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Stoffelijk overschot vermiste 
Beverwijkse gevonden
IJmuiden - In het duingebied bij 
de bunkers in IJmuiden is vori-
ge week woensdagmiddag een 
sto�elijk overschot aangetro�en. 
Mensen die in het duingebied 
aan het wandelen waren tro�en 

het lichaam aan en alarmeerden 
de hulpdiensten. De politie is di-
rect een groot onderzoek gestart 
en enige tijd later bleek dat het de 
sinds begin juni vermiste 55-jari-
ge vrouw uit Beverwijk betrof. Er 

was al eerder naar haar gezocht in 
het duingebied, omdat haar auto 
daar geparkeerd stond. Uit onder-
zoek is gebleken dat er geen spra-
ke is van een misdrijf, meldt de 
politie. (foto: Michel van Bergen)

Dreigende wolken
Velsen - Sinds een aantal weken 
geleden uit een onderzoek van het 
Rijksinstituut voor Volksgezond-
heid en Milieu (RIVM) bleek dat 
de gra�etregens vanaf het terrein 
van Tata Steel sto�en bevatten 
die schadelijk zijn voor de volks-
gezondheid, doet het staalbe-

drijf er alles aan om het imago op 
te poetsen. Er bestaat echter veel 
wantrouwen bij de omwonenden 
en daarmee pakken donkere wol-
ken zich samen boven het bedrijf. 
Dat dit afgelopen zaterdag ook let-
terlijk het geval was, bewijst de-
ze prachtige foto van Erik Baalber-

gen. Met de jachthaven van IJmui-
den op de voorgrond is goed te 
zien hoe dreigende onweerswol-
ken zich boven het terrein van het 
staalbedrijf bevinden. Het bleef in 
dit geval bij een dreiging, want van 
zware regenval was in het afgelo-
pen weekeinde geen sprake. Of 

ook in de verstandhouding tussen 
het staalbedrijf en de bewoners de 
lucht snel weer geklaard wordt, zal 
de tijd moeten uitwijzen. Elders 
in deze editie: ,,Maatregelen Tata 
Steel niet toereikend’.’ (tekst: Bos 
Media Services/foto: Erik Baalber-
gen)

Motorrijles gaat mis
Velsen-Zuid - Een vrouw is dins-
dagmiddag gewond geraakt na-
dat ze met haar lesmotor in de 
bosjes was geëindigd naast het 
Telstarstadion in Velsen-Zuid. De 
vrouw had motorrijles op het par-
keerterrein aan de Minister van 
Houtenlaan toen het rond half 
twee misging. De vrouw reed 
van het parkeerterrein af, schoot 
over de Minister van Houtenlaan, 

raakte een bord van André Hazes 
en eindigde in de bosjes aan de 
overkant.
Politie en ambulance kwamen 
met spoed ter plaatse om hulp te 
bieden. De vrouw is door ambu-
lancepersoneel opgevangen en 
na de eerste zorg naar het zieken-
huis vervoerd voor verdere be-
handeling. (foto: Michel van Ber-
gen)
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 ZomerHockey!
op Strawberries

Kijk op www.khc-strawberries.nl 

Iedereen van 4 jr - 12 jr (m/v) op zaterdag van 10.00u - 10.45u 
Iedereen van 13 jr - 18 jr (m/v) op dinsdag van 19.30u - 20.30u
Sticks aanwezig! Onder leiding van gediplomeerde trainers.

Data zomerhockey:
Za: 22/6 - 29/6 - 13/7 - 20/7 - 27/7 - 17/8.
Di: 25/6 - 2/7 - 9/7 - 16/7 - 23/7 - 20/8.

GRATIS

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN

www.albatrosbanden.nl

ZOEKT U EEN 
FIETSENDRAGER? 

DIVERSE MODELLEN 
OP VOORRAAD!

www.tinholt.nl    023 5385550
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BY RENE POST
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VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

INKOOP GOUD

* Tevens inkoop zilver (Altijd hoogste prijs)
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Een aantal onderdelen van het gemeente-
huis wordt verlicht; de pilaren onder de raad-
zaal, de ramen van de raadzaal, de galmgaten 
en de ramen in de toren en het balkon van de 
burgemeesterskamer. De verlichting wordt zo 
geplaatst dat het licht niet in de omliggende 
woningen schijnt. De verlichting zal aan het 

einde van de zomer worden geplaatst.   

Meer informatie: 
• www.velsen.nl/gemeenteraad
• lik op  vergaderkalender
• lik op  overzichten en collegeberichten

  Uit het college

Nieuw maaibeheer
De Gemeente Velsen gaat vanaf dit jaar 
experimenteren met nieuwe vormen van 
(minder) maaien waar insecten, kleine die-
ren en mensen vrolijk van worden. In het 
verleden werd bij de meeste maaibeurten 
het hele veld gemaaid, terwijl dit eigen-
lijk niet zo goed is voor de fl ora en fauna. 
Bij het ‘nieuwe’ maaibeheer, waarmee we 
de biodiversiteit willen vergroten, wordt 
er op meerdere locaties minder gemaaid 
dan andere jaren, namelijk 1 á 2 keer per 
jaar. Hierna wordt het gemaaide gras ver-
zameld en afgevoerd. Dit zorgt ervoor dat 
de grond schraler wordt, waardoor andere 
planten (zoals bloemen- en kruidenplan-
ten) de kans krijgen om te groeien. 

Binnen gemeente Velsen zijn er zeven proef-
locaties waar wij gestart zijn met sinusmaai-
en. Dit is het maaien in wisselende patronen, 
zodat er veel variatie in hoogte, bloemen en 
soorten groen ontstaat. We gaan niet in één 
keer hele velden maaien, maar laten ook 
een deel ongemaaid. Het ongemaaide deel 

kan dan bij een latere maaibeurt alsnog ge-
maaid worden, terwijl dan weer een ander 
deel van de oppervlakte ongemaaid blijft. 
Het idee hierachter is dat er op deze manier 
ook na een maaibeurt voedsel te vinden is en 
schuilmogelijkheden overblijven voor kleine 
dieren in het groen. Op de velden zijn slin-
gerende maaipaden te vinden, de zogehe-
ten sinuspaden. Deze paden worden iedere 
maaibeurt weer anders gemaaid. Meer in-
formatie  www.vlinderstichting.nl/sinusbe-
heer/

Deze nieuwe manier van maaien zorgt voor 
het vergroten van de biodiversiteit en verbe-
tert de leefomgeving van de bij. Bijen halen 
hun voedsel uit bloemen die binnen een aan-
tal honderden meters van hun nestelplaats 
bloeien. Wanneer een voedselbron wegvalt 
als gevolg van een maaibeurt, moeten er uit-
wijkmogelijkheden zijn om elders voedsel te 
zoeken. Als deze er niet zijn, kan de bij geen 
voedsel vinden en verminderd de bijenpopu-
latie.

Evenementen in Velsen
Er valt komende weken weer veel te doen, 
te zien en te beleven in Velsen. Sportief, 
educatief of gewoon leuk. We hebben 
een paar evenementen voor u op een rij-
tje gezet. 

Woensdag 17 juli t/m zondag 21 juli:
omerfestival .IJmuiden  op en rond de en-

nemerlaan in IJmuiden

Zondag 21 juli:
Museumdagen in Bunker Museum IJmuiden

Zondag 21 juli:
Meerijden (bij droog weer) op de miniatuur-
spoorbaan in Velsen-Zuid

Zie voor meer informatie en de volledige evene-
mentenkalender: www.vvvijmuidenaanzee.nl 

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

unt u iets niet vinden of heeft u een vraag  
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen net-
nummer te draaien. Uiteraard kunt u ook ge-
woon langskomen bij het lant Contact Cen-
trum in het gemeentehuis. Het CC is ge-

opend op maandag tot en met vrijdag van 
08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag van 08.00 
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen 
over bestemmingsplannen, omgevingsver-
gunningen of vragen die daarmee te maken 
hebben, kunt u een afspraak maken met één 
van de vakspecialisten via 14 0255. 

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. 
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 
uur per dag een afspraak maken. U kunt na-
tuurlijk ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00 

uur bellen met het lant Contact Centrum 
voor een afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen 
of klachten over discriminatie. Bij het lant 
Contact Centrum van het gemeentehuis is 
een formulier verkrijgbaar, waarop u uw mel-
ding of klacht kunt noteren. Graag deze ver-
volgens versturen naar: Bureau Discrimina-
tiezaken ennemerland in Haarlem. Meer 
informatie op www.bdkennemerland. nl.

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen, 
beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www.o�  cielebekendmakingen.nl gepu-
bliceerd. Op de gemeentelijke website www.
Velsen.nl komt daar een link naar toe. Hier 
kunt u de besluiten van de afgelopen week of 
maand zien. Daarnaast wordt er ook gepubli-
ceerd op de Infopagina van de gemeente in de 
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. 
Informatie over de gemeenteraad van Velsen 
en de vergaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 6 juli tot en met 12 juli 
2019 de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning hebben ontvan-
gen op grond van de wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Lange Nieuwstraat 799, vervangen gevelko-
zijnen 0 /0 /201  54408-201

Linneausstraat 28, plaatsen dakopbouw 
0 /0 /201  55415-201

Groeneweg 68, plaatsen dakopbouw 
10/0 /201  5564 -201  

IJmuiderslag 1, aanleggen van stroomka-
bels en vervangen trafostation 10/0 /201  
55967-2019
Margadantstraat 20, wijzigen gevel, wijzi-
gen begane grond in kantoren 12/0 /201  
57164-2019
Lange Nieuwstraat 6a, wijzigen gebruik win-
kel naar wonen 12/0 /201  5 168-201

Velsen-Zuid
Torenstraat 3, verplaatsen schuur 

0 /0 /201  54460-201   
Minister van Houtenlaan 123, kappen 30 bo-
men 08/0 /201  54848-201
Amsterdamseweg 12, plaatsen carport voor 
ambulances 11/0 /201  55 53-201

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 192-A, legaliseren woning 

0 /0 /201  55351-201
uin- en ruidbergerweg 8 , verbouwen 

Hoeve uin-  ruidberg 10/0 /201  
55733-2019  (gemeentelijk monu-
ment) 

Driehuis
Nicolaas Beetslaan 12, plaatsen dakkapel 

0 /0 /201  55235-201  
 
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking heb-
ben op een bouwactiviteit kunnen deze wor-
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Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebbende 
bij het (de) onderstaande besluit(en) ge-
durende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het be-
stuursorgaan dat het besluit heeft geno-
men (zoals college van burgemeester en 
wethouders van Velsen of burgemeester 
van Velsen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektronisch 
formulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via Di-
giD). In spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden gevraagd 
bij de voorzieningenrechter van de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haarlem, 
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voorziening 
kan alleen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is ingediend. 
De verzenddatum van het besluit is tus-
sen haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Lijsterlaan 31, vervangen schutting door 
groendrager (zij perceelgrens) (10/07/2019) 
12946-2019
Berkenstraat 8, vergroten woning (bega-
ne grond en 1ste verdieping met dakterras) 
(10/07/2019) 19825-2019

Lange Nieuwstraat 401 B, vervangen reclame 
(10/07/2019) 35847-2019  
Planetenweg 62, vervangen reclame 
(10/07/2019) 35849-2019 
Zeewijkplein 121 9000, vervangen reclame 
(10/07/2019) 35854-2019  
 
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 152, realiseren 5 apparte-
menten, opbouwen achterzijde, plaatsen bal-
kon (10/07/2019) 14358-2019
Melklaan 35a, gewijzigd plan verbouwen wo-
ning (10/07/2019) 9792-2019  

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 167, vervangen re-
clame (12/07/2019) 38508-2019

Santpoort-Noord
Hagelingerweg 98, wijzigen winkel (begane 
grond) naar woning, veranderen voor- en ach-
tergevel (10/07/2019) 14705-2019 
Duin en Kruidbergerweg 60, kappen 2 bomen 
(11/07/2019) 42932-2019  

Velserbroek
Zadelmakerstraat 64, gebruiken pand voor 
zelfverdedigingslessen en fysieke training 
(10/07/2019) 38321-2019  
Dammersboog 102, bouwen erker (voorzijde) 
(11/07/2019) 29697-2019 

Geweigerde standplaatsvergunningen 
APV artikel 5:15
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben standplaatsvergunning ge-
weigerd voor: 

IJmuiden
Verkoop vis, locatie: (t.h.v. van oude KPN 

locatie, t.o. Velserhof ), Lange Nieuwstraat te 
IJmuiden (12/07/2019) 31234-2019

Santpoort-Noord
Verkoop paardenworst +bijartikelen, locatie: 
Burgemeester Weertsplantsoen/Hagelinger-
weg te Santpoort-Noord (12/07/2019) 49709-
2019 

Verleende fi lmvergunningen APV artikel 
2:72 
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben fi lmvergunning verleend 
voor: 

IJmuiden
Smeris seizoen 5, op 12 juli 2019, van 8:00 
tot 12:00 uur, locatie: Barendszstraat 21 
(11/06/2019) 43733-2019
Smeris seizoen 5, op 12 juli 2019 van 12:00 tot 
14:30 uur, locatie: Dollardstraat (11/06/2019) 
43744-2019      
Smeris seizoen 5, op 12 juli 2019 van 14:30 
tot 16:00 uur, locatie: Strengholtstraat 
(11/06/2019) 43758-2019
Smeris seizoen 5, op 12 juli 2019, van 16:00 
tot 18:00 uur, locatie: IJmuiderstraatweg 
(11/06/2019) 43754-2019

Geweigerde fi lmvergunningen APV arti-
kel 2:72 
Het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben fi lmvergunning 
geweigerd voor: 

IJmuiden/Velsen-Noord
Alexander Mooi, op 3 juni 2019 tot 9 juni 2019, 
locatie Noord- of Zuidpier te IJmuiden/Vel-
sen-Noord (12/07/2019) 33149-2019 

De burgemeester van Velsen heeft het 
hierna volgende besluiten genomen. Op 
grond van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende bij het on-
derstaande besluit gedurende zes weken 
na de dag van verzending van het besluit 
een gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat het be-
sluit heeft genomen (zoals college van 
burgemeester en wethouders van Velsen 
of burgemeester van Velsen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektronisch 
formulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via Di-
giD). In spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden gevraagd 
bij de voorzieningenrechter van de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haarlem, 
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voorziening 
kan alleen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is ingediend. 
De verzenddatum van het besluit is tus-
sen haakjes vermeld.

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

IJmuiden 
Zomerfestival IJmuiden, op 17 en 18 juli 2019 
van 11:00 tot 24:00 uur, op 19 en 20 juli 2019 
van 11:00 tot 01:00 uur,op 21 juli 2019 van 
13:00 tot 23:00 uur, locatie: Kennemerplein, 
Van Poptaplantsoen en Homburgstraat  te 
IJmuiden (08/07/2019) 4745-2019 

den voorgelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Verlengen beslistermijn 
Driehuis
Driehuizerkerkweg 71 te Driehuis (gemeen-
telijk monument) 
wijzigen gevel en terrasafscheiding 

(08/07/2019) 28391-2019

Ingekomen aanvragen fi lmvergunnin-
gen APV artikel 2:7
Velsen-Noord
CYELL fotoshoot NOOS collectie, op 
23/24 juli of 25/26 juli 2019, locatie Al-
oha Beach, Reyndersweg 2 te Velsen-Noord 
(10/07/2019) 55715-2019

Ingediende aanvragen evenementenvergun-
ningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen 
maakt bekend dat hij in de periode 6 juli tot 
en met 12 juli 2019 de volgende aanvragen 
voor een evenementenvergunning heeft ont-
vangen op grond van de Algemene plaatse-
lijke verordening artikel 2:10. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

 Velsen-Zuid
Vergunning (competitie/beker) wedstrijden 
2019 – 2020, periode augustus 2019 – mei 
2020, locatie: “Telstar Stadion” Minister van 
Houtenlaan 123 Velsen-Zuid (09/07/2018) 
55340-2019

Wabo Afwijkingenbeleid Velsen 2019
Burgemeester en wethouders van Velsen 
maken bekend dat zij in haar vergadering 
van 9 juli 2019 heeft besloten:

1. de beleidsnotitie ‘Wabo Afwijkingenbeleid 

Velsen 2019’ vast te stellen;
2. de in 2012 door het college vastgestelde be-

leidsnotitie ‘Wabo Afwijkingenbeleid Vel-
sen 2012’ in te trekken.

3. de besluiten onder 1 en 2 daags na publica-

tie in werking te laten treden. 

Ter inzage
Het volledige besluit kunt u vinden in het elek-
tronisch gemeenteblad via: 

www.o§  cielebekendmakingen.nl. of www.
velsen.nl. Tevens wordt het beleid gepubli-
ceerd op www.overheid.nl. 

Besluit te vernietigen analoge archie� escheiden 2019
De digitalisering van de samenleving 
van het laatste decennium heeft het in-
formatiebeheer bij overheidsinstanties 
sterk beïnvloed. De informatiestromen 
verlopen hoe langer hoe meer digitaal.
In het collegeprogramma 2018-2022 
heeft de gemeente Velsen de ambitie op-
genomen om de digitale dienstverlening 
fl ink uit te breiden. Onderdeel daarvan 

is ook om tot verdere digitalisering van 
de administratie over te gaan zodat de 
a� andeling en archivering van fysieke 
documenten zoals ingediende verzoe-
ken en aanvragen digitaal kan plaatsvin-
den.
Het college neemt daarom het besluit 
om papieren documenten te vervangen 
door digitale exemplaren.

Het college besluit:
1.  over te gaan tot vervanging van de analo-

ge archie  ̈ escheiden, die op grond van de 
Selectielijst gemeenten en intergemeen-
telijke organen 2017 voor vernietiging in 
aanmerking komen, in digitale reproduc-
ties opgeslagen of opgemaakt in het zaak-
systeem Medewerkerportaal. Daarna 
worden deze analoge archie  ̈ escheiden 

vernietigd.
2. deze analoge archie  ̈ escheiden te repro-

duceren op de wijze zoals omschreven in 
het  Handboek vervanging op termijn te 
vernietigen archie  ̈ escheiden gemeente 
Velsen 2018.

3. deze besluiten in werking te laten treden 
op de dag na bekendmaking.

Kapmeldingen iepen in velsen
In Velsen is bij een aantal iepen de iepziekte 
aangetro© en. 

Locaties IJmuiden
• Heerenduinweg bij lantaarnpaal 52:1 iep 

omtrek <20 cm
• Maasstraat in bos t.h.v. Vechtstraat: 10 ie-

pen omtrek <20 cm
• IJmuiderstraatweg bij lantaarnpaal 05A: 

1 iep omtrek <20 cm 

• IJmuiderstraatweg bij lantaarnpaal 06A: 
2 iepen omtrek <20 cm.

Locaties Santpoort en Driehuis
• v/d Vondellaan 8: 1 iep omtrek <20 cm
• Begraafplaats de Biezen zuidkant tegen 

paarden bak: 1 iep omtrek 20-30 cm
• Valckenhoefl aan naast speeltuin: 1 iep 

omtrek <20 cm
• Rijksweg 436: 1 iep omtrek 20-30 cm

• Crijnsenstraat 18 tandartspraktijk: 2 ie-
pen omtrek 20-30 cm

• Schooneberg park achter korfb al-
vereniging DKV: 3 iepen omtrek <20 
cm 

Locaties Velsen-Zuid
• van Tuylweg 2: 1 iep omtrek 20-30 cm, 3 

iepen omtrek 30-50 cm, 1 iep omtrek 50-
100 cm

• van Tuylweg bij lantaarnpaal 4: 1 iep om-
trek 20-30 cm

• van Tuylweg bij lantaarnpaal 12: 1 iep om-
trek 30-50 cm

Bij iepziekte zijn wij verplicht om deze bo-
men te verwijderen. Dit voorkomt dat de 
ziekte zich verder verspreid onder de be-
staande Iepen. 
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Tijdens het zomer- of strandhuis-
jesseizoen is het tafereel van de 
foto tweemaal daags te bewon-
deren. ’s Morgens rond kwart 
over negen en ’s middags rond 
half zes vult een van de ferrysche-
pen van de DFDS de horizon tus-
sen de twee rijen strandhuisjes 
aan het kleine strand. De King 
Seaways en de Princess Seaways 
doen dat afwisselend dagelijks, ’s 
morgens bij aankomst van links 
naar rechts en ’s middags bij ver-
trek van rechts naar links. En tus-
sendoor kunnen de strandhuis-
jesbewoners natuurlijk genieten 
van de vele andere voorbijvaren-
de schepen.
Dat heel dichtbij langs varen van 
de DFDS-schepen is best uniek en 
levert typisch IJmuidense plaat-
jes op. Meestal, bij rustig weer en 
gunstige wind, varen deze ferry’s 
door het Zuiderbuitenkanaal, tus-
sen het semafoorduin en het For-
teiland. Hierdoor hoeven ze min-
der te manoeuvreren om achter-
uit de vissershaven binnen te lo-
pen en met de neus richting zee 
aan te meren bij de terminal. De 

DFDS-schepen varen hierbij ta-
melijk dicht langs het strekdam-
metje aan het einde van het klei-
ne strand en dus niet al te ver 
van de strandhuisjes aan het ein-
de van de rij op de foto. Een van 
de bewoners heeft zelfs af en toe 
een Deense vlag bij zijn strand-
huisje hangen als groet. DFDS is 
immers een Deense rederij. De 
letters staan voor ‘Det Forenede 
Dampskibs-Selskab’, De Verenig-
de Stoomvaart Maatschappij. In 
een enkel geval groet de beman-
ning terug met een zachte toe-
ter… Ook cruiseschepen die aan-
meren in de IJmondhaven kun-
nen de noordelijke horizon van 
de strandhuisjesbewoners vullen. 
Andere grote schepen varen door 
het veel bredere maar verder weg 
gelegen Noorderbuitenkanaal, 
aan de andere kant van het For-
teiland, richting IJ-palen, de bui-
tenkade van de hoogovens of de 
Noordersluis. Deze langsvaarders 
zijn minder horizonvullend.
De strandhuisjes op het kleine 
strand zijn van de leden van de 
inmiddels al ruim vijftig jaar be-

staande Strandvereniging ‘Het 
IJmuider Strand’ (SVIJS). Aanvan-
kelijk stonden hun huisjes op het 
‘kleine strand’ aan de voet van het 
semafoorduin, tussen de zuid-
pier en het strekdammetje langs 
het Zuiderbuitenkanaal. Maar 
door de aanleg van de IJmond-
haven 1999-2004 moest het klei-
ne strand plaats maken voor in-
dustrie- en kadeterrein. Nu lig-
gen de Breskensstraat, de Vlis-
singenstraat en Monnickendam-
kade aan de voet van het duin. 
Een deel van het zand dat bij het 
graven van de IJmondhaven vrij-
kwam is gebruikt om ten wes-
ten van de IJmondhaven, zo’n 
500 meter westelijker dan het 
oude kleine strand, een nieuw 
maar veel kleiner strandje met 
een kunstmatige duinenrij aan te 
leggen. Dit is het tegenwoordige 
kleine strand, dat wederom inge-
klemd ligt tussen de zuidpier en 
het nieuwe strekdammetje langs 
het Zuiderbuitenkanaal. Ondanks 
alle stormachtige ontwikkelingen 
hebben de huisjes na voltooiing 
van de IJmondhaven weer hun 
jaarlijkse plek gekregen op het 
‘kleine strand’. Kunnen we met z’n 
allen blijven genieten van de ty-
pisch IJmuidense plaatjes die de 
passages van de horizonvullen-
de ferry’s en andere zeegangers 
tussen de rijen strandhuisjes op-
leveren!

Wekelijks legt Erik Baalbergen een typisch IJmuidens beeld vast, 
naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurte-
nis, een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die 
IJmuiden biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden 
over IJmuiden. Deze week aandacht voor een typisch IJmuidens 
tafereel bij het kleine strand: een horizonvullend voorbijvarend 
schip.

Na deze zomer:
Grote informatiemarkt voor senioren

De opzet van deze markt is niet 
nieuw. In het Haarlemse win-
kelcentrum Schalkwijk werd dit 
nieuwe concept eerder al met 
succes uitgerold. Nico Sengers, 
secretaris van KBO Velsen, een 
ouderenorganisatie met zo’n 
veertienhonderd leden, hoor-
de van het initiatief en nam er 
een kijkje. Hij vertelt: ,,Op de-
ze markt wordt gepraat mét 
de mensen in plaats van over 
de mensen. Ik had meteen al 
het gevoel dat we dit in Vel-
sen ook zouden moeten orga-
niseren, dus heb ik contact ge-
zocht met de organisatoren Jo-
ane Hasken en Linda Frank. Die 
hadden even tijd om met me 
te praten en hebben volmon-
dig hun medewerking aange-
boden.’’ Juist omdat de markt 
gebaseerd is op de pijlers wo-
nen, welzijn en gezondheid, 
zag Sengers hierin het perfec-
te concept om ook in eigen ge-
meente toe te passen. ,,Daar-
mee heb je de breedte die ik 
voor de doelgroep heel handig 
vind. Ik heb vanuit de Stichting 
Gezamenlijke Ouderenbelan-
gen Velsen, waar ik ook secre-

taris ben, een brief aan het col-
lege van burgemeester en wet-
houders gestuurd met daar-
bij informatie over de markt in 
Haarlem.’’

Het college reageerde enthou-
siast en zag direct mogelijkhe-
den om een dergelijke infor-
matiemarkt ook in Velsen te or-
ganiseren. Wethouder Marian-
ne Steijn: ,,Het is een andere 
manier van communiceren met 
de doelgroep, anders dan via 
een website, een krantje of een 
folder. Als bestuur heb je altijd 
de vraag of het aanbod binnen 
de gemeente wel bij iedereen 
bekend is die daar gebruik van 
kan maken. Soms denk je dat 
je iedereen bereikt, maar dat 
blijft altijd de vraag. Zelf vind ik 
het heel belangrijk dat met na-
me ouderen die niet veel naar 
buiten gaan en de sociale kaart 
niet zo goed kennen, goed be-
reikt worden. Op deze markt 
heb je direct contact met de 
mensen.’’ De wethouder ziet in 
de markt bovendien een mooie 
kans om haar oor te luisteren te 
leggen en ideeën op te halen: 

,, Ik spreek daar veel mensen, 
wellicht doe ik ideeën op die 
voor mij nog onvermoed zijn, 
die ik niet op mijn netvlies heb.’’

De markt wordt op zaterdag 
28 september tussen 11.00 en 
16.00 uur georganiseerd. On-
langs is de  gestart met het uit-
nodigen van organisaties voor 
deelname aan de markt. Al vrij 
snel waren 25 toezeggingen 
binnen, waaruit kan worden 
geconcludeerd dat het enthou-
siasme groot is. Onder meer 
Zorgbalans, Socius, KBO Vel-
sen, SIG, MEE De Wering, Bibli-
otheek Velsen en Stichting Wel-
zijn Velsen zullen van de partij 
zijn, maar ook vanuit de man-
telzorgondersteuning, ster-
vensbegeleiding en uitvaart-
zorg zullen er deelnemers zijn. 
Organisaties die niet zijn be-
naderd maar wel belangstel-
ling hebben voor deelname 
aan de markt kunnen zich via 
www.marktthuisindetoekomst.
nl nog aanmelden. Vanaf eind 
augustus worden de inwoners 
van Velsen op verschillende 
manieren uitgebreid geïnfor-
meerd over de markt. 
Voorlopig gaat het om een eer-
ste proef, maar volgens wet-
houder Steijn is het goed denk-
baar dat deze informatiemarkt 
bij gebleken succes bijvoor-
beeld eens per twee jaar her-
haald wordt. (Tekst: Bos Media 
Services) 

Velsen - Op zaterdag 28 september aanstaande wordt  in het ge-
meentehuis een groots opgezette informatiemarkt voor senioren 
gehouden. Deze markt, met de titel markt ‘Thuis in de toekomst’, 
is bedoeld om inwoners van de gemeente Velsen te informeren 
en te adviseren over de variatie en onvermoede mogelijkheden 
in het actuele aanbod van wonen, welzijn en zorg. Het is een uit-
vloeisel van het gemeentelijk beleid om inwoners zo lang moge-
lijk zelfstandig te laten wonen.

‘Gescheiden’ vakantie!
De vakantie komt eraan
Regio - Vakantie valt binnen de 
uitoefening van het gezags- en 
omgangsrecht. Er geldt een infor-
matieplicht over de verblijfsgege-
vens en de tijdsduur.
Wanneer de achterblijvende ou-
der niet akkoord is met de vakan-
tie en geen toestemming wil ge-
ven of wanneer nog geen afspra-
ken over de omgang zijn gemaakt, 
kan ieder van de ouders het ge-
schil over de uitoefening van het 
gezag en/of de omgang op grond 
van art. 1:253a van het Burgerlijk 
Wetboek aan de rechter voorleg-
gen.
Wanneer geen toestemming 
wordt gegeven om naar het bui-
tenland te gaan, dan moet de ou-
der die toestemming nodig heeft 
naar de rechter stappen op grond 
van art. 1:253a BW. De reden dat 
geen toestemming gegeven 
wordt, ligt mogelijk in het vermoe-
den dat het niet om een vakantie 
gaat maar om een permanente 
wijziging van de verblijfplaats.
Op grond van de Schengengrens-
code controleert de Koninklijke 
Marechaussee kinderen die met 
één ouder of alleen reizen extra 
om internationale kinderontvoe-
ring te voorkomen. Een van de fac-
toren waar de Marechaussee op-
let, is de achternaam van het kind. 
Het komt voor, zeker nu kinderen 
een eigen paspoort hebben en 
moeders hun meisjesnaam in hun 
paspoort hebben staan, dat het 
kind een andere achternaam heeft 
dan de ouder waar hij mee reist.
Degene die met het kind reist, kan 
gevraagd worden om aan te tonen 
dat er toestemming van de gezag-
hebbende ouder(s) is. Om proble-
men en vertraging op het vlieg-
veld te voorkomen, raden wij ou-
ders en familieleden ten zeerste 
aan om de volgende documenten 
mee te nemen:

• Verklaring toestemming voor va-
kantie door invulling formulier 
‘Reizen met een minderjarige  
naar het buitenland’

• Recent uittreksel gezagsregister
• Recent uittreksel BRP (Basisregi 

stratie Personen)
• Internationale geboorteakte
• Kopie van paspoort van toestem 

minggevende ouder
• Eventueel uitspraak met betrek 

king tot gezag en omgang
• Eventueel het ouderschapsplan
• Eventueel een kopie van het re 

tourticket van het kind 
De internationale geboorteakte 
kunt u opvragen in de gemeente 
waar uw kind geboren is. Het uit-
treksel van de BRP is verkrijgbaar 
bij de gemeente waar uw kind is 
ingeschreven. Het uittreksel ge-
zagsregister kunt u opvragen bij 
de rechtbank.

Hans van Son is MfN- registerme-
diator en heeft inmiddels circa 500 
scheidingsmediations begeleid 
waardoor 1000 mensen weer een 
nieuwe perspectief hebben gekre-
gen.
Reageren? 06-21236301 of son@
scheidingsmakelaar.nl

IJmuiden - Zondag 21 juli wordt 
er weer een ko�erbakmarkt op 
het Velserduinplein georgani-
seerd. 
De markt wordt gehouden van 
08.00 tot 15.00 uur. Net als voor-
gaande jaren hoeft men niet te re-
serveren, er is plek genoeg, maar 
vol is vol. De kosten zijn 10 euro 
per auto, met aanhanger of bus 

15 euro. Er wordt 10 euro borg 
gevraagd die men na a�oop weer 
terug ontvangt als men de plek 
netjes achter laat. Op de markt 
is een toilet aanwezig. Voor meer 
informatie kan men bellen op 06-
57539029. Zie ook facebook.nl/
ko�erbakmarkt-ijmuiden. De vol-
gende markten zijn op 25 augus-
tus en 29 september.

Kofferbakmarkt 
Velserduinplein

IJmuiden/Klagenfurt - Sandra Telle-
man, de IJmuidense bodypainter die 
vorige week uitgebreid in onze krant 
stond, is dit weekeinde zesde ge-
worden op het World Bodypainting 
Festival in Oostenrijk. Ze deed mee 
op het onderdeel Amateur Awards 
Brush/Sponge. ,,En dat voor een eer-
ste keer aan zo’n groot evenement!’’, 
vertelt ze, terug in IJmuiden. ,,Ik heb 
genoten van elke minuut, het was 
zo’n prachtige ervaring! De winnares 
van de professionals is trouwens ge-
wonnen door een Nederlandse, Te-
ra Bakker, die een groot voorbeeld is 
voor mij.” Op de foto het model van 
Sandra Telleman. (foto: aangeleverd)

6e plaats voor 
Sandra Telleman

Ruud Koks Velserbroek
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Ruud Koks Velserbroek
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Op zoek naar een occasion, dakkoffer 
of fietsendrager? Zie www.ruudkoks.nl

Reparatie & onderhoud
van alle merken,

ook voor
uw lease auto
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He�  V� sen   
lee�  voor

Voorlezen is goed 
voor ieder kind. 
Peuterjuf Sjoerdtje 
Rasmussens leest 
haar drie kinderen 
maar wat graag 
voor en is gek op 
kinderboeken. 
Ze schrijft er voor haar werk 
een blog over en iedere maand 
een column in onze krant.

Het is vakantie. En dat betekent 
dat wij weer massaal de dui-
nen en bossen in trekken. Heer-
lijke avonturen kun je daar bele-
ven. Maar de mens is niet de eni-
ge die avonturen beleeft op deze 
plekken. Allerlei dieren, als konij-
nen, herten, muizen en teken, be-
leven ook avonturen in de duinen 
en de bossen.
En over de laatste gaat het ge-
weldige boek ‘Vampie & Tick’ van 
Cockie Vlietman.

Mick is op schoolkamp. Hij ont-
moet daar een bijzondere sprink-
haan, die hem in een teek veran-
dert. Wat nu? Het leven van Mick 
staat ineens helemaal op z’n kop. 
Alles om hem heen is reusach-
tig. Zelfs een grassprietje ziet er-
uit als een �atgebouw. Hij gaat op 
avontuur in het duin en daar leert 
hij van alles. Het is leuk om zo-
veel nieuwe dingen te leren over 
de natuur. Maar Mick maakt zich 
steeds meer zorgen. Zal hij ooit 
terug kunnen naar zijn vrienden?

We volgen in het boek de twee 
teekjes Vampie en Tick. We leren 
over hoe een teek groter wordt 
en wat een teek wel en niet kan. 
In het boek staan ook tips, hoe 
een tekenbeet voorkomen kan 
worden. En wat je moet doen als 
je toch een tekenbeet oploopt. 

Hoewel het boek gaat over een 
groep 7 op kamp, is het zeer ge-
schikt voor jongere kinderen om 
voor te lezen. Iedereen die van 
avonturen houdt, kan teken te-
gen komen. En een gewaar-
schuwd mens telt immers voor 

twee. Het boek laat kinderen ken-
nis maken met teken en waarom 
we op moeten letten als je toch 
een tekenbeet oploopt. Op een 
heel positieve manier worden de 
teken beschreven. Je krijgt er bij-
na zin van om een teek te ont-
moeten.
Of zoals Vampie en Tick zelf zeg-
gen op de website teekjes.nl: ‘Als 
je weet waar je op moet letten als 
je in een gebied bent waar teek-
jes kunnen zitten, kun je gewoon 
in de natuur wandelen en lekker 
buiten spelen.’

Ik wens iedereen een heel �jne 
vakantie toe, met heel veel avon-
turen in duinen of bossen. (foto: 
aangeleverd)

Uniek restaurant in Beverwijk:
Wereldrestaurant Beverhof

Onbeperkt eten en drinken
Zoals de naam al aangeeft, kunnen 
gasten kiezen uit Chinese, Japanse, 
Europese en Zuid-Amerikaanse ge-
rechten. Maar er kan eveneens ge-
kozen worden uit Italiaanse pizza’s. 
Topkoks staan garant voor een luxe 
diner, inclusief een uitgebreid des-
sert bu�et. Ook aan de kinderen is 
gedacht, zo bewijst een speciaal 
kinderbu�et en een kinderspeel-

plaats. Voor 28,95 euro mogen gas-
ten 2,5 uur dineren. Op vrijdag tot 
en met zondag is het tarief 30,05 
euro. Het restaurant is iedere dag 
geopend van 16.30 tot 22.00 uur.
De schoolvakanties zijn weer van 
start gegaan en dat betekent weer 
feest voor de kids! Het restaurant 
heeft namelijk weer een leuke zo-
meractie, waarbij de kinderen (t/m 
11 jaar) gratis mee mogen eten bij 

één betalende volwassene. Deze 
zomeractie geldt vanaf maandag 
15 juli tot en met 25 augustus 2019 
en is niet geldig in combinatie met 
andere acties.

Kinderen gratis in de zomerva-
kantie
Op het grote parkeerterrein ach-
ter winkelcentrum Beverhof en 
de Jacob van Deventerstraat be-
staat de mogelijkheid dagelijks na 
18.00 uur en in het weekend gra-
tis te parkeren. De tarieven buiten 
deze tijden zijn 1,30 euro per uur. 
Meer informatie: www.wereldres-
taurantbeverhof.nl. (foto: aangele-
verd)

Beverwijk - De medewerkers van Wereldrestaurant Beverhof, Be-
verhof 44, staan iedere dag om 16.30 uur klaar voor hun gas-
ten. Via de trap naar boven komt men in een sfeervol restaurant 
met 650 zitplaatsen in verschillende zalen. Betalen gebeurt niet 
per diner, of per consumptie, maar per tijd. En dat is uniek in de 
IJmond.

Geestelijke verzorging in de 
thuissituatie nu ook vergoed
Regio - Vraagt u zich ook wel 
eens af of u alles uit het leven 
haalt? Of bent u al wat ouder 
of ernstig ziek en wilt u praten 
over wat dat met u doet?

Mensen blijven langer zelfstan-
dig wonen en ook de zorg wordt 
meer en meer thuis ingezet. In 
zorginstellingen kunnen al sinds 
jaar en dag vragen rondom ziek-
te, ouder worden en sterven met 
een geestelijk verzorger worden 
besproken. Echter was de inzet 
van geestelijk verzorgers in de 
thuissituatie nog niet geregeld. 
Een nieuwe subsidieregeling die 
minister Hugo de Jonge in het 
leven heeft geroepen maakt nu 
ook gesprekken met betrekking 
tot zingeving in de thuissituatie 

mogelijk.

De subsidieregeling is bedoeld 
voor mensen van 50 jaar en ou-
der, palliatief zieken en hun naas-
ten. Vooralsnog is de regeling tot 
eind 2020 vastgesteld.
De Netwerken Palliatieve Zorg 
ontvangen van het ministerie van 
VWS deze subsidie en hebben de 
opdracht gekregen de regeling in 
de regio verder te ontwikkelen. 
Het Netwerk palliatieve zorg Mid-
den- en Zuid Kennemerland & 
Amstelland en Meerlanden is op-
zoek gegaan naar een geschikte 
partner die de inzet van geestelijk 
verzorgers in de thuissituatie kon 
organiseren. In MomenTaal - Cen-
trum voor Levensvragen Noord 
Holland Zuid heeft zij een goe-

de partner gevonden. Op don-
derdag 11 juli hebben het Net-
werk Palliatieve Zorg en Momen-
Taal hun samenwerking o�cieel 
ondertekend en is de inzet van 
geestelijk verzorgers in de thuis-
situatie een feit.

Wanneer u een beroep wilt doen 
op de inzet van een geestelijk ver-
zorger of als u vragen heeft kunt 
u contact opnemen met Momen-
Taal via info@momenTaal.com of 
06-30510423.

Bent u een geestelijk verzorger en 
wilt u meer weten over het aan-
bieden van begeleidende ge-
sprekken in de thuissituatie dan 
kunt u dit ook bij MomenTaal aan-
geven. (foto: aangeleverd)

Wil je energie opdoen? Niets helpt beter dan leuke activiteiten te 
doen in het groen! We mogen dan ook van geluk spreken, dat we 
zoveel groen in onze gemeente hebben. In Spaarnwoude kun je 
verrassend veel meemaken en het is dichterbij dan je denkt. Van-
daag neem ik je mee in mijn bezoek aan Droomparken en het op 
dit park in Velsen-Zuid gelegen hotel/herberg/restaurant Hotel 
Herberg 1883. 

Het is woensdagmorgen, 10 uur. Ik meld mij aan bij de receptie in Ho-
tel Herberg 1883 op een van de 14 Droomparken, die Nederland rijk 
is. Later hoor ik, dat de receptie eigenlijk ‘lobby’ heet, omdat een van 
de onderscheidende zaken ten opzichte van andere vakantieparken 
is, dat hier extra service wordt verleend. Zoals het kunnen eten op je 
hotelkamer. Jawel, dit Droompark heeft naast vakantiehuizen en tiny 
houses ook hotelkamers! Maar liefst 14 kamers worden verhuurd, die 
zich bevinden in knusse chalets. ,,Met slechts 11 kilometer verwijderd 
van Amsterdam én van de kust is Droompark een �jne, rustige ba-
sis ten opzichte van Amsterdam voor de toeristen, die massaal onze 
hoofdstad willen bezoeken”, zegt Teun Jansen, general manager van 
dit park in Buitenhuizen (Velsen-Zuid), van Droompark Spaarnwoude 
bij Halfweg en van de derde in Molengroet. Maar niet alleen voor de 
toerist, ook voor de local is het �jn toeven op het park en/of in het res-
taurant, dat het hele jaar door 7 dagen per week (!) geopend is. Dat er-
vaar ik als Velsenaar nu ik in het gezellige restaurant plaats neem en 
een heerlijke kop ko�e krijg van Lara Valkering, mede-eigenaar van 
Hotel Herberg 1883. 

Horecakoppel Lara en Richard
,,Ik begon op mijn vijftiende in de horeca in een strandpaviljoen in 
Bakkum”, vertelt Lara. ,,’s Morgens bezorgde ik De Telegraaf, maar dat 
was niet meer met mijn horecabaan te combineren. Op mijn negen-
tiende kwam ik mijn partner Richard tegen, die zelfstandig als chef 
kok werkte. Op mijn vijfentwintigste runde ik samen met hem het res-
taurant Creighton’s (in Egmond, red.) en vijf jaar later kwam daar Gas-
terij Hotel Molengroet bij. Daarvoor was ik werkzaam als HR adviseur.’’ 
Op mijn vraag hoe het als ondernemersstel zo samen gaat, antwoordt 
ze: ,,Ik bemoei mij niet met de keuken en Richard niet met mijn werk-
zaamheden, zoals de cijfers, dat gaat heel goed”. Teun vult aan: ,,De 
horeca is op een vakantiepark van groot belang, die zorgt voor de 
gezelligheid en reuring. Omdat het niet onze expertise is, besteden 
we dat uit.” 

Gasten uit de regio
,,Iedereen is welkom in Hotel Herberg 1883”, zegt Lara. ,,Gasten uit de 
regio kunnen 7 dagen per week het hele jaar door bij ons terecht voor 
een kop ko�e, heerlijke lunch of diner. Je kunt bij ons ook de hele 
dag dineren, vanaf 12 uur is er naast de reguliere lunch ook al kipsaté, 
steak enzovoort verkrijgbaar. Onze menukaart is laagdrempelig, pre-
cies wat je verwacht op een vakantiepark.” ,,Wij hebben op het park 
de service verruimd”, vult Teun aan. ,,Hierdoor bedienen we naast fa-

milies ook gasten, die een hoog serviceniveau wensen, zoals het laten 
staan van je vuil en je bed niet op hoeven maken of op je hotelkamer 
eten. Wil je als gast in het dorp eten, wil je �etsen, een taxi bestellen, 
wij regelen dat. Wat de hotels in Amsterdam doen, bieden wij ook.”  

De primeur tijdens de rondleiding over het park
Ik krijg van Lara en Teun een rondleiding over het park. ,,Bezit je 
hier een recreatiewoning, dan mag je alleen via ons verhuren”, ver-
telt Teun. Wat opvalt zijn de warmtepompen en de zonnepanelen op 
het dak van de nieuwe vakantiehuizen. ,,Duurzaam bouwen vinden 
wij belangrijk’’, zegt Teun, ,,maar ook een zo natuurlijk mogelijke om-
geving qua beplanting en dergelijke. We bouwen zonder gas, plaat-
sen zonnepanelen en hebben warmtepompen. Wist je dat 70 procent 
van de stroom, die door de zonnepanelen wordt opgewekt, gebruikt 
wordt door de warmtepomp?’’ 

We lopen naar een gezellige hoek van het terrein waar een aantal tiny 
houses staan. Knus in een kring geplaatst, een soort campinggevoel 
maar dan luxer. En dan die hot tub erbij, heerlijk! Ik mag binnen kijken 
in een van de huisjes. Hoe klein zo compleet kan zijn! Alles wat je no-
dig hebt is aanwezig. ,,De huisjes zijn allemaal anders ingericht”, zegt 
Teun. Hij geeft mij een primeur; ,,Wil je liever een vakantiehuis kopen 
of huren in Spanje? Dat kan nu bij ons!”, glundert hij. ,,We verwachten 
dat de eerste appartementen worden opgeleverd in juli 2020.’’ 

Het is duidelijk dat, door de samenwerking tussen de vele onderne-
mers die het gebied rijk is, niets te gek is. Het kan allemaal in Spaarn-
woude!

Tekst: Brigitte Schiering
Foto’s: Jacqueline van den Heuvel

Meer informatie: www.spaarnwoude.nl. 

Het kan allemaal in Spaarnwoude
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Student behaalt op 51ste eerste diploma

Nancy vertelt hoe dat voelt om op 
je 51ste je eerste diploma te ont-
vangen: ,,Nog steeds ben ik er ver-
baasd over. Ik, die nooit kon leren, 
heb het diploma ‘Helpende zorg en 
welzijn’ behaald. De diploma-uitrei-
king was een emotioneel moment. 
M’n moeder van 73 heeft zelfs ge-
speecht, mijn ouders zijn zo trots 
op me. Dit diploma geeft me vleu-
gels, ik heb de smaak te pakken. In 
september ga ik verder met de ni-
veau 3-opleiding Verzorgende-IG.’’
 
Een worsteling
,,Theorie leren is me nooit makke-
lijk afgegaan, het kwartje viel ge-
woon niet. Een worsteling was het, 
vooral rekenen vond ik heel moei-
lijk. Als leerlinge werd ik niet se-
rieus genomen, en ik liet over me 
heen lopen. Dus toen ik kon gaan 

werken was dat een opluchting.’’
 
Bereiken wat ik wilde
,,Ik heb altijd ongeschoold werk 
gedaan en moeten strijden om te 
bereiken wat ik wilde. M’n dochters 
heb ik daarom altijd op het hart 
gedrukt om diploma’s te behalen. 
Gelukkig lukt dat, en mijn jongste 
gaat nu de opleiding doen die ik 
zojuist heb afgerond.’’
 
Eervol werk
,,Na verschillende banen ben ik in 
de ouderenzorg terechtgekomen, 
als gastvrouw bij de ViVa! Zorg-
groep. Ik had bedenkingen over 
het werken met ouderen, maar 
ik was snel om. Het is een eer om 
ervoor te zorgen dat ze de laat-
ste tijd van hun leven in een veili-
ge omgeving kunnen doorbren-

gen.Van gastvrouw ben ik opge-
klommen tot medewerker Alge-
mene Dagelijkse Levensbehoef-
te (ADL). Je helpt dan met aankle-
den, een broodje eten. Maar ik wil-
de meer weten over de ziektebeel-
den en de zorg en daarom heeft Vi-
Va! Zorggroep me aangeboden de-
ze opleiding te volgen.’’
 
Laptop tegen de muur
,,Terug naar school gaan, vond ik 
doodeng. Jongens, jullie moeten 
me er doorheen slepen, zei ik te-
gen m’n medestudenten. Maar het 
is me makkelijker afgegaan dan ik 
dacht, al kon ik soms m’n laptop 
wel tegen de muur smijten. Bij het 
examen Nederlands schrok ik eerst 
van de opdracht maar door me in 
te zetten om er het beste van te 
maken, is het goed gegaan. En 
toen ik m’n cijfers terugkreeg, kon 
ik m’n ogen niet geloven. Dit papier 
is een bewijs van mijn kunnen. M’n 
leeftijd speelt geen rol, want ik vind 
het leuk wat ik doe. Ik heb m’n doel 
gevonden en dat is een groot ver-
schil met vroeger.’’ 

Regio - Opgelucht sloeg Nancy Verschoor (51) vijfendertig jaar ge-
leden de deuren van de middelbare school definitief dicht. Ze had 
dan wel geen diploma’s maar het leren uit de boeken was voorbij. 
Dacht ze. Begin juli slaagde ze cum laude en ontving ze haar eer-
ste diploma op het Nova College in Beverwijk en ViVa!Zorggroep 
in Heemskerk.

Nancy Verschoor (51) slaagt cum laude en behaalt haar eerste diploma bij Nova College en ViVa! Zorggroep (fo-
to: aangeleverd)

‘Superblij dat wij naar de open dag zijn geweest!’
Samen zijn Ben en Ina uit 
Velserbroek 34 kilo afgevallen
Velserbroek - Al diverse keren 
hadden Ben en Ina uit Velser-
broek de advertentie van Afslank-
studio Velserbroek gelezen en el-
ke keer vroegen zij zich af: ‘zou dat 
echt het wondermiddel zijn?’. Tot-
dat zij het artikel lazen van Ger-
da en Arno Grapendaal uit Bever-
wijk. Zij waren naar de Open Dag 
geweest voor een vrijblijvend in-
takegesprek. Gerda liep al jaren 
bij een diëtiste en in het zieken-
huis bij de internist. Nog steeds 
zonder de juiste resultaten en nu 
wilde zij hulp gaan zoeken bij het 
afvallen om te voorkomen dat zij 
de rest van haar leven met over-
gewicht bleef lopen. Na het in-
takegesprek zijn zij gelijk begon-
nen, een kuur op de cryolipoly-
se en de Bio HCG. Binnen vier we-
ken waren alle waardes naar bene-
den en vlogen de kilo’s eraf. Gerda 
heeft 24 kilo verloren en haar man 
Arnold 25 kilo binnen 5 maanden. 
Wat in het ziekenhuis en bij de di-
etiste niet lukte was bij Afslankstu-
dio Velserbroek gelukt! Haar inter-
nist was diep onder de indruk, de-
ze internist gaf een erkenning aan 
de afslankstudio Velserbroek. An-
net, de eigenaresse van de salon 
was erg trots dat ze zo’n erken-
ning kregen. 
Ina: ,,Dat wilden wij ook, dus heb-
ben wij ook de stoute schoenen 
aangetrokken en zijn naar  de 
open dag geweest. Wat werden 
wij hartelijk ontvangen. Annet zei 
tegen ons: ‘We vinden het fantas-
tisch om mensen te helpen in hun 
strijd tegen overgewicht, voor-
al buikvet is gevaarlijk voor ons li-
chaam, daardoor ontstaan allerlei 
ziektes en als je dan ziet hoe men-
sen veranderen door gewichtsver-
lies, daar ben ik trots op’. Het voel-
de goed en wij hebben ook een 

kuur cryolipolyse gedaan gecom-
bineerd met een BIO HCG kuur. 
Binnen enkele maanden waren wij 
samen 34 kilo afgevallen en voe-
len wij ons super �t. We zijn net te-
rug uit Griekenland van een heer-
lijke vakantie en hebben heerlijk 
gegeten en zijn niets zwaarder te-
ruggekomen in Velserbroek.’’

Wilt u net zoals Ben en Ina ook 
hulp om uw overtollige kilo’s kwijt 
te raken kom dan naar de open 
dagen voor een vrijblijvend ad-
vies.
Afslankstudio Velserbroek, Klom-
penmakerstraat 7 in Velserbroek, 
tel. 023-5490556. (foto: aangele-
verd)

Motorrijder knalt tegen boom
Velsen-Zuid - Een motorrijder is 
dinsdagavond gewond geraakt 
na een botsing met een boom in 
Spaarnwoude. Rond kwart over 
negen ging het mis toen de man 
met zijn crossmotor tegen een 
boom botste aan de Oostbroe-
kerweg ter hoogte van de Ped-
delpoel.
Toegesnelde ambulancemede-
werkers hebben zich over het 
slachto�er ontfermd waarna hij 
naar het ziekenhuis is overge-
bracht voor verdere verzorging. 
De motor van de man is later door 
een bergingsbedrijf opgehaald. 
(foto: Michel van Bergen)

.IJmuiden-letters onthuld

De letters zijn een knipoog naar 
Amsterdam. Bas Kuntz: ,,We wil-
len impact en dankzij de letters 
kan het niemand ontgaan waar 
ze zijn. Terwijl Amsterdam de let-
ters heeft weggehaald van het 
Museumplein en het toerisme 
aan banden probeert te leggen, 
laten wij juist zien dat ze hier van 
harte welkom zijn. We hebben 

zo veel moois te bieden. Niet al-
leen strand en havens, maar ook 
prachtige landgoederen en een 
nationaal park. Dat zetten we 
graag de etalage.’’
Op dit moment staan de letters 
op het Zomerfestival.IJmuiden. 
Later deze zomer gaan ze ook 
nog naar de grote evenementen 
in de Velsen Valley. 

Door een originele foto met de 
letters te posten met #ontde-
kijmuiden maakt iedereen kans 
op een etentje voor twee in een 
visrestaurant naar keuze. Met de 
City Sign App zijn de letters ook 
virtueel te plaatsen (met Aug-
mented Reality). 
Op de foto staan kapitein Willard, 
bestuurslid Jan Hinloopen, city-
marketeer Friso Huizinga, pen-
ningmeester Tjeerd de Kort, voor-
zitter Bas Kuntz en bestuurslid In-
eke van der Geest. Secretaris Hen-
riëtte van Westerhoven ontbreekt 
op de foto. (foto: Ko van Leeu-
wen)

IJmuiden - Kapitein Andrew Willard van het cruiseschip Ven-
tura heeft dinsdag samen met wethouder Jeroen Verwoort en 
Bas Kuntz, voorzitter van de Stichting Citymarketing Velsen, de 
.IJmuiden-letters onthuld. Dat gebeurde op de kade voor de Feli-
son Cruise Terminal, waar dit jaar meer dan 60 cruiseschepen aan-
meren.

Zomervakantie in het 
Pieter Vermeulen Museum

Driehuis - Tijdens de zomerva-
kantie van 15 juli tot en met 25 
augustus is het Pieter Vermeu-
len Museum geopend op dins-
dag-, woensdag-,  donderdag-, 
vrijdag-, en zondagmiddag van 
13.00 tot 17.00 uur.

De expositie ‘De Afval-experien-
ce’ is nog de hele zomervakantie 
te zien. De tentoonstelling is ge-
schikt voor iedereen vanaf 4 jaar. 
In deze interactieve  tentoonstel-
ling over (zwerf-)afval leren de be-
zoekers door het spelen van een 
12-tal uitdagende, gekke, grap-
pige en educatieve trainingson-
derdelen van alles over zwerfaf-
val, en vooral dat afval opruimen 
niet stom is maar juist stoer!  Op 
woensdagmiddag en zondagmid-

dag in de zomervakantie is er voor 
de kleintjes om 14.00 de poppen-
kastvoorstelling ‘Rommel in het 
bos’ (vanaf 3 jaar): geen extra kos-
ten boven op entree van het mu-
seum. Kijk voor actuele aankondi-
gingen op de agenda en de web-
site. De hele vakantie kun je van 
13.30 tot 15.30 uur ook weer mee-
doen aan de knutsel-workshops: 
maak van blik een pennenbakje 
of knutsel een slang of lieveheers-
beestje. Kosten 1,50 euro en de 
entreeprijs voor het museum. Kijk 
voor actuele aankondigingen op 
de agenda en de website.

Mad Science zomerkamp
In het Brak-wikkelhuisje aan het 
strand van IJmuiden, bij het Ken-
nemermeer, zijn er weer twee 

Mad Science-dagkampen voor 
kinderen van 7 tot en met 11 jaar, 
waar iedere dag weer iets nieuws 
te beleven valt. 
Vind uit met nieuwe vriendjes, 
maak gadgets voor thuis, en leer 
van de gekke profs! 
De kampen zijn van 22 tot en met 
25 juli (9.00 tot 16.00 uur) en 12 
tot en met 15 augustus en kosten 
185 euro (per kamp). Inschrijven 
kan op: https://magazine.mad-
science.nl/zomerkamp#!/noord-
holland.

Loop het Natuurpad in Schoo-
nenberg
In het naast het museum gelegen 
park Schoonenberg heeft het Pie-
ter Vermeulen Museum een Na-
tuurpad uitgezet. In het muse-
um zijn natuurpad-tasjes te huur 
voor 5 euro waarmee kinderen 
onder begeleiding van meegeko-
men (groot)ouders of andere be-
geleiders op speelse wijze kennis 
kunnen maken met de natuur in 
de omgeving van het museum. In 
de Natuurpad-tasjes vind je onder 
andere vogelzoekkaarten, verre-
kijkers, loeppotjes en nog meer 
materialen die gebruikt kunnen 
worden om het boekje met de 
opdrachten over bomen, vogels 
en struiken rondom de vijver te 
beantwoorden.
Kijk voor nieuws en actuele infor-
matie op de website: www.pieter-
vermeulenmuseum.nl. (foto: aan-
geleverd)
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Bunkerbezoek en excursies
IJmuiden - Regelmatig organi-
seert Bunker Museum IJmuiden 
rondleidingen langs en door de 
bunkers van de batterijen Ol-
men en Heerenduin.  De rondlei-
dingen zijn afgestemd op iedere 
doelgroep.
Tijdens de openstellig van het 
museum, 21 juli aanstaande, 
kan men bijvoorbeeld een korte 
rondleiding boeken. Dit kan bij 
de kassa van het bunkermuseum.

Behalve deze korte rondleiding 
verzorgt het bunkermuseum ook 
uitgebreide rondleidingen. Voor 
deze rondleidingen kan men zich 
via de website inschrijven.
Bent u een avonturier dan boekt 
u de uitgebreide volwassenen-
rondleiding, u klimt en klautert 
door de bunkers om alle hoek-
jes en gaatjes te ontdekken. Ver-
geet vooral uw zaklamp niet. Na-
tuurlijk is ook een rustige wande-

ling door het gebied en de fraaie 
natuur mogelijk, de gezinsrond-
leidingen zijn hiervoor bij uitstek 
geschikt.
Alle rondleidingen worden be-
geleid door een deskundige gids 
van het bunkermuseum.
Voor meer informatie of het ma-
ken van een reservering bezoek u 
de website van Bunker Museum 
IJmuiden, www.bunkermuseum.
nl. (foto: Ruud Pols)

Andries Jonker voor de derde keer gepresenteerd
‘CV niet compleet als Telstar 
d’r niet bij staat’

Jonker zelf nam ook het woord, 
en vertelde opnieuw over zijn 
plannen die hij dit jaar bij de Wit-
te Leeuwen heeft. De contouren 
van het nieuw te formeren elf-
tal, worden tijdens de voorberei-
ding langzaam maar zeker meer 
zichtbaar. Jonker zei ‘nog altijd 
naar de nodige versterkingen’ op 
zoek te gaan. Maar de supporters 
moeten ook geduld bezigen, in 
de jungle die de voetbaltransfer-
markt ook wel een beetje is. Jon-
ker maakte verder opnieuw ken-
baar, dat hij gepokt en gema-
zeld is in het wereldje. ,,Bij Telstar 
maak je snel vrienden, heb ik het 
idee. Ik ben hier natuurlijk vaker 
geweest, en volgens mij houdt 
men ook wel van een feestje na 
a�oop. Ben dat ook wel gewend 
van FC Volendam, waar ik heb ge-
zeten. Het voetbal staat wel op 

plek één, laat dat duidelijk zijn.” 

Supporters en andere betrokke-
nen mogen Jonker ‘altijd bena-
deren’ als ‘zij het ergens niet mee 
eens zijn’. 
Het toont het open karakter van 
Andries Jonker, die zijn voetbal-
evangelie leidend laat zijn over 
de hele organisatie. Maar in ieder 
geval stelde de trainer zich ook 
kwetsbaar op. En dat is ook no-
dig, in de voorbereiding op het 
KKD-seizoen 2019-2020. (Douwe 
de Vries)

Velsen-Zuid - Voor de derde keer werd hoofdtrainer Andries Jon-
ker gepresenteerd, afgelopen week in het Rabobank IJmond Sta-
dion. Dit keer aan de sponsoren en stakeholders. Dat ging echt 
op z’n Telstars, met de nodige zelfspot. ,,Hij trainde bij Bayern en 
Barcelona”, zo sprak voorzitter Pieter de Waard aan het begin. ,,En 
je palmares is niet compleet, als de Witte Leeuwen daar niet bij 
staan. Zonder Telstar geen compleet voetbal-CV.” Gelach onder 
het kleine aantal aanwezigen. Telstar zou Telstar weer niet zijn, 
als het met iets ludieks op de proppen moest komen tijdens de of-
ficieuze presentatie van de hoofdtrainer. Officieus, omdat de offi-
ciële reeds had plaatsgevonden.

Directeur Harry neemt afscheid
van Het Kompas
IJmuiden - Gaat directeur Harry 
Baggen van Het Kompas achter 
de geraniums zitten? Nee, maar 
na 14 jaar heeft de directeur van 
basisschool het Kompas wel af-
scheid genomen. Harry Baggen 
heeft vorige week donderdag alle 
drie de locatie bezocht en van alle 
groepen kreeg hij een vrolijk ont-
haal en in ieder geval een gerani-
um. Harry gaat genieten van zijn 
welverdiende pensioen.
’s Middags was er in de Thee-
schenkerij een receptie voor col-
lega’s, oud collega’s en direct be-
trokkenen. Iedereen heeft voor 
Harry een beeldje gemaakt, iets 
wat Harry ook vaak, bij een bij-
zondere gelegenheid, aan ie-
mand gaf. Voor de rest kreeg hij 
van alle collega’s geld voor een 
e-bike.
Een mooi lied gemaakt, door col-
lega Margriet, een zonnetje en 
een mooi begin van de zomerva-
kantie, zo zwaaiden ze Harry uit. 
(foto: aangeleverd)

Op Wereld Alzheimer Dag
Bootreis voor mensen 
met dementie en hun naasten 
Regio - Op of rond Wereld Alzhei-
mer Dag, 21 september, wordt we-
reldwijd aandacht gevraagd voor 
dementie. De ziekte heeft gro-
te impact voor de mensen zelf en 
hun naaste omgeving. Weet u bij-
voorbeeld dat 1 op de 5 mensen 
dementie krijgt (bij vrouwen is 
dit 1 op de 3)? En dat 54% van de 
mantelzorgers van mensen met 
dementie zich zwaar belast voelt? 
Met diverse activiteiten hoopt Alz-
heimer Nederland een groot pu-
bliek te bereiken en zo de ziekte 
dementie op de kaart te zetten. 
In het kader van de Wereld Alzhei-
mer dag organiseert de afdeling 
Midden-Kennemerland ook dit 
jaar weer een bootreis; deze is dit 

jaar op woensdag 18 september. 
De bootreis is bestemd voor thuis-
wonende mensen met dementie 
en hun partners/mantelzorgers, 
woonachtig in de gemeenten Be-
verwijk, Castricum, Heemskerk, 
Uitgeest en Velsen.
Met de partyschepen Claes 
Horn en De Nesch wordt van-
uit Akersloot over het Uitgees-
termeer gevaren naar de Zaanse 
Schans. Bij de Zaanse Schans is er 
volop gelegenheid van boord te 
gaan en een wandeling te maken.
Aan boord worden de gasten 
goed verzorgd door de vrijwilli-
gers. Op de twee schepen zijn mu-
zikanten aanwezig die de mensen 
zullen verrassen en ontroeren met 

prachtige liedjes.   
Dankzij diverse donaties beta-
len de gasten slechts €5,- per per-
soon. Alle consumpties aan boord 
en de lunch zijn bij deze activiteit 
inbegrepen. Het is de bedoeling 
dat met elke deelnemer een man-
telzorger/begeleider meegaat. 
Meer informatie over de boot-
reis is te vinden op: www.alzhei-
mer-nederland.nl/midden-ken-
nemerland, hier kan men ook het 
inschrij�ormulier vinden. U kunt 
ook bellen met 06-51942684 voor 
meer informatie. 
De uiterste inschrijfdatum is don-
derdag 1 augustus, meld u op tijd 
aan want de kans bestaat dat de 
boten snel vol zijn.

Expositie Witte Theater
bij fotografiecentrum ISOO
Regio - Zaterdag is de expositie ‘Na 
gebruik retour’ met foto’s uit het fo-
toarchief van het Witte Theater ge-
opend in fotogra�ecentrum ISOO, 
Stationsplein 46 in Beverwijk. De 
foto’s geven een goed beeld van 
wat er zich de afgelopen jaren 
heeft afgespeeld in dit bijzonde-
re gebouw aan de Kanaalstraat 
in IJmuiden. Vele grote artiesten 
als een Youp van ’t Hek speelden 
hier hun try-out. Het Witte Theater 
heeft een rijke geschiedenis en wil 
dat graag met deze expositie de-
len. De expositie is nog tot en met 
3 augustus te bezoeken tijdens de 
zaterdagen van 12.00 tot 16.00 uur. 
(foto: aangeleverd)

Zegening van voertuigen
Santpoort - In de Naaldkerk van 
Santpoort werd rond de naam-
dag van Christo�el vele jaren 
door Diaken Fons Captijn een ze-
gening van voertuigen gedaan 
op verzoek van de leden van de 

Katholieke Bond voor Ouderen 
(KBO).
Zondag 21 juli is er in de Naald-
kerk om 10.30 uur een meditatie-
ve viering over het thema: ‘Elkaar 
tot zegen zijn’. Na a�oop van die 

viering is er op het kerkplein weer 
een ‘autozegening’, Engelbert 
Wigchert (pastoraalwerker in rus-
te) zal daarin voorgaan om zo in 
de parochie het initiatief van Fons 
Captijn voort te zetten. 

Vier grote glimlachen 
bij uitreiking certificaten
Regio - In totaal werken er 10 jon-
geren met een verstandelijke be-
perking bij SMAAK in Haarlem. 
Uit deze groep zijn nu vier jonge-
ren, die een jaar geleden nog op 
zoek waren naar werkperspectief, 
gecerti�ceerd. 
De vier leerlingen: Yoran (30), Jari 
(25), Camilo (30) en Maryam (25) 
zijn nu trotse bezitters van een 
Keukenassistent certi�caat. Het 
afgelopen jaar hebben deze jon-
geren met veel plezier bij SMAAK 
in de keuken meegewerkt, terwijl 
zij ondertussen de �jne kneep-
jes van het horecavak meekre-
gen. Verschillende snijtechnie-
ken, werkprocessen, maar ook de 
hygiëne regels zijn hen nu niet 
vreemd meer. Het examen vond 

plaats onder streng toezicht van 
een externe examinator. De vol-
gende stap voor onze gecerti-
�ceerden, wordt een passende 
vervolg werkervaringsplek te vin-
den.
,,In de keuken was je nog wel 
eens eigenwijs en deed je je ei-
gen ding. Wanneer je de op-
dracht kreeg om iets in blokjes te 
snijden, sneed jij het toch in reep-
jes, want... ja dat vond jij gewoon 
veel mooie’’, aldus chefkok/bege-
leider Sonja.
Ruim een jaar geleden heeft 
SMAAK zich gevestigd op het 
MAAK Haarlem terrein. De drij-
vende kracht achter SMAAK is 
Stichting Lotus College. Zij richt 
zich op jongeren met een ver-

standelijke beperking in de leef-
tijd 18-30 jaar. Het Lotus Colle-
ge verzorgt dagbesteding ‘plus’. 
Dagbesteding met tegelijkertijd 
de mogelijkheid om een gede-
gen horeca ontwikkelingstraject 
te volgen waarbij de jongere kan 
kiezen uit twee richtingen: wer-
ken in de keuken of werken in de 
bediening. 
De jongeren leren werken in een 
veilige, sociale omgeving waar-
in zij zich goed kunnen ontwik-
kelen. Dit ontwikkelingstraject 
wordt afgesloten met het door 
de branche erkend horeca certi�-
caat. Wil je meer weten over Lotus 
College en/of SMAAK neem con-
tact op met 023-2050216 of info@
smaakhaarlem.nl. (foto: SMAAK)
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Zonnepanelenactie zeer succesvol:
1.500 aanmeldingen in gemeente Velsen
Velsen - Zelf energie opwekken 
is goed voor uw portemonnee 
en voor de leefomgeving. Er lig-
gen inmiddels ongeveer 34.000 
zonnepanelen op Velsense da-
ken. Met de laatste succesvol-
le zonnepanelenactie in de 
gemeente zijn daar nog eens 
3.700 panelen bij gekomen.
 
Inwoners die gebruik hebben ge-
maakt van de zonnepanelenactie 
in gemeente Velsen besparen on-
geveer 490 euro aan energiekos-
ten per jaar. Door de - inmiddels 
afgelopen - zonnepanelenactie 
konden inwoners de zonnepane-
len tegen een gunstig tarief aan-
scha�en. 
 
Schone energie betaalbaar en 
haalbaar maken

Wethouder Floor Bal van ge-
meente Velsen: ,,Ik zet me in voor 
zoveel mogelijk schone ener-
gie in Velsen. Daarbij vind ik dat 
de overstap naar schone energie 
wel betaalbaar moet zijn. Dat kan 
door bijvoorbeeld bij een verbou-
wing energiezuinige oplossingen 
mee te nemen zoals isolatie of 
je dak volleggen met zonnepa-
nelen. Als je zonnepanelen aan-
schaft, kun je gebruik maken van 
btw-aftrek via de Belastingdienst 
zodat de investering aantrekke-
lijker wordt. Ik ben trots dat onze 
inwoners de overstap naar scho-
ne energie zo voortvarend op-
pakken. Samen zorgen ze met 
deze actieronde alleen al voor 
362.000 kg minder CO2-uitstoot 
in onze gemeente. Iedereen kan 
via zonnepanelen zelf schone en 

duurzame energie opwekken dus 
ik hoop dat veel anderen volgen 
de komende tijd!”
 
Meer informatie
Interesse in zonnepanelen? Meer 
informatie over zonne-energie is 
te vinden op www.odijmond.nl/
zonne-energie. Is uw dak niet ge-
schikt voor zonnepanelen? Kijk 
dan eens op www.energiekvel-
sen.nl voor de mogelijkheden om 
zonnestroom in te kopen bij de 
coöperatie Energiek Velsen.
 
Indien er weer een actie wordt 
gestart voor zonnepanelen dan 
ontvangt u daarover een brief 
thuis en laten we dat uiteraard 
weten via onze sociale media en 
de infopagina in de Jutter/Hof-
geest.

Volkstuinencomplex De Biezen:
Huisjes mogen groter, maar niet té groot
Santpoort - Volkstuinencomplex 
De Biezen krijgt een vernieuwd 
bestemmingsplan. Hierbij wil de 
gemeente Velsen voorkomen dat 
het terrein een rommelig karakter 
krijgt. Sinds 2016 wordt op het 
terrein gecontroleerd en daaruit 
is gebleken dat het merendeel 
van de dagverblijven afwijkt van 
het bestemmingsplan. In maart 
sprak het college van burgemees-
ter en wethouders met de ge-
meenteraad over het aanpassen 

van het bestaande bestemmings-
plan, zodat dagverblijven met 
een oppervlakte tot vijfentwintig 
vierkante meter zijn toegestaan. 
Hierdoor kan het grootste deel 
van de illegale bouwwerken wor-
den gelegaliseerd, zonder ingrij-
pende aantasting van het groene 
en landschappelijke karakter van 
het gebied. De maximale omvang 
van de huisjes in het oorspron-
kelijke bestemmingsplan is zes-
tien vierkante meter. Een meer-

derheid van de gemeenteraad 
kon zich in de voorgestelde wij-
ziging vinden. Omdat een klein 
deel van de op het terrein aanwe-
zige bouwwerken alsnog te groot 
is, zal de gemeente handhavend 
gaan optreden. De eigenaren 
van de volkstuinen en de bestu-
ren van de volkstuinverenigingen 
hebben een brief ontvangen over 
de manier waarop zij hun reactie 
kenbaar kunnen maken. (Bos Me-
dia Services)

Herdershond Aikido voor tweede keer 
Nederlands Kampioen werkhonden

Aikido is een Belgische herders-
hond die wordt getraind binnen 
de werkhondensport. Samen met 
zijn trainers Manon en Sico wordt 
er 5 dagen per week intensief ge-
traind op de drie onderdelen die 
de sport kent.
Bij het onderdeel speuren wordt 
er een spoor uitgelopen waarop 
drie voorwerpen worden gelegd 
die de hond na anderhalf uur zelf-
standig moet terug vinden zon-
der af te wijken van de gelopen 
route van de zogenaamde spoor-
legger.
Het tweede onderdeel is verge-
lijkbaar met paardendressuur. 

Bij dit onderdeel moeten hond 
en baas een programma lopen 
waarbij gehoorzaamheidsoefe-
ningen, apporteeroefeningen en 
een tweetal sprongen getoond 
worden. De techniek, correctheid 
en uitstraling wordt beoordeeld 
door een keurmeester.
Het derde onderdeel is het on-
derdeel wat de sport spectacu-
lair maakt om naar te kijken, het 
zogenaamde ‘pakwerk’. Hier is te 
zien hoe de hond gecontroleer-
de bijt-acties inzet om een ‘boef’ 
in een speciaal beschermingspak 
met een ‘bijtmouw’ van jute, tot 
staan te dwingen.

Bij alle onderdelen kunnen 100 
punten verdiend worden. En zo 
heeft Aikido voor het speuren 
een uitmuntende score van 98 
punten gehaald en voor de ‘obe-
dience’ een zeer goede score van 
95 punten , waarmee hij tevens 
een beker voor het beste appèl 
heeft behaald, en voor zijn pak-
werk behaalde hij een score van 
92.
Met zijn 285 punten werd hij op-
nieuw ‘Nederlands Kampioen 
Werkhonden Alle Rassen’. Deze 
wedstrijd was tevens de selectie-
wedstrijd voor de wereldkampi-
oenschappen die begin septem-
ber in Oostenrijk worden georga-
niseerd door de FCI.
Aikido is opnieuw geselecteerd 
en zal ondanks zijn heel jonge 
leeftijd, hij moet nog 4 jaar wor-
den in september, voor de derde 
keer op een groots evenement als 
een WK deelnemen.
Manon: ,,Het was een rollercoas-
ter van mooie momenten het af-
gelopen jaar! We prijzen ons ge-
lukkig met een klein sterk net-
werk om ons heen. Sico en ik zijn 
in onze vrije uren vele kilometers 
onderweg om voor ons de bes-
te trainingen te kunnen realise-
ren. Deze sport is voor ons allebei 
hobby waar we met een gepas-
sioneerde energie heel veel tijd 
insteken. Deze titel is echt een 
kroon op ons werk!”
Op hun website houden ze ver-
slagen bij van hun belevenissen 
en zijn tevens indrukkende foto’s 
te zien. Neem eens een kijkje op 
www.teamstormvogels.nl. (foto’s: 
Maarwerk Fotogra�e)

IJmuiden - Vorig jaar was het al heel uniek toen de nog heel jonge 
hond van Manon en Sico Dillenius-Goedhart uit IJmuiden Neder-
lands Kampioen werd en nu heeft hij in het eerste volle weekend 
van juli opnieuw laten zien waar zijn kwaliteiten liggen.

Provincie en gemeenten kritisch:

,,Maatregelen Tata Steel 
niet toereikend’’

De gepresenteerde maatregelen 
bieden volgens provincie en ge-
meenten nog onvoldoende in-
zicht op de te bereiken doelen. 
,,Wat gaan de beoogde maatre-
gelen opleveren en langs welke 
meetlat
worden de bereikte resultaten be-
oordeeld? Het plan bevat geen 
termijnstelling en er ontbreekt 
een investeringsparagraaf. De 
maatregelen in het plan omvatten 
een periode van twaalf jaar, maar

hiermee wordt de zorg van de be-
sturen en de omwonenden niet 
weggenomen’’, laat men aan de 
directie van het staalbedrijf we-
ten. Men dringt aan op concrete 
duurzame oplossingen voor de 
korte termijn, die als doel moeten 
hebben om het vertrouwen van 
de omwonenden terug te win-
nen. 
Ook stellen de overheden vraag-
tekens bij de haalbaarheid van de 
normen van de World Health Or-

ganisation (WHO) op basis van 
de door Tata Steel voorgenomen 
maatregelen. Ook wijzen de be-
stuurders erop dat Tata Steel het 
met name de term overlast ge-
bruikt, terwijl in de maatschap-
pelijke discussie wordt gesproken 
over gezondheidsrisico’s. Tenslot-
te wordt opgemerkt dat de plan-
nen van Tata Steel niet voldoen-
de perspectief lijken te bieden op 
andere uitdagingen voor duurza-
me staalproductie in deze regio. 
,,Het voorziet niet in nieuwe op-
gaven zoals energietransitie of 
de C02-aanpak en heeft ook geen 
aandacht voor verdere verduur-
zaming, terwijl Tata Steel daartoe 
aan de Klimaattafel industrie wel 
een aantal voorstellen heeft ge-
daan.’’

Regio - Hoopgevend, maar slechts een begin. Dat is de reactie van 
de provincie Noord-Holland en de gemeenten in de IJmond op de 
plannen van Tata Steel om de overlast die het bedrijf veroorzaakt 
fors te reduceren. De overheden schrijven in een reactie aan het 
staalbedrijf de presentatie van een aantal voorgenomen maatre-
gelen weliswaar te waarderen, maar niet toereikend te vinden en 
op een aantal punten zelfs teleurstellend.

Dubbel verboden
Santpoort - Tijdens de werkzaamheden aan het spoorviaduct over de Hagelingerweg, die zes weken du-
ren, is de rijbaan voor het autoverkeer slechts in één richting beschikbaar. Fietsverkeer kan wel in twee 
richtingen rijden, maar wordt in beide richtingen over hetzelfde �etspad geleid. Alleen bij het laatste stuk-
je aan de noordzijde van het viaduct mag je als �etser geen gebruik meer maken van het �etspad voor het 
tegemoetkomend verkeer. Dat mocht sowieso al niet, dus een verbodsbord stond er al. Dan is het plaat-
sen van een tijdelijk verbodsbord dus niet meer nodig. Maar kennelijk maakt dat laatste niet uit, want er 
is gewoon een tweede bord achter geplaatst. Dubbel verboden dus, u bent gewaarschuwd…! (Bos Me-
dia Services)
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18 JULI
Zomerfestival .IJmuiden op de 
Kennemerlaan in IJmuiden. Tot 
en met zondag 21 juli.

                          BUITENPLAATS BEECKESTIJN       RIJKSWEG 134 VELSEN–Z

8/7 T/M 30/9/2018 DO T/M ZO 11–16 UUR

A R M A N D O S J O E R D B U I S M A N
E W E R D T H I L G E M A N N
J O S K R U I T P I E T T U Y T E L
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Museumhuis Beeckestijn open 
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 
4 euro per persoon. (foto: aange-
leverd)

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

19 JULI
Kaboutertocht op Informatie 
Boerderij Zorgvrij, Genieweg 
Velsen-Zuid. Om 10.00 en 13.00 
uur. Voor kinderen van 4 t/m 8 
jaar. Zie ook www.peutersinhet-
wild.nl/agenda

Kaasmarkt Alkmaar, 10.00-13.00 
uur.

Kaasmarktconcert in Grote Kerk 
Alkmaar van 12.00 tot 13.00 
uur. Dit keer bespeelt Jochem 
Schuurman het orgel. Toegang 
gratis.

Museumhuis Beeckestijn open 
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 
4 euro per persoon.

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

Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstelling De Afval-experien-
ce voor iedereen vanaf 4 jaar 
13.00 tot 17.00 uur. Workshop 
knutselen van 13.30 tot 15.30 
uur. Kosten 1,50 euro bovenop 
de entreeprijs.

Klaverjassen bij Stormvogels, 
Zuiderkruisstraat IJmuiden. Aan-
vang 20.00 uur.

Zomer op het Plein in Alkmaar 
op het Canadaplein. Cabaret, 
muziek, straattheater. Aanvang 
20.30 uur. Toegang gratis. Kijk 
voor het complete programma 
op www.zomerophetplein.nl.

The Wailers bij Victorie in Alk-
maar. Meer info en tickets: www.

podiumvictorie.nl. (Foto: aange-
leverd)

20 JULI

Spaarndamse Kunstmarkt van 
11.00 tot 17.00 uur. Zie ook www.
marselje.nl/kunstmarkten (foto: 
aangeleverd)

Museumhuis Beeckestijn open 
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 
4 euro per persoon.

Expositie over het Witte Theater 
IJmuiden bij fotogra�ecentrum 
ISOO, Stationsplein 46 Bever-
wijk. De expositie is te zien tot en 
met 3 augustus op zaterdag van 
12.00 tot 16.00 uur. (foto: aange-
leverd)

IJmuider Zee- en Havenmuseum 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
posities: Festung IJmuiden/Mu-
seumschatten, 4 speurtochten/
nieuw: Escapespel.

Zomer op het Plein in Alkmaar 
op het Canadaplein. Cabaret, 
muziek, straattheater. Aanvang 
20.30 uur. Toegang gratis. Kijk 
voor het complete programma 
op www.zomerophetplein.nl.

Gitaarduo La Manouche speelt 
om 21.30 uur in cafe Camille, 
Kerkstraat 37 in Beverwijk. En-
tree is gratis. 

21 JULI
Ko�erbakmarkt op het Velser-
duinplein in IJmuiden (achter de 
Hema). Van 08.00 tot 15.00 uur.

Gilde Haarlem organiseert een 
gildewandeling. Vertrek 10.00 
uur bij standbeeld van Coster op 
de Grote Markt in Haarlem. Kos-
ten 4 euro. Aanmelden niet no-
dig. (foto: Pixabay)

Meditatieve viering over het the-
ma: ‘Elkaar tot zegen zijn’ met na 
a�oop een ‘autozegening’ door 
Engelbert Wigchert. Aanvang 
10.30 uur, Naaldkerk in Sant-
poort-Noord.

Museumhuis Beeckestijn open 

▲

van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 
4 euro per persoon.

Marquette Classique van 11.00 
tot 12.30 uur in Chateau Mar-
quette te Heemskerk. Danièle 
van Os zal klassiek gitaar spelen 
en diverse stukken ten gehore 
brengen. Kosten 12,50 euro. Jon-
geren tot 19 jaar 6,25 euro. Aan-
melden door e-mail te sturen 
naar classique@hotel-marquet-
te.com. 

Luchtoorlogmuseum Fort Veld-
huis aan de Genieweg 1 te 
Heemskerk is open van 11.00 tot 
17.00 uur. In de �lmzaal wordt de 
gehele dag een unieke �lm ver-
toond over de Nightbombers.

Zo 21 juli 2019  |  12.30 - 17.30 uur

H OT E L
M A R Q U E T T E

E V E N T SR E S TA U R A N T

Zomerfestival Marquette van 
12.30 tot 17.30 uur bij Chateau 
Marquette in Heemskerk. Pro-
gramma: www.zomerpodium-
heemskerk.nl. (foto: aangele-
verd)

IJmuider Zee- en Havenmuseum 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
posities: Festung IJmuiden/Mu-
seumschatten, 4 speurtochten/
nieuw: Escapespel.

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

Bunker Museum IJmuiden ge-
opend. Tijdens de openstelling 
kan men bijvoorbeeld een kor-
te rondleiding boeken. Dit kan 
bij de kassa van het Bunkermu-
suem. Zie ook www.bunkermu-
seum.nl (foto: Ruud Pols)

Waterbeestjes zoeken op de bui-
tenplaats Leyduin om 13.00 en 
15.00 uur. Vertrekpunt Gasterij 
Leyduin, Parkeren op parkeer-
terrein buitenplaats Leyduin, 
Woestduinweg 4 Vogelenzang.  
(foto: Dutchphoto)

Staaltheater bij beeldenpark Een 
Zee van Staal in Wijk aan Zee. 
Toegang en rondleiding is gratis. 
De wandeling begint om 14.00 
uur vanaf entree van het park. 

(foto: aangeleverd)
Muziekoptreden van Claudia y 
Manito in kerkje Stompe Toren 
in Spaarnwoude. Aanvang 14.00 
uur. Toegang is gratis.

Open Podium in het Openlucht-
theater van Park De Oude Kwe-
kerij aan de Jan van Scorelkade 
6 in Alkmaar. Deze zondag ge-
heel gewijd aan jazz. Aanvang 
14.00 uur.

Open Podium bij Theater De Ou-
de Kwekerij, Jan van Scorelkade 
in Alkmaar van 14.00 tot 16.15 
uur. Deze keer een jazzspecial.

Zomer op het Plein in Alkmaar 
op het Canadaplein. Cabaret, 
muziek, straattheater. Aanvang 
14.30 uur. Toegang gratis. Kijk 
voor het complete programma 
op www.zomerophetplein.nl.

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

El�estocht op Informatie Boer-
derij Zorgvrij, Genieweg Velsen-
Zuid. Om 10.00 en 13.00 uur. 
Voor kinderen van 4 t/m 8 jaar. 
Zie ook www.peutersinhetwild.
nl/agenda.

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

Kledingbeurs Het Kruispunt van 
10.00 tot 12.00 uur in Velser-
broek.

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

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

Klaverjassen in De Brulboei, Ka-
naalstraat IJmuiden. Van 13.30 

tot 16.00 uur. Kosten 2,50 euro 
per keer. Meer informatie: 0255-
510652.

Piratenschool bij Informatie 
Boerderij Zorgvrij, Genieweg Vel-
sen-Zuid. Om 13.30 en 15.00 uur. 
Voor kinderen van 4 tot en met 8 
jaar. Zie ook www.peutersinhet-
wild.nl/agenda

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

Avondkaasmarkt in Alkmaar, 
19.00-21.00 uur.

24 JULI
Poppenkast in het Schapenhok 
op Informatie Boerderij Zorgvrij, 
Genieweg Velsen-Zuid. Voorstel-
ling ‘Kaboutersoep’. Om 10.30 en 
13.00 uur. Voor kinderen vanaf 3 
jaar. Vooraf reserveren via kizze-
bishaarlem@gmail.com

Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstelling De Afval-experience 
voor iedereen vanaf 4 jaar 13.00 
tot 17.00 uur. Workshop knutse-
len van 13.30 tot 15.30 uur. Kos-
ten 1,50 euro bovenop de en-
treeprijs. Poppenkast ‘Rommel 
in het bos’ voor de kleintjes. Aan-
vang 14.00 uur. Gratis toegang 
na betaling entree museum.

Extra publieksdag op Fortei-
land. Vertrek m.s. Koningin Em-
ma vanaf Sluisplein 80 IJmuiden 
om 12.45 uur, retourvaart is om 
15.15 uur. (foto: aangeleverd)

IJmuider Zee- en Havenmuseum 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
posities: Festung IJmuiden/Mu-

seumschatten, 4 speurtochten/
nieuw: Escapespel.

Zomeravondconcert in Grote 
Kerk Alkmaar om 20.15 uur. To-
bias Lindner bespeelt het Van 
Covelens-orgel en het Van Ha-
gerbeer/Schnitger-orgel. Van-
avond de Zwitserse organist To-
bias Lindner Kaarten via: www.
grotekerkalkmaar.nl. (Foto: aan-
geleverd)

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

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

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

Victorie Sail Alkmaar tot en met 
29 juli. Bekijk het volledige pro-
grammering op www.victorie-
sailalkmaar.nl. (foto: aangele-
verd)

Zestig jaar Foto Loek Anderson

Het zestigjarig bestaan van een 
winkel is tegenwoordig best iets 
bijzonders. De fotowinkel van 
Loek Anderson maakte in de 
loop der jaren heel wat inno-
vaties mee en hield zich altijd 
goed staande. Het bedrijf ont-
stond in een tijd waarin de ter-
men fotograaf en fotohandelaar 
nog strikt gescheiden waren. Ie-
mand die niet beschikte over 
het beroepsdiploma voor foto-
grafie mocht destijds zelf geen 
foto’s maken. 
Toch knipte Loek in de begin-
jaren wel eens een pasfoto, on-
danks het feit dat hij niet over 
de vereiste papieren beschikte. 
Het leverde hem zelfs een keer 
een boete op. De overgang van 
zwart-wit naar kleurenfoto’s, de 
overgang van analoge came-
ra’s naar digitale exemplaren, 
Loek maakte het allemaal mee 
en zorgde er steeds voor dat hij 
zijn klanten het beste product 
kon leveren voor een mooie 
prijs. Mede daarom richtte hij in 
1968 samen met anderen de ke-
ten Combi Foto op.
En anno 2019 worden in het 
pand aan de Kennemerlaan 
85-87 geen camera’s meer ver-
kocht, maar wel foto’s afgedrukt 
en professionele pasfoto’s ge-

maakt. Oude dia’s, smalfilms of 
videobanden? Laat ze overzet-
ten op dvd, usb stick of harde 
schijf en geniet tot in lengte van 
jaren van de vastgelegde beel-
den. 
Nu met een korting van 10% 
en bij een grote opdracht voor 

het overzetten van dia’s zelfs 
20% korting! Aan elke opdracht 
wordt veel aandacht besteed. 
Slechte lassen van films worden 
hersteld, videobanden worden 
gereinigd en de kleuren worden 
verbeterd. Het zoekraken van 
dierbare beelden is uitgesloten 
en alleen de tevredenheid van 
de klant telt. Neem het beschik-
bare materiaal mee naar de win-
kel voor een vrijblijvende offer-
te. Foto Loek Anderson is per e-
mail bereikbaar via fotoloek.an-
derson2@outlook.com of bel 
naar nummer 0255-515962. (fo-
to: aangeleverd)

IJmuiden - Foto Loek Anderson is al zestig jaar een begrip in 
IJmuiden. Ooit gestart als filiaalhouder van het bedrijf aan de 
Kennemerlaan 25, en later verhuisd naar het pand op nummer 
85-87 in dezelfde straat en uiteindelijk eigenaar van het bedrijf. 
Loek Anderson bouwde zijn activiteiten geleidelijk verder uit met 
filialen in diverse andere gemeenten, zaken die uiteindelijk alle-
maal werden verkocht. Wat altijd bleef was de winkel aan de Ken-
nemerlaan, waar klanten nog altijd welkom zijn.
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Lekker struinen op het plein
IJmuiden - Aan de vooravond 
van de vakantiereis is wat extra 
geld natuurlijk mooi meegeno-
men. Dus wat doe je dan? Je rijdt 
je auto naar Plein 1945 om deel te 
nemen aan de maandelijkse kof-
ferbakmarkt. Het plein stond af-

gelopen zaterdag vol auto’s van 
handelaren die op deze manier 
poogden hun vakantiebudget 
wat te verhogen. Of dat ook al-
le deelnemende handelaren ge-
lukt is, weten we niet. Er viel in elk 
geval genoeg te struinen op het 

plein. Die gelegenheid doet zich 
overigens op 10 augustus weer 
voor, want dan wordt de volgen-
de editie van deze ko� erbak-
markt georganiseerd. (tekst: Bos 
Media Services/foto: Erik Baalber-
gen)

Ik heb sinds de bloei van mijn voortuin regel-
matig te maken met hangouderen. Ze komen 
zomaar ongevraagd mijn voortuin op en vlei-
en zich neder op mijn zelf getimmerde bank-
je. Ze keuvelen dan gezellig over thuis, de 
buurt, sport en de politiek, terwijl ik de uitge-
bloeide bloemetjes pluk en de planten water 
geef. De oranje goudsbloemen, die ik zelf heb 
gezaaid, maken de straat blij. Voorbijgaan-
de moeders stoppen altijd even om ze te be-
wonderen en kleine kinderen raken ze soms 

heel voorzichtig en liefelijk aan. De geraniums 
doen het altijd wel goed en de platycodon 
laat zich nu ook zien. Nog een enkele Spaanse 
margriet van vorig jaar en tegen de gevel een 
beginnende blauwe winde, die straks hemels-
blauwe bloemen zal geven. En die hang-
ouderen? Nou ja... die nemen we dan maar 
voor lief, hahaha.

Milco Philips, Velserbroek

LEZERSPOST

Hangouderen in eigen tuin

Vakantiegevoel in eigen huis
Velserduin Zomerfeest
IJmuiden - Maandag is in woon-
zorgcentrum Velserduin in 
IJmuiden het jaarlijkse ‘Velser-
duin Zomerfeest’ van start ge-
gaan. Ook dit jaar weer zes we-
ken aan zomerse/zonnige acti-
viteiten om de bewoners en be-
zoekers van Velserduin een ‘va-
kantiegevoel in eigen huis’ te 
geven.

,,Omdat het feest tijdens de zes 
zomervakantieweken is, van 15 
juli tot en met 23 augustus, zou je 
het daarom ook een ‘zomerfesti-
val’ kunnen noemen” vertelt Mark 
Metselaar. 
,,Naast de gebruikelijke activitei-
ten zoals dansen, zingen, bingo 
en borrelmiddag, zijn er tijdens 
het zomerfeest veel extra activi-
teiten, zoals: barbecues met fami-
lie en/of vrienden, een tafelten-
nisworkshop, tropische cocktails 
maken, een ‘koele middag’ met 

verschillende verkoelende activi-
teiten. We doen er graag alles aan 
om er � jne zomer van te maken.“
Ook zijn er veel optredens tijdens 

het Velserduin Zomerfeest: De 
voorstelling ‘Music on the Bridge’ 
van Sgt. Wilson’s Army Show, de 
voorstelling ‘Oma Solo op visi-
te’ door Janna Handgraaf, zan-
ger Harald Veenstra, dansoptre-
den en feestelijke presentatie 
van champagne en heerlijk hap-
jes door ATShowfactory, de band 
The Streetrollers, Memory Lane, 
De DeltaSingers, De Egmondse 
Matrozen, zangeres Jo Ann, Lily 
Kok met het Delta Combo, De Bo-
terbloemen en Klaas Visscher. Tij-
dens ‘De Franse middag’ is er een 
optreden van zanger Edouard en 
op de ‘Italiaanse middag’, treedt 
de IJmuidense singer-songwriter 
Fabiana Dammers op met haar 
Italiaanse liedjesprogramma. 
De feestelijke en muzikale afslui-
ting wordt verzorgd door nie-
mand minder dan zanger/musi-
calster Ben Cramer. (foto: PR Ben 
Cramer)

50 voetbalteams in actie op strand
IJmuiden - Voor de zesde maal 
werd afgelopen zaterdag op het 
IJmuiderstrand het 24 ICE Beach 
Soccer toernooi gespeeld. In-
middels mag het toernooi zich, 
met maar liefst vijftig regionale 
teams, het grootste Beach Soc-
cer toernooi van Nederland noe-
men. Teams van vijf spelers (in-
clusief keeper) streden zaterdag 
om de felbegeerde wisselbokaal 
in aparte competities voor man-

nen en vrouwen. Dat alles ge-
beurde onder leiding van o�  ci-
ele Beach Soccer scheidsrechters. 
Het toernooi startte om 10.30 
uur en hield het gelukkig, op 
wat spettertjes na, de hele dag 
droog. Rond 17.00 uur werd als 
laatste de � nale van de mannen 
gespeeld, het team Cullt kwam 
daarbij als sterkste uit de bus. Het 
winnende vrouwenteam draagt 
de naam Donkerwitjes en voor 

de twee winnende teams geldt 
dat ze allebei spelers van voet-
balvereniging Velsen in de gele-
deren hebben. Het evenement, 
georganiseerd door 24 ICE en 
ZanDiego Beach, was in alle op-
zichten geslaagd, ook van het 
feest na a� oop, dat duurde tot 
23.00 uur, werd door de aanwe-
zigen met volle teugen genoten. 
(tekst: Bos Media Services/foto: 
Erik Baalbergen)

Reünie prof. van der Leeuwschool
IJmuiden - Op 16 november 
wordt een reünie georganiseerd 
van de Professor van der Leeuw-
school in de periode 1965-1971. 
Deze school stond op de hoek 
van de Radarstraat en de Mercu-
riusstraat.
In verband met deze reünie zijn 

de organisatoren Yvonne Toonen, 
Odette Albers, Christel Bulten en 
Joke Wijker op zoek naar nog een 
aantal klasgenoten. Helaas heb-
ben zij tot nu toe nog niet ieder-
een kunnen vinden.  
Herken je de schoolnaam en de 
periode of weet je iemand die in 

die periode op deze school heeft 
gezeten, stuur dan bericht voor 
15 september naar chrisbulten1@
qmail.com. De reünisten zijn of 
worden dit jaar allemaal 60 en 
zouden het erg leuk vinden om 
elkaar weer eens te zien en te 
spreken.

Telstar-directeur Pieter de Waard 
komend seizoen in De Slimste Mens
Velsen - Telstar-directeur Pieter 
de Waard doet komend seizoen 
mee aan de televisiequiz De 
Slimste Mens. Dat blijkt uit een 
voorstukje van het program-
ma. Op 29 juli komt hij voor het 
eerst in actie.

De Waard kreeg afgelopen sei-
zoen landelijke bekendheid toen 
hij probeerde KNVB-bondsvoor-

zitter te worden. Dit zonder suc-
ces, tot opluchting van zijn voet-
balclub uit Velsen-Zuid.

Philip Freriks
Naast De Waard doen ook onder 
meer Taarten van Abel-presenta-
tor Siemon de Jong, zanger Paul 
de Munnik en programmamaker 
Danny Ghosen mee aan het vra-
genradenprogramma. 

In de populaire quiz, gepresen-
teerd door Philip Freriks, strijden 
dagelijks drie bekende Nederlan-
ders tegen elkaar. Econoom Peter 
Hein van Mulligen ging er vorig 
jaar met de titel van door.

De Slimste Mens is vanaf maan-
dag 15 juli te zien op NPO.nl en 
televisie. (bron: www.nh-nieuws.
nl)

Verspreiding verontreinigd 
grondwater conform voorspelling

Ooit stond op de hoek van de 
Lange Nieuwstraat en de Schel-
destraat een chemische wasse-
rij, waar grondwater verontrei-
nigd raakte met vluchtig gechlo-
reerde koolwatersto� en. Een deel 
van die verontreiniging kon la-
ter worden verwijderd, maar voor 
een deel was dat niet mogelijk. 

Jaarlijks wordt bekeken in hoe-
verre de verontreiniging door na-
tuurlijke processen is verminderd 
en ook werd bekeken in hoever-
re zich het verontreinigde water 
verplaatst naar het Noordzeeka-
naal. Op basis van de meest re-
cente onderzoeksresultaten kan 
nu worden geconcludeerd dat al-

les volgens verwachting verloopt. 
Na afstemming met het bevoegd 
gezag en de gemeente zijn alle 
vervolgwerkzaamheden overge-
dragen aan het bedrijf Bodem-
zorg uit Assendelft. 
Dit bedrijf zal vanaf volgend jaar 
het onderzoek voor zijn rekening 
nemen. Bodemzorg is gespeciali-
seerd in het beheer van locaties 
waar sprake is van bodemsane-
ring en heeft in het werkgebied 
van Omgevingsdienst IJmond al 
diverse nazorglocaties overge-
nomen van gemeenten of van de 
provincie.

IJmuiden - De verspreiding van het verontreinigd grondwater 
ter hoogte van het watertorenpark verloopt conform een eerde-
re voorspelling. Dat blijkt uit jaarlijks onderzoek dat in opdracht 
van de gemeente wordt uitgevoerd. Elk jaar wordt bekeken in 
hoeverre het verontreinigde grondwater, dat afkomstig is van 
een voormalige chemische wasserij, zich verplaatst.

Eenvoud is sleutel tot succes
Velsen-Zuid - Eenvoud is vaak 
de sleutel tot succes. Die wijsheid 
blijkt zeker ook van toepassing te 
zijn op de Parksessies Velserbeek. 
Afgelopen zondag was de tweede 
editie van deze zomer. Het concept 
is heerlijk eenvoudig. Bezoekers 

nemen zelf hun eigen eten en drin-
ken mee, zoeken een plekje op het 
grasveld en genieten van de mu-
ziek die hen wordt voorgeschoteld. 
De muziekkoepel op landgoed 
Velserbeek stond er al jaren, maar 
werd vrijwel niet gebruikt. Daar is 

sinds drie jaar verandering in geko-
men, elke zomer staan er nu diver-
se artiesten, die belangeloos optre-
den. Wie het zelf eens wil ervaren, 
heeft op zondag 12 augustus nog 
een kans. (tekst: Bos Media Servi-
ces/foto: Ton van Steijn)
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De ontvoering 
van Kaatje Kip
Santpoort-Noord - Theater 
Poppengrollen speelt op vrijdag 
26 juli om 15.00 uur ‘De ontvoe-
ring van Kaatje Kip’. Een voor-
stelling vanaf 2 jaar die plaats-
vindt in de Bosbeekschuur in 
het bos tegenover molen de 
Zandhaas aan de Wüstelaan 83 
in Santpoort-Noord. Aanmel-
den via 0644294279 of theater-
poppengrollen@gmail.com. En-
tree 6,50 euro per persoon, met 
na a�oop een ijsje. Zie www.the-
aterpoppengrollen.nl voor meer 
informatie. 

Fietsers blij, bijen blij
IJmuiden - Fietsend op het �etspad langs de Kromhoutstraat in IJmui-
den vallen de bloeiende bermen op. Door het niet-maai-beleid van 
Gemeente Velsen bloeien ook hier nu veel bloemen en kruiden in al-
lerlei kleuren. Het anders zo industriële aanzicht wordt er vrolijker van. 
Fietsers blij, bijen blij. (foto: Arita Immerzeel)

Muzikaal Gezelligheidskoor 
timmert aan de weg
IJmuiden - Het Muzikaal Gezel-
ligheidskoor uit IJmuiden bestaat 
3,5 jaar en zingt Nederlandstalig 
liederen. 
Het is een veel gevraagd koor, zij 
zingen in veel verzorgingstehui-
zen maar ook op markten of gro-
te feeste. ,,Wij zijn overal voor te 
boeken’’, aldus koorleden Jannie 
en Klaas de Vries.
Het koor oefent elke woens-

dagavond in het Vissershuis van 
19.30 tot 21.30 uur. Nieuwe le-
den zijn welkom. Meer informatie 
over het koor is te krijgen via 06-
22217070 of 06-53195939. Deze 
telefoonnummers zijn ook voor 
boekingen.
Men kan u het volgende pro-
gramma bieden: 30 minuten voor 
de show treedt keyboardplayer 
Mike Stars op, daarna zingt het 

koor 2 x 45 minuten. In de pauze 
een lekker hapje en een verloting 
van 4 mooie cd’s van het koor.
Koorlid Leo van Veelen: ,,Wil men 
onze jaarlijkse kerstshow boe-
ken dan moet men er snel bijzijn  
want wij zitten bijna vol.’’
Gezelligheid staat bij dit koor bo-
venaan, aldus Jannie en Klaas de 
Vries en Leo van Veelen. (foto: 
aangeleverd)

Tijdens Dorpsfeest Santpoort:
Nederlands kampioenschap 
kortebaan in ‘Ascot-stijl’

Vorig jaar gingen de bestuur-
ders met hun partners op ‘studie-
reis’ naar Royal Ascot, het mek-
ka van de paardenraces in Enge-
land waar jaarlijks Queen Eliza-
beth de hoofdgast is. Dit was zo’n 
geweldige ervaring dat het be-
stuur heeft besloten alle feeste-
lijke gebeurtenissen tijdens het 
Dorpsfeest Santpoort in ‘Ascot-
stijl’ te vieren. Alle bezoekers wor-
den aangemoedigd om vooral 
chic gekleed naar het Nederlands 
kampioenschap te komen. De or-
ganisatie verwacht dan ook veel 
hoeden (ook bij de dames), �eu-
rige jurkjes, hoge hakken en net-
te pakken voor de heren met jac-
quets en gepoetste schoenen.

Titelverdediger in vorm
Doc Holiday is de titelverdediger. 
De ruin won vorig jaar het Ne-
derlands Kampioenschap in Mid-
denbeemster. In totaal won hij 
dat seizoen vier keer. Het leverde 
de troef van de Meiden van As-
sum tevens de winst in het klas-
sement ‘paard van het jaar’ op. Dit 
jaar won hij samen met pikeur Bo 
Sprengers in Assendelft en Ven-
huizen. Met zijn vorm zit het dus 
wel goed.Calistokingsdeep en 
Lindsey Pegram wonnen vorig 
jaar op de Santpoortse Hoofd-
straat. De ruin, die voorheen be-
kend stond als grillig, lijkt dit sei-

zoen beter dan ooit en klaar om 
opnieuw te oogsten.De klus is 
voor Calistokingsdeep wel zwaar-
der geworden. Vanwege de suc-
cessen van de troef van de Maat-
schap Van der Let moet hij voort-
aan met een handicap van vijf 
meter starten. Desondanks ein-
digde hij dit seizoen als tweede in 
Assendelft en Wognum.
Stal de Groningers heeft traditi-
oneel een arsenaal aan korteba-
ners. Ronny Brandt is vooralsnog 
het meest succesvol dit seizoen, 
maar ook de nieuwkomers Pa-
nic Launcher, Archange de Jiel en 
Chief One hebben veel kwalitei-
ten. Het zijn paarden die ook tij-
dens het Nederlands Kampioen-
schap hoge ogen kunnen gooien.

Omzetrecord
Voor de organisatie is ook de om-
zet bij de totalisator van belang. 
De laatste jaren scoort Santpoort 
op dit vlak elk jaar het hoogst. 
Vorig jaar werd er maar liefst 
131.306,50 euro omgezet, een 
nieuw landelijk record. Het jubile-
um en het Nederlands Kampioen-
schap kunnen een aanleiding zijn 
om de lat nog hoger te leggen. 
Al moet daarbij wel worden be-
dacht dat de grens van wat mo-
gelijk is, elk jaar dichterbij komt. 
De NDR verricht na inschrijving 
de loting voor het Nederlands 
kampioenschap in Santpoort 
op dinsdag 30 juli. Wanneer het 
deelnemersveld bekend is, staat 
deze direct op www.kortebaan-
draverijen.nl. Later volgt een uit-
gebreide voorbeschouwing met 
tips. 
Op Kortebaandraverijen.nl staan 
tevens uitslagen, statistieken, vi-
deo’s, uitleg over de sport en 
wedmogelijkheden online. (foto: 
aangeleverd)

Santpoort - De Harddraverijvereniging Santpoort en Omstreken 
organiseert op donderdag 1 augustus de 260ste editie van hun 
kortebaan. Het is de aanleiding voor de Kortebaanbond om dit 
jaar het evenement op de Hoofdstraat de strijd om het Neder-
lands Kampioenschap te gunnen. De aanvang is 13.00 uur, maar 
de totalisator is al om 12.00 uur open. De eerste start valt om 
13.30 uur.

Via Energiek Velsen
Eigen stroom opwekken 
op een ander dak
Velsen - Lokale duurzame ener-
giecoöperatie Energiek Velsen 
gaat op het dak van autobedrijf 
Stormvogels in IJmuiden zonne-
panelen plaatsen waar bewoners 
in de buurt hun stroom kunnen 
opwekken. Duurzaam en �nanci-
eel aantrekkelijk.
Autobedrijf Stormvogels en Ener-
giek Velsen hebben een dakover-
eenkomst gesloten. Op dit dak 

gaat met circa 110 zonnepane-
len lokale energie opgewekt wor-
den via de postcoderoosregeling. 
Dit is een bijzondere en wette-
lijke regeling waarbij bewoners 
die meedoen een gegarandeer-
de korting op hun energiebelas-
ting krijgen voor een looptijd van 
15 jaar en delen in de stroomop-
brengst. De postcoderoosrege-
ling gaat altijd via een energie-

coöperatie. Mensen die wonen 
in postcodegebieden 1951, 1971, 
1972, 1973, 1974, 1975, 1976 of 
2071 kunnen inschrijven. Ener-
giek Velsen is ook in gesprek met 
andere gebouweigenaren, zodat 
er meer inwoners in andere post-
codegebieden in Velsen kunnen 
aansluiten in de toekomst.
Meer informatie op www.ener-
giekvelsen.nl. 

Scholieren onderzoeken 
ingezaaide akkers
Regio - PWN heeft zich aange-
sloten bij de coalitie voor voed-
selbanken voor de wilde bij. Als 
onderdeel daarvan werden rond 
de Nationale Zaaidag, op 22 april, 
door leerlingen van vier verschil-
lende basisscholen uit de regio 
in totaal 5,5 hectare akkers inge-
zaaid en een tiental insectenho-
tels geplaatst. De ingezaaide ak-
kers en de tien insectenhotels 
liggen langs de randen van het 
Noordhollands Duinreservaat.
Prachtige resultaten
Na drie maanden staan de inge-
zaaide akkers prachtig in bloei 
met o.a. lila bijenvoer, lila boek-
weit, koolzaad, klaprozen en lupi-
nes. De scholieren waren vol ver-
wondering en kwamen onder-
zoeken welke bloemen er op ‘hun’ 
akker staan en of er wilde bijen en 
vlinders op afgekomen zijn. Na 
instructies van boswachter Sere-
na gingen ze op pad met zoek-
kaarten. Ze kwamen tot de con-
clusie dat het resultaat prachtig 
is. Er vliegen bijen en andere in-
secten rond de akkers en in de in-
sectenhotels naast de akkers hui-
zen veel metselbijen. 
 
Akkers vormen een belangrijke 
voedselbron
Het gaat nog steeds niet goed 
met de wilde bij. Terwijl bijen en 
andere insecten onmisbaar zijn 
voor de mens. Ze zorgen voor de 
bestuiving van bloemen en plan-

ten en spelen daarmee een cruci-
ale rol in onze voedselketen. He-
laas wordt het Nederlandse land-
schap voor deze belangrijke dier-
tjes steeds minder aantrekkelijk. 
Dat komt onder meer doordat 
er te weinig nectarrijke bloemen 
zijn. Daarnaast is er minder nest-
materiaal zoals dood hout. 
Tot augustus vormen de akkers 
een belangrijke voedselbron voor 
bijen en insecten. PWN houdt al 
jaren rekening met wilde bijen en 
insecten in haar natuurbeheer en 
gaat daarom verder met dit pro-
ject. (foto: aangeleverd)

TVIJ zomerclinics
Freerunnen en 
trampolinespringen
Velserbroek - Na een zeer suc-
cesvol Nederlands Kampioen-
schap, waar Romana Schuring, 
Lieke van Vierzen, Connor Smith, 
Roen Salcedo, Zoë Hekelaar en 
Joy van Keijzerswaard allemaal 
een gouden en/of zilveren me-
daille wisten te bemachtigen is 
het wedstrijdseizoen 2018-2019 
voor trampolinevereniging TVIJ 
afgelopen. 
Tijd om even uit te rusten en de 
zaal voor te bereiden voor de les-
sen van het komende seizoen, 
want na de zomervakantie zul-
len de uren van Turn Vereniging 
IJmuiden worden uitgebreid. TVIJ 
heeft twee extra trampolines en 
matten aangeschaft, zodat er nog 
meer kinderen kunnen komen 

springen. Daarnaast zal de gym-
zaal permanent worden ingericht 
voor de freerunlessen van Wesley 
Sijm en komt er waarschijnlijk 
ook in Velserbroek een Keep Fit of 
Aerobics trainingsuurtje voor se-
nioren. In elk geval is er dus zo-
wel bij het trampolinespringen 
als bij het freerunnen weer vol-
op ruimte om mee te komen trai-
nen! Wil je vast een voorproe�e 
en heb je tijd in de zomervakan-
tie, kom dan naar onze trampoli-
ne- en freerunclinics op 27 en 28 
juli. Voor meer informatie of aan-
melden, mail naar: wesley4mo-
tion@outlook.com. 
Voor een proe�es na de zomer, 
kijk op de website: www.tvij-
trampoline.nl.

Santpoort - En toen was het za-
terdag 13 juli. De dag waar ve-
le scoutingleden van de Rad-
boud naar hebben uitgekeken: 
het zomerkamp! De voorpret was 
al lang gaande onder de sta�e-
den. Maanden van te voren wer-
den er al kamplocaties geboekt 
en plannen gesmeed voor gave, 
spannende programma’s om ie-
der een herinnering te geven om 
nooit meer te vergeten. De Naald-
kerk in Santpoort-Noord stroom-
de vol om 09.30 uur met zenuw-
achtige scouts en vele familiele-
den om hen een goed kamp te 
wensen en uit te zwaaien. 
Na een woordje van de voorzitter 
en de vertrouwenspersoon van 
de Radboud vertrokken drie bus-
sen. Een bus ging richting Maar-
tensdijk waar de Bevers, jongens 
en meisjes van 5 tot 7 jaar avontu-
ren gaan beleven als archeoloog 
met Fos Siel. Uiteindelijk zullen ze 
het geheim van de Scarabee ont-
rafelen. 
Twee andere bussen zijn vertrok-
ken naar Best, Lierop en Stiphout. 
De kabouters belandden in Lier-
op. Meisjes van 7 tot 11 jaar krij-
gen te maken met de avonturen 
van Dollie en leerzaam zal het 
worden want alles draait om de 4 
elementen lucht, water, aarde en 
vuur.  De welpen zien hun blok-
hut in Best veranderen in de we-
reld van Alladin. Waar ze 40 ro-
vers zullen verslaan? De gidsen 
en verkenners jongens en mei-
den tussen 12 en 15 jaar slapen in 
een tent, koken hun eigen potje 
op een natuurterrein in Stiphout. 
Kortom back to basic en alles in 
een thema vol met spanning en 
avontuur. 
Dan mogen we zeker de Sherpa’s 
en Rowans niet vergeten die ook 
net zijn vertrokken. Zij zijn niet 
op kamp maar op expeditie. De-
ze speltakken in de leeftijd van 
15 tot 18 jaar hebben het hele 
jaar geld bijeen gesprokkeld met 
klussen en onder andere de ver-
koop van kerststukjes en hyacint-
bollen om uiteindelijk met een 
rugzak met hun hele hebben en 
houwen, inclusief tent, van plaats 
naar plaats te lopen in respectie-
velijk Portugal (de sherpa’s) en 
Montenegro (de Rowans). Dit al-
les kan alleen maar mogelijk zijn 
met een geweldige groep vrij-
willigers en sponsoren. Hier is de 
scouting Radboud zeer trots op. 
Nieuwsgierig? Voor meer infor-
matie is de groep te volgen op Fa-
cebook, Twitter en Instagram. (fo-
to: aangeleverd)
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