Santpoort - Een rechtszaak,
aangespannen door een bewoner van Santpoort tegen de gemeente, kan grote gevolgen hebben voor de eigenaren van Hoeve Duin en Kruidberg. Het proces handelt om de openingstijden van het bedrijf. De bewoner woont tegenover het bedrijf
en stelt dat er sprake is van parkeeroverlast. Het bedrijf is echter
al aan het vijfde seizoen bezig en
ontkent de veroorzaker te zijn van
de parkeerproblemen.

bedrijf werd toegekend, blijkt dat
men de deuren tot 23.00 uur geopend mag houden. Bij een wijziging 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 prima tijd, volgens de ondernemers.
Maar niet volgens de overbuurman. Hij eist van de gemeente dat
Het is een wat rommelig verlopen de sluitingstijd weer op 19.00 uur
voorgeschiedenis. Uit de eerste wordt gezet. ,,Als de rechter daarvergunning die aan het horeca- 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 financiering daarvan
is gebaseerd op sluiting om 21.00
uur.’’ Volgens haar wordt de drukte 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 Kruidbergerweg vol auto’s. Die auto’s kwamen dus niet voor ons. Wij richten ons juist op fietsers en wandelaars.’’ De rechter doet naar
verwachting over een week uitspraak in deze zaak.

Hele straat vol rolcontainers
Santpoort - Tegenwoordig hebben we rolcontainers voor groente, fruit en tuinafval, voor plastic, 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 rolcontainers langs de trottoirrand zo ver
het oog reikt. Zeker veertig containers staan hier te wachten tot

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 bijvoorbeeld aan een nieuwe bikini
of een leuk paar nieuwe sneakers.
Met topmerken zoals: Nike, Adidas, Asics, Björn Borg, Vans, Lacoste, Cruyff 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 deskundige personeel altijd klaar om iedereen te verzorgen van de kennis 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 genomen om te zorgen dat men
toch op een veilige manier in de
mooie zaak terecht kan. Het personeel 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 alsnog graag lokaal kopen. (Foto:
aangeleverd)

de vuilniswagen is langs geweest.
Niet alleen van bewoners uit de
Irissenstraat, maar ook vanuit de
omliggende straatjes. Het is misschien wel de grootste aanbiedplaats 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 gemeente. Een woordvoerder laat
weten: ,,Deze plek is hier de beste aanbiedlocatie, de omliggende
straten zijn zo smal dat het legen

van containers daar voor problemen zou zorgen. Een alternatieve locatie zou met zich meebrengen 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)
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COLOFON
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

Kruidvat is verhuisd
naar Velserhof
IJmuiden - Klanten van Kruidvat uit IJmuiden en omgeving
kunnen zich voor alle healthen beautyproducten vanaf vandaag laten verrassen in de winkel 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 vinden klanten hier een uitgebreid
assortiment, het vertrouwde
voordeel en wekelijks verrassende aanbiedingen.
Winkelmanager Amy Demmers
is erg trots op de nieuwe winkel.
,,De winkel is veel overzichtelijker en toegankelijker geworden,
zodat klanten zich volop kunnen laten inspireren en gemakkelijk hun weg vinden in ons ruime aanbod van producten. Klanten kunnen hier met veel plezier
winkelen, een beroep doen op
deskundig advies van ons winkelteam en net als voorheen profiteren van onze verrassende aanbiedingen. We willen onze klanten elke dag opnieuw verleiden
en verrassen. Dat doen we door
health, beauty, body en baby toegankelijk te maken: met de allerbeste deals en een verrassend assortiment, waarbij we inspelen op
de allerlaatste trends. Daarom nodig ik samen met mijn team iedereen 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 gemakkelijker gemaakt om alles te vinden
en staat alles in het teken van beleving. De health- en beautyproducten worden op een overzichtelijke manier gepresenteerd. Zo
vinden klanten de wekelijkse aanbiedingen en acties in het hart
van de winkel. De babyproducten staan achterin, zodat (aanstaande) moeders en vaders in
alle rust het uitgebreide aanbod
kunnen bekijken. Klanten van de
nieuwe Kruidvat winkel in IJmuiden kunnen met een Jouw Extra Voordeel-kaart profiteren van
cadeaus, korting, speciale koopavonden 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 voordelig’ door een ruime keuze te bieden uit een voordelig, gevarieerd
en hoogwaardig aanbod healthen beautyartikelen, aangevuld
met een uitgebreid en verrassend assortiment branchevreemde producten.
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Door Erik Baalbergen

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

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.

Directie
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175

De laatste jaren ligt er vooral tijdens de zomermaanden regelmatig 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, leveranciers en rondzwervende passagiers 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 trekpleisters zoals Amsterdam, de Keukenhof, de Zaanse Schans en in een
enkel geval zelfs onze HEMA...

Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.jutter.nl/
kabalen-opgeven

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Summersale bij Patrick van Keulen

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

Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

reldwijd liggen cruiseschepen
‘stil’, aan een kade of – om havengelden te besparen – op een ankerplaats nabij een haven. Zo liggen cruiseschepen als de Zaandam 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.

Op de foto zien we de bijna 300
meter lange, 40 meter brede en
voor bijna 2700 passagiers en
ruim 1000 bemanningsleden geschikte 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, verEn toch vult zo nu en dan een sleept van de IJmondhaven naar
cruiseschip de IJmuider skyline. de Vissershaven.
Een cruiseschip ligt dan een dag- Vanaf de zuidpier gezien torent
je of enkele dagen aan de Mon- de Nieuw Statendam met haar
nickendamkade in de IJmondha- twaalf passagiersdekken hoog
ven voor een zogenaamde ‘ser- boven de strandhuisjes op het
vice call’. Zo’n havenbezoek wordt kleine strand uit. De blauwe lucht
gebruikt om te bunkeren (dat wil- maakt het zomerse plaatje comlen zeggen, brandstof en ande- pleet. Het tafereel levert het bijre voorraden aanvullen), afval- gaande typisch IJmuidense plaatwater te lozen en soms een deel je op!

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
Kennemerland PERS B.V.
Onderdeel van Regio Media
Groep B.V.
Oplage de Hofgeest: 13.400
Oplage de Jutter: 18.400
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden,
dient ondertekend te zijn en
voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Anoniem ingezonden brieven
worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

Van schroefje
tot zonnescherm
IJmuiden - Als je de minibouwmarkt van Ron Stals binnenloopt,
staat de eigenaar je al met een
glimlach op te wachten. Werkelijk
alles op het gebied van ijzerwaren en gereedschap wordt er verkocht. Van een schroefje tot aan
zonneschermen. ,,Ja je kunt ons
zeker wel een bouwmarkt op de
vierkante meter noemen. We verkopen enkel geen hout of gipsplaten, maar voor de rest is ons
assortiment veel dieper dan dat
van de grote bouwmarkten’’, vertelt Ron.
Ook hulp bij montage
,,En waar we ook in verschillen is
dat mensen hier echt persoonlijk advies krijgen. Soms weten ze
niet de juiste oplossing. Nou die
vinden we dan samen wel. Daarom moet je ook echt van alles wat
afweten als je hier werkt. Ook
kan ik helpen met de uiteindelijke montage zoals bij zonneschermen en tuinhekjes. En ook hangen sluitwerk neem ik mee.’’

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 bekende klusjes die normaal blijven liggen, werden opgepakt. En dan
komen ze vaak meteen bij mij,
omdat ze dan net dat ene moertje of schroefje 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 vragen 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 lopen’’, vertelt de bevlogen ondernemer 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 siervuurwerk.’’
Een deel van het assortiment is
te vinden op de website van Ron
Stals (www.ronstals.nl). Of check
de Facebookpagina voor het laatste nieuws.

WWW.50PLUSWIJZER.NL

Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.jutter.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt op FSC-Mix
papier van verantwoorde herkomst.
WWW.HOFGEEST.NL
WWW.JUTTER.NL
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Meer dan 15.000 artikelen
Als bezoekers rondkijken in de
winkel, dan kijken ze hun ogen
uit. Er liggen zeker 15.000 artikelen. Lampen, tuingereedschap,
elektrische machines van Einhell,
Bosch en Dremel, ringetjes en
schroefjes in alle soorten en maten, stekkerdozen, sleutels, reini- Centrum IJmuiden. Kom gewoon
gingsmiddelen van HG en allerlei eens langs! (Foto: aangeleverd)

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 Lange Nieuwstraat weer’’, zegt Patrick van Keulen, eigenaar van de
gelijknamige modezaak voor heren. ,,En dat komt mooi uit, want
we zitten nu midden in de summersale. Dus klanten krijgen 10
tot 60 procent korting bij ons op
de gehele zomercollectie.’
Patrick van Keulen is een echt familiebedrijf. Ruim 100 jaar geleden zijn de voorouders van Patrick al begonnen in IJmuiden.
Ze verkopen kleding voor mannen die goed gekleed voor de
dag willen komen. Stijlvol en volgens 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 iedere man. Business en casual kleding van bekende topmerken als
BOSS Orange, Replay, Cast Iron,
Cavallaro, Club of Gents, Desoto Luxury, PME Legend, Scotch &
Soda en Vanguard.

10 tot 60 procent korting
tijdens de summersale
,,We zitten nu dus volop in de
summersale. Kom snel de collecties 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. ,,Vanwege corona is het ook mogelijk
om op afspraak bij ons te winkelen. Wil je dat? Bel dan ons dan
even op telefoonnummer 0255515134.’ ‘

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

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

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

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

Centrum IJmuiden. Kom gewoon eens langs! (Foto: aangeleverd)
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Schouwburg opent deuren voor Vellesan
College én zomerprogrammering
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.

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 bestond alles bij elkaar uit zo’n kleine 1000 leerlingen en ouders
van het op een steenworp van
de schouwburg gelegen Vellesan
College.
Traditiegetrouw organiseert het
Vellesan College in de Velsense schouwburg aan het eind van
het schooljaar zijn diploma-uitreikingen. Altijd in de vorm van
grootschalige spektakels die
voor een volle zaal werden opgevoerd. Daar staken de corona-regels een stokje voor.
In plaats van twee schoolbrede
spektakels koos de schoolleiding
nu voor klassikale bijeenkomsten in de theaterzaal, opgeleukt
met een welkomstdrankje, muziek, breakdance en persoonlijke toespraken van de mentor en

Voor de Stadsschouwburg Velsen is de over twee lange dagen
uitgesmeerde diploma-estafette
van het Vellesan College een teken dat ze klaar is voor haar zomerprogrammering. Deze loopt
van 18 juli tot en met 30 september, en waarin naast theater- en
muziekaanbod vanaf eind ju-

li ook een filmprogrammering is
opgenomen. Dat laatste alleen
als de crowdfunding-actie om de
benodigde filmapparatuur aan
te schaffen met succes wordt afgesloten.
Om de juiste filmapparatuur
aan te kunnen schaffen, startte
de schouwburg de crowdfundactie VELSEN FIETST NAAR DE
FILM. Alle Velsenaren worden
opgeroepen om met elkaar binnen een maand het benodigde
bedrag van € 80.000,- bijeen te
brengen. Onder het motto: mét
elkaar geven wij áán elkaar een
filmtheater.(Foto’s: aangeleverd)

Meer maaltijdbezorging
aan huis sinds de coronacrisis
Regio - Buiten de deur eten was er
een tijd lang niet meer bij door de coronacrisis, een smakelijke hap thuis
laten bezorgen kon nog wel, maaltijdbezorgservices groeiden als kool.
Uitgekookt.nl, al jarenlang een vertrouwde speler op de bezorgmarkt,
krijgt sinds de uitbraak van Corona
50 tot 60procent meer aanmeldingen van nieuwe klanten per week.
De Maaltijdbezorgservice van Uitgekookt.nl heeft 90 depots verdeeld
door het gehele land en zo’n 470 lokale vaste bezorgers. Betrouwbaarheid is in deze tijd een groot goed,
waarmaken wat je belooft en een
vertrouwd gezicht door een vaste bezorger aan de deur die de klant kent,
wordt enorm gewaardeerd door onze klanten aldus Johan van Marle, eigenaar bij Uitgekookt.nl. Trends die
worden waargenomen is dat mensen 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 offline landschap. Dat de
consumentenbestedingen scherp
dalen, is voor niemand een verrassing. Veel winkels en horecagelegenheden zijn (verplicht) gesloten
geweest en er worden veel minder
uitstapjes gepland, er werd 22 procent minder geconsumeerd dan vorig jaar.

die meestal in het weekend plaatsvinden, zoals bij speciaalzaken en
doe-het-zelf zaken, ook vaker doordeweeks gedaan. Kortom, het weekpatroon in bestedingen is tijdens de
lockdown-periode weggevallen. De
door GfK gemeten groeicijfers zijn
herkenbaar voor veel productsectoren die het thuis leven en werken
mogelijk maken.

Van offline naar online
We zien een duidelijke verschuiving
van offline naar online: consumenten schaffen veel meer aan op het internet. Opvallend is dat dit in de loop
van de afgelopen periode is toegenomen. Waarschijnlijk bieden steeds
meer bedrijven online bestellen aan
en wordt de groep die online bestelt
groter.

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 worden of hoe onze maaltijden gemakkelijk verwarmd kunnen worden. Dat
is het voordeel die de klant ervaart,
door onze jarenlange ervaring” aldus
Uitgekookt.nl.

Verschil tussen weekend
en weekdagen valt weg
Voor meer informatie of een proefNu Nederland grotendeels thuis pakket kijk op www.uitgekookt.nl.
werkt worden aankopen bij retailers (Foto: aangeleverd)

Filmprogrammeurs Stadsschouwburg
Velsen in de startblokken

Alexander Zwart. (Foto: Tom Heuijerjans)
Velsen - De Stadsschouwburg
Velsen loopt zich warm voor een
nieuw hoofdstuk in haar bestaan.
Als de crowdfunding-campagne slaagt, combineert het theater vanaf eind juli haar theaterprogrammering met een breed
filmaanbod. Van blockbusters tot
arthouse,
Hollywood-tributes,
second runs en zondagmiddagklassiekers. En alles wat daar tussen zou kúnnen zitten. Voor haar
filmprogrammering wil het theater samenwerken met twee jonge, gerenommeerde én blikvangende filmprogrammeurs. Beiden verbonden aan onder andere het Nederlands Film Festival en
De Filmkrant. Aan Hugo Emmerzael en Alexander Zwart de eer
om de Stadsschouwburg Velsen
ook als toonaangevend filmtheater op de kaart te zetten.

aardige speling van het lot, want
anno 2020 gaan de Velsense filmliefhebbers weer ‘op stap’. Maar
nu om via de crowdfunding-actie
‘Velsen fietst naar de film’ de benodigde filmapparatuur bij elkaar
te sparen.
En als over twee weken de opbrengst voldoende is, pakken de
filmprogrammeurs stevig uit. Met
een flitsend openingsweekend,
een vaste doordeweekse filmavond en een brede weekendprogrammering. Hugo en Alexander
beloven een mooie mix van films
waarvoor de Velsense filmliefhebber dus niet meer de gemeente
uit hoeft. Velsen fietst binnenkort
dus naar de film! Hugo en Alexander: ,,Word lid van ons filmtheater
en doneer!”

De beoogde programmeurs popelen om te beginnen. Het was
liefde op het eerste gezicht: de
Velsense schouwburgzaal bezit in
hun ogen alle ingrediënten voor
een filmzaal van allure. Sfeervol,
groots, comfortabel en toch intiem. Het Velsense theater- en
filmpubliek zetten zij graag hun
spannende keuze voor. Een eerste ronde over Velsense bodem
sterkte hen in het voornemen dat
zij voor de Velsense filmliefhebbers breed kunnen uitpakken in
heel uiteenlopende filmgenres.
Voor jong en oud!
De Velsense filmgeschiedenis in
het voormalige REX Theater begon in 1939 met de Nederlandse kaskraker Op Stap, waarin de
toenmalige theater- en filmdiva
Fien de la Mar schitterde. Volgens Hugo Emmerzael. (Foto: aangeleHugo en Alexander is die titel een verd)

Lokaal nieuws,

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

www.jutter.nl

Actie voor Techport-scholen: zo maak
je van technieklessen een feestje!
Velsen - De afgelopen weken hebben leerkrachten van de Techport-scholen, uit handen van Danielle van der Mark, programmaleider Kiezen voor Technologie
van Techport, een waaier ontvangen vol met techniekactiviteiten
voor leerlingen van het basisonderwijs. ,,Door op een laagdrempelige manier techniekactiviteiten aan te bieden willen wij er als
Techport voor zorgen dat zoveel
mogelijk leerlingen techniekonderwijs krijgen”, aldus Danielle.
Scholen leiden leerlingen op voor
de toekomst, een toekomst die
steeds sneller verandert. De leerlingen van nu, zijn de werknemers,
consumenten en kritische burgers
van morgen. Danielle: “Voldoende
aandacht voor technologie bij leerlingen is belangrijk, want technologie 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 Makers Zone uit Haarlem en de regionale partijen binnen Sterk Techniek Onderwijs IJmond-Haarlem. In
de waaier zijn speciaal voor docenten en hun leerlingen onderwijsactiviteiten geselecteerd om kennis te maken met wetenschap en
techniek. ,,Denk bijvoorbeeld aan
een leskist van het Kennemer College Beroepsgericht uit Beverwijk.
In deze kist zitten alle gereedschappen, 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 radiografisch bestuurbare modelauto. Hierbij staat samenwerking in
de klas centraal, op technisch gebied en op gebied van design, communicatie en sponsoring. Maar je
kan ook denken aan een workshop
voor docenten vanuit onder andere Technisch College Velsen. Hierin leert de docent hoe met eenvoudige 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 ontdekken hoe leuk techniek is. En dat
het ook makkelijker is dan je wellicht denkt.”
Techportschool
Binnen Techport committeren
scholen, bedrijven en overheid zich
aan de uitvoering van allerlei projecten op het gebied van technologie. Er zijn 22 scholen in de IJmond
aangesloten bij Techport. Zij zetten
zich in voor het promoten van techniek en technologie. ,,Elke school
doet dit op zijn eigen manier. Hoe
ze dat doen, spreken we af in een
samenwerkingsovereenkomst. Belangrijk hierbij is dat scholen én bedrijven 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 Techport en het aansluiten bij het netwerk is te vinden op de vernieuwde
website www.techport.nl. (Fotocollage: aangeleverd)
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VASTGELEGD
Ondernemers in crisistijd
Velsen - De coronacrisis raakt iedereen. Ondernemers zagen hun omzet kelderen of moesten zelfs noodgedwongen de deuren gesloten houden. Artiesten zagen hun boekingen stuk voor stuk geannuleerd
worden. Werknemers werden overtollig en kwamen thuis te zitten. Een economisch drama van ongekende omvang heeft zich ontvouwd. Horecaondernemer Karin van Houten bedacht het idee om de getroffen ondernemers vast te leggen in een bijzondere fotoreportage. De IJmuidense fotograaf Mark Sassen was direct enthousiast en ging ermee aan de slag. Hij fotografeerde ondernemers en werknemers in uiteenlopende sectoren om zo de harde realiteit van de crisis in beeld vast te leggen. Gedurende een aantal weken tonen we een selectie uit het resultaat van dit project, dat de naam ‘Vastgelegd’ kreeg.
Deze week: Paul de Vlugt van Dryneedling Velsen. (Foto: Mark Sassen Fotografie in samenwerking met Karin van Houten)

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’’, vertelt Corrie Mosch, eigenaar van
Sterk Schoenen. ,,Klanten vertellen me dat ze weer lopen zonder
pijn in hun voeten te hebben.’’

Rabobank ondersteunt transformatie
naar de toekomst door kunst
Regio - De Pijp en de Wijkermeer in Beverwijk zijn bedrijventerreinen in transformatie.
Er zijn ambities voor wonen,
werken, maakindustrie, onderwijs en duurzame innovaties. Er zijn verschillende plannen in ontwikkeling om de gebieden geschikt te maken voor
een toekomstbestendige invulling.
De mogelijkheden voor dit gebied liggen wagenwijd open.
Rabobank Haarlem-IJmond is
betrokken bij de innovaties in
dit gebied en ondersteunt vanuit haar Innovatief Fonds het
project van de Stichting Instituut Toegepaste en Integrale
Waanzin.

Toekomstbeelden
De Stichting wil door middel van
kunst maatschappelijke thema’s
zichtbaar maken voor een breed
publiek. De ontwikkeling van genoemde bedrijventerreinen leent
zich hier heel goed voor. Door
middel van een kunstmanifestatie in oktober 2020 krijgen bedrijven en bewoners een beeld van
de ideeën die er leven onder creatieve makers. Het thema is ‘toekomstbeelden’. De generatie die
straks aan de haven komt wonen,
werken en recreëren heeft namelijk te maken met een hele andere wereld dan de huidige. Aan ondernemers in het gebied zal gevraagd worden een kunstenaar
te adopteren voor 3 maanden. Dit

leidt uiteindelijk tot een kunstmanifestatie in de week van de industriecultuur, van 8 tot en met 18
oktober 2020.
Betrokken bij innovatie
Directeur Particulieren en Private Banking Inge Bronger: ,,Rabobank Haarlem-IJmond is sterk betrokken bij de innovatieve ontwikkeling van de regio. Dit project is een voorbeeld van een creatieve, frisse en verrassende kijk
op wat de mogelijkheden kunnen zijn, vanuit het perspectief
van kunstenaars. Een dergelijk
initiatief steunen we graag met
een mooi bedrag vanuit het Rabobank Innovatief Fonds.” (Foto:
Reinder Weidijk Fotografie)

Sterk Schoenen is al meer dan
100 jaar een begrip in IJmuiden
als het gaat om heren- en damesschoenen. Ooit als schoenmakerij begonnen en via meerdere
schoenwinkels getransformeerd
naar de schoenenspeciaalzaak
zoals het nu is. Sterk is een echte speciaalzaak. Klanten met pijn
of problemen aan voeten vinden
hier het schoeisel dat als gegoten aan hun voeten past. Zoals de
modieuze en eigentijdse schoenen van Xsensible.
Xsensible, jouw
perfecte reisgezelschap
Sterk verkoopt onder andere de
schoenen van het Nederlandse schoenenmerk Xsensible. Het
ontwerp van deze schoenen is
gebaseerd op het balansprincipe
van de traditionele Japanse slipper. De Ippon-ba geta. Volgens
het merk zijn de schoenen op
jouw lijf geschreven. Met een perfecte balans tussen stijl en functie. Ook de laatste collectie bestaat uit sneakers met frisse voorjaarstinten en kleurrijke materialen. En uiteraard is er gebruik gemaakt van de modernste technieken.
De schoenen zijn voor het evenwicht ontworpen. Ze beloven een
optimale loopervaring en dragen bij aan een betere lichaamshouding. Evenwicht. Stabiliteit.
En Sublieme demping in de gehele zool.

Schoenen van topmerken
bij Sterk
Naast de schoenen van Xsensible
zijn er bij Sterk nog andere hoogwaardige, comfortabele schoenen te vinden. Schoenen van de
topmerken zoals Solidus, Grisport, Ara en Waldläufer. ,,Wij verkopen 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 gezondheidsklachten. Daarom maken
we bijvoorbeeld ook voetanalyses. Als mensen hier voor nieuwe schoenen geweest zijn en we

hebben ze vakkundig kunnen
helpen, dan blijven ze vaak een
vaste klant van ons’’, vertelt Corrie 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 verkopen? Volg dan de Facebookpagina van Sterk Schoenen. Of stap
uiteraard eens de winkel aan Lange Nieuwstraat 797 binnen. Het is
ook mogelijk om in verband met
bijvoorbeeld gezondheidsredenen op afspraak te winkelen. Bel
dan voor een afspraak. Het telefoonnummer is 0255-511177.
Centrum IJmuiden. Kom gewoon
eens langs! (Foto: aangeleverd)
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Renovatie Van den Vondellaan
vordert gestaag
Driehuis - Waar bij de aanvang
van de renovatie van de Van
den Vondellaan regelmatig gesproeid moest worden om stuiven 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 zullen worden. Op de voorgrond
op de foto is de diepe geul, die
aan moderne specifieke kenmerken voldoet, te zien. Zij
zorgt straks voor goede wortelgroei. En de mogelijkheid
dat de nieuwe aanplant zal uitgroeien tot laanwaardige bomen, zo heeft Gemeente Velsen
omwonenden verzekerd. (Arita
Immerzeel)

Kledingbank IJmond weer open
Regio - Kledingbank IJmond is
deze week weer gestart met het
inzamelen van kleding. De organisatie 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.

is er ook voor inwoners van Beverwijk, Heemskerk, Castricum en
Uitgeest in dezelfde situatie. De
winkel is elke woensdag van 10.00
tot 16.00 uur geopend voor klanten. Wie nog geen klant is, moet
zich eerst inschrijven. Dat kan op
woensdagmiddag tussen 13.00
en 15.30 uur. Het is dan ook mogelijk om bij de eerste inschrijInwoners van de gemeente Vel- ving direct wat kleding uit te zoesen die een bijstandsuitkering ken. Hiervoor gelden strikte richtontvangen, kunnen gebruik ma- lijnen. Een bezoeker mag per keer
ken van Kledingbank IJmond. Dat maximaal drie kledingstukken
geldt tevens voor mensen die een meenemen.
Wajong- of WIA-uitkering ontvangen en mensen die een traject Bij elk bezoek moet 2 euro envan schuldhulpverlening door- tree worden betaald, dat geld is
maken. Tevens kunnen 65-plus- bedoeld om de algemene kosten
sers met uitsluitend een AOW- van de winkel te kunnen dekken.
uitkering gebruik maken van de- De meest recente cijfers die de
ze mogelijkheid. De organisatie organisatie op de eigen website

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. (Arita Immerzeel)

heeft gedeeld, betreffen het jaar
2018. Daaruit blijkt dat in dat jaar
868 personen ingeschreven stonden bij Kledingbank IJmond. Deze
mensen waren afkomstig uit 304
gezinnen. Ruim een derde daarvan (360 personen, 119 gezinnen)
was afkomstig uit de gemeente Velsen. Het inbrengen van kleding is mogelijk op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 10.00
en 12.30 uur. Niet alleen schone en bruikbare kleding voor dames, heren, kinderen en baby’s is
welkom. Ook schoenen, beddengoed, handdoeken, sportkleding,
pyjama’s en ondergoed, tassen,
riemen en gordijnen worden ingezameld. Op www.kledingbankijmond.nl staan onder het kopje
‘Inzamelpunten’ de adressen waar
ingezameld wordt.

Deelauto gemeente Velsen
is voor iedereen beschikbaar

Velsen - Op het parkeerterrein achter het gemeentehuis werd vorige 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, voorzitter 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. Kortebaandraverijen.nl wil de kortebaanliefhebbers, inwoners van IJmuiden en
andere vaste bezoekers van de
koers over de Kennemerlaan toch
een middag vol paardensportplezier aanbieden. Daarom zorgt het
in samenwerking met wedorganisatie Runnerz voor een online alternatief: ‘De IJmuiden Challenge’.
Hiervoor heeft het gekozen voor
de koersen op Victoria Park Wolvega.

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 hetzelfde enthousiasme waarmee normaal 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 paardensport en op een laagdrempelige
manier weddenschappen plaatsen. Via Kortebaandraverijen.nl
ligt er voor iedereen die zich registreert een welkomstbonus klaar:
bij 50 euro inzet krijg je 25 euro
gratis.
Alternatieve
kortebaankalender
‘De IJmuiden Challenge’ is onderdeel van de alternatieve kortebaankalender van Kortebaandraverijen.nl. De website biedt
voor alle geannuleerde kortebanen een online alternatief. Voor
de hoofdkoers van die dag kunnen door de ‘Vrienden’ van de
website ook tips worden ingestuurd. 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 negen etappes op de fiets langs alle kortebaanplaatsen in Nederland op zoek naar mooie verhalen. Ook bericht Kortebaandraverijen.nl bijna dagelijks over de historie van de sport, komen van elke kortebaan historische feiten en
video’s online, zijn er regelmatig
interviews met mensen vanuit de
sport te lezen en worden er podcasts 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 ‘challenges’ en bovenstaande rubrieken.
Kortebaandraverijen.nl
hoopt
daarmee de vele liefhebbers van
de kortebaan zoveel mogelijk
drafplezier te geven in deze bizarre tijd. (Foto: aangeleverd)

Het introduceren van deelvervoer in de gemeente Velsen was
een grote wens van Energiek Velsen. Deze coöperatie wil Velsen
duurzamer maken en heeft daarvoor diverse meerdere ijzers in
het vuur. Zo zetten energiecoaches zich in om mensen te helpen
met het besparen op de energiekosten en wordt korting geboden
op bijvoorbeeld isolatieproducten door die gezamenlijk in te kopen. Meer dan vijfhonderd mensen hebben zich inmiddels al aangesloten bij Energiek Velsen. Het
resulteerde inmiddels in de plaatsing van enkele duizenden zonnepanelen en pakweg 120 woningen waar de isolatie werd verbeterd, zodat er minder hoeft te
worden gestookt. Dat nu ook de
eerste deelauto in Velsen een feit
is, juicht voorzitter Martijn Mewe 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. Iedereen die gebruik wil maken van
het voertuig, komt bij die organisatie terecht. Toch hoopt Energiek Velsen dat men zich eerst
bij hen aanmeldt als lid. Dat levert voordeel op, want leden van
de lokale energiecoöperatie krijgen korting bij MyWheels. ,,En op
die manier ondersteun je ook onze coöperatie, zodat wij steeds
meer kunnen realiseren om samen Velsen duurzaam te maken’’,
benadrukt men. Wethouder Bram
Diepstraten stond bij de onthulling 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 belangrijk’’, aldus de bewindsman.
Hij vertelde dat hij zelf thuis inmiddels ook een energiescan
heeft laten doen door Energiek
Velsen.
Aanvankelijk was het de bedoeling dat de deelauto overdag voor
medewerkers van de gemeente
Velsen beschikbaar zou zijn en in
de avonduren voor alle inwoners.
Omdat echter vrijwel alle medewerkers van de gemeente thuis
werken conform de richtlijnen
van het RIVM, kan de auto voorlopig de hele dag beschikbaar worden gesteld aan alle inwoners. De
huurkosten bedragen 3,25 euro
per uur en 0,24 euro per gereden
kilometer, inclusief de elektriciteitskosten. Er geldt een maximum huurprijs van 32,50 euro
per dag. De korting die leden van
Energiek Velsen krijgen, kan oplopen tot 5 euro per kwartaal. Omdat het lidmaatschap van de cooperatie 19,50 per jaar bedraagt,
ben je dus in feite gratis lid, als je
voldoende gebruik maakt van de
deelauto. Een sleutel is niet nodig, de auto kan met behulp van
de smartphone en OV-chipkaart
worden geopend. In het dashboardkastje bevindt zich een
laadsleutel voor het opladen van
het voertuig.
Volgens wethouder Diepstraten
is de deelauto een prima aanvulling op de maatregelen die de gemeente eerder al nam om duurzaam vervoer in de gemeente te
stimuleren.
Medewerkers van de gemeente
die afstanden onder de 10 kilometer moeten afleggen, kunnen
hiervoor gebruik maken van de
elektrische fiets. Zijn ze wat langer 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)
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Na twee maanden wachten dan toch een Lintjesregen
De heer Rasmussens zet zich al
sinds 1988 op vele manieren vele
uren per week in voor de Engelmunduskerk. In 2012 is de heer
Rasmussens toegetreden tot het
bestuur van de Stichting Vrienden van Beeckestijn in de functie
van secretaris.
De heer Taale is sinds 1993 als
vrijwilliger verbonden aan de
KNRM. Met ingang van januari 2015 is de heer Taale secretaris
van het reddingstation. Tijdens
zijn periode als schipper heeft hij
in 2000 bijgedragen aan de redding van het leven van twee ballonvaarders.

Velsen - Vanwege het coronavirus organiseerde de gemeente de uitreiking van de koninklijke onderscheidingen (de ‘lintjesregen’) eind april anders. Door de
bijzondere omstandigheden kon
de gemeente de mensen die een
decoratie ontvingen toen niet fysiek samenbrengen. Maar men
vond een creatieve en bijzondere
oplossing. RTV Seaport verzorgde 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 dames en dertien heren dan eindelijk hun onderscheiding in ontvangst nemen tijdens een bijzondere 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 schoolvoetbaltoernooi Velsen, Kerst-In Santpoort en voor de Oranje Vereniging Velsen.
De heer Huijboom is al decennia 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 bestuurslid van de Harddraverij Vereniging Santpoort en Omstreken.
In Santpoort is hij al jaren betrokken 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 ingezet voor de zorg van kinderen
die niet meer thuis konden verblijven. In totaal hebben zij in deze periode de zorg gehad voor 27
pleegkinderen. Zij stonden ingeschreven als Noodbed-opvang,
maar regelmatig bleven de kinderen uiteindelijk langer dan drie
maanden. Daarnaast zet de heer
Leewens zich sinds 2013 een flink
aantal uren per maand in voor
Natuurmonumenten, Volkstuinvereniging IJmond en Stichting
Welzijn Velsen.
De heer Nieuwland is sinds 1988
tot heden vrijwillig bestuurslid bij
de Harddraverij Vereniging Santpoort en Omstreken. Vanaf 1988
tot 2002 vervulde de heer Nieuwland de rol van secretaris en vanaf 2002 tot heden vervult hij de
functie bestuurslid Kermiszaken.

zig met badminton voor mensen
met een handicap.

tief als vrijwilligster bij de Zonnebloem en de Filmclub.

De heer Vrijhof is jarenlang
voorzitter geweest van de Tennisvereniging LTC Hofgeest. Daarnaast is hij al een lange periode actief in het Seniorencentrum
Zeewijk in IJmuiden.

Mevrouw Van Hoesel, die zelf
doof is, heeft een lange staat
van dienst als vrijwilliger bij verschillende organisaties voor doven. Eén van die organisaties was
de Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond. Daarnaast is mevrouw Van Hoesel medeoprichter
van de Dovensport Vereniging
Kennemerland. Ook is mevrouw
nog steeds actief voor het Katholiek Doven Pastoraat.

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 Gemeente te IJmuiden. Daarnaast is meDe heer Van Egmond is sinds vrouw Borst sinds 1976 wekelijks
1970 vrijwillig actief bij evene- vrijwillig actief als barmedewerkmenten bij de toenmalige Ko- ster en schoonmaakhulp bij de
ninklijke Nederlandse Vereniging voetbalvereniging IJmuiden.
voor EHBO afdeling IJmuiden.
Daarnaast is de heer Van Egmond Mevrouw Koedijk is sinds 1963
sinds 2008 als vrijwillig mede- tot heden als vrijwilligster acwerker van “Het Y”, behulpzaam tief bij activiteiten van de Ichtbij het bouwen van miniatuur- huskerk. Daarnaast heeft zij zich
treinen in Spaarnwoude. In 2010 een periode als vrijwilligster inheeft de heer Van Egmond sa- gezet voor Verpleeghuis Velsermen met een groep collega’s aan duin, voor Passage, de Christede basis gestaan van een nieuwe lijke Maatschappelijke Vrouwenregionale instructeursorganisa- beweging en de Bewonerscomtie, de Vereniging Eerste hulp en missie.
Reanimatie Instructeurs Kennemerland (VERIKen).
Mevrouw De Groot- Van Kampen is sinds 2002 is vrijwilligDe heer Van Noordt is sinds ster bij de Protestantse Gemeen1999 als vrijwilliger betrokken bij te IJmuiden. Daarnaast was Mede KNRM, station IJmuiden. Hij is vrouw De Groot-van Kampen van
in de afgelopen 20 jaar een sta- 1999 tot 2017 vrijwilligster als
biele factor als vrijwilliger bij de zwemdocente elementair zwemKNRM.
men bij zwemvereniging Haerlem.
De heer Visser is sinds 1976 lid
van Badmintonclub Velsen. In Mevrouw Huijboom-van Roon
1980 wordt hij algemeen lid van zet zich al bijna 40 jaar meer dan
het bestuur. Hij houdt zich bezig 30 uur per week in voor de Stichmet de jeugd en de nieuwe men- ting OIG-IHD. Daarnaast is mesen die komen badmintonnen. vrouw Huijboom-van Roon voor
Ook houdt de heer Visser zich be- een aantal uur per maand ac-

Mevrouw Vrijhof-Mennes is
vanaf de oprichting in 1991, samen met haar man, de heer Vrijhof al lid van de Tennisvereniging
LTC Hofgeest. Zij is lid van o.a. de
jeugdcommissie en de kantinecommissie. Tevens is zij actief in
het Seniorencentrum 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 draaide mevrouw Weber-Wubbolts elke week, voor zowel de OIG-IHD
als voor operakoor Belcanto, bardiensten.
Mevrouw Bonekamp-Molenkamp heeft zich vanaf 1962 tot
heden voor vele uren per week
op vrijwillige basis ingezet voor
het algemeen belang van de bevolking van Velsen. Zij is zeer betrokken bij de Naaldkerk. Al jarenlang is zij coördinator en uitvoerder van de KWF Kankerbestrijding collectes, bestuurslid
van de teken- en schildervereniging Terpen Tijn en zij zich heeft
vele jaren ingezet als mantelzorger voor diverse familieleden en
parochianen. (Foto: Reinder Weidijk Fotografie)

‘SAIL IJmuiden’ in Zee- en Havenmuseum

Eerste sleutel uitgereikt
aan nieuwe bewoner Stadspark
Velsen - Woensdag 1 juli overhandigden Floor Bal, wethouder Wonen en Eric van Kaam,
directeur-bestuurder van woningcorporatie Velison Wonen symbolisch de eerste sleutel aan één van de bewoners
van de onlangs opgeleverde
nieuwbouwwoningen in Stadspark in IJmuiden. De 23-jarige Iris Kromhout van der Meer
nam maar wat graag de sleutel van haar eerste eigen huis in
ontvangst. Vanwege de richtlijnen omtrent COVID-19 vond de
bijeenkomst in een klein gezelschap plaats.

In oktober 2019 startte bouwbedrijf Dura Vermeer met de bouw
van 54 woningen aan de Radarstraat. Velison Wonen nam de
woningen af voor de sociale verhuur. Het project maakt onderdeel uit van de ontwikkeling
van het gebied rond het Moerberg- en Gijzenveltplantsoen dat
in 2000 door de gemeente Velsen is benoemd als ontwikkelgebied. Naast het verbeteren van de
ruimtelijke kwaliteit door hoogwaardige woonbebouwing, moet

het gebied uitgroeien tot een belangrijk park binnen IJmuiden.
Wethouder Floor Bal: “Met de oplevering van deze woningen is
Stadspark IJmuiden qua woningbouw 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 mensen met een beperking de mogelijkheid om op een prachtige plek
zelfstandig te wonen.”
Goed wonen voor iedereen
Het nieuwbouwproject Stadspark fase 5b aan de Radarstraat
bestaat uit twee evenwijdige gebouwen. Eén van de gebouwen
voorziet in 27 sociale huurwoningen, verdeeld over 3 woonlagen.
De woningen zijn bedoeld voor
starters. Het tweede complex
wordt door Philadelphia Zorg in
gebruik genomen en biedt woonruimte aan 25 jongvolwassenen
met een licht verstandelijke beperking waar zij naast het vaste
team, 24 uur per dag gebruik kunnen 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 diversiteit in het woningaanbod
van Velsen. Goed wonen is voor
iedereen belangrijk, niemand uitgesloten. Daar zetten wij ons met
onze
samenwerkingspartners
graag voor in.”
Meer betaalbare huurwoningen nodig
Betaalbare huurwoningen zijn
hard nodig. De vraag naar sociale huurwoningen is groot. Zeker
ook onder starters. Voor jongeren
is het lastig om toegang te krijgen tot de woningmarkt. Dankzij dit project kunnen starters een
prima start van hun wooncarrière maken.
Duurzaamheid
Het project draagt bij aan het
streven van de gemeente Velsen
om de CO2-uitstoot te verminderen. Elke woning heeft een aantal eigen zonnepanelen om duurzaam energie mee op te wekken.
De woningen hebben energielabel A. (Foto: Reinder Weidijk Fotografie)

IJmuiden - Met het luiden van de
bel hebben Florian Vreeburg, directeur van de K.V.S.A. IJmuiden,
en wethouder Jeroen Verwoort,
vrijdag 3 juli de tentoonstelling
SAIL IJmuiden geopend. Voorafgaand spraken voorzitter van het
museum, Cor Oudendijk, Florian
Vreeburg en Jeroen Verwoort. Iedereen is verheugd dat het museum 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 zomer.
Met de tentoonstelling SAIL
IJMUIDEN laat het museum het
publiek genieten van een parade
van prachtige modellen van ‘sailwaardige schepen’, zoals de clipper “Stad Amsterdam’, de ‘Amerigo 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-, zaterdag- en zondagmiddag van 13.00
tot 17.00 uur. (Foto: Ko van Leeuwen)

LEZERSPOST
‘Zorgelijke ﬁnanciële positie gemeente Velsen’
Deze constatering is te lezen in de 1e Bestuursrapportage 2020 van de gemeente Velsen. Na
het lezen van Kadernota 2021 e.v. kan eenieder tot de conclusie komen dat de financiële
positie van Velsen niet ‘zorgelijk’ meer is maar
gewoon ‘dramatisch’: Velsen is virtueel failliet.
En de vraag hierbij hoe dit is ontstaan en waarom de gemeenteraad als kaderstellend en
controlerend orgaan dit accepteert, geen kritische 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 ‘financieel gezond’ was en dat het ‘uitgangspunt is dat Velsen financieel 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 tekorten 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 worden gedekt omdat de Algemene reserve op is.
En dat de effecten van de coronacrisis nog niet
in het financiële beeld zijn opgenomen. Vervolgens geeft de Kadernota 2021 e.v. aan dat
de komende jaren sprake is van verdere tekorten van rond de € 3,5 miljoen per jaar! Het college van B&W meldt daarbij dat “onze financiele positie onder druk staat”, een eufemisme
dat de gemeenteraad klakkeloos schijnt te accepteren.
Inwoners en ondernemers van Velsen mogen
van hun bestuur verwachten dat wordt gestuurd op een huishoudboekje dat in balans is
wat betreft inhoud en geld. Ons gemeentebestuur heeft onvoldoende gestuurd waardoor
nu gerepareerd moet worden; het is maar de
vraag of dat tijdig gaat lukken.
R. Wit, Velserbroek

06

9 juli 2020

Keuze 1: Kitesurfen door Jill van der Kammen.

Leerlingen Tender College geven IJmuiden een gezicht
IJmuiden - Afgelopen schooljaar
hebben tien leerlingen uit 3 VMBO van het Tender College zichzelf de kennis over digitale fotografie eigen gemaakt. Gedurende
het jaar hebben zij wekelijks les
gekregen in de werking van de
camera en de bijbehorende theorie gecombineerd met de nodige praktijkopdrachten.

Er werd onder andere aandacht
besteed aan diafragma, iso-waarde, sluitertijden, composities en
perspectieven. Dit alles verpakt in
een compleet lessenpakket welke gegeven werd door docent
en tevens freelance fotograaf,
Mattijs Kuiper. Hij wist de leerlingen, welke specifiek gekozen
hadden voor dit vak, mee te ne-

Keuze 2: Meeuw op pier door Fabiano Bleeker.

Eervolle vermelding 1: Schelpen door Quint Cassee.

men in de zoektocht naar het perfecte plaatje.
Door het uitzonderlijke verloop
van het schooljaar, waar het eigenlijke doel was om voor een
eigen gevonden opdrachtgever
een fotoserie te reproduceren,
besloot Mattijs zijn leerlingen opdracht te geven de kenmerkende elementen van IJmuiden te fo-

tograferen. Onderwerpen als havens, sluizen, pier en strand werden als voorbeeld meegegeven.
Dit alles verpakt in een fotoserie
van acht foto’s waar zij een eindcijfer voor zouden krijgen.
Aan citymarketeer Friso Huizinga de eer om een keuze te maken
uit de gemaakte foto’s die voor

hem voldeden aan de gestelde
opdracht. Al met al een geslaagde opdracht met prachtige resultaten. Volgens Friso was het lastig
een keuze te moeten maken tussen de verschillende foto’s. Zoals
hij zelf aangaf hebben alle leerlingen in ruime mate voldaan
aan de opdracht en hebben zij
IJmuiden op pakkende wijze we-

ten vast te leggen op de gevoelige plaat.
Inmiddels is bekend dat volgend
jaar het Tender College het keuzevak fotografie weer op het
rooster zal zetten, zodat een nieuwe lichting aanstormende talenten zich kunnen ontwikkelen tot
volleerde fotografen.

Keuze 3: DFDS / Kop van de haven door Lars Steltenpohl.

Eervolle vermelding 2: Vuurtoren door Bo van den Hoek.
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AANGENAAM!
In deze rubriek stellen we nieuwe plaatsgenootjes voor. De meeste Velsense baby’s zien het levenslicht buiten Velsen en hun namen 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. Deelname is gratis.

Aangenaam!

Zomerprogramma
voor Velsense jeugd

Bij BRAK! IJmuiden

Reizende fotoexpositie
van Johanna Minnaard
IJmuiden - IJmuiden heeft de
primeur. Dankzij BRAK! en Pieter Vermeulen Museum is deze zomer de fotoexpositie Single Use Plastics oftewel SUP
van Johanna Minnaard voor
het eerst door publiek te bekijken. Tot medio september in De
Refter (rode gebouw tegenover
het Wikkelhouse van #BRAK!).
Op de bijzondere foto’s zie je
ballonstokjes, wattenstaafjes,
messen, vorken, lepels, bordjes, rietjes en roerstaafjes. Dit
zijn de meest gevonden wegwerpproducten op onze stranden. Zeedieren sterven door
het eten van plastic resten
en ook komen deeltjes in ons
eten terecht. Laat je met deze
prachtige foto-expositie getiteld ‘Over de dingen die voorbij gaan’ aan het denken zetten
over je eigen plasticgebruik en
eventuele alternatieven. De expositie is mede mogelijk gemaakt door Rijkswaterstaat.

jaar, waarvan nog geen 30% gerecycled wordt. De hoeveelheid
wegwerpplastic in zeeën neemt
jaarlijks toe. Plastic bevat vaak
giftige stoffen en wordt niet in de
natuur afgebroken zoals bijvoorbeeld papier. Veel dieren eten
per ongeluk de plastic resten, bijvoorbeeld zeeschildpadden, zeehonden, verschillende soorten
vissen en schaaldieren. De dieren
kunnen hier ziek van worden.

Kidsproof: uitje voor het hele
gezin mét ijsje
Een bezoek aan de expositie is
goed te combineren met een van
de wandelingen uit de wandelapp van Pieter Vermeulen Museum en BRAK! De wandelingen
starten bij het Wikkelhouse van
BRAK! bij het Kennemermeer. Je
vindt de wandelapp in de Appstore of op Google Play. Je kunt
kiezen uit drie interactieve wandelingen 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!

Expositie en Basecamp IJmuiden bezoeken
De expositie ‘Over de dingen die
voorbij gaan’ bezoeken kan vanaf
1 juli bij De Refter. De openingstijden zijn dagelijks van 9 tot 21 uur.
Bij Basecamp IJmuiden is naast
de foto-expositie nog veel meer
te zien en beleven. In het prachtige duingebied nabij Kennemermeer 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 offgrid tiny houses waar je ook kunt
overnachten.

Verbod op wegwerpplastic
Vanaf 2021 wordt een aantal
plastic voorwerpen voor eenmalig gebruik, de zogenoemde single used plastics (SUP’s), verboden in Europa. Het gaat om ballonstokjes, wattenstaafjes, messen, vorken, lepels, bordjes, rietjes en roerstaafjes. Deze producten worden verboden omdat ze
veel gevonden worden langs
stranden en ze makkelijk te vermijden zijn. In Nederland gaat dit
verbod in op 4 juli 2021.

Offgrid betekent dat er geen gebruik wordt gemaakt van het
SUP in Europa
elektriciteitsnetwerk of aardgas.
Op dit moment gebruiken Euro- De huisjes zijn qua energie zelfpeanen 25 miljoen ton plastic per voorzienend. (Foto: aangeleverd)

Penningmeester bedankt stemmers

Stichting Félice glansrijk
eerste in verkiezing
Velsen - Dinsdag 30 juni was
de laatste dag dat er gestemd
kon worden op 78 projecten,
die een sociale samenleving beogen. De verkiezing was uitgeschreven door VOOR, die ondernemen combineert met goed
doen. Met de VOORbeeld-verkiezing 2020 wordt 10 procent
van hun omzet, dit keer
€ 111.200 aan projecten gegeven, die de wereld mooier maken. Er is door ruim 28 duizend
mensen gestemd. Stichting Félice, die het afscheid van een
kindje een beetje mooier wil
maken, bleek de meeste stemmen verzameld te hebben en
heeft in ieder geval € 15.000 gewonnen. Penningmeester Saskia Evers uit Driehuis, die enkele weken geleden als gast ‘aan
tafel bij de redactie’ haar verhaal deed over het hoe en waar-

Op vrijdag 19 juni is Jace Sieraad geboren in het ziekenhuis
in Haarlem maar zijn woonplaats
is IJmuiden. Dit melden de trotse
opa’s en oma’s Leo en Ciska Sieraad en Jan en Annelia Kiewiet.
De ouders van deze kersverse
IJmuidenaar zijn Lesley Sieraad
en Svenja Kiewiet.
Opa Leo schrijft: ,,Zij zijn ontzettend gelukkig met deze prachtige 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

Velsen - Jongeren in Velsen
kunnen zich van 6 juli tot en
met 14 augustus inschrijven
voor zomerse activiteiten! In
het programma staan activiteiten zoals levend stratego, basketbal, muziek maken of zelfs
het volgen van een musical
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 evenementen werden afgelast. 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 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 programma is tot stand gekomen door een samenwerking
met Stichting Welzijn Velsen, het
Sportloket, SportSupport, KOEL
en 3x3 Unites. Kijk voor meer informatie op velsen.nl/zomerprogramma. (Foto’s: aangeleverd)

IJmuiden moet je zien
IJmuiden - Op donderdag 9 juli
om 17.00 uur zendt RTV Seaport
de tweede aflevering uit van
.IJmuiden moet je zien. Hierin
staan IJmuiden Rauw aan Zee en
natuur en recreatie centraal. Te
gast zijn wethouder Bram Diepstraten, vrijwillig boswachter Heike 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.

Afscheid van een
bevlogen juf Elsa

Pelgrimage houdt aan
Driehuis - Blijmoedig ondanks de
regen werd er zaterdag weer gepelgrimeerd op de Van den Vondellaan richting Hagelingerweg.
Er werd gewandeld vanaf bedevaartplaats Onze Lieve Vrouwe
ter Nood, beter bekend als ‘het
putje van Heiloo’ naar Amsterdam. Behalve kruizen werden 43
km lang ook beeltenissen van Jezus en Maria door twee pelgrims
meegedragen. ,,Deze dag herdenken wij de eerste verschijning
van Maria,” vertelt de kletsnatte
vrouw in regenpak. ,,We denken

om van Stichting Félice, is dolblij. ,,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 dingen kunnen doen met dit geld!”
De spanning houdt overigens
voorlopig nog niet op, want uit
de top 10 kiest een jury op 9 juli nog twee genomineerde projecten. De drie projecten maken kans op het winnen van de
hoofdprijs van € 81.200 tijdens
de feestelijke finale op 8 okto- Velsen - Stichting Welzijn Velsen heeft een brochure uitber 2020.
gegeven met de titel ‘Visie en
Stichting
Teruglezen van het gesprek met Transformatieplan
Saskia Evers over Stichting Fé- Welzijn Velsen’.
lice kan op www.jutter.nl/archieven of zoeken op Google.nl In deze brochure presenteert de
op ‘aan tafel bij de redactie fe- stichting haar visie op het sociale domein in Velsen en verduidelice’

erover om elke maand deze pelgrimstocht te gaan maken. Priester Jeroen wil dit grootschaliger
gaan organiseren.”
Onze Lieve Vrouwe ter Nood te
Heiloo is de grootste Mariale bedevaartplaats in Nederland. De
geschiedenis van het Heiligdom
gaat terug tot het eind van de 14e
eeuw. In de voorhof van de Genadekapel zou zich een put met
heilzaam water bevinden. Meer
informatie is te vinden op www.
olvternood.nl. (Arita Immerzeel)

Stichting Welzijn
Velsen presenteert
visie op toekomst
lijkt de stichting haar toekomstige manier van werken: ondernemend, verbindend, wijkgericht en
vanuit de vraag van de inwoners.
De stichting is in Velsen inmiddels begonnen met een aantal pilotprojecten die volledig op deze manier van werken zijn gebaseerd.

Velserbroek - Na 45 jaar neemt
juf Elsa van der Schee afscheid
van het onderwijs. Van de Regenboog naar de Zebra in IJmuiden
en daarna geëindigd op de Pionier in Velserbroek. In haar carrière heeft ze honderden kinderen leren lezen, rekenen en schrijven. Vooral voor het leesonderwijs heeft ze zich al die jaren hard
gemaakt. Afgelopen donderdag
2 juli heeft zij de hele school ge-

trakteerd op een heerlijk soft ijsje dat ze persoonlijk aan ieder
kind heeft uitgedeeld. Als school
hebben alle kinderen in een erehaag gestaan en is ze toegezongen met een mooi afscheidslied.
,,We zullen haar expertise en collegialiteit ongelooflijk missen’’, aldus haar collega’s. ,,We wensen
haar heel veel geluk en gezondheid in Portugal!’’ (Foto: aangeleverd)
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Bonden bereiken akkoord

Stakingsgolf
Tata Steel voorbij
Velsen - Het werkgelegenheidspact van Tata Steel
wordt met vijf jaar verlengd.
De overeenkomst was geldig tot volgend jaar oktober, maar blijft nu tot oktober
2026 van kracht. Ook zullen
door de geplande reorganisatie bij het staalbedrijf geen
gedwongen ontslagen vallen.
Dat is het resultaat van onderhandelingen tussen de directie van Tata Steel Nederland
en de vakbonden. Vrijdagmiddag kreeg het personeel
schriftelijke uitleg van de directie.

Schoolgebouw gesloten:

Laatste dag OBS De Vuurtoren Oost

IJmond eerder dit jaar om deze
locatie na het verstrijken van het
schooljaar op te heffen.
De locatie aan de Heerenduinweg telde nog ongeveer zeventig leerlingen. Die waren verdeeld over drie groepen, steeds
een combinatie van twee opeenvolgende leerjaren. Vorige
week woensdag was voor hen
in veel opzichten een bijzondere dag. De leerlingen werden bij
aankomst op school getrakteerd
op een ontbijt in de klas. Daarna
werd er bingo gespeeld. Er vie-

Ook is vastgelegd dat er in beginsel geen onderdelen van
het bedrijf zullen worden verkocht. Ook zullen er geen activiteiten worden uitbesteed aan
derden. Duidelijkheid over het
plotselinge vertrek van directievoorzitter 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 komende maanden nog regelmatig overleg zijn tussen de vakbonden en de directie van het
staalbedrijf.

Kunstenaarscollectief
RiZoom
exposeert in Pop-Up Galerie
Bloemendaal, Bloemendaalseweg, 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 online via www.museumhuizen.n

Iedere dag tot en met 14 augustus 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)

Het Kraaktheater in Driehuis (Nicolaas Beetslaan 5) stopt ermee
en houdt snuffelmarkt om alle spullen uit het theatertje weg
te geven van 09.00 tot 10.00 uur.
(Foto: aangeleverd)

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

9 JULI

Tweede aflevering van ‘.IJmuiden moet je zien’ op RTV Seaport
om 17.00 uur. Hierin staan IJmuiden Rauw aan Zee en natuur en
recreatie centraal. De uitzending
wordt meerdere malen herhaald
en is ook te zien op YouTube.
stoot en weergeeft het de knel- (Foto: Erik Baalbergen)
punten en randvoorwaarden die
de realisatie en voortgang van
projecten belemmert. Jona de
Kruif, manager bij Bunge constateerde dit. ,,Het vereenvoudigen 10 JULI
van de regelgeving, het versnellen van het vergunningstraject
en een platform om vraag en aanbod te koppelen, zijn essentieel
om de transitie naar de circulaire
economie te versnellen’’.

Uit de projecten van de bedrijven blijkt dat de initiatieven van
de bedrijven kunnen zorgen voor
een CO2-reductie van bijna 15
megaton (Mton). Dit is ruim boven de gestelde ambitie van 4,2
Mton voor het Noordzeekanaalgebied. Het grootste deel van deze reductie wordt gerealiseerd
met de projecten van Tata Steel
(samen 7,4 Mton) en de sluiting
van de Vattenfall Hemweg-koOp 30 juni zijn alle Regioplannen lencentrale (CO2-reductie van 2,5
aangeboden aan minister Wiebes Mton).
Met het Regioplan NZKG is een
van Economische Zaken en Klibelangrijke stap gezet om de
maat. Na het lezen van de plan- Enerzijds geven bedrijven aan dat energietransitie versneld en sucnen reageerde Wiebes verheugd. het Regioplan kansen biedt. Ruud cesvol te realiseren.
,,Uit de geplande projecten blijkt Stevens, projectmanager Herontdat de bedrijven meer CO2-re- wikkeling Hemweg bij Vatten- Webinar over Regioplan NZKG
ductie voorstellen dan de gestel- fall vertelde hierover het volgen- Op woensdag 1 juli vond een wede doelen. We hebben dit soort de. ,,Onze planning is sterk afhan- binar plaats waarin overheden en
plannen nodig om onze klimaat- kelijk van externe factoren zoals bedrijven in gesprek gingen over
doelen te halen en ons een weg marktvraag, overheidsbeleid en het Regioplan NZKG. Ook gauit de crisis en naar nieuwe groei de snelheid waarmee de regio- ven subsidie-experts van de Rijsen innovatie te investeren.’’
nale infrastructuren ontwikkelen. dienst voor Ondernemend NeWe zoeken actief contact met an- derland (RVO) en van het ministeHet Regioplan NZKG geeft een dere partijen en stakeholders om rie van Economische Zaken en Klibeeld van de ontwikkelingen op samen op te trekken binnen deze maat (EZK) informatie over subsihet gebied van industriële CO2- onderwerpen.’’
dies voor energietransitie planemissie reductie en energiebe- Anderzijds geeft het plan inzicht nen bij bedrijven. Het webinar is
sparing in het Noordzeekanaal- in de inspanningen van de bedrij- terug te zien via www.noordzeegebied. CO2 reductie is haalbaar. ven voor verlaging van CO2 uit- kanaalgebied.nl.

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

spel. (Foto: aangeleverd)

Regioplan Noordzeekanaalgebied zet
koers uit voor energietransitie industrie
Velsen - Bijna dertig bedrijven
in het Noordzeekanaalgebied,
groot en klein, zetten verduurzaming hoog op de agenda. Zij zijn
de koplopers in de energietransitie en spelen een sleutelrol om
van het gebied de groene stekker
voor de regio te maken. De ambities zijn groot, samen kunnen we
die realiseren, zo blijkt uit het regioplan Noordzeekanaalgebied.

Onvrede
De stakingsacties van de afgelopen 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,

▲

IJmuiden - Met een daverend
eindfeest heeft het team van OBS
De Vuurtoren samen met de leerlingen afscheid genomen van
het schoolgebouw aan de Heerenduinweg. Het leerlingen aantal 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 daardoor kwam OBS De Vuurtoren onder de opheffingsnorm. Omdat
daarin, op basis van de prognoses
voor de komende jaren, geen verbetering in lijkt te gaan komen,
besloot het bestuur van OPO

len mooie prijzen te winnen, zoals knuffeldieren, barbies en zelfs
een racebaan. Aansluitend was
het tijd voor een groot feest op
het schoolplein. Kinder-DJ Blijwin
was door het schoolteam ingeschakeld om de leerlingen te vermaken en dat lukte goed. In polonaise werd over het schoolplein
gelopen en de stemming zat er
goed in.
Aan het eind van de ochtend
werd het tijd om voor de laatste keer het schoolgebouw in
te gaan. Daar werden de laatste spullen opgehaald en was er
voor iedereen nog een cadeautasje met daarin een keycord van
de school. En toen was het moment 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 tijdperk van OBS De Vuurtoren, locatie oost, af. Aan het Koningsplein
1 te IJmuiden bevindt zich de andere locatie van deze onderwijsinstelling.
Groep 7 zal daar na de zomervakantie (dan dus als groep 8) les
gaan krijgen. De andere leerlingen hebben bij andere scholen
een plekje gevonden. In de meeste gevallen zijn dat ook scholen
die vallen onder het beheer van
OPO IJmond. (Tekst en foto polonaise: Bos Media Services, foto
sleutelmoment: aangeleverd)

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 Tata Steel, waarin voor het eerst
sinds bijna dertig jaar de staal-

productie door staking geheel
werd stilgelegd. Het personeel
van het bedrijf reageert in eerste instantie opgelucht op het
nieuws, maar blijft tegelijkertijd ook afwachtend en strijdbaar. Men is blij dat de rust binnen het concern terugkeert,
maar de zorgen lijken vooralsnog niet helemaal te zijn weggenomen. Dat heeft niet alleen
te maken met wat er intern de
laatste weken is voorgevallen,
maar ook met de onzekerheid
op de staalmarkt.

Pieter Vermeulen Museum in
Driehuis is open van 13.00 tot
17.00 uur. Reserveren verplicht
via www.pietervermeulenmuseum.nl. (Foto: aangeleverd)
Kunstenaarscollectief RiZoom
exposeert in Pop-Up Galerie
Bloemendaal, Bloemendaalseweg, 12.00-17.00 uur. Ook 11, 16,
17 en 18 juli.

11 JULI

Gratis ZomerHockey bij Strawberries, 10.00-10.45 4-12 jaar,
11.00-12.00 13-18 jaar. Iedere zaterdag t/m 22 augustus, aanmelden niet nodig. (Foto: aangeleverd)

Exclusief filmarrangement Koopvaardij in WO II in het IJmuider
Zee- en Havenmuseum: een film
van 30 minuten in de filmzaal
van het museum, koffie/thee
met een gebakje, bezoek tentoonstelling/museum en afsluitend een hapje en een drankje,
vanaf 14.00 uur. Kosten: € 12,50.
Reserveren: www.zeehavenmuseum.nl. Ook 19 en 26 juli. Voor
gewoon bezoek is het museum
open van 13.00 tot 17.00 uur.
(Foto: aangeleverd)

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

Pieter Vermeulen Museum in
Driehuis is open van 13.00 tot
17.00 uur. Reserveren verplicht
via www.pietervermeulenmuseum.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
Zee- en Havenmuseum geopend
van 13.00 tot 17.00 uur. Expositie: SAIL IJmuiden, ‘Koopvaardij
en Visserij in WO II’, Tiny Scheepers, 4 speurtochten, escape-

Kunstenaarscollectief
RiZoom
exposeert in Pop-Up Galerie
Bloemendaal, Bloemendaalseweg, 12.00-17.00 uur. Ook 17 en
18 juli.
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Theater in Driehuis stopt ermee

Snuffelmarkt in Kraaktheater

Groos vele verenigingen en groepen mogen ontvangen in hun
kleine, maar prachtige theater. Dit
is inmiddels al hun tweede theater in Driehuis. Drie jaar geleden
zat het theater nog in het voormalig verzorgingstehuis Velserduin. Mieke en Bob gaan verhuizen naar Spaarndam en nemen
hun theater dit keer niet mee.
,,Dan blijven er heel wat spullen
over na 6 jaar spullen verzamelen’’, aldus Mieke. ,,Wij nodigen
dan ook iedereen uit om zaterdag 11 juli te komen tussen 9.00
en 10.00 uur om de snuffelen en
mee te nemen wat je wilt, denk
aan bijvoorbeeld glazen, maar
ook staat er een goed werkende
koelkast. Alles is gratis mee te nemen, na 10.00 wordt alles weggehaald en weggegooid.’’
Driehuis - Het Kraaktheater sluit Witte Huis te Driehuis. Drie jaar Het adres: Nicolaas Beetslaan 5 in
haar deuren in het voormalige lang hebben Mieke Koers en Bob Driehuis. (Foto: aangeleverd)

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 beschikbaar. Entree 10 euro (inclusief
drankje na afloop).
Salieri en Mozart is een voorstelling over toewijding, macht en
de grenzen van de menselijke
psyche. Al tijdens zijn leven ging
het hardnekkige gerucht dat Salieri uit jaloezie Mozart zou hebben vergiftigd, iets wat Salieri op
het einde van zijn leven ten stelligste ontkende. Na onderzoek is
ooit vastgesteld dat Mozart is gestorven aan de gevolgen van een
ziekte die toen heerste, de knokkelkoorts. Wat is waar? Tot op heden blijven de wildste speculaties
rondgaan over de rol van Salieri
met betrekking tot Mozart’s vroege dood. De voorstelling geeft
opheldering over het doen en laten van Salieri. Het publiek is getuige 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-

als componist gaan maken en hij
spreidt zijn muzikale genie ten
toon. Mozart’s entree is overdonderend. Hij zet alles wat tot dan
toe gecomponeerd is op losse
schroeven. Adembenemend bewonderenswaardig maar ook ziekelijk jaloersmakend.

Afdalingen bij Snowworld na
coronasluiting weer mogelijk

Velsen - Alle vestigingen van
Snowworld zijn woensdag weer
open gegaan. Daarmee is een
eind gekomen aan de coronasluiting, die 107 dagen heeft geduurd. Het bedrijf heeft deze periode onder meer gebruikt om onSalieri en Mozart is een bewer- derhoudswerkzaamheden uit te
king van de eenakter ‘Mozart en voeren en toekomstplannen verSalieri’ van Poesjkin. In de mono- der uit te werken.
loog worden objecten en poppen gebruikt om de verschillen- Snowworld exploiteert skibanen
de personages in het verhaal hun op acht locaties in het land. Ook
vorm te geven. Het gaat hier om een indoor skydivecentrum en
een privé-initiatief om in een niet een klimcentrum maken deel uit
alledaagse setting van een thea- van het bedrijf. Sinds anderhalf
tervoorstelling te kunnen genie- jaar is ook de skibaan in Velsenten. De voorstelling is oorspron- Zuid onderdeel van het concern.
kelijk gemaakt als huiskamerstuk. Kort daarna werden de skibanen
Op 8 augustus wordt de voorstel- in Rucphen en Terneuzen aan de
ling in een tuin aan de Maasstraat groep toegevoegd. Volgens CEO
gespeeld, en bovendien op veili- Wim Hubrechtsen zijn er geen
plannen om het aantal locaties in
ge afstand van elkaar.
Nederland verder uit te breiden.
zart in het midden van de achttiende eeuw als jong veelbelo- Bewerking en spel: Mark van den Wel wil het bedrijf verder groeien door op de bestaande locaties
vend componist aan het keizer- Berg
lijke hof in Wenen verschijnt. Van Regie en rekwisieten: Jeroen van het pakket aan activiteiten te verruimen. Ook zijn er plannen op
jongs af aan heeft Mozart aan de den Berg
hand van zijn vader de belangrij- Reserveren via: vdberg_mark@ Europees niveau, maar daarover
kan Hubrechtsen nog weinig loske hoven in Europa bezocht en hotmail.com
zijn enorme talent op piano en Kijk ook op www.markvanden- laten. Omdat het bedrijf beursgenoteerd is, heeft hij te maken met
viool laten horen. Nu wil hij het berg.nu. (Foto: aangeleverd)
strikte regels inzake de informatieverstrekking. Wel wil hij kwijt
dat Snowworld de ambitie heeft
om Europees marktleider te worden in deze branche.
De groep telt alles bij elkaar ongeveer 1400 medewerkers. Voor hen
waren het de afgelopen maanden onzekere tijden. Hubrechtsen: ,,We hebben er na de sluiting
eerst voor gezorgd dat er rust
kwam in de organisatie. Dat hebben gedaan door veel te communiceren naar onze medewerkers.
Elke week een videoboodschap

met de stand van zaken. Vooral duidelijk maken dat men niet
hoefde te vrezen voor het verliezen van de job. Uiteindelijk kwam
er rust. Daarna zijn we achterstallig onderhoud gaan uitvoeren.
Ook hebben we als het ware onszelf opnieuw uitgevonden. We
zijn gestart met een heel nieuw
ticketingsysteem en we hebben
onze marketing anders opgezet.’’
Op de locatie in Velsen-Zuid bestaan geen plannen om de bestaande hal uit te breiden of aan
te passen. Wel zal het aanbod verruimd worden door ook buitensporten te gaan aanbieden. Dergelijke vernieuwingen zullen ook
op andere locaties worden uitgevoerd. ,,We hebben een duidelijke ambitie om als groep verder te
groeien’’, aldus Hubrechtsen.

ecologie centraal staan en je hebt
dit gebied bij Snowworld met de
wat intensievere activiteiten, zoals het terrein voor de mountainbikers en de klimmuur op de heuvel.’’ Hij legt uit dat het de bedoeling is om op plekken waar de natuur al prominent aanwezig is,
de natuurwaarde verder te versterken en op andere plekken de
sportieve activiteiten te clusteren.
Woensdag maakte CEO Hubrechtsen een rondrit langs alle
locaties van Snowworld om die
officieel te heropenen. In VelsenZuid deed hij dat samen met wethouder 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 Hubrechtsen hem. Diepstraten stipte in zijn toespraak aan dat het
voor veel ondernemers een lastige periode is. ,,Veel mensen hebben 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 kunnen.’’
Het woord ‘we’ was daarbij een
bewuste keuze: ,,Ik wil daarmee
benadrukken dat gemeente en
ondernemers samen moeten optrekken.’’ (Tekst en foto: Bos Media
Services)

Die ambitie past uitstekend bij
de plannen die de gemeente Velsen en Recreatieschap Spaarnwoude hebben voor het verder
ontwikkelen van het recreatiegebied Spaarnwoude. In de visie Spaarnwoude 2040 staat beschreven welke stappen gezet
moeten worden om dat te bereiken. Wethouder Bram Diepstraten is als bestuurder van Recreatieschap Spaarnwoude nauw betrokken bij dat proces. De term
“thrillseeking” valt als het type
evenementen in Spaarnwoude
wordt beschreven. Diepstraten:
,,Dat past wel bij Velsen. We hebben de watersporten aan de ene
kant en Spaarnwoude aan de andere kant. Hij wijst op de veelzijdigheid van het aanbod: ,,Vlakbij station Spaarnwoude is een
locatie waar allerlei activiteiten
plaatsvinden, dan heb je boerderij Zorgvrij, waar vooral natuur en
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HET VERHAALTJE
BIJ HET KABAALTJE

Door: Arita Immerzeel

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

Publieksprijs 2020 Terpen Tijn
voor Jolanda van der Plas

Velsen - Amateur Schilder- en Tekenvereniging Terpen Tijn hield
in de maanden februari en maart
een expositie met als thema ‘Bevrijding’ in de Bibliotheek Velsen.
Bezoekers van de tentoonstelling 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 expositie.
Helaas gooide corona in maart
roet in het eten en moest de Bibliotheek 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 onderdrukking breekt eindelijk de zon
door’.

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

Door: Arita Immerzeel

,,Er zijn net twee baby’s geboren
op de Rietkamp, wie weet is de
ring van iemand die op kraambezoek kwam?” mijmert zij. ,,Of misschien herkent iemand de datum
Monica Koudstaal, 58 jaar, woonvan trouwen? Ik denk wel dat het
achtig in Velserbroek, liep maanom een leeftijdsgenoot of -genodagmorgen 29 juni al vroeg haar
te gaat, iemand van ergens in de
vaste rondje met de hond langs
50 of net 60 jaar, gezien de datum
de vliet. Terug naar huis liep zij
van trouwen”. In de ring staat oveover de Rietkamp, toen haar oog
rigens een naam gegraveerd. Moop de bewuste trouwring viel.
nica heeft er bewust voor geko,,Hij lag daar zo maar op het trotzen om die naam niet kenbaar te
toir, een gouden trouwring.” Dimaken, zodat als een gedupeerrect heeft zij een kabaaltje ge- van iemand die de ring mist. Wel de zich meldt, het noemen van
plaatst met haar vondst en mel- wordt er commentaar geleverd, de juiste naam zal bewijzen dat
ding gedaan via de gemeente. zoals de reactie dat de ring wel- de ring bij diegene hoort. ,,Hoe
Ook heeft zij de vondst gemeld licht bewust weggegooid is, om- leuk zou dat zijn!” besluit Monica,
op diverse pagina’s van facebook. dat iemand er vanaf wou. Moni- die in de lach schiet bij dat mooie
Er is nog geen reactie gekomen, ca hoopt op een mooiere afloop. vooruitzicht.
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Jolanda van der Plas was de gelukkige en na een lange quarantaineperiode in verband met
haar gezondheid kon men het
schilderij toch aan haar overhandigen. In verband met corona
werd het een kleine bijeenkomst.
Volgend jaar in februari en maart
exposeert Teken- en Schildervereniging Terpen Tijn weer in de Bibliotheek Velsen en kan iedereen
weer kans maken op een schilderij! (Foto: aangeleverd)
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