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Spannende opening tentoon-
stelling ‘Brederode in Playmobil’

Santpoort-Zuid - Zaterdag 
opende wethouder Floor Bal 
de tentoonstelling ‘Bredero-
de in Playmobil’ in de Ruïne 
van Brederode aan de Velse-
renderlaan. 

Het weer werkte fantastisch 
mee bij de spannende ope-
ning, want het was zonnig en 
droog. Voor de officiële ope-
ning, die bestond uit het door-
knippen van een lintje op pop-
penformaat, overhandigde de 

wethouder een rugzak vol play-
mobilpoppetjes aan beheerder 
Rob Kortekaas. ,,Voor je verza-
meling, ze zijn allemaal gesor-
teerd en apart verpakt in zakjes, 
voorzien van nummer en naam”, 
aldus de wethouder, die voor 
dit geschenk zijn zolder was op-
gegaan. 
Kortekaas, Playmobilverzame-
laar in hart en ziel, bedankte de 
wethouder na een korte inspec-
tie van de rugzak, enthousiast. 
De heer Bal riep aanwezigen 

op, om vooral zijn voorbeeld 
te volgen en met name de rid-
ders van Playmobil die men nog 
thuis heeft, aan Kortekaas te 
schenken. Beheerder Angelique 
Schipper voegde hier direct aan 
toe ,,...en alle slotvrouwen!” 
Op de achtergrond klonken af 
en toe wat snurkachtige ge-
luiden van drie ongeduldi-
ge Orcs, die ter nauwernood in 
bedwang konden worden ge-
houden door een heuse rid-
der. Twee Orcs hielden een lint-

je op voor de wethouder, die 
op gepaste afstand probeerde 
om het met een klein schaartje 
door te knippen. Dat deed nog 
wel even de adem inhouden bij 
het aanwezige publiek. 
Vervolgens mochten de vele 
aanwezige kinderen en hun ou-
ders en grootouders uit het pu-
bliek langs de Orcs lopen om 
het kasteel in te gaan. Daar ble-
ken werkelijk hónderden pop-
petjes opgesteld. Met als hoog-
tepunt de opstelling van de 
slag bij Azincourt, waar ridder 
Jan van Brederode om het le-
ven kwam. 

Sommige kinderen genoten 
door stil turend een waarheids-
getrouwe stoet te bestude-
ren. Anderen riepen enthousi-
ast hoe mooi zij de opstellingen 
vonden. Weer anderen beklom-
men alle torens om van boven-
af de Playmobillegers waar te 
kunnen nemen. Her en der lie-
pen ridders en jonkvrouwen 
rond om aan het publiek een 
en ander over uitgebeelde ge-
schiedenis toe te lichten. Of om 
de weg te wijzen, naar de ge-
vangenis of de koekenbakker. 

Meer informatie?
De tentoonstelling ‘Brederode 
in Playmobil’ is te zien t/m 30 
augustus 2020. Op www.ruine-
vanbrederode.nl zijn tickets te 
reserveren (verplicht). Voor kin-
deren is er een kijk-speurtocht. 
(Tekst en foto’s: Arita Immer-
zeel)
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ZomerHockey 
op Strawberries

iedere zaterdag 
van 10 tot 12

www.khc-strawberries.nl

     KHC STRAWBERRIES

  Onderhoud van alle merken v.a. € 169,- incl. APK 

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

 

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

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

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

Benieuwd wat uw woning waard is?
Speelt u wel eens met de gedachte om te verhuizen? De belangstelling voor woningen in uw buurt blijft onveranderd groot. 

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

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

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

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

mooi aanbod: een vrijblijvende waardebepaling zodat u precies weet waar u aan toe bent. 

VUL UW GEGEVENS IN EN LEVER DEZE VOUCHER AF OP ONS KANTOOR.

VIA DE POST KAN OOK: BRANTJES MAKELAARS, ANTWOORDNUMMER 828, 

1940 VG HEEMSKERK. EEN POSTZEGEL IS NIET NODIG.

LIEVER ONLINE? GA NAAR WWW.BRANTJESMAKELAARS.NL EN VRAAG DAAR DE 

VRIJBLIJVENDE WAARDEBEPALING AAN.

Cheque
VOOR EEN VRIJBLIJVENDE 

WAARDEBEPALING VAN
UW WONING
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Wij wensen 
u een fijne 

vakantie

L’OR 
Koffi ecapsules
Alle soorten doosjes 
à 10 stuks

Geldig t/m zaterdag 18 juli 2020.
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SNELSTGROEIENDE SUPERMARKT!
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HVC draait al vele weken overuren. Maar ge-
lukkig lijken de afvalstromen nu langzaam 
weer normaal te worden. Op de milieustraat 
is de wachttijd inmiddels ook weer ‘nor-
maal’ en is iedereen welkom. Sinds de uit-
braak van het coronavirus zijn veel mensen 
thuis en bestellen ze vaker online. Dat leidt 
tot meer huishoudelijk afval maar ook ver-
bouwafval en grof afval en karton (dozen). 
Veel ondergrondse containers worden daar-
om vaker geleegd.
  
Sommige bewoners proberen op straat de 
doos plat te trappen en krijgen die voor 
een deel in de container. Dat leidt vaak tot 
verstopping van de papiercontainers. HVC 
roept bewoners op om dozen vooraf (thuis) 
in kleine stukken te scheuren. De papier-
container heeft een smalle opening, op die 
manier kan het er makkelijker in.

HVC laat weten dat de lange rijen op de 
milieustraat gelukkig zijn verdwenen. Bij 
de milieustraat was het afgelopen weken 
ook druk met soms lange wachttijden. Voor 
het ophalen van grof afval is er nog wel een 
lange wachttijd en gebruikt HVC al geruime 
tijd een extra vrachtwagen. Door de lange 
wachttijden werd door bewoners grofvuil 
zonder aanmelding bij de ondergrondse 
gezet. Dit uiteraard tot ergernis van andere 
bewoners. Hopelijk is dat nu verleden tijd, 
want inmiddels is iedereen weer welkom 
om grofvuil bij de milieustraat te komen 
brengen.

Drukke dagen zijn: vrijdag, zaterdag en 
maandag. Op woensdag en donderdag is het 
rustiger. Tijdelijk is de milieustraat vanaf 
07:30 uur geopend, wat ook nog een rustig 
moment van de dag is.

Wachttijd milieustraat HVC 
weer normaal

Iepziekte in Velsen
Ieder jaar, aan het begin van het voor-
jaar als de temperaturen stijgen, zien we 
iepen in Velsen ziek worden door iep-
ziekte. Ook dit jaar heeft Velsen te ma-
ken met veel zieke iepen, zelfs meer dan 
voorgaande jaren. Hoe dit komt weten 
we ook niet precies. Het beperkt zich 
niet tot specifi eke locaties, zieke iepen 
komen we tegen in heel Velsen. Helaas 
tast de ziekte ook oude, monumentale 
iepen aan. Omdat er niet of nauwelijks 
echte maatregelen zijn te tre� en, verlie-
zen we hiermee mooie oude bomen in 
onze gemeente. 
  
Bomen kunnen ziek worden, en ernstig ziek 
ook helaas. Iedere boomsoort kent zijn ei-
gen ziekte. Zo heeft de wilg last van de wa-
termerkziekte, kan een kastanjeboom last 
krijgen van de kastanjebloedingsziekte en 
hebben we bij de iep dus te maken met de 
iepziekte. Vooral die laatste is dit jaar be-
hoorlijk aanwezig bij de Velsense iepen.
 
Wat is de iepziekte?
De iep is een oerhollandse boom, letterlijk 
en fi guurlijk vergroeid met ons Nederland-
se landschap. Je vindt ze in vele soorten en 
maten door heel Nederland. Helaas worden 
veel soorten jaarlijks aangetast door de iep-
ziekte. De iepziekte is een schimmelinfectie 
die wordt veroorzaakt door de iepenspintke-
ver die de infectie meeneemt naar de bomen 
en zo de boom infecteert. Als reactie op de 

schimmel, die in de sapstroom terechtkomt, 
sluit de boom de sapstroom af en begint zo 
langzaam af te sterven. Je kunt de iepziek-
te herkennen aan de bladeren, deze worden 
geel en bruin in het voorjaar. De iepziekte 
is een zeer besmettelijke ziekte en kan ook 
door onderling contact van de wortels via de 
grond verspreid worden. 

Wat is er aan te doen?
Een zieke iep kan niet meer behandeld wor-
den. De meeste iepen gaan uiteindelijk dood 
aan deze schimmelinfectie. Omdat het een 
zeer besmettelijke ziekte is, worden zieke 
iepen zo snel mogelijk verwijderd. Het hout 
wordt afgevoerd en verwerkt op een manier 
waardoor de schimmel en iepspintkever 
niet verder verspreid kan worden. 
Gelukkig zijn er ook goede ontwikkelingen. 
De wetenschap en boomkwekers zijn voort-
durend op zoek naar soorten iepen die niet 
aangetast worden door iepziekte. 

Nieuwe bomen
Zieke iepen worden door de gemeente zo-
veel mogelijk vervangen door nieuwe bo-
men. In een jaar waarin veel meer bomen 
sterven dan normaal, is het niet altijd mo-
gelijk om meteen nieuwe bomen te planten. 
Daar is niet altijd budget voor. Gedurende de 
jaren kijken we dan hoe we dit kunnen op-
vangen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

U kunt zich abonneren op een door u gestelde 
zoekvraag. U wordt vervolgens op de hoogte 
gesteld als er nieuwe publicaties verschijnen
die aan uw zoekterm(en) voldoen.
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Aanvragen
Geplaatst op  www.overheid.nl  (zie Be-
richten over uw buurt) op d.d. 16 juli 
2020. Voor informatie kunt u contact 
opnemen met afdeling Fysiek Domein 
(tel. 140255)

Ingediende aanvragen omgevingsver-
gunning. Burgemeester en wethou-
ders van de gemeente Velsen maken 
bekend dat zij in de periode van 4 juli 
tot en met 10 juli 2020 de volgende aan-
vragen voor een omgevingsvergunning 
hebben ontvangen op grond van de wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht. 
De datum van ontvangst is tussen 
haakjes vermeld

IJmuiden
Halkade 31,verplaatsen tijdelijke snack-
bar naar permanente locatie (07/07/2020) 
70620-2020
Boerhaavestraat 18, wijzigen gebruik naar 
wonen/kantoor (09/07/2020) 72107-2020
Cypressenstraat 30, realiseren dakopbouw 
(achterzijde) (09/07/2020) 72251-2020
Planetenweg 14, plaatsen van een afvoerka-

naal (achtergevel) (10/07/2020) 72559-2020

Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 80, kappen 3 bo-
men (09/07/2020) 72248-2020
Oosteinderweg 10, vervangen dakkapel 
(voorzijde) (10/07/2020) 72525-2020
Pontplein 1, tijdelijk (10 jaar) wijzigen naar 
cafetaria, VVV-infopunt kantoor, verhalen 
atelier, uitkijklocatie (10/07/2020) 72538-
2020
Minister van Houtenlaan 123, tijdelijk 
(1 jaar) plaatsen zittribune (Noordzijde) 
(10/07/2020) 72605-2020

Santpoort-Zuid
Louise de Colignylaan 68, plaatsen dak-
kapel (voor- en achterzijde) (07/07/2020) 
70917-2020

Santpoort-Noord
Johan Maurits van Nassaulaan 26, kappen 
boom (05/07/2020) 69759-2020
Marowijnestraat 3, plaatsen dakka-
pel (voor- en achterzijde) (07/07/2020) 
70845-2020

Driehuis
Hofdijklaan 61, kappen boom (04/07/2020) 
69690-2020

Velserbroek
Waterlobelia 4, plaatsen dakkapel (voor-
zijde), 2 dakkapellen (achterzijde) 
(10/07/2020) 72708-2020

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking heb-
ben op een bouwactiviteit kunnen deze 
worden voorgelegd aan de commissie Ste-
delijk Schoon Velsen. Voor meer informa-
tie over welstand: 140255

Verlengen beslistermijn 

Driehuis
Da Costalaan 17, legaliseren plaatsing air-
conditioning unit op bestaande dakkapel 
(achterzijde) (09/07/2020) 50056-2020

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning

IJmuiden
Sluisplein 4, deels gebruiken voor Bed & 
Breakfast (07/07/2020) 60299-2020

Santpoort-Zuid
Louise de Colignylaan 68, realiseren 2 dak-
kapellen (09/07/2020) 45512-2020

Ingediende aanvragen evenementen-
vergunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen 
maakt bekend dat hij in de periode van 4 
juli tot en met 10 juli 2020 de volgende 
aanvragen voor een evenementenvergun-
ning heeft ontvangen op grond van de Alge-
mene plaatselijke verordening artikel 2:10. 
De datum van ontvangst is tussen haakjes 
vermeld.

Velsen-Zuid
Competitiewedstrijden voetbal Telstar, 
seizoen 2020/2021, locatie: Sportpark 
Schoonenberg, 
Minister van Houtenlaan 123 (07/07/2020) 
70630-2020

Burgemeester en wethouders van Vel-
sen hebben de hierna volgende be-
sluiten genomen. Op grond van de Al-
gemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende bij het (de) onder-
staande besluit(en) gedurende zes we-
ken na de dag van verzending van het be-
sluit een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bestuursorgaan dat het 
besluit heeft genomen (zoals college 
van burgemeester en wethouders van 
Velsen of burgemeester van Velsen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan 
wel langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD). In spoedeisende geval-
len kan een voorlopige voorziening 
worden gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Noord-Hol-

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

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

IJmuiden
Industriestraat ong. (tussen de nrs. 37 en 
39), bouwen bedrijfsgebouw (07/07/2020) 
32365-2020
Andromedastraat 35, plaatsen dakkapel 
(voorzijde) (08/07/2020) 52016-2020

Herenlaan 3, kappen 3 bomen (09/07/2020) 
62425-2020
Wijk aan Zeeërweg 64, plaatsen dakopbouw 
(09/07/2020) 63645-2020
Voltastraat 10, realiseren aanbouw (achter-
zijde) met dakterras, uitbouw achtergevel 1e 
verdieping (10/07/2020) 51194-2020

Velsen-Noord
Zeeuwstraat 13, plaatsen dakopbouw 
(07/07/2020) 59604-2020
hoek Duinvlietstraat / Stratingplant-
soen, nieuwbouw 39 huurappartemen-
ten, 6 twee-onder-een-kap koopwoningen 
(07/07/2020) 31233-2020
Ladderbeekstraat 119, realiseren dakop-
bouw (10/07/2020) 52883-2020

Santpoort-Zuid
Louise de Colignylaan 68, plaatsen 2 

dakkapellen (rechter- en linkerzijde) 
(09/07/2020) 70917-2020

Santpoort-Noord
Burgemeester Enschedélaan 59, kappen van 
een boom (07/07/2020) 66854-2020
Beekvlietstraat 17, uitvoeren gevelwij-
ziging, plaatsen erker en 2 dakkapellen 
(08/06/2020) 51804-2020

Velserbroek
Kerkenmaaijerskamp 23, plaatsen dakkapel 
(voorzijde) (08/07/2020) 58540-2020
Tjotter 41, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(09/07/2020) 67812-2020
De Zeiler 146, bouwen stenen schuur (voor-
zijde) (09/07/2020) 58526-2020
Fregat 56, plaatsen dakopbouw 
(09/07/2020) 60165-2020

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

• Schoonoordstraat 41, 1951 CB  VELSEN- 
    NOORD

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

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

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij het 

KCC in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden.

Verkeersmaatregel

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen hebben besloten: 

- een parkeerverbod in te stellen op het 
noordwestelijk gelegen trottoir van het 
Moerbergplantsoen nabij het bankfi liaal, 
door middel van het plaatsen van borden 
E1 zoals bedoeld in bijlage 1 van het Re-

glement verkeersregels en verkeerstekens 
1990, met onderbord met de tekst ‘Ma – Za 
07:00 – 19:00’ en onderborden OB501L en 
OB501R. 

Mogelijkheid van bezwaar 
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-
mene wet bestuursrecht binnen een termijn 

van 6 weken na de datum waarop het besluit 
elektronisch is bekend gemaakt in de digita-
le Staatscourant, schriftelijk (postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektroni-
sche weg (elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van burge-

meester en wethouders van Velsen. 

Nadere informatie 
Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publica-
tie van verkeersbesluiten plaats in de digitale 
Staatscourant.

Verkeersmaatregel

Besluiten
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De gemeenteraad heeft al een tijd geleden 
de wens uitgesproken om camperplaatsen 
mogelijk te maken bij het Pontplein. De LGV 
heeft hier in 2016 een motie voor ingediend 
en de hele gemeenteraad heeft hier vervol-
gens mee ingestemd. Het idee is om deze 
camperplaatsen vanaf september op de par-
keerplaats van het Pontplein te realiseren. 
We zijn als gemeente bezig met ontwerpen 

voor de vernieuwing van het Pontplein. In 
eerste instantie wilden we de camperplaat-
sen tegelijk met de herinrichting van het 
Pontplein realiseren. Dit duurt echter iets 
langer dan gepland, daarom willen we nu 
toch al een aantal plekken mogelijk maken. 

Eenvoudige plaatsen
Om de plaatsen op korte termijn mogelijk 

te maken, hebben we gekozen voor een re-
latief eenvoudige camperplaats met alleen 
een voorziening voor elektra. Zo kunnen de 
camperplaatsen gemakkelijk worden ver-
plaatst als we aan de slag gaan met de herin-
richting van het Pontplein. Het camperter-
reintje zal met borden worden aangegeven. 
Ook komt er een muurtje, zodat het gedeel-
te met camperplaatsen afgescheiden is van 

de rest van het parkeerterrein. Kampeer-
ders kunnen via een automaat betalen voor 
een overnachting. Het is de bedoeling dat de 
plek in september geschikt wordt gemaakt 
voor campers.

Het verkeersbesluit voor de realisatie van 
de camperplaatsen wordt gepubliceerd op 
de website www.overheid.nl.

Vanaf september camperplaatsen bij Pontplein
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Summercamps bij SnowWorld
Velsen-Zuid - Opzoek naar een 
alternatief voor de zomervakan-
tie of een ideale oplossing voor 
werkende ouders? SnowWorld 
biedt tijdens de zomervakan-
tie volledig verzorgde weken vol 
sport, spel, vermaak en plezier. In 
de sneeuw én lekker buiten in de 
zon!

Het Summercamp staat volle-
dig in het teken van sneeuw, 
sport en spel! Dit 5-daagse camp 

is voor kids die het liefst de hele 
dag doorbrengen in de sneeuw 
en niet smelten van een beetje 
sneeuw in hun handschoenen.

Of je kids nu een snelheidsre-
cord willen verbreken op skies, 
coole freestyle moves willen le-
ren op een snowboard of voor 
de allereerste keer in de sneeuw 
staan: tijdens deze week krijgt ie-
der kind les op zijn of haar eigen 
niveau. 

Een hele dag plezier: maandag 
tot en met vrijdag van 9.00 tot 
18.00 uur. Volledig verzorgd: in-
clusief lunch en diner. Elke dag 
vol leuke activiteiten (van skiën, 
tuben tot diverse outdoor acti-
viteiten). Iedere groep een vaste 
begeleider. De week van je leven 
voor iedereen van 6 tot 16 jaar!
Per persoon € 325,-.
Meer informatie op www.snow-
world.com/amsterdam. (Foto: 
aangeleverd)

Haarstudio aan Velserhof wordt gesloten
Westerop & Ko/Restyled 
gaat verder in Santpoort-Zuid
IJmuiden/Santpoort - Haarstu-
dio Westerop & Ko/Restyled aan 
het Velserhof 111 te IJmuiden 
sluit na twintig jaar de deuren. 
Klanten blijven echter gewoon 
welkom in de salon van Westerop 
& Ko te Santpoort-Zuid. Het hele 
team verhuist mee naar deze lo-
catie, zodat iedereen ook daar ge-
woon de vertrouwde gezichten 
tegenkomt.

Voor eigenaar Angelique 
Koomen is het een bewuste keu-
ze geweest om de salon in IJmui-
den te sluiten. Ze vertelt: ,,De hec-
tiek van twee salons ging mij niet 
meer zo gemakkelijke af. Ik heb 
voor mijn gezondheid gekozen 
en besloten om met één salon 
door te gaan. Toen mij een voor-
stel werd gedaan, heb ik dat met 
beide handen aangepakt. Het 

kappersvak zit mij in het bloed en 
dat zal zeker niet veranderen.’’ In 
Santpoort-Zuid zullen Angelique 
en haar team zes dagen per week, 
inclusief koopavond, klaar blijven 
staan. Klanten kunnen online een 
afspraak maken door de kappers-
app te downloaden. Daarin is pre-
cies te zien op welke dagen en tij-
den er nog een teamlid beschik-
baar is. 

Angelique: ,,Graag wil ik ieder-
een, die ons de afgelopen ja-
ren in IJmuiden heeft bezocht, 
enorm bedanken. Wij hopen ie-
dereen ook in Santpoort-Zuid te 
mogen blijven ontvangen. Van-
af 9 augustus zijn de meeste col-
lega’s weer terug van hun vakan-
tie en staan ze vol nieuwe idee-
en en energie voor iedereen klaar 
om de mooiste kapsels te ma-

ken.’’ Haarstudio Westerop & Ko is 
gevestigd aan de Bloemendaal-
sestraatweg 138 te Santpoort-
Zuid en telefonisch bereikbaar 
via nummer 023 5392838. Kijk op 
www.haarstudiowesterop-ko.nl 
voor uitgebreide informatie. (Fo-
to: aangeleverd)

(Afbeelding Kapper App)

Iedere dag tot en met 14 augus-
tus tal van activiteiten voor de Vel-
sense jeugd, zie: www.velsen.nl/
zomerprogramma. (foto: aangele-
verd)

16 JULI
Kunstenaarscollectief RiZoom expo-
seert in Pop-Up Galerie Bloemen-
daal, Bloemendaalseweg, 12.00-
17.00 uur. Ook 17 en 18 juli.

17 JULI
Ruïne van Brederode open 11.00-
16.30 uur. Reserveer tijdslot op www.
ruïnevanbrederode.nl. 

Kunstenaarscollectief RiZoom expo-
seert in Pop-Up Galerie Bloemen-
daal, Bloemendaalseweg, 12.00-
17.00 uur. Ook 18 juli.

Pieter Vermeulen Museum in Drie-
huis is open van 13.00 tot 17.00 uur. 
Reserveren verplicht via www.pie-
tervermeulenmuseum.nl. (Foto: aan-
geleverd)

Buiten-rondleiding Bunkermuseum 
IJmuiden, 19.00-21.00 uur. Aanmel-
den: www.bunkermuseum.nl.

18 JULI

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

Waterbeestjes scheppen op land-
goed Leyduin van 10.00 tot 12.00 
uur. Vertrekpunt: Gasterij Leyduin 
in Vogelenzang.  Reserveren: www.
gaatumee.nl of www.landschap-
noordholland.nl/activiteiten/excur-
sies/waterbeestjes-zoeken-op-bui-

tenplaats-leyduin.

Mini Markt op de Kennemerlaan, di-
verse winkeliers maken het gezellog 
voor de deur. (Foto: aangeleverd)

Voorstelling ‘In Holland staat een 
huis’ door Dirk Scheele voor kinderen 
vanaf 2 jaar om 11.00, 13.30 en 16.00 
uur in de Stadsschouwburg Velsen 
aan de Groeneweg 71 te IJmuiden. 
Info via www.stadsschouwburgvel-
sen.nl.

Ruïne van Brederode open 11.00-
16.30 uur. Reserveer tijdslot op www.
ruïnevanbrederode.nl. 

Museumhuis Beeckestijn open van 
11.00 -16.00 uur. Toegang 4 euro p.p. 
Tickets uitsluitend online via www.
museumhuizen.nl.

Kunstenaarscollectief RiZoom expo-
seert in Pop-Up Galerie Bloemen-
daal, Bloemendaalseweg, 12.00-
17.00 uur. 

Zee- en Havenmuseum geopend 
van 13.00 tot 17.00 uur. Expositie 
“SAIL IJmuiden’/‘Koopvaardij en Vis-
serij in WO II’/Tiny Schepers/4 speur-
tochten /escapespel. (Foto: aangele-
verd)

19 JULI

Bunkermuseum aan de Badweg 38 
te IJmuiden geopend van 11.00 tot 
16.00 uur. Informatie via www.bun-
kermuseum.nl. (Foto: Bos Media Ser-
vices)

Ruïne van Brederode open 11.00-
16.30 uur. Reserveer tijdslot op www.
ruïnevanbrederode.nl. 

Museumhuis Beeckestijn open van 
11.00 -16.00 uur. Toegang 4 euro p.p. 
Tickets uitsluitend online via www.
museumhuizen.nl.

▲
Pieter Vermeulen Museum in Drie-
huis is open van 13.00 tot 17.00 uur. 
Reserveren verplicht via www.pieter-
vermeulenmuseum.nl. 

Exclusief �lmarrangement Koopvaar-
dij in WO II in het IJmuider Zee- en 
Havenmuseum: een �lm van 30 mi-
nuten in de �lmzaal van het muse-
um, ko�e/thee met een gebakje, be-
zoek tentoonstelling/museum en af-
sluitend een hapje en een drankje, 
vanaf 14.00 uur. Kosten: € 12,50. Re-
serveren: www.zeehavenmuseum.
nl. Ook 19 en 26 juli. Het museum s 
voor andere bezoekers geopend van 
13.00 tot 17.00 uur. (Foto: aangele-
verd)

Dwalen met verhalen bij Een Zee van 
Staal, bijzondere rondleiding start 
14.00 uur vanaf de entree van het 
park in Wijk aan Zee. Info:  www.een-
zeevanstaal.nl. (Foto: aangeleverd)

22 JULI
Ruïne van Brederode open 11.00-
16.30 uur. Reserveer tijdslot op www.
ruïnevanbrederode.nl. 

Extra Anderhalvemeter Publieksdag 
Forteiland IJmuiden, afvaart 12.45 
uur Kop van de Haven, retourvaart 
15.15 uur. Kosten: 12,50. Reserve-
ren: www.ijmuidenserondvaart.nl, of 
0255-511676. Ook woensdag 5 au-
gustus. (Foto: aangeleverd)

Pieter Vermeulen Museum in Drie-
huis is open van 13.00 tot 17.00 uur. 
Reserveren verplicht via www.pieter-
vermeulenmuseum.nl. 

Zee- en Havenmuseum geopend 
van 13.00 tot 17.00 uur. Expositie 
“SAIL IJmuiden’/‘Koopvaardij en Vis-
serij in WO II’/Tiny Schepers/4 speur-
tochten/escapespel.

23 JULI
Ruïne van Brederode open 11.00-
16.30 uur. Reserveer tijdslot op www.
ruïnevanbrederode.nl. 

Muzikale voorstelling ‘Unlocked’ 
door gitarist Harry Sacksioni om 
19.30 en 21.30 uur in de Stads-
schouwburg Velsen. Info via www.
stadsschouwburgvelsen.nl.
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COLOFON Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

Saai in en rond onze havens? 
Welnee! Weer of geen weer, als 
je een beetje rondkijkt en jezelf 
ervoor openstelt kun je genie-
ten van de aanblik van varende 
en afgemeerde schepen, de ou-
de en nieuwe gebouwen rond 
de kades en alle bedrijvigheid 
op en rond het water. Zo kon-
den we vorige week op een late 
druilerige dinsdagmiddag ge-
tuige zijn van een spektakel op 
de Leonarduskade aan de Ha-
ringhaven, niet ver van de hoge 
vuurtoren. Bij Breman Offshore 
werd een pakketje bestaande 
uit een geel geverfde gigagro-
te stalen constructie afgeleverd.

Ik dacht even dat er weer een 
nieuw rauw kunstwerk aan het 
IJmuider kunstarsenaal werd 
toegevoegd. Navraag bij de op 
dat moment toekijkende werk-
lieden leerde mij dat het een zo-
genaamde ‘template’ betreft – 
in goed Nederlands: een boor-
mal. De boormal wordt onder-
deel van een installatie voor het 
plaatsen van poten van wind-
molens in de zeebodem. Deze 
installatie wordt bij Breman Off-
shore opgebouwd. Over ruim 
een maand wordt de installatie 

weer verscheept om op zee te 
proefdraaien. Daarna volgt de 
afbouw.

Breman Offshore monteert en 
assembleert offshore-compo-
nenten. In de loop der jaren zijn 
in de opvallend grote hal en op 
het naastliggende terrein aan 
de Leonarduskade al heel wat 
magische constructies in elkaar 
gezet en via schepen vervoerd. 
Breman Offshore is onderdeel 
van machinebouwer Breman 
Machinery uit Genemuiden.

De boormal is van nabij Rotter-
dam naar IJmuiden vervoerd op 
de zeewaardige ponton Lastdra-
ger 26 van Van der Wees Trans-
porten. Deze firma is gespecia-
liseerd in het transporteren van 
zware en omvangrijke ladingen 
over weg en over water. De pon-
ton is 66 meter lang en ruim 15 
meter breed. De boormal stond 
op vier zogenaamde Self Propel-
led Modular Transporters (SPM-
Ts). Dit zijn zelfrijdende trailers 
van Wagenborg Nedlift, specia-
list in ‘horizontaal, verticaal en 
zwaar transport’.

Het pakketje lag dinsdag langs 

de kade te wachten op het wa-
terpeil van rond 17.00 uur. 
Rond dat tijdstip zou de boven-
kant van de ponton op de juis-
te hoogte ten opzicht van de ka-
de liggen om de SPMTs met de 
boormal de oversteek van pon-
ton naar kade te laten maken. 
Na vieren werd het vaarverkeer 
rond de Haringhaven stilgelegd, 
zodat de ponton een kwartslag 
kon draaien. De sleper ‘Broeder-
trouw 2’ probeerde de ponton te 
draaien, maar er was aanvanke-
lijk onvoldoende manoeuvreer-
ruimte in de haven vanwege de 
supertrawler Margiris die aan de 
kade tegenover Breman lag.

Met een beetje passen en me-
ten lukte het de Broedertrouw 
2 uiteindelijk de ponton een 
kwartslag te draaien. In no-time 
werden rijdelen tussen ponton 
en kade geplaatst. Hierna reden 
de twee keer twee gekoppelde 
en op afstand bediende zesassi-
ge SPMTs – met in totaal 96 wie-
len! – met de boormal de kade 
op. De boormal werd keurig op 
het buitenterrein van Breman 
afgeleverd. 
In woorden klinkt het allemaal 
niet erg indrukwekkend, maar 
als je de machinerie en de teams 
eenmaal met eigen ogen aan 
het werk ziet, sta je versteld van 
dit fraaie staaltje transport! Stie-
kem genoot dit kleine jongetje 
van het grotemensenspeelgoed 
in actie…

Wekelijks staat Erik Baalbergen aan de hand van een foto stil bij 
een IJmuidens onderwerp naar aanleiding van de actualiteit, een 
bijzondere gebeurtenis, een evenement of gewoon de mooie ta-
ferelen die IJmuiden biedt. In deze a�evering aandacht voor de 
a�evering van een bijzonder pakketje bij de haven.

Voor de tweede keer op rij
Tjeerd Meinema Coiffures 
wéér de leukste kapsalon 
in de gemeente Velsen
Santpoort-Noord - Tjeerd Mei-
nema Coi�ures, de kapsalon op 
de Terrasweg 26 in Santpoort-
Noord, is voor de tweede keer op 
rij gekozen tot de leukste kapsa-
lon in de gemeente Velsen. ,,De-
ze titel dragen wij als team met 
trots’’, vertelt bedri�eidster Sabi-
ne Meinema-van Duijn. ,,Natuur-
lijk willen wij iedereen bedanken 
die op ons heeft gestemd!’’
Om die reden heeft de kapsalon 
de hele maand juli een feestelij-
ke actie. Iedereen die komt voor 

een behandeling of voor het ko-
pen van een product maakt kans 
op leuke prijzen. Elke woensdag 
wordt er een winnaar bekend ge-
maakt. 
Sabine: ,,Ook hebben wij in deze 
feestelijke maand ons nieuwe lo-
go gelanceerd! Dus voortaan zijn 
wij te herkennen aan dit nieuwe 
logo!’’
Afspraak maken? Dat kan via de 
website www.tjeerdmeinema-
coi�ures.nl of telefonisch op 023-
5381050. (Foto’s: aangeleverd)

Sportcentrum Velserbroek: 
de ideale plek voor zwemlessen
Velserbroek - Het zwembad in 
Sportcentrum Velserbroek is 
verrijkt met twee professione-
le zwemdocentes. Er stroomt 
nieuwe energie door het water 
van het zwembad dat beschik-
baar is om de kleintjes veilig 
te leren zwemmen. 

Bij Sportcentrum Velserbroek 
doet men ook aan guppy zwem-
men. De ideale manier waarbij 
de ouders met hun kleintjes aan 
het water kunnen wennen. Zo-
dra de kleintjes rond de 4 jaar 
zijn kunnen ze beginnen met de 

volgende stapjes om zelfstandig 
veilig te kunnen zwemmen. Het 
eerste badje dat Sportcentrum 
Velserbroek aanbiedt is water-
gewenning. Hier beginnen al-
le kinderen en maken zij kennis 
met de beginselen van de sla-
gen waar de nadruk op het wa-
tervrij worden ligt en het kennis 
maken met de slagen. De badjes 
die volgen zijn brons, zilver, zil-
ver + en goud. Als deze badjes 
voltooid zijn zal er gestart wor-
den met het klaarstomen voor 
het eerste zwemdiploma A. Na-
dat het A-diploma voltooid is 

kan er begonnen worden aan 
het B- en C-diploma. De na-
druk ligt op de veiligheid van de 
kleintjes en dat zal daarom ook 
als noodzakelijk ondervonden 
worden met het behalen van 
elk badje. Tijdens het zwemmen 
van de kindjes kunnen hun ou-
ders in de lounge van de sport-
school wachten onder het genot 
van een kopje koffie of thee. Een 
groot voordeel van het zwem-
bad is dat er geen wachtrij is 
voor de zwemlessen en ze daar-
om gelijk van start kunnen gaan. 
(Foto: aangeleverd)

Zomerprogrammering van start en terrasje

Stadsschouwburg 
Velsen is er klaar voor
Velsen - De allerkleinsten heb-
ben geen weet van het corona-
virus en dat moet ook vooral zo 
blijven. Hoe �jn is het dan dat uit-
gerekend de eerste voorstelling 
in de Stadsschouwburg Velsen 
in het zomerprogramma speciaal 
voor hen is gemaakt? Aanstaan-
de zaterdag staat de populaire 
kindertheatermaker Dirk Schee-
le op het podium. Het optreden 
luidt ook de start in van het nieu-
we, zomerse terras, waar bij goed 
weer na a�oop van een voorstel-
ling het glas kan worden gehe-
ven. 
Als zaterdag de bezoekers zich 
bij de entree van het theater-
gebouw melden, zal dat onge-
twijfeld een heerlijk gevoel te-
weeg brengen bij de velen die 
de podiumkunsten in de afgelo-
pen maanden zo hebben moe-
ten missen. Veel dingen zullen 

de komende maanden nog an-
ders zijn, maar de eerste stap is 
gezet. Met een speciaal zomer-
programma valt er in de vakan-
tiemaanden het nodige te bele-
ven in het theatergebouw. Ca-
baret, muziek, escapetheater en 
voorstellingen speciaal voor kin-
deren loodsen ons door de zo-
mer heen. Gitaarvirtuoos Harry 
Sacksioni, liefkozend de Johan 
Cruy� van de gitaar genoemd, 
speelt zijn solovoorstelling ‘Un-
locked’ en cabaretier Stefano Kei-
zers zal zich meerdere malen ver-
ontschuldigen voor zijn bestaan 
in ‘Sorry baby’. 

De zomerprogrammering loopt 
door tot eind september en 
wordt regelmatig aangevuld. Op 
www.stadsschouwburgvelsen.nl 
is het complete overzicht te vin-
den. 
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Koor De Delta 
Singers gaat 
verhuizen
IJmuiden - Het veertiende sei-
zoen van het Gezelligheidskoor 
de Delta Singers uit IJmuiden is 
weer voorbij. Donderdagavond 
hebben de leden onder het ge-
not van een hapje en een drank-
je elkaar toch weer een keer kun-
nen zien en spreken. Helaas is het 
door het COVID-19 een heel ander 
seizoen geworden. Na een mooi 
optreden op 12 maart in de Moer-
berg werden alle verdere optre-
dens van de Delta Singers gean-
nuleerd. Ook mocht er niet meer 
worden geoefend. Om onderling 
contact te houden hebben de le-
den elke week een mail gekregen 
met een liedje om thuis te oefe-
nen. Dit is door iedereen zeer op 
prijs gesteld. Ook kon de geplan-
de muzikale week in Santa Susan-
na  in Spanje uiteraard niet door-
gaan. Het contact en zingen met 
elkaar is heel erg gemist door de 
leden de afgelopen tijd. De Delta 
Singers gaan verhuizen. Na 9 jaar 
in verzorgingshuis Velserduin te 
hebben geoefend gaan de Del-
ta Singers het 15e seizoen starten 
in Buurthuis De Brulboei. Er staan 
nog diverse optredens gepland 
maar het is nog steeds afwachten 
of deze kunnen doorgaan. Net als 
alle andere koren zijn ook wij af-
hankelijk van de beslissingen van 
het RIVM. Voor verdere informatie 
zie onze website www.deltasin-
gers.nl. Of neem contact op met 
het secretariaat, Elly Entius, 06-
10318237.

Cadeaus 
voor kinderen 
Voedselbank 
Velsen
Velsen - Begin van dit jaar ont-
ving Voedselbank Velsen een do-
natie van Rabobank IJmond. De 
bank had gedurende 2019 een ini-
tiatief ontwikkeld dat als een klant 
een adviesgesprek had gehad ver-
volgens werd gevraagd een korte 
enquête in te vullen om de klant-
tevredenheid te meten. Voor elke 
ingevulde enquête doneerde Ra-
bobank IJmond een euro aan de 
Voedselbanken in de IJmond. Voor 
Voedselbank Velsen betekende dat 
een bedrag van 500 euro. Het be-
stuur van de voedselbank besloot 
dit geld te besteden aan de kin-
deren van gezinnen die klant zijn. 
In samenwerking met speelgoed-
winkel Intertoys ‘De Ballon’ in Sant-
poort-Noord zijn allerlei mooie ca-
deautjes gekocht die de voedsel-
bank als donatie ook nog een �in-
ke korting gaf.  De cadeautjes zijn 
op vrijdag 10 juli met de wekelijk-
se pakketten meegegeven. Voed-
selbank Velsen is de RaboBank 
IJmond en Intertoys ‘De Ballon’ zeer 
erkentelijk voor hun donaties. 

Velserbroekse Dreef nummer 10 
in afwachting van bouwplan
Velserbroek - Wie Velserbroek binnenrijdt of -wandelt over de Velsebroekse Dreef ziet dat de ramen van 
het huis op de kruising met de Ambachtsweg dichtgetimmerd zijn. Een kale tuin, waar ooit kerstbomen 
verkocht werden in december, heeft alleen nog wat stille getuigen van de kaalslag: een gekortwiekte 
boom, wat containers en een halve hortensia. Het wachten is op het groene licht voor de bouw van 72 ap-
partementen. (Arita Immerzeel) 

Ouderwets goede service bij 
‘Nencies’ in de Gierstraat Haarlem
Haarlem – Speciaalzaak voor lin-
gerie, badmode, nachtkleding 
en kousen, dat is Nencies. Al ja-
ren een begrip in Haarlem en om-
streken, de leuke en gemoedelij-
ke winkel in de Gierstraat. Te vin-
den net achter de grote winkel-
straat in de mooie provinciehoofd-
stad. Dagjesmensen uit omliggen-
de gemeenten komen graag in 
Haarlem met zijn mooie trekpleis-
ters. Daarbij horen ook de boetieks 
waarvan de eigenaren nog zelf 
achter de toonbank staan en met 
grote passie de producten verko-
pen. In de Gierstraat, waar Nencies 
al 28 jaar op nummer 77 te vinden 
is, vind je zo’n eigenaar: Nancy ten 
Brink. Samen met haar team advi-
seert zij je op gebied van de mooi-
ste én perfect draagbare lingerie 
en badmode. Welke vrouw heeft 
een standaard �guur en smaak? Er 
is al te veel eenheidsworst maar bij 
een speciaalzaak vind je die zéker 
niet. Ook slaag je hier voor elegan-
te nachtkleding, voor alles wat ge-

zien of juist niet gezien mag wor-
den bent u bij Nencies op het juis-
te adres. Het passen ervan hoeft 

geen enkele schroom op te leve-
ren: de medewerksters adviseren 
hier al 20 jaar en zijn inmiddels 
vertrouwde gezichten.
“Ons team heeft al vele jaren alle 
deskundigheid in huis en we staan 
erom bekend dat we nog echt ou-
derwets goede service geven”, ver-
telt Nancy. “Lingerie moet goed 
zitten, je mag het niet voelen on-
geacht je cup maat. Als de draag-
ster ervan zich ook nog eens mooi 
voelt, is de aankoop geslaagd.” 
Nencies heeft een zeer groot as-
sortiment, volgt de trends maar 
gaat mooi & tijdloos niet uit de 
weg én heeft alle maten in huis: 
van AA tot aan H en I. 
Het beste voor dames die mooi 
voor de dag (en nacht!) willen ko-
men dus: bij Nencies in de Gier-
straat. Dat is een bezoekje aan 
Haarlem zeker waard! Nen-
cies is 7 dagen in de week open, 
ook de zondag. www.nencies.nl   
Gierstraat 77 Haarlem. Tel. 023-
5315537.

VELSERBEEK
ZOMERDEALS

Kleermakerstraat 63, Velserbroek, Tel (023) 51 32 943
www.mazdavelserbeek.nl

MAZDA CX-3
SPORT SELECTED MAZDA CX-30 MAZDA CX-5

€ 2.995,- 
VOORDEEL

€ 2.000,- 
VOORDEEL

€ 2.000,- 
VOORDEEL

  Rijk uitgerust met 18-inch 
lichtmetalen velgen

  E�  ciënt dankzij 
cilinderuitschakeling

  Nu scherp geprijsd én beperkt 
beschikbaar!

Met revolutionaire Skyactiv-X motor:

  Zuinig met groen energielabel B

  Krachtig met 132kW (180pk)

  Hoogste veiligheidsscore 
Euro NCAP

  Rijk uitgerust met 19-inch 
lichtmetalen velgen

  E�  ciënt dankzij 
cilinderuitschakeling

  Hoog trekgewicht, 1.800kg 
tot 2.100kg

VOORDEEL VOORDEEL

  Zuinig met groen energielabel B

  Rijk uitgerust met 19-inch 
lichtmetalen velgen

Met revolutionaire Skyactiv-X motor:Met revolutionaire Skyactiv-X motor:   Rijk uitgerust met 19-inch   Rijk uitgerust met 19-inch 
lichtmetalen velgen

  Rijk uitgerust met 18-inch   Rijk uitgerust met 18-inch 
lichtmetalen velgen   Zuinig met groen energielabel B  Zuinig met groen energielabel B

  Rijk uitgerust met 18-inch Met revolutionaire Skyactiv-X motor:
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Velsen - De coronacrisis raakt iedereen. Ondernemers zagen hun omzet kelderen of moesten zelfs noodgedwongen de deuren gesloten houden. Artiesten zagen hun boekingen stuk voor stuk geannuleerd wor-
den. Werknemers werden overtollig en kwamen thuis te zitten. Een economisch drama van ongekende omvang heeft zich ontvouwd. Horecaondernemer Karin van Houten bedacht het idee om de getro�en on-
dernemers vast te leggen in een bijzondere fotoreportage. De IJmuidense fotograaf Mark Sassen was direct enthousiast en ging ermee aan de slag. Hij fotografeerde ondernemers en werknemers in uiteenlopen-
de sectoren om zo de harde realiteit van de crisis in beeld vast te leggen. Gedurende een aantal weken tonen we een selectie uit het resultaat van dit project, dat de naam ‘Vastgelegd’ kreeg.
Deze week: Chris van Zeelt van Boksschool Tinca-Tinca. (Foto: Mark Sassen Fotogra�e in samenwerking met Karin van Houten)

VASTGELEGD
Ondernemers in crisistijd

Dubbele vreugde bij Stadsschouwburg Velsen:
u sidie oor erduur aming en film roje tor esteld

Het nieuws dat de provincie Noord-
Holland een bedrag van 47.143 eu-
ro aan de Stadsschouwburg Velsen 
heeft toegekend voor het verduur-
zamen van het gebouw, kwam voor 
de directie eigenlijk tamelijk onver-
wacht. Weliswaar was hiervoor een 
aanvraag ingediend, maar die was 
door de coronaperikelen wat meer 
naar de achtergrond geraakt. ,,We 
waren de laatste tijd vooral bezig met 
het hoofd boven water houden’’, legt 
zakelijk directeur Manon Koers uit. 
Maar al voordat het coronavirus om 
zich heen sloeg, vormde het thema 
duurzaamheid bij de Stadsschouw-
burg Velsen een belangrijk onder-
werp van gesprek. ,,We zijn al gerui-
me tijd bezig met planvorming voor 

verduurzaming van het gebouw en 
gekoppeld daaraan ook verbreding 
en versterking van de functie van 
de schouwburg. Daarvoor hadden 
we een subsidie aangevraagd bij de 
provincie.’’ Het theaterpand werd in 
de jaren 30 van de vorige eeuw ge-
bouwd, de toneeltoren kwam er later 
bij. Op warmtefoto’s is goed te zien 
hoe slecht het met de isolatie van het 
pand gesteld is. Manon Koers: ,,Het 
was soms zo erg, dat als het buiten 
heel hard vriest, mensen in de pauze 
naar de garderobe kwamen om toch 
hun jas maar aan te trekken. Dat wil je 
niet op een avond uit.’’
De toneeltoren moet dus geïsoleerd 
worden, daarvoor zijn berekeningen 
gemaakt en op basis daarvan is een 
subsidie aangevraagd. ,,We kregen 
te horen dat we maximaal 30.000 eu-
ro zouden kunnen ontvangen, maar 
het is dus toch meer geworden.’’ Een 
mooie opsteker dus voor de Stads-
schouwburg Velsen, waar weer voor-
zichtig aan toekomstplannen kan 
worden gedacht. Tegelijk ook een 
dubbel gevoel, want op basis van de 
beperkende maatregelen door het 
coronavirus kan niet meer kosten-
dekkend worden gewerkt. Het hou-
den van anderhalve meter onderlin-
ge afstand reduceert het aantal be-

zoekers in de zaal zodanig dat het 
programmeren van grote producties 
niet meer rendabel is. Terwijl de di-
rectie van de culturele instelling zich 
daarover beraadt, brengt de nieuwe 
subsidie ook een nieuwe uitdaging 
met zich mee, want die is gekoppeld 
aan een uiterste termijn voor het uit-
voeren van de werkzaamheden. ,,We 
zullen met de gemeente moeten 
gaan praten over wat dit gaat bete-
kenen’’, zegt Manon Koers. Ze wil na 
het zomerreces zowel met het colle-
ge van burgemeester en wethouders 
als met de gemeenteraad in overleg 
treden.
Intussen verloopt de inzamelings-
actie ‘Velsen �etst naar de �lm’ voor-
spoedig. Middels een doneerac-
tie hoopt de theaterdirectie in een 
maand tijd 80.000 euro te krijgen 
voor het aanscha�en van een �lm-
projector, een �lmdoek en een verbe-
terde geluidsinstallatie. Het duurste 
onderdeel daarvan, de �lmprojector, 
is inmiddels veiliggesteld. Eind vorige 
week werd duidelijk dat de teller bo-
ven de 48.000 euro staat. Een gewel-
dige opsteker voor de organisatie, die 
hiermee de herintroductie van het 
�lmtheater op deze locatie dichter-
bij ziet komen. ,,Ontzettend �jn om te 
voelen dat we met zoveel Velsenaren 

samen dit willen. De projector is nu 
besteld en de energie om dit project 
uit te voeren, is alleen maar toegeno-
men. Nu nog 3200 mensen die een 
tientje doneren. Die gaan erbij ko-
men, daar zijn we zeker van en daar 
gaan we voor!’’ Volgens Manon Koers 
zal het programmeren van �lms niet 
ten koste gaan van het theateraan-
bod. ,,We blijven ook schouwburg, 
maar we gaan het programma ver-
breden.’’ Wel zal het theateraanbod er 
met name dit jaar nog wel anders uit-

zien dan het publiek gewend is, maar 
dat heeft vooral te maken met de be-
perkingen die nog altijd gelden in re-
latie tot het coronavirus.

Doneren kan op www.velsen�etst-
naarde�lm.nl.

De provinciale subsidie voor verduur-
zaming van gebouwen is aan twaalf 
culturele instellingen toegekend, waar-
onder het in Beverwijk gevestigde Mu-
seum Kennemerland. Hier kan men 

een bedrag van 100.000 euro tege-
moet zien. De andere culturele instel-
lingen zijn Het Dolhuys (300.000 eu-
ro), Nationaal Holocaust Museum  
(300.000 euro),  Paradiso (9.990 euro), 
Waterlandsmuseum De Speeltoren 
(50.000 euro), Hermitage (118.085 eu-
ro), Westfries Museum  (300.000 euro), 
Boekmanzaal, Nationaal Opera & Bal-
let (300.000 euro), Land van Water & 
Stoom (127.160 euro), De Hollandsche 
Manage (230.310 euro) en Theater De 
Vest in Alkmaar (103.649 euro).

Velsen - Alle reden voor een klein vreugdedansje eind vorige week ten kantore van de Stadsschouw-
burg Velsen. Op de eerste plaats omdat de culturele instelling een provinciale subsidie in de wacht 
heeft gesleept voor verduurzaming van het gebouw. Ten tweede omdat ook het eerste deel van de 
inzamelingsactie voor realisatie van een �lmtheater succesvol is verlopen. Er is inmiddels voldoen-
de geld gedoneerd om de beoogde �lmprojector te kunnen aanscha�en.

Technici van de stadsschouwburg tre�en voorbereidingen in de projectieruimte van de Stadsschouwburg Vel-
sen. (Foto: aangeleverd)
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Telstar en vol(ler) stadion

Voorlopig oefenschema Telstar
Momenteel genieten de Witte 
Leeuwen van hun vakantie. Op 20 
juli zullen zij zich weer melden in 
het Telstar Stadion voor de eerste 
training van het seizoen. Onder 
voorbehoud zal de competitie 
eind augustus van start gegaan. 
Het speelschema zal later bekend 
worden gemaakt.

Voorlopig heeft Telstar onder-
staande oefenwedstrijden op de 

planning staan. De tijden en plan-
ning kunnen nog gewijzigd wor-
den. De thuiswedstrijden worden 
vooralsnog gespeeld in het Tel-
star Stadion:

Telstar – ADO’20 | Zaterdag 25 juli 
| 17.00 uur
Go Ahead Eagles – Telstar | Zondag 
2 augustus | 14.30 uur
Telstar – OFC | Dinsdag 4 augustus 
| 20.00 uur 

Quick Boys – Telstar | Zaterdag 8 
augustus | 15.00 uur
Telstar – V.V. Hollandia | Dinsdag 11 
augustus | 20.00 uur
FC Emmen – Telstar | Zaterdag 15 
augustus | 14.00 uur 
Telstar – Sparta | Dinsdag 18 au-
gustus | 13.00 uur
IJsselmeervogels – Telstar | Zater-
dag 22 augustus | 15.00 uur
Heracles Almelo – Telstar | Woens-
dag 26 Augustus | 14.30 uur.

Het is (nog) leeg, stil en saai. Door 
de plotselinge stop van de com-
petities in Nederland door de epi-
demie hebben wij jullie maan-
denlang moeten missen. Het ein-
de van de periode zonder voetbal 
is in zicht. Op 20 juli start Telstar 
de voorbereiding op het nieu-
we seizoen. Er staat een �ink aan-
tal oefenwedstrijden gepland en 
sinds deze week is het protocol 
om de stadions weer vol(ler) te 
krijgen gedeeld met alle clubs. 
Graag brengen wij jullie op de 
hoogte van een aantal eerste con-
clusies:

• In eerste aanzet kunnen en mo-
gen de wedstrijden van Telstar al-
leen bezocht worden door gere-
gistreerde bezoekers. In dit ge-
val gaat het om supporters die in 
het bezit zijn van een Support’63 
kaart. Deze kaart geeft geen toe-
gang tot de wedstrijd(!), maar 
geeft u wel het recht om straks 
een kaart te kopen voor de be-
perkte capaciteit. Zorg er dus 
voor dat u deze Support’63 kaart 
koopt. U steunt daarmee de club, 
maar weet ook dat u straks wel de 
mogelijkheid heeft om kaarten te 
kopen voor de wedstrijden. Deze 
is te koop via www.support63.nl

• Wij zijn druk bezig met het exact 

bepalen van de capaciteit. Hier-
bij hebben wij diverse scenario’s 
(zelfde huishoudens, mogelijkhe-
den om de staantribunes tijdelijk 
om te turnen naar tribunes met 
stoeltjes, personen onder de 18 
jaar etc.) die wij hanteren om zo-
doende tot een reëel beeld te ko-
men en de beperkte capaciteit zo 
optimaal mogelijk te benutten.

• Telstar heeft nog altijd de in-
tentie om een tijdelijke extra tri-
bune aan de Noordzijde te plaat-
sen, vergelijkbaar met de tribune 
zoals in de bekerwedstrijd tegen 
Ajax. Deze extra tribune gaat voor 
meer capaciteit zorgen in het sta-
dion. Momenteel lopen de diver-
se aanvragen voor vergunningen. 
Hier hebben wij dus geen zeker-
heid over. Door het niet toelaten 
van het uitpubliek (volgens het 
protocol) zijn er ook aan de zuid-
zijde extra mogelijkheden tot het 
plaatsen van stoelen. Ook deze 
optie wordt momenteel uitvoe-
rig bekeken.

• De komende periode zullen wij 
met verschillende organisaties 
gesprekken voeren over hoe wij 
de komende periode gezamenlijk 
er voor kunnen zorgen dat een 
bezoek aan de Witte Leeuwen 
een feest blijft. Bij deze gesprek-

ken zal ook een delegatie van on-
ze supporters aanwezig zijn.

• Het advies van de KNVB in sa-
menspraak met de overheden 
is om voor 1 augustus geen pu-
bliek toe te laten bij (oefen)wed-
strijden. Wij zullen de komende 
week bekijken of het mogelijk is 
om tijdens de oefenwedstrijden 
in het Telstar Stadion publiek toe 
te laten en hoe de distributie om-
trent deze kaarten zal verlopen. 
Wij vragen hiervoor jullie geduld 
en medewerking.

• Supporters die in het bezit zijn 
van een Support’63 kaart worden 
binnenkort geïnformeerd over de 
mogelijkheden tot het kopen van 
kaarten.

Wij zijn ons er van bewust dat het 
hele protocol afhankelijk is van 
de situatie in Nederland, en dat 
de gezondheid altijd op de eerste 
plaats staat. Daarin doen wij ook 
een dringend beroep op u om er 
gezamenlijk voor te zorgen dat 
wij de wedstrijden kunnen blij-
ven bezoeken en snel door kun-
nen naar een vol(ler) stadion! 

Wij zullen iedereen de komende 
periode blijven informeren over 
de (on)mogelijkheden.

Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 9 februari 20.00 uur Telstar - Jong AJAX

Column
Dossier uitgelicht van de (levens)executeur

Regeren is vooruitzien!
Meneer Gerrits was geboren 
en getogen in een klein boe-
rendorpje. Hij was enig kind en 
laten we zeggen, iets anders 
dan doorsnee. Hij had nooit 
de behoeft om uit huis te gaan 
want hij werd thuis goed ver-
zorgd. Toen zijn vader over-
leed was hij natuurlijk een gro-
te steun voor moeder want 
als je alleen achterblijft op ou-
dere leeftijd blijft het behel-
pen. Maar toen moeder ook 
overleed en al haar spulle-
tjes volgens de wet aan haar 
zoon toekwamen werd het 
voor meneer Gerrits wat las-
tiger om voor zichzelf te zor-
gen. De structuur was weg en 
het plaatselijke café werd daar-
door een tweede thuis. Een 
goede vriend adviseerde hem 
om toch maar eens een testa-
ment op te laten stellen mocht 
er ooit iets met hem gebeu-
ren. Dat heeft meneer Gerrits 
altijd voor zich uitgeschoven. 
Maar helaas op 65-jarige leef-
tijd kwam hij onverwachts te 
overlijden. Niemand wist wat 
zijn wensen waren met betrek-
king tot de uitvaart. Maar dat 
was nog niet het ergste. Toen 
moest de nalatenschap wor-

den verdeeld. Als er geen tes-
tament is en geen broers, zus-
ters of ouders zijn die kunnen 
erven, gaat de vererving ver-
der terug. Uiteindelijk werd 
het een nalatenschap met 125 
erfgenamen. Het afhandelen 
van zo’n nalatenschap vraagt 
heel veel tijd mede doordat 
sommige erfgenamen naar het 

buitenland vertrokken zijn. Je 
kunt je afvragen of dit wense-
lijk is. Een bezoek aan de nota-
ris en een erfgenaam en exe-
cuteur benoemen had een 
stuk simpeler geweest. 

Meer weten? 
www.karinrutte.nl. (Foto: aan-
geleverd)

18 juli: Mini Markt op de Kennemerlaan
IJmuiden - De welbekende jaar-
markt tijdens het Zomerfestival.
IJmuiden kan dit jaar door CO-
VID-19 helaas niet doorgaan. Om 
er toch een gezellige dag van te 
maken, 
heeft een aantal ondernemers de 
handen ineen geslagen. Op zater-
dag 18 juli wordt er op de Ken-
nemerlaan een Mini Markt geor-
ganiseerd. Denk aan een zonni-
ge zaterdag en ongedwongen 
gemoedelijke sfeer. Maak kennis 

met de verswinkel van Korf Ca-
tering en laat je verrassen door 
hun lekkernijen. Bij Abelia staat 
de sfeervolle zomercollectie voor 
jullie klaar. En zij hebben een spe-
ciale actie met de buitencollectie 
van Riviera Maison! Laat je inspi-
reren en verwen je zelf met iets 
moois voor in huis of de tuin. Jac-
ky Hart & Bij Bo zetten rekken met 
koopjes buiten. Sterk afgeprijsde 
artikelen, al vanaf 5 euro! Denk 
aan shirts, jurken, broeken maar 

ook schoenen en shawls. Gordijn-
atelier Venice zet ook een kraam 
buiten met een divers assorti-
ment en uiteraard advies op maat 
als het gaat om gordijnen, raam-
decoratie, zonwering, vloeren en 
vloerbedekking. Ook andere win-
kels zullen het buiten extra gezel-
lig maken. 
Shop lokaal op zaterdag 18 juli tij-
dens de Mini Markt op de Kenne-
merlaan in IJmuiden! (Foto: aan-
geleverd)
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Zwemmer gereanimeerd 
op strand van IJmuiden
IJmuiden - De hulpdiensten zijn 
zaterdagmiddag rond drie uur 
in actie gekomen nadat er een 
zwemmer in nood was geko-
men. Nadat de zwemmer aan de 
kant was gebracht is deze lang-
durig gereanimeerd. Na de eerste 

zorg op het strand is het slachtof-
fer met de traumahelikopter naar 
het ziekenhuis gevlogen. Een 
woordvoerder van de politie kon 
zaterdagmiddag nog geen nade-
re details over het incident geven. 
(Foto: Michel van Bergen)

Ik ben groot fan van Harry Pot-
ter. En als je eenmaal de boeken 
hebt gelezen en de � lms hebt ge-
zien, is het erg lastig om een boek 
te vinden die daar ook maar een 
klein beetje aan kan tippen. Nu 
denk ik dat ik er toch een gevon-
den heb.
De brief om middernacht. Ge-
schreven door Benjamin Read en 
Laura Trinder, uitgegeven door 
Leopold. Het boek is vertaald 
door Marie Lotte Hagen. Dit is 
echt een boek waar je in blíjft le-
zen.
Op de eerste bladzijde dacht ik 
nog dat Emily, de hoofdrolspeel-
ster, een redelijk normaal leven 
leidt. Ruzie met haar moeder en 
woest naar bed gaan en dan mid-
den in de nacht wakker worden 
met een rammelende buik. Op-
zich niet heel vreemd of enigs-
zins spannend. 
Maar na de eerste pagina’s neemt 
het verhaal al een vreemde wen-
ding en al snel kom je terecht in 
een wonderlijke wereld.
Eigenlijk wil je niet stoppen met 
lezen. Wat een geweldig verhaal 
dat zich steeds verder ontvouwt 
in allerlei onwerkelijkheden. Maar 
die je de bladzijdes laat omslaan, 
want ergens wil je weten hoe het 
verder gaat.
Het � jne is dat Emily ook geen 
idee heeft waar ze terechtkomt 
en hoe ze daar weer uit komt. 
Laat staan dat ze zich bewust is 
van de magische wereld waarin 
ze opeens is beland. Dat geeft de 
lezer het idee er samen met haar 
in te staan en de zoektocht voort 
te zetten.

Het boek is echt goed geschreven 
en bedacht. De schrijvers hebben 
een geweldige kinderlijke fanta-
sie, die zelfs de volwassen fanta-
sie nog overstijgt. Absoluut een 
aanrader om nog deze vakantie 
te lezen.

‘Midden in de nacht wordt er bij 
Emily thuis een geheimzinni-
ge brief bezorgd. Daarop vertrekt 
haar moeder naar een onbekende 
bestemming en ze komt niet meer 
terug. Wanneer ook Emily ’s vader 
verdwijnt, is er maar een ding dat 
Emily kan doen; haar ouders zoe-
ken.’

Het boek is geschikt voor kinde-
ren van 9 tot 12 jaar

Extra vakantietip:
Als je even geen zin hebt om 
(voor) te lezen, zijn luisterboe-
ken een absolute aanrader. En zo-
juist uitgebracht is De Gorgels en 
het geheim van de gletsjer. Inge-
sproken door Jochem Meyer zelf. 
En dat kan alleen maar heerlijk 
zijn om naar te luisteren. Inclusief 
stemmetjes en geluidjes.

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.

Street art project ‘Kantje 
Pikken’ gaat van start
IJmuiden - In het havengebied 
van IJmuiden wordt deze zomer 
op verschillende locaties langs 
de route naar IJmuiden aan Zee 
Street art gerealiseerd. De ge-
meente zocht hierin de samen-
werking met Amsterdam Street 
Art (ASA) en maakte gebruik 
van de expertise van de Velsen-
se kunstcommissie. Het project 
heet ‘Kantje Pikken’ met een 
knipoog en verwijzing naar de 
IJmuidense betekenis om heer-
lijke verse vis in de haven te eten 
en ondertussen (al dan niet wan-
delend) naar de verschillende 
schepen te kijken.
 
Het realiseren van Street art is een 
onderdeel van het project ‘de Rau-
we Loper’ van de gemeente Velsen. 
Met de uitrollen van de rauwe lo-
per laat men de bezoekers en in-
woners van IJmuiden het rauwe 
karakter van IJmuiden ervaren ‘We 
laten met trots zien wat IJmuiden 
allemaal te bieden heeft’, aldus ge-
meente Velsen.
 
Samenwerking gemeente Vel-
sen, de pandeigenaren, Amster-
dam Street Art, Rigo Ver� abriek 
en de Kunstcommissie
De Kunstcommissie Velsen bracht 
het afgelopen jaar verschillende 
locaties langs de Haven en Pierrou-
te in kaart . Na overleg met de ei-
genaren zijn er verschillende loca-
ties gevonden waarop Street art 
gerealiseerd wordt. Van 2 locaties 
is een de� nitieve ‘go’. De pandeige-
naren stellen hun muren gratis be-
schikbaar. In samenwerking met 
Amsterdam Street Art zijn per loca-
tie verschillende kunstenaars gese-
lecteerd. De selectie resulteerde in 
een groep hoogstaande (inter)na-
tionale kunstenaars die met hun 
werk passen bij de rauwe identi-
teit van IJmuiden. Voor dit project 
werkt de gemeente intensief sa-
men met Rigo Ver� abriek. Gestart 
wordt met twee muren, van Wage-

ningen Marine Research en aanne-
mersbedrijf de Branding. Kunste-
naars-duo Bier en Brood, tevens 
winnaar van de Benelux Street Art 
awards 2018, zal voor beide loca-
ties een spraakmakende muur-
schildering (mural) realiseren. De 
uitvoering start vanaf 17 augus-
tus en loopt door tot eind augus-
tus 2020. Zie voor actuele informa-
tie Facebook pagina ASA, of IJmui-
den Rauw aan Zee #Kantje Pikken.

Wat is er nog meer gedaan
vanuit de Rauwe Loper?
Het doel is de toegankelijkheid te 
verbeteren. De herkenbaarheid 
van het DNA van IJmuiden te ver-
groten en bezoekers, cruisetoeris-
ten en de inwoners een welkom 
gevoel te geven. Het vergroten van 
de herkenbaarheid en de toegan-
kelijkheid doet men door elemen-
ten toe te voegen die het unieke 
karakter van IJmuiden versterken. 
Zo zijn er banken van oude meer-
palen met een IJM stempel ge-
plaatst; dit verwijst naar de IJmui-
dense scheepvaart. Ook staan er 
inmiddels cortenstalen prullen-
bakken met IJM op verschillen-
de plekken. Op de weg richting 
strand Noordpier is, ter verduide-
lijking, signing op de weg aange-
bracht. En aan de Dokweg is een 
plattegrond met cortenstalen dak-
je geplaatst, geheel in rauwe stijl. 
Bij IJmuiderslag, bij de Kop van 
de Haven, IJmuiderslag, Strand 
Noordpier en IJmuiden aan Zee is 
een verrekijker geplaatst. De om-
geving van het Cornelis Vreeswijk-
beeld in IJmuiden aan Zee is opge-
knapt. En onlangs zijn nieuwe toe-
ristische borden en ondernemers-
frames onder andere bij de entrees 
van de stranden, de kop van de ha-
ven en de terminals geplaatst van 
oude meerpalen met ook een IJM- 
stempel er op.
 
Voor meer informatie info@am-
sterdamstreetart.com.

Het Velserduin 
Zomerfeest gaat door!
IJmuiden - Het zag er even naar 
uit dat het niet door kon gaan 
dit jaar: Het Velserduin Zomer-
feest van woonzorgcentrum Vel-
serduin. Toch is het nu mogelijk 
om het, in iets aangepaste vorm, 
door te laten gaan. Vorige week 
maandag 6 juli ging het zesweek-
se zomerfeest van start, met als 
doel de bewoners van Velserduin 
‘een vakantiegevoel in eigen huis’ 
te geven.  

,,Het wordt letterlijk èn � guurlijk 
met afstand het leukste feest van 
het jaar”, zegt organisator Mark 
Metselaar met een knipoog. ,,Na-
tuurlijk houden we goed reke-
ning met de corona-maatregelen 
en daarom is het feest in eerste 
instantie voor de bewoners.”

Het programma bestaat onder 
andere uit verschillende muzikale 
optredens van: Frans Zeilmaker, 
Harald Veenstra, Monique van de 
Keer, Cock Zwanenburg, het Del-
ta Combo (Lily Kok en Chris van 
Hu� elen) en Wim Karmelk. Verder 
zijn er barbecues met een optre-

den van Duo Carmen, een tafel-
tennisworkshop, een ‘koele mid-
dag’ met verschillende verkoelen-
de activiteiten. Ook zijn er ‘sma-
kelijke middagen’ als: een po� er-
tjesmiddag, ijs uit te ijscokraam 
en een kibbelingmaaltijd.   

De feestelijke en muzikale af-
sluiting, op vrijdag 14 augustus, 
wordt verzorgd door musicalster 
Mariska van Kolck en Erwin Fillee 
(zie foto) en wordt mede moge-
lijk gemaakt door stichting Bren-
tano’s ‘Brentano brengt muziek’. 
(Foto: aangeleverd)

Deze bovengrondse container op de Rembrantlaan/Velserduin-
weg in IJmuiden is voor de omwonenden een constate bron van 
ergernis. De container zorgt al vanaf het begin voor problemen 
en overlast van katten en vogels  maar de gemeente doet er niets 
aan. Er is al meerdere keren geklaagd maar het moet een keer af-
gelopen zijn. De bewoners zitten elk weekend in een stinkende 
vuilnisbelt om over het uitzicht maar niet te spreken.

Angela Ho� mann

LEZERSPOST

Afval

De inhoud van ingezonden brieven valt buiten verantwoordelijkheid
van de uitgever. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of
inkorten. Anonieme brieven worden niet in de krant afgedrukt.

In Memoriam
Aris Schutte

Santpoort - Vorige week zater-
dag is de Santpoortse fotograaf 
Aris Schutte overleden. De gelau-
werde vakman wint met zijn fo-
to’s heel wat prijzen. Hij is wijd en 
zijd bekend en door zijn huwe-
lijksreportages ziet hij heel wat 
kerken, gemeentehuizen en bij-
zondere trouwlocaties van bin-
nen. Aris krijgt door de jaren heen 
honderden en honderden bruids-
paren voor zijn lens, die al dan 
niet in bijzondere voertuigen de 
bruidsrit maken.
Eind juni dit jaar zit ik met hem in 
zijn tuin aan de thee. De aanlei-
ding is de vondst van zijn eerste 
fotoreportage uit 1958, gemaakt 
in Hellendoorn. Ter voorberei-
ding van een jubileumartikel over 
de vroegere camping De Padde-
stoel krijg ik een tas archivalia 
mee. Het oudste document is een 
logboekje van de Santpoortse 
groepen Vrije Vogels en Bosvolk, 
verbonden aan de Dorpskerk in 
Santpoort. Veertig jongens en 
meisjes verblijven een week in 
Hellendoorn en de dan 14-jarige 
Aris maakt foto’s van dat zomer-
kamp. We blikken terug op zijn 
jeugd, waarbij een groot deel van 
onze dorpsgeschiedenis de revue 
passeert. Door zijn werk weet hij 
daar veel van. We schieten steeds 
in de lach. Juist deze maand staat 
een aantal van die foto’s van het 
zomerkamp in het kerkblad van 
de Dorpskerk. Twee dagen voor 
zijn overlijden komt dat blad uit. 
Aris ziet het nog net.

Maar Aris is niet de eerste Schutte 
die in foto’s doet. Eind augustus 
1937 begint zijn vader Aris de ‘Fo-
to-Kino-Projectiehandel Schutte’ 
aan de Hoofdstraat in Santpoort. 
Die maakt in en rond het dorp 
veel foto’s van festiviteiten en in 
de eigen studio portret- en pasfo-
to’s. In de jaren zestig komen zijn 
dochter Elly en later zijn zoon Aris 
in de zaak. De Schuttes draaien 
bij klanten thuis of in zaaltjes (kin-
der)� lms, waaronder lach� lms als 
Bulletje en Bonestaak, de Dikke 
en de Dunne, Donald Duck of een 
serieuze rolprent over de walvis-
vaart in verre wateren. 
Vader en zoon Schutte leggen ge-
neraties kinderen op de gevoeli-

ge plaat vast op hoogtijdagen als 
Koninginnedag, Sinterklaasfees-
ten en natuurlijk het Dorpsfeest 
Santpoort. Ook binnen het ver-
enigingsleven in de wijde omtrek 
komen ze met hun camera’s over 
de vloer. 
In de ruim zeventig jaar van het 
bestaan van hun fotozaak, die in 
de loop der tijd Foto Schutte gaat 
heten, bouwen ze een � ink foto-
archief op. Bekend zijn de drie al-
bums vol dorpsfoto’s, die Aris jr. 
voor publicaties regelmatig uit-
leent. In tal van boeken of artike-
len over hun dorp staan foto’s van 
de Schuttes. Eind jaren zeventig 
neemt Aris jr. de zaak van zijn va-
der over.
In ‘zijn’ dorp is de fotograaf ook 
actief in de Winkeliers- en On-
dernemersvereniging Santpoort-
Noord en is bij veel acties van de 
middenstand betrokken. Op 1 ja-
nuari 2010 sluit Aris zijn zaak. Zijn 
afscheidsreceptie in De Wilde-
man is druk. Aris vraagt ter ge-
legenheid daarvan om donaties 
aan de Nederlandse Hartstich-
ting. Na het afscheidsfeest ge-
bruikt hij zijn creativiteit voor 
beeldhouwen, wat hem goed af-
gaat. Nu en dan exposeert hij zijn 
werk.

Aris werd 76 jaar.

Guus Hartendorf

Aris Schutte met apparatuur. (Foto: 
John Oosterhuis)

Het beddengoed in het zomerkamp wordt gelucht. Op de achtergrond 
het kippenhok, dat als verblijf dient. (Foto: Aris Schutte jr.)

Reddingsbrigade 
oefent op Zuidpier
IJmuiden - Zondagmiddag reed 
er een auto van de Reddingsbri-
gade de zonnige en rustige Zuid-
pier op. Dit keer niet om iemand 
in nood te helpen, maar vier vrij-
willigers oefenden met elkaar, 
hoe het beste te handelen na een 
val waarbij iemand bekneld is ge-
raakt tussen de blokken beton 
van de pier. Een praktijkles buiten 
in een altijd zo mooie omgeving, 
er zijn ongezelliger leesmethodes 
te verzinnen. (Arita Immerzeel)
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Heel Nederland buigt 
zich over naamgeving zeesluis

Wie een leuke naam voor de 
nieuwe zeesluis weet, kan die 
via www.velsen.nl/zeesluis door-
geven. Alleen dan wordt de sug-
gestie meegenomen in de be-
oordelingen. Maar veel mensen 
laten via sociale media van zich 
horen of doen mee met alterna-
tieve peilingen op diverse web-
sites. Soms leidt dat tot hilari-
sche bedenksels of sarcastisch 
bedoelde inzendingen, waar-
in vooral wordt gerefereerd aan 
de kostenoverschrijding bij de 
aanleg van de sluis en de lang-
durige afsluiting voor het ver-
keer van de route over het slui-
zencomplex. Toch komen er ook 
heel wat serieuze en goed door-
dachte namen voorbij. Of ze ook 
allemaal echt zijn ingediend, is 
natuurlijk de vraag. Onder meer 
‘Poort van Velsen’ en ‘Maximui-
densluis’ worden als potentiële 
naam voor de sluis genoemd.

Irma Sluis
Een grote groep mensen lijkt er 
echter de voorkeur aan te ge-
ven om de sluis te vernoemen 
naar een persoon. Dat is overi-
gens niet ongebruikelijk. De Ste-
vinsluizen bij Den Oever zijn ver-
noemd naar waterbouwkundige 
Hendrik Stevin, terwijl natuur-
kundige Hendrik Lorentz de man 
is naar wie de Lorentzsluizen bij 

Kornwerderzand zijn vernoemd. 
Bij Harlingen bevinden zich de 
Tsjerk Hiddessluizen, de naam 
daarvan refereert aan Tsjerk Hi-
ddes de Vries, een Fries admi-
raal en zeeheld uit de zeventien-
de eeuw. Door veel inzenders 
werd in de afgelopen dagen de 
naam van gebarentolk Irma Sluis 
genoemd, maar die optie gaat 
het sowieso niet worden. De re-
gels voor het vernoemen van 
een sluis naar een persoon laten 
dit niet toe. Alleen personen die 
meer dan tien jaar geleden zijn 
overleden komen hiervoor in 
aanmerking. Irma Sluis verwierf 
landelijke bekendheid door haar 
werk als gebarentolk tijdens de 
persconferenties van de rege-
ring over het coronavirus.

Cornelis Vreeswijk
Een naam die wel als serieu-
ze kanshebber mag worden ge-
zien, is die van Cornelis Vrees-
wijk. De in IJmuiden geboren 
zanger emigreerde op 13-jari-
ge leeftijd met zijn gezin naar 
Zweden, waar hij zich uiteinde-
lijk zou ontwikkelen tot een van 
de grootste troubadours van dat 
land. Hij schreef meer dan vijf-
honderd liedjes in het Zweeds, 
maar maakte ook tientallen lied-
jes in het Nederlands. De tekst 
van zijn lied ‘Thuishavensamba’ 

gaat over zijn jeugdherinnerin-
gen aan IJmuiden. Het Cornelis 
Vreeswijk Genootschap is inmid-
dels een lobby gestart om men-
sen de naam Cornelis Vreeswijk-
sluis als suggestie te laten indie-
nen. ,,We moeten ervoor zorgen 
dat de naam van Cornelis Vrees-
wijk ook in Nederland bekend 
blijft of wordt - met name ook 
voor de jeugd van nu - en van de 
komende honderd jaar. Want zo 
lang blijft de naam van de sluis 
gehandhaafd.’’

Jan Bonekamp
Schrijfster Conny Braam oppert 
de suggestie om de nieuwe zee-
sluis te vernoemen naar verzets-
held Jan Bonekamp. ,,Hij heeft 
uiterst volhardend de strijd met 
de binnendringende vijand aan-
gebonden, zoals de sluis nu het 
zoute zeewater buiten gaat hou-
den’’, motiveert ze haar voorstel. 
Bonekamp geldt als de meest 
bekende verzetsstrijder van Vel-
sen en werd op 21 juni 1944 
neergeschoten. Later die dag 
overleed hij aan zijn verwondin-
gen. Elk jaar vindt in IJmuiden 
een speciale herdenking plaats 
ter nagedachtenis aan Bone-
kamp. 

Of het een van deze drie moge-
lijkheden gaat worden, of wel-
licht iets heel anders, zal de tijd 
moeten leren. Het zal in elk geval 
een hele klus worden om uit de 
vele honderden suggesties uit-
eindelijk de eerste voorselectie 
van slechts vijf namen te kunnen 
maken. (Tekst: Bos Media Servi-
ces, foto: gemeente Velsen)

Velsen - Ruim een week nadat de gemeente in samenwerking met 
Rijkswaterstaat een prijsvraag lanceerde om een naam voor de 
nieuwe zeesluis te bedenken, liggen er al stapels suggesties voor 
de selectiecommissie klaar. Nog tot 4 augustus zijn inzendingen 
welkom, daarna zullen vijf namen worden uitgekozen. Het laat-
ste woord is vervolgens aan burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Misverstanden over sluiting 
seniorencentrum Zeewijk
IJmuiden - In het appartemen-
tengebouw aan het Zeewijk-
plein gonsde het de laatste tijd 
van de geruchten. Bewoners 
wisten te melden dat het seni-
orencentrum, dat beneden op 
de hoek van het pand bevindt, 
gaat sluiten. Ze maakten zich 
bij voorbaat al boos over het 
feit dat ze straks voor hun ge-
liefde activiteiten moeten uit-
wijken naar buurtcentrum De 
Dwarsligger. Maar dat is he-
lemaal niet aan de orde. Nora 
Azarkan, bestuurder van Stich-
ting Welzijn Velsen, bevestigt: 
,,Sluiting van het seniorencen-
trum is absoluut niet aan de or-
de.’’

Wanneer we ons oor te luiste-
ren leggen, wordt al snel duide-
lijk waardoor het misverstand is 
geboren. Er is inderdaad sprake 
van het onderbrengen van activi-
teiten in het buurthuis, maar dat 
is slechts een idee dat door een 
aantal vrijwilligers van het senio-
rencentrum is geopperd, als over-
brugging voor de komende peri-
ode. Want hoewel de versoepe-
ling van coronamaatregelen het 
hervatten van de activiteiten in 

aangepaste vorm mogelijk zou 
maken, is het momenteel nog erg 
stil in de ruimtes van het senio-
rencentrum. Niet zonder reden, 
want er staan bouwkundige aan-
passingen op stapel. Eerder dit 
jaar verstrekte de gemeenteraad 
een krediet voor het verbouwen 
van de toiletruime.

Nora Azarkan: ,,We hebben een 
aannemer gevraagd om een of-
ferte uit te brengen.’’ Stichting 
Welzijn Velsen is beheerder van 
de locatie en heeft daarom ook 
de planning van deze klus in be-
heer. Maar er speelt nog iets an-
ders en dat is de veiligheid voor 
de gebruikers in deze coronatijd. 
Nu al open gaan zou niet verant-
woord zijn, zo is de mening van 
een aantal gebruikers. Het lijkt er 
inmiddels op dat zich twee groe-
pen hebben gevormd, die onder-
ling van mening verschillen over 
de te varen koers. Het voorstel om 
tijdelijk uit te wijken naar het op 
geringe afstand gelegen buurt-
centrum, valt niet bij iedereen in 
goede aarde. ,,Ik ben hier juist ko-
men wonen omdat het senioren-
centrum in hetzelfde pand zit’’, 
legt een bewoonster uit. Ze is niet 

van plan om naar De Dwarsligger 
te gaan voor activiteiten. ,,Dan 
lees ik wel een boek.’’

Hoe lang het precies gaat duren, 
voordat het seniorencentrum de 
deuren weer kan openen, is nog 
niet duidelijk. Volgens Nora Azar-
kan hangt dit ook samen met pro-
fessioneel toezicht tijdens de ac-
tiviteiten.
,,Er moet altijd een betaalde 
kracht aanwezig zijn’’, verduide-
lijkt ze. Vorig jaar voerden een 
aantal vrijwilligers onder aanvoe-
ring van Piet Dekker actie om de 
gewenste bouwkundige aanpas-
singen aan het pand af te dwin-
gen. Een petitie werd door Dek-
ker aangeboden aan wethou-
der Marianne Steijn. Hij reageert: 
,,Het seniorencentrum is nu op 
dinsdag, woensdag en donder-
dag weer geopend van 13.00 tot 
16,00 uur. Maar er gebeurt niets, 
je kunt er alleen elkaar ontmoe-
ten. Voor activiteiten is het te 
klein. Daarom had ik voorgesteld 
om die activiteiten alvast in de 
Dwarsligger weer op te starten, 
omdat je daar meer ruimte hebt. 
Maar dat wil men kennelijk niet.’’ 
(Tekst: Bos Media Services)

VVD-fractie dringt aan op kerkenvisie

Nederland telt ruim zevendui-
zend gebedshuizen. Voor veel 
van deze gebouwen geldt dat de 
toekomst onzeker is. Het terug-
lopende aantal bezoekers heeft 
sommige kerkgenootschappen 
al doen besluiten om gebouwen 
af te stoten. Het zijn echter in veel 
gevallen toonaangevende pan-
den, die vaak ook nog een monu-
mentenstatus hebben. Ongeveer 
dertig procent van alle gemeen-
ten in Nederland hebben inmid-
dels bij het Rijk een subsidie aan-
gevraagd voor het opstellen van 
een kerkenvisie. Daaronder ook 
gemeenten als Haarlem, Alkmaar 
en Zaanstad. De VVD-fractie in 
Velsen vindt dat deze gemeente 
niet achter kan blijven en dringt 

nu aan op het zetten van de juiste 
stappen. ,,Dit stelt de gemeente 
en alle andere betrokkenen, zo-
als kerkbezoekers en kerkbestu-
ren, in staat om te anticiperen op 
komende veranderingen ten aan-
zien van functie, gebruik en ei-
gendom van de kerkgebouwen 
en gronden en geeft gemeente-
raden de mogelijkheid om alvast 
kaders voor dit proces mee te ge-
ven’’, zegt fractievoorzitter Cas 
Schollink.

Het Rijk heeft in totaal 9,5 miljoen 
euro beschikbaar voor het opstel-
len van kerkenvisies. Daarvan is 
inmiddels bijna de helft verdeeld. 
De hoogte van het uit te keren 
subsidiebedrag hangt af van het 

aantal gebedshuizen in de betref-
fende gemeente. Zijn dat er min-
der dan 20, dan wordt 25.000 eu-
ro uitgekeerd. Tot 40 kerken gaat 
het om 50.000 euro en gemeen-
ten met nog meer kerkgebouwen 
kunnen 75.000 euro tegemoet 
zien. Voor de gemeente Velsen, 
met 22 kerkgebouwen, is die ver-
deling gunstig. Mocht het college 
niet van plan zijn om een kerken-
visie op te gaan stellen, dan wil 
de VVD-fractie graag weten wat 
zijn de instrumenten en metho-
den zijn die men gebruikt om sa-
men met eigenaren tot afspraken 
over de toekomst van de kerkge-
bouwen te komen. 
Volgens Schollink kan een ker-
kenvisie bovendien als bouw-
steen dienen voor het opstellen 
van de omgevingsvisie. De ge-
meenten die anderhalf jaar gele-
den begonnen zijn met het op-
stellen van een kerkenvisie, zijn 
nu allemaal in de afrondende fa-
se van dat proces. De ervaring 
leert dat anderhalf jaar hiervoor 
een reëel tijdsbestek is.

Velsen - De VVD-fractie vindt het een goed idee om een gemeen-
telijke kerkenvisie op te stellen. In een bericht aan burgemeester 
en wethouders vragen de liberalen of die mening wordt gedeeld. 
Zo ja, dan zien men graag dat de verschillende kerk- en parochie-
besturen binnen de gemeente, evenals erfgoedorganisaties, de 
gemeenteraad en andere belanghebbenden in Velsen, betrokken 
worden bij dat proces. Voor het opstellen van een kerkenvisie is 
vanuit het Rijk een subsidie beschikbaar.

Meer bewegingsvrijheid betekent meer zwerfvuil?

De Van den Vondellaan is opge-
broken en hier rapen we al half-
lege pakken Icetea en lege si-
garettenpakjes. Vervolgens lo-
pen we op het trottoir naast 
het fietspad de spoortunnel on-

derdoor en via de andere kant 
weer terug. Er zijn veel positie-
ve reacties over onze raapac-
tie. Van een Duitse automobi-
list, van passerende fietsers en 
wandelaars. Een fietser vraagt 
ons of wij ook de condooms 
oprapen? Hij fietst te snel door 
om ons antwoord af te wach-
ten. Een fietser stopt om ons 
erop te attenderen, dat wat wij 
doen, het werk van de gemeen-
te is. Hij heeft dertig jaar gele-
den dat ook al aan de gemeen-
te laten weten, maar ‘ze doen er 
niets mee’. Niet erg motiverend 
deze reactie. We proberen hem 
iets bij te brengen over dat wij 
de samenleving zelf zijn. 
Niets helpt en wij rapen maar 
dapper door. Wat wij zoal ra-
pen? Nummer 1 zijn de peu-
ken. 68 stuks en als wij had-
den gewild hadden wij het dub-
bele kunnen rapen. ,,Als je dan 
weet, dat ze amper verteren en 
vogels ze aanzien voor voedsel, 
dan raap je op wat je op kan ra-
pen”, aldus een geëmotioneer-

de Petra. Omdat er veel peuken 
aan de zijkant van de rijbaan lig-
gen is het duidelijk dat ze uit de 
auto worden geworpen. Ik vind 
het vreemd, elke auto heeft 
toch een asbak? ,,Mensen gooi-
en dingen op straat omdat ze ze 
vies vinden”, leerde Petra op een 
webinar. 
Nummer twee van wat wij met 
grijpers en handschoenen ra-
pen, zijn blikjes. Platgereden in 
de meeste gevallen. Nummer 
drie zijn plastic zakjes. Verder 
vinden wij dopjes, glasscher-
ven, elastiekjes, batterijtjes, zak-
doekjes en mondkapjes. En een 
(wat later blijkt via zoeken op 
bol.com) zogenaamd ‘shotje’ 
in de vorm van een spermacel. 
De opbrengst van een uur met 
zijn tweeën rapen zijn, behal-
ve een heerlijke avondwande-
ling, twee zakken afval. Eén zak 
kan direct in de verzamelcontai-
ner voor plastic, de andere zak 
in de bak voor het restafval. De 
batterijtjes gaan voorlopig mee 
naar huis. Die mogen binnen-
kort mee naar de verzamelbak 
in de supermarkt.

Wie raapt ook zwerfvuil in zijn 
of haar woonomgeving en heeft 
zin in een helpende hand (en 
een verslag) van de redactie? 
Laat het weten aan redactie@
jutter.nl. (Arita Immerzeel)

Driehuis - Petra Bodensta� woont in Driehuis en �etst regelma-
tig naar Velserbroek of Santpoort-Zuid. Sinds de versoepeling 
van de coronamaatregelen valt haar de toename van zwerfvuil 
op. Het noopt haar tot rapen, want zwerfvuil laten liggen kost 
haar meer energie. Bij haar sportschool raapt zij binnen no time 
een zakje blikjes bij elkaar. Een en ander inspireert haar om een 
avond per week in haar eigen woonomgeving zwerfvuil te rapen. 
Ik loop op een warme zomeravond met haar mee.
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uofiets olen eid in ge rui  genomen
Velserbroek - Rody Otte was er 
zelf een beetje beduusd van, 
vorig jaar. In een maand tijd 
slaagde hij erin om via een do-
neeractie vijfduizend euro op 
tafel te krijgen. Zijn werkgever 
Zorgbalans legde de rest bij. 
Het geld was bestemd voor de 
aanschaf van een duo�ets voor 
de bewoners van woonlocatie 
Molenweid. Hier wonen dertig 
senioren, voornamelijk men-
sen met geheugenproblemen. 
Vorige week was het grote mo-
ment daar. De duo�ets, ge-
naamd ‘Saartje’, werd geleverd 
en de bewoners mochten voor 
het eerst een rondje meerijden.

Rody Otte is gespecialiseerd ver-
zorgende psychogeriatrie en 

werkte nog maar een jaar in de 
Molenweid, toen hij zijn inzame-
lingsactie begon. Eerder had zijn 
eigen oma er tot aan haar dood 
in 2018 gewoond. Met de locatie 
was hij dus goed bekend en ook 
het feit dat er geen duo�ets aan-
wezig was, viel hem al snel op. Ot-
te vond dat die er moest komen, 
want bewoners beleven er veel 
plezier aan om er - samen met 
een vrijwilliger - op uit te kun-
nen gaan. Budget was er echter 
niet voor, dus besloot Rody op ei-
gen gelegenheid geld te gaan in-
zamelen. Daarna ging het snel. 
Sympathisanten maakten klei-
ne en grotere bedragen over. Er 
kwam zelfs een bedrag van dui-
zend euro ineens binnen. Inmid-
dels zijn we bijna een jaar verder 

en is de duo�ets beschikbaar. Ver-
sierd met zwarte en goudkleuri-
ge ballonnen kwam het voertuig, 
begeleid door live muziek, don-
derdag voorrijden bij de Molen-
weid en kon, na een korte plech-
tigheid, het o�ciële eerste ritje 
plaatsvinden. Teammanager Mar-
lies Stroetho� van Zorgbalans be-
dankte Rody Otte voor zijn spon-
tane actie en overhandigde hem 
een chocoladehart van goud. Zelf 
gaf Otte uitleg over de naam van 
de duo�ets. Die heet Saartje, net 
zoals zijn oma heette. Zij was des-
tijds een van de eerste bewoners 
van de Molenweid. Kort na de ce-
remonie nam een bewoonster 
plaats op de duo�ets om, samen 
met Rody Otte, het eerste ritje te 
maken. (Foto’s: Ton van Steijn)

Inwoners Driehuis vrezen verkeerschaos
e en onderd oningen er ij  dat un je een dor  niet aandoen

In tien jaar tijd zullen er in de ge-
meente Velsen 1900 woningen 
moeten worden bijgebouwd. De-
ze ambitie komt voort uit de ge-
meentelijke woonvisie. De vraag 
naar woningen in deze regio is 
groot en zal naar verwachting 
voorlopig niet afnemen. Met 1900 
nieuwe woningen denkt het ge-
meentebestuur de woningnood 
enigszins te kunnen beteugelen. 
De grote vraag is echter waar die 
woningen moeten gaan komen. 
Met de realisatie van zeven bouw-
plannen zou Driehuis er 700 nieu-
we woningen bij kunnen krijgen. 
Volgens het Wijkcomité Driehuis 
zijn dat er veel te veel. ,,We heb-
ben nu 1300 woningen, door er 
700 bij te bouwen, zou het aan-
tal dus met meer dan vijftig pro-
cent stijgen. Dat kun je een dorp 
niet aandoen.’’ Aan het woord is 
Ab Kraaijeveld, sinds enkele jaren 
de voorzitter van Wijkcomité Drie-
huis. Samen met dertien andere 
vrijwilligers zet hij zich ervoor in 
om het dorp leefbaar te houden. 
,,We zijn kritisch, maar wel posi-
tief. We geloven in een open en 
eerlijk gesprek over de mogelijk-
heden.’’

Dat gesprek kwam er begin dit 
jaar in de vorm van een dorps-
dialoog. Op voorstel van wethou-
der Sebastian Dinjens gingen be-
stuurders, ambtenaren en inwo-
ners op 25 februari met elkaar in 
gesprek. De aula van het plaatse-
lijke Ichthus Lyceum was hiervoor 
gereserveerd, maar bleek niet 
groot genoeg te zijn om alle be-
langstellenden te kunnen herber-
gen. Kraaijeveld: ,,Er konden 350 
mensen in, maar er hadden zich 
meer bezoekers aangemeld. Dat 
zegt iets over de betrokkenheid 
van de inwoners bij dit onder-
werp.’’ Er zouden vier gespreksses-
sies plaatsvinden, maar de maat-
regelen rond het coronavirus zet-
ten hier een dikke streep door. 
Maandenlang bleef het stil, maar 
begin deze maand kwam er een 
vervolg. Via een beeldverbinding 
werd een online bijeenkomst ge-
organiseerd. Dat gebeurde in de-
len, omdat de technische infra-
structuur zich niet leent voor gro-
te groepen deelnemers tegelijk. 
,,Er waren acht sessies gepland, 
maar het werden er maar zes. 
Ik schat in dat er alles bij elkaar 
zestig inwoners hebben deelge-

nomen. Dit is voor veel mensen 
geen populaire manier van com-
municeren.’’

Tijdens een van die sessies maak-
te een ambtenaar een opmer-
king die inwoners veel zorgen 
baart. ,,Er werd gezegd dat er so-
wieso gebouwd gaat worden aan 
de zuidoostkant van Driehuis. 
Dat zou in tegenspraak zijn met 
de gemaakte afspraken. Dit pro-
ject zou stopgezet worden tot de 
dorpsdialoog zou zijn afgerond. 
Dan kun je niet halverwege de 
wedstrijd al met de eindstand ko-
men.’’ Wijkcomité Driehuis stuur-
de een brief naar de wethouder 
met een verzoek om ophelde-
ring. Uit de beantwoording van 
de wethouder blijkt dat het door-
gaan van het bouwplan inder-
daad nog geen gelopen race is, al 
geeft hij tegelijk wel aan dat het 
een kansrijk project is. Volgens 
de inwoners hebben dergelijke 
grootschalige bouwplannen een 
te grote impact op de verkeers-
afwikkeling rond het dorp. Ab 
Kraaijeveld wijst erop dat IJmui-
den slechts twee ontsluitingswe-
gen heeft, waardoor dus sowieso 

al veel van al het IJmuidense ver-
keer door Driehuis komt.

In opdracht van de gemeente zal 
binnenkort een verkeersanaly-
se worden uitgevoerd. Vandaag 
wordt de keuze voor het onder-
zoeksbureau gemaakt en wor-
den de onderzoeksvragen ge-
formuleerd. Ab Kraaijeveld: ,,Een 
punt van zorg is wel het te volgen 
tijdspad. De gemeente wil in sep-
tember nog twee sessies van de 

dorpsdialoog organiseren en dan 
in oktober alles afronden. Maar 
als het onderzoeksbureau de op-
dracht nog moet krijgen, zullen 
ze vast niet al in september resul-
taat hebben. En je kunt de dorps-
dialoog niet afronden als de resul-
taten van de analyse nog niet be-
kend zijn.’’ 

Mocht uit de analyse blijken dat 
er geen belemmeringen zijn voor 
het bouwplan, ziet hij dan nog 

mogelijkheden voor de bewoners 
om het tegen te houden? ,,We 
doen voortdurend studie naar al-
le nota’s die wellicht van toepas-
sing zijn op dit stuk grond. Veel zal 
afhangen van de afwegingen die 
de politieke partijen daarbij ma-
ken. Die zal voor elke partij mis-
schien anders zijn. Voor ons is in 
elk geval duidelijk dat 700 wonin-
gen voor Driehuis te veel is. Daar 
moet water bij de wijn.’’ (Tekst: Bos 
Media Services, foto: Ellen Gouda)

Driehuis - Gaan de bouwplannen, die de gemeente heeft op de groenstrook ten zuiden van service-
�at De Luchte en woonzorgcentrum Huis ter Hagen, wel of niet door? Die vraag staat al een aantal 
dagen centraal, na een omstreden uitspraak van een gemeenteambtenaar tijdens een digitale ge-
sprekssessie. Het plan voorziet in de bouw van 120 nieuwe woningen, maar inwoners van Driehuis 
vrezen voor een te grote belasting van het wegennet. Vandaag voeren ze overleg met de gemeen-
te over een verkeersanalyse.

Het nu nog onbebouwde terrein aan de zuidoostkant van Driehuis, achter Service�at De Luchte en Huis ter Hagen.



Klassiek concert 
voor de thuisblijvers
Regio - Als gevolg van de coron-
acrisis hebben 2 op de 5 men-
sen besloten niet op vakantie te 
gaan. Een andere consequentie 
van deze crisis is dat vele musici 
�nancieel in problemen zijn ge-
komen door het wegvallen van 
de inkomsten uit de reguliere 
concerten. Zelfs nu de concertza-
len langzamerhand weer open-
gaan zijn de problemen voor de 
musici nog niet voorbij. Door 
de anderhalvemetermaatregel 
wordt slechts een deel van de 
zaalcapaciteit gebruikt. Dit bete-
kent een verminderde omzet en 
dus een lager inkomen. De com-
missie Muziek van de Sociëteit 
Vereeniging heeft daarom beslo-
ten ook tijdens de zomermaan-
den concerten te organiseren: de 
concerten voor de thuisblijvers. 
Vele podia hebben besloten hun 
entree voor concerten te verho-

gen om de musici enigszins tege-
moet te kunnen komen. De Soci-
eteit Vereeniging sluit zich hierbij 
aan. Besloten is de entree voor de 
concerten die door de commissie 
Muziek van de Sociëteit worden 
georganiseerd beperkt te verho-
gen: leden betalen € 15,- per per-
soon en niet-leden € 20,- per per-
soon. Men hoopt dat degasten 
deze verhoging zullen billijken 
als ondersteuning van de musici. 
Het eerste Concert voor de thuis-
blijvers zal worden verzorgd door 
Jeroen Dupont viool & Frank van 
de Laar piano. Zij spelen op zon-
dag 26 juli om 12.30 uur, zaal 
open om 11.45 uur. 
Op het programma staan werken 
van Beethoven, Brahms en Ravel. 
Locatie: Sociëteit Vereeniging, 
Zijlweg 1 in Haarlem. www.socie-
teitvereeniging.nl. (Foto: aange-
leverd) Corona treft 

Vogelhospitaal zwaar
Regio - Niet het virus zelf, maar 
de coronamaatregelen tre�en 
het Vogelhospitaal in Haarlem-
Noord zwaar. ,,Giften via deur-
collectes, braderieën en onze 
open dag zijn weggevallen,” ver-
telt Nancy Bromet, secretaris van 
Stichting Vogelrampenfonds. ,,Al 
deze activiteiten zijn opgeschort 
vanwege de coronamaatrege-
len. Dat betekent een gat op onze 
jaarrekening van circa 15 procent 
terwijl ons voortbestaan op ter-
mijn al onzeker is door een niet-
sluitende begroting. We hebben 
dus alle steun nodig!” 
Het hospitaal is voor de dagelijk-
se voeding en medicijnen voor 
haar patiëntjes afhankelijk van 
giften. Ze krijgt beperkt subsidie 

van vijf gemeenten. ,,Maar daar-
mee is onze voedselvoorziening 
niet gewaarborgd. Mogelijk krij-
gen we nog wat steun van de pro-
vincie, maar hoeveel en wanneer 
is niet duidelijk.” Met iedere dona-
tie, groot of klein, is de opvangfa-
ciliteit aan de Vergierdeweg 292 
in Haarlem, blij. 
Donaties zijn welkom op: Stich-
ting Vogelrampenfonds, IBAN 
NL73 INGB 0000 199 399 onder 
vermelding van ‘donatie’. Structu-
rele donaties vanaf 40 euro met 
een minimum looptijd van vijf 
jaar zijn via de ‘overeenkomst pe-
riodieke schenking’, �scaal aftrek-
baar. Zie: www.vogelhospitaal.nl/
help-mee/donateur/. (Foto: aan-
geleverd)

Orgelconcerten in Grote 
Kerk Beverwijk gaan door
Regio - De orgelcommissie van 
de Grote Kerk in Beverwijk heeft 
besloten om de concerten dit 
jaar gewoon door te laten gaan 
en heeft 4 concerten geprogram-
meerd. Wil men een concert be-
zoeken, graag van tevoren aan-
melden bij: hanskelder@pknbe-
verwijk.nl. De volgende concer-

ten staan op het programma: 24 
juli Willeke Smits, 7 augustus Jo-
chem Schuurman, 21 augustus 
Rien Donkersloot en 4 september 
Krzysztof Urbaniak. 
Aanvang: 20.00 uur, toegangs-
prijs 8 euro. Website orgelconcer-
ten GK Beverwijk: https://www.
pknbeverwijk.nl/orgelconcerten. 

Dwalen met verhalen
bij Een Zee van Staal
Regio - Zondag 19 juli is er een 
bijzondere rondleiding in het 
beeldenpark Een Zee van Staal 
in Wijk aan Zee. Normaal gespro-
ken heeft elk beeld in het beel-
denpark een eigen verhaal, maar 
deze keer is het anders. Onder lei-
ding van gids/woordkunstenaar 
Mattijs Reinen krijgen verhalen 
ieder een eigen beeld. 
Beeldenpark Een Zee van Staal 
ligt in de duinen, pal naast de 
staalfabriek van Tata Steel.  Hier 
staan veertien werken van staal, 

van internationale kunstenaars. 
In de zomer is er elke zondag een 
rondleiding, met een bijzonder 
thema. Toegang en rondleiding 
zijn gratis. Opgeven is niet no-
dig. Deelnemers wordt gevraagd 
1,5 meter afstand te houden. Het 
beeldenpark bevindt zich op de 
hoek van de Bosweg en de Reyn-
dersweg te Wijk aan Zee. 
De wandeling begint om 14 uur 
vanaf de entree van het park. 
Meer informatie op www.eenzee-
vanstaal.nl of op facebook. 

Collecte Hersenstichting 
verbreekt record
Regio - De collecte van de Hersen-
stichting heeft weer meer dan €1,5 
miljoen opgebracht. In Noord-Hol-
land hebben 2369 vrijwilligers ge-
collecteerd voor de Hersenstichting. 
Zij hebben samen ruim €235.000,- 
opgehaald. De opbrengst wordt in-
gezet voor gezonde hersenen voor 
iedereen. De Hersenstichting wil 
dat bereiken door te investeren in 
onderzoek, voorlichting en het ver-
beteren van de patiëntenzorg.
,,We zijn onze collectanten en orga-
nisatoren heel dankbaar”, aldus di-
recteur-bestuurder Merel Heimens 
Visser. ,,Deze opbrengst hebben we 
alleen maar kunnen bereiken met 
de hulp van al deze vrijwilligers.” Het 
is voor het 22e jaar op rij dat de to-
tale opbrengst hoger is dan het jaar 
daarvoor.De opbrengst wordt inge-
zet voor gezonde hersenen voor ie-
dereen. ,,Dat is noodzakelijk, want 1 
op de 4 mensen heeft een hersen-
aandoening. En dat worden er in de 
toekomst helaas alleen maar meer”, 
aldus Heimens Visser. Uit onderzoek 
van het RIVM blijkt dat het aantal 
mensen dat lijdt aan dementie of de 
ziekte van Parkinson, of een beroer-
te krijgt, tot 2040 explosief zal stij-
gen. ,,Dat heeft een enorme impact 

op de samenleving”, aldus Heimens 
Visser. ,,Het is mooi dat we met de-
ze opbrengst weer stappen kunnen 
zetten naar oplossingen voor her-
senaandoeningen en een beter le-
ven voor iedereen met een hersen-
aandoening en hun naasten.”
De collecte van de Hersenstich-
ting vond dit jaar plaats in de laat-
ste week van januari. Er liepen toen 
19.000 vrijwilligers langs de deu-
ren. De collecte van 2021 staat ge-
pland van 1 tot en met 6 februari. 
Nieuwe collectanten kunnen zich 
het hele jaar aanmelden via www.
hersenstichting.nl/collecte. De Her-
senstichting bekijkt de komende 
maanden hoe de collecte van 2021 
coronaproof gehouden kan wor-
den. (Foto: aangeleverd)
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Rug- of nekhernia?
Liesbreuk?
Aambeien?
Schouder-, hand-, heup- 
of knieproblemen?
Plasklachten? 

Plastische chirurgie?

Medische Kliniek Velsen 
is gewoon open! 

 Korte wachtlijsten
 Uit de basisverzekering vergoed
 Direct en persoonlijk contact met één medisch specialist
 Strikte coronamaatregelen van kracht

Medische Kliniek Velsen is specialist op het gebied van algemene 
chirurgie, neurochirurgie, orthopedie, plastische chirurgie en urologie.

Meer weten?
www.mkvelsen.nl

Leeghwaterweg 1b  |  Velsen-Noord  |  085 - 0600 855  |  info@mkvelsen.nl
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WOLF-Garten elektrische 
gazonmaaier A340E
Voor gazons tot 400 m². Vermogen 
1400 watt. Werkbreedte 34 
cm. Centrale hoogteverstelling. 
Mulchfunctie. Incl. opvangzak 30 liter.

159.-

139.-
Ook verkrijgbaar:  
Type A320E 99.- nu 89.-
Type A370E 189.- nu 169.-
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JMP
werkbroek  
Dakota
100% katoen. Maten 48 t/m 58.

■ Cordura®-kniestukken  
 en dijbeenbescherming
■ Losse spijkerzakken
■ Met reflectiedetails 

2 STUKS 
109.90

79.-
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Welkoop 
organische 
gazonmest 
Inhoud 20 kg.

  Snelle en lange werking  
van 3 maanden 
 Geeft een vol en diepgroen gazon

29.95

24.95

g
JMP
werkbroek  
Dakota
100% katoen. Maten 48 t/m 58.

■ Cordura®-kniestukken  
 en dijbeenbescherming
■ Losse spijkerzakken
■ Met reflectiedetails 

2 STUKS 
109.90

79.-

SANTPOORT-NOORD
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Tel.: 0235 - 37 03 57

59.95
64.95
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PAKKET 
VOGELVOEDING 
• Voor buitenvogels
•  Inhoud 5-mixslinger, pindanetje,  

zonnebloempitnetje, 4 mezenvetbollen  
en winterstrooivoer

20% 
KORTING
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Amerikaanse 
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Honden zomeraccessoires
Hondenzwembad, hondenkoelmat, 
apportino of waterfontein. 
Bijv. Chill out waterfontein 22.49  nu 19.12

15%
KORTING

Alle Havep 
en Mascot 
werkbermuda's
Diverse modellen en 
maten. 
Bijv. Havep Worker
44.50 nu 35.60

20%

KORTING

Gevavi tuinklompen Gardy
Waterdicht. Antislip loopzool. 
Vochtabsorberende inlegzool van kurk. 
Maten 37 t/m 47.

42.95

30.-

Alle turbofl ex tuinslangen
Lengte 25 of 50 m. Flexibel, knikbestendig en 
slijtvast. Geschikt voor intensief gebruik.
Bijv. 25 meter 29.99 nu 23.99

20%
KORTING

Gardena 
zwenksproeier
Voor oppervlakten van 90 tot 220 m². 
Instelbare reikwijdte 7-17 m.

18.99 

15.-
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De BeestenBende zorgt voor opkomst 
milieubewuste generatie in Velsen

Velsen - Zo jong als ze zijn, tus-
sen 6 en 12 jaar, laten kinderen 
in Velsen al zien dat ze écht iets 
kunnen betekenen voor hun 
buurt – juist ook als ze straks ou-
der zijn. In recent landelijk on-
derzoek naar de impact van het 
buurtproject De BeestenBen-
de laten ouders van de duizen-
den deelnemende kinderen we-
ten bij hun kroost nadrukke-
lijk een groeiend besef te zien: 
niet alleen van (de gevolgen 
van) zwerfafval, maar zeker ook 
van je eigen rol, nu en later. Het 
overgrote merendeel van ouders 
in het onderzoek is er dan ook 
sterk van overtuigd dat lidmaat-
schap van De BeestenBende er-
voor zorgt dat hun kind ook over 
10 jaar nog bewust met (zwerf )
afval omgaat. En opvallend ge-
noeg blijkt deelname aan De 
BeestenBende, waarbij kinderen 
de buurt helpen schoonhouden 
om zo de dieren tegen zwerfaf-
val te beschermen, meteen ook 
de opkomst van een ‘nieuwe ge-
neratie vrijwilligers’, met aan-
dacht voor je eigen buurt en al-
les en iedereen die daar leeft. 

Belevingswereld 
van Velsense kinderen 
Want waar 3 op de 4 deelnemer-
tjes zich vóór het lidmaatschap 

nog nooit als vrijwilliger inzet-
ten, denkt 91% van de ouders 
dat hun kinderen nu de smaak te 
pakken hebben. En zich ook later 
als vrijwilliger zullen willen in-
zetten. De blijvende impact van 
De BeestenBende op deelne-
mende kinderen is terug te voe-
ren op een combinatie van ‘in-
grediënten’. Belangrijkste factor: 
De BeestenBende speelt sterk in 
op de belevingswereld van jon-
ge kinderen – en dat ook in Vel-
sen. Zo biedt De BeestenBen-
de je de keus om een heldenrol 
te vervullen, voor de dieren in 
jouw buurt. Daarmee krijgen de 
kinderen een reële kans om zelf 
iets tegen het gevaar van zwerf-
afval te doen. Het overgrote me-
rendeel van de ouders geeft aan: 
‘Dankzij De BeestenBende voelt 
mijn kind dat hij/zij iets kan doen 
aan zwerfafval.’ Daarbij valt bij-
voorbeeld op hoezeer Beesten-
Benders zich ook geroepen voe-
len om op de jaarlijkse Landelij-
ke Opschoondag (dit jaar van-
wege Corona pas eind septem-
ber) de handen uit de mouwen 
te steken, juist als dierenhelden. 

‘Je goed voelen 
over je goede werk’ 
Niet alleen de kinderen maar 
ook de ouders voelen daarbij 

een sterke verbondenheid met 
de ‘community’ van BeestenBen-
ders in Velsen, die zich onder an-
dere uit in een ‘9’ als gemiddeld 
rapportcijfer voor het idee er-
achter. Als belangrijke motivatie 
voor deelname noemen de ou-
ders: ‘je goed voelen, over het 
goede werk dat je doet voor je 
buurt’ en ‘een steentje bijdra-
gen aan een schoner milieu en 
zo je kinderen op een leuke ma-
nier bewustmaken van hun om-
geving’. Op de vraag wat zij zelf 
het meest zouden missen aan De 
BeestenBende, zeggen de kinde-
ren onder andere: ‘Met elkaar 
samenwerken, goed bezig zijn 
voor de dieren ’ en ‘Compliment-
jes van andere mensen’. Niet zo 
vreemd dus dat liefst 98% van de 
populatie het lidmaatschap ook 
zou aanraden aan anderen…

Over De BeestenBende 
in Velsen 
De BeestenBende is een gratis 
‘club’, voor kinderen van 6 tot 12 
jaar uit gemeenten in heel Ne-
derland. Al meer dan 14.000 kin-
deren zijn in de loop van jaren lid 
geworden. Als BeestenBende-lid 
help je mee om je buurt schoon 
te houden voor mens én dier. In 
ieder geval één keer per maand 
ruimen de kinderen in teams hun 
eigen wijk op, in opvallende out-
�t en gewapend met knijpers. 
Elk team heeft minstens één vol-
wassen begeleider. Als blijk van 
waardering maken de bendele-
den in de loop van het schooljaar 
allerlei spannende (dieren)avon-
turen mee. Al sinds 2015 loopt 
De BeestenBende ook in Velsen, 
verdeeld over buurten in de he-
le gemeente. 
De kinderen maken via een pre-
sentatie op school kennis met 
het project. Liefst 18 basisscho-
len in Velsen hebben de kinde-
ren zo al de kans gegeven mee 
te doen. Samen met ouders lo-
pen de kinderen vervolgens in 
de eigen vrije tijd, als echte vrij-
willigers, hun opruimrondjes. 
Kijk voor meer informatie op 
www.mijnbeestenbende.nl. (Fo-
to: aangeleverd)

Verkennende meting naar 
ultrafijn stof in de IJmond gereed
IJmond - Het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu 
heeft in opdracht van de pro-
vincie Noord-Holland verken-
nende metingen gedaan naar 
ultra�jn stof in de IJmond. Ge-
middeld werd in Wijk aan Zee 
het meeste ultra�jn stof geme-
ten, daarna in Beverwijk en in 
IJmuiden het minste. De metin-
gen zijn uitgevoerd naar aan-
leiding van vragen van inwo-
ners uit Wijk aan Zee.

Gedeputeerde Jeroen Olthof: 
,,We doen voortdurend metingen 
om het leefklimaat en de gezond-
heid in de IJmond te verbeteren. 
We hebben met dit onderzoek 
een beeld in welke mate ultra�jn 
stof voorkomt in de IJmond. Dat 
we ultra�jn stof kunnen meten, is 
een relatief nieuwe ontwikkeling. 
Er bestaan dan ook geen normen 
voor. We kunnen vanaf nu wel pe-
riodiek meten hoe de hoeveel-
heid ultra�jn stof zich ontwikkelt. 
Dat levert kennis en inzicht op 
die nodig zijn om in de toekomst 
grenswaarden te kunnen bepa-
len. Als er grenswaarden voor ul-
tra�jn stof moeten komen, moet 
dat op Europees niveau worden 
bepaald.”

Verschillende bronnen
Uit het onderzoek blijkt dat het 
ultra�jn stof komt uit de IJmond, 

waar ook Tata Steel is gevestigd. 
Dit gebied bevat verschillen-
de bronnen van uitstoot: staal-
industrie, zware transporten en 
scheepvaart. Elk van deze activi-
teiten produceert ultra�jn stof en 
ze gebeuren dicht bij elkaar in dit 
gebied. Hierdoor is het niet mo-
gelijk om één speci�eke bron aan 
te wijzen. De metingen vonden 
plaats in december 2019 en janu-
ari 2020. In deze periode kwam 
de wind vooral uit het zuiden en 
zuidwesten.

Wat is ultra�jn stof?
Ultra�jn stof komt vrij bij verbran-
ding, bijvoorbeeld bij de uitstoot 
van weg- en vliegverkeer, huis-
houdens, scheepvaart en indu-
strie. Ultra�jn stof zijn deeltjes 
in de lucht die kleiner zijn dan 
0,1 micrometer (10.000 keer klei-
ner dan een millimeter). Er zijn 
nog geen wettelijke grenswaar-
den of gezondheidskundige ad-
vieswaarden voor ultra�jn stof. 
Ga naar de website van het RIVM 
voor meer informatie over ul-
tra�jn stof.

Aanleiding: gra�etregens
In 2018 en 2019 heeft het slak-
verwerkingsproces bij Tata Steel 
en Harsco verschillende keren ge-
leid tot uitstoot met daarin gra-
�et. Deze gra�etregens zijn de 
aanleiding voor de provincie om 

verschillende onderzoeken in de 
IJmond uit te voeren, waar dit on-
derzoek naar ultra�jnstof er één 
van is.

Luchtkwaliteit IJmond verbe-
tert
Jeroen Olthof: ,,Overigens zien 
we dat door alle gezamenlijke in-
spanningen van overheden, in-
dustrie en bewoners de lucht-
kwaliteit in de IJmond de laatste 
jaren meetbaar verbetert. De ko-
mende jaren blijven we daar sterk 
op inzetten. We doen dat door 
de luchtkwaliteit continu te me-
ten, de industrie te stimuleren om 
schonere technieken toe te pas-
sen, door de vergunningen aan te 
scherpen en door goed te kijken 
of de regels worden nageleefd.”
 
De provincie Noord-Holland 
werkt samen met de gemeen-
ten in de IJmond (Beverwijk, Vel-
sen en Heemskerk) aan een ba-
lans tussen het economische be-
lang van de industrie en het be-
lang van een gezonde en veilige 
leefomgeving in de IJmond. De 
provincie brengt daarvoor met 
onderzoeken de vervuiling en, in-
dien mogelijk, het e�ect daarvan 
op de gezondheid in beeld.

Meer informatie over de metin-
gen staat op de website van het 
RIVM. (Foto: aangeleverd)

Onderkomen handboogschutters 
VZOS geheel vernieuwd
Velsen - Nadat ze op 12 maart 
te horen kregen dat handboog-
schietvereniging VZOS de deu-
ren moest sluiten vanwege het 
coronavirus, hebben de leden 
niet stilgezeten. Voorzitter Maar-
ten Porsch: ,,Met inachtneming 
van de maatregelen zijn we be-
zig gegaan om in de kantine de 
elektra te vervangen, het pla-
fond te vervangen, en de mu-
ren een make over te geven in 
de vorm en kleuren van blazoe-
nen. Het werd een complete ver-
bouwing.’’
Zondag 5 juli was het dan einde-
lijk zover, ze mochten weer open 
om het resultaat te laten zien aan 
de leden. De coronamaatrege-
len vertaald in een protocol via 
de NOC NSF van de Nederland-
se Handboogbond zorgt ervoor 
dat de leden veilig hun geliefde 
sport weer binnen kunnen uit-
voeren.
Maarten Porsch knipte voor de 
gelegenheid een lintje door en 
de leden kregen een glas met 
herinnering mee naar huis.
Meer informatie over handboog-
schieten bij VZOS is te vinden op 
de vernieuwde website HBSV-
ZOS.nl. (Foto’s: aangeleverd)

IJmuiden - Abigail van Strien, 
roepnaam Abby, is geboren op 
6 juli om 3.36 uur. Abby woog bij 
haar geboorte in het Rode Kruis 
Ziekenhuis in Beverwijk 4072 
gram en was 53 centimeter lang. 
Haar trotse papa en mama zijn 
Jan van Strien en Merel Stoop en 
haar broertjes Casper van 11 en 
Jelle van 8 zijn dolblij met hun 
kleine zusje.
Deze foto werd een paar minu-
ten na haar geboorte genomen, 
meldt mama Merel.

Aangenaam!

Aangenaam!

AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!
In deze rubriek stellen we nieu-
we plaatsgenootjes voor. De 
meeste Velsense baby’s zien 
het levenslicht buiten Velsen 
en hun namen komen dus niet 
te staan bij de geboorteaan-
kondigingen van de gemeen-
te Velsen in deze krant. Daar-
om nu de mogelijkheid om uw 
(klein)kind in deze rubriek voor 
te stellen. Stuur een foto uiter-
lijk 4 weken na de geboorte 
naar redactie@jutter.nl. Deel-
name is gratis.

Trouwring gevonden in Velserbroek
Velserbroek - Per abuis is vorige 
week een fout telefoonnummer 
in ‘het verhaaltje bij een kabaal-

tje’ geslopen. Het telefoonnum-
mer van de eerlijke vindster Mo-
nica Koudstaal, die een geelgou-

den trouwring met inscriptie 31-
01-1982 op de Rietkamp vond, is 
06-44658179.





Ook mannen kampen vaak met hormonale klachten

MEDISCH

Om gezond en gelukkig te kunnen leven, is het essen-
tieel dat de hormoonhuishouding in orde is. Dat zegt 
voedingsdeskundige Ralph Moorman, coauteur van 
het boek De Testofactor. Nadat hij eerder de vrou-
welijke hormoonhuishouding al onder de loep nam 
in ‘Hormoonbalans voor vrouwen’, verdiepte hij zich 
nu samen met journalist Pim Christiaans, de voorma-
lig hoofdredacteur van het blad Men’s Health, in de 
mannelijke hormoonhuishouding. Een uitdagende klus, 
want volgens Moorman zien mannen hormonen meestal 
als een onderwerp voor vrouwen.

Ralph Moorman (1976) geldt als een autoriteit op het 
gebied van voeding. Hij studeerde levensmiddelentech-
nologie aan de Universiteit Wageningen en deed vervol-
gens jarenlang onderzoek naar de link tussen voeding 
en hormonen. Vijf jaar geleden beschreef hij in het boek 
Hormoonbalans hoe vrouwen allerlei lichamelijke onge-
makken, zoals menstruatiepijn, overgangsklachten en acne, 
onder controle kunnen krijgen door hun hormoonhuishou-
ding op orde te brengen. In het nieuwe boek De Testofac-
tor behandelt hij de mannelijke hormoonhuishouding. Het 
is een onderwerp dat door mannen vaak iets te gemakkelijk 
terzijde wordt geschoven. Ralph Moorman: ,,Een vrouwen-
praatje, vinden veel mannen. Ze associëren het vooral met 
thema’s als menstruatie en overgang. Dat hormonen ook 
juist bij mannen heel erg belangrijk zijn, bese�en ze vaak 
niet zo goed.’’ Hij noemt enkele voorbeelden: ,,Het hormoon 
cortisol speelt een rol bij de manier waarop een man kan 
omgaan met stress. Het is dus belangrijk om er voldoende 
van te hebben. Maar ook weer niet te veel, want dan 
ontwikkel je meer buikvet en daalt bovendien je libido. Het 
hormoon insuline kennen de meeste mensen wel vanuit de 
informatie over diabetes. Het zorgt ervoor dat de bloedsui-
kerspiegel op het juiste niveau blij�. `Word je door insuline-
resistent door overgewicht, hoog stressniveau en een inac-
tieve leefstijl, dan gaat dit juist ten koste van de stabiele 
waarde van je bloedsuiker.’’

Waar bij vrouwen wordt gesproken over de overgang, ook 
wel menopauze genoemd, kent de man een soortgelijke 
lichamelijke verandering; de penopauze. Ook dit hee� alles 
te maken met hormonen. Het gaat dan met name om het 
hormoon testosteron. Ralph Moorman: ,,Op zekere leef-
tijd begint de productie van dat hormoon in het lichaam van 
de man te dalen. Het gevolg is dat er spiermassa verdwijnt 
en er meer buikvet ontstaat. Maar er spelen nog meer 
dingen. Het libido neemt af, een man voelt zich geleidelijk 
minder energiek worden en kan zelfs angstig of depressief 
worden. Het is een proces dat zich heel geleidelijk voltrekt 

en waar veel mannen mentale problemen door krijgen. 
Ze merken dat het gebeurt, maar ze kunnen of willen het 
niet accepteren.’’ Volgens Moorman is de oorzaak veelal 
te vinden in een reeks bekende, veel gemaakte fouten. Er 
is vaak sprake van stress, men beweegt niet voldoende, 
eet ongezond en hee� slaaptekort. Bovendien wordt een 
deel van het testosteron in vetcellen omgezet in het vrou-
welijke hormoon oestrogeen. Maar wie zich houdt aan de 
genoemde leefstijlregels, is er nog lang niet. Daarmee is 
weliswaar de basis voor een goede hormoonhuishouding 
gelegd, maar om echt resultaat te boeken, is meer nodig. 
,,Iedereen is anders. Het spijsverteringsstelsel van de een 
reageert positief op bepaalde voedingsmiddelen, dat van 
de ander negatief. Het is altijd een persoonlijke zoektocht 
naar voeding bij je past.

Het komt daarbij ook voor een belangrijk deel op motivatie. 
Niet wachten tot het al te laat is, maar er preventief voor 
zorgen dat het niet zo ver komt. Of in elk geval dat moment 
zo lang mogelijk uitstellen. Maar hoe weet je nu precies of 
bepaalde fysieke klachten te maken hebben met hormo-
nen? Ralph Moorman: ,,Daarvoor staan in het boek een 
aantal tests. Die zijn bedoeld om vast te stellen of klach-
ten een voor de hand liggende oorzaak hebben. Als blijkt 
dat de hormoonhuishouding hierin een rol speelt, kun je 
hier vaak wat aan doen door de leefstijl te gaan aanpassen. 
Maar de valkuil is daarbij dat iemand geneigd is om te snel 
te willen veranderen. Dat werkt juist averechts, want daar-
door val je sneller terug in je oude patroon.’’ Het aanpas-
sen van de leefstijl kan volgens Moorman goed gecom-
bineerd worden met de Testofactor training voor een 
vergroting van de spiermassa, verbetering van de condi-
tie en het boosten van de voor de man zo cruciale anabole 
hormonen zoals testosteron en groeihormoon. Maar ook 
hier geldt dat voor ieder individu een andere remedie van 
toepassing is. ,,Als je lichaam vooral vet opslaat in de buik-
streek, zul je veel meer vet moeten verliezen om het buikje 
kwijt te raken, in vergelijking tot iemand bij wie het vet 
vooral elders in het lichaam wordt opgeslagen. Maar als je 
dat doet, verlies je dus ook vet in bijvoorbeeld je gezicht. 
Dat resulteert bijvoorbeeld in ingevallen wangen en diepere 
rimpels. Verder nog tips voor mannen om vooral dat laat-
ste te bereiken? Ralph lacht: ,,Ja, zoek het gezelschap van 
vrouwen op. Althans, als je op vrouwen valt. Het testos-
teron stijgt al na vijf minuten, wanneer een heteroseksu-
ele man met een vrouw in contact is. Voor homoseksuele 
mannen zal waarschijnlijk hetzelfde gelden voor de omgang 
met een man.’’
 
Het boek De Testofactor van Pim Christiaans en Ralph Moor-
man wordt uitgegeven door CocoBooks en kost € 24,95.

MEDISCH

Uitkomsten
Slechts 7 procent van de Nederlanders meldt een verbetering 
in zijn nachtrust, terwijl 23,7 procent van de deelnemers sinds 
de lockdown onrustiger slaapt. Gezinnen met pubers slapen in 
deze periode vaak juist langer (19,4 procent). Het merendeel 
van de 50-plussers (63,5 procent) gee� aan dat hun slaappa-
troon nauwelijks is veranderd.

Online slaapadviezen
Vicevoorzitter dr. Klaas van Kralingen van de SVNL stelt dat 
een betere nachtrust leidt tot betere prestaties overdag en dat 
slecht slapen ook gevaarlijk kan zijn. “Slaap van slechte kwali-
teit vergroot ook het risico op verkeers- en arbeid gerela-

teerde ongevallen en er zijn aanwijzingen dat het zorgt voor 
snellere veroudering bij mensen”, zegt Van Kralingen. SVNL 
biedt naar aanleiding van deze uitkomsten via YouTube online 
slaapadviezen aan.
Bron: www.medischdossier.org

De Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland 
(SVNL) houdt zich bezig met de bevordering van 
de slaapgeneeskundige zorg vanuit het idee dat 
dit de algehele gezondheid ten goede komt. In 
opdracht van deze vereniging hee� FactSnapp 
een onderzoek uitgevoerd naar slaapproblemen 
die zijn ontstaan sinds de intelligente lockdown. 
Hieruit blijkt dat bijna een kwart van de Neder-
landers slechter slaapt.

Boek ‘De Testofactor’ gee� tips:

Lockdown beïnvloedt nachtrust

Mail & Win de 
Testofactor
WIJ MOGEN DRIE  
BOEKEN VERLOTEN! 
Stuur je mail met 
motivatie naar 
danielle@lijfengezondheid.nl 
en doe mee!

Bron aan informatie 
www.lijfengezondheid.nl
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Tweede campagnemaand Citymarketing Velsen van start
#Moetjezien is de zomercampagne van Citymarketing Velsen. Bezoekers en bewoners krijgen van juni tot en met oktober de veelzijdigheid van IJmuiden en de gemeente Velsen te zien. Denk aan cul-
tuur, natuur, maar ook het strand, duinen, haven, vis en de vele recreatiemogelijkheden. In juni stond ‘Noordzeevis uit IJmuiden’ centraal. In juli krijgen natuur en recreatie volop de aandacht.

Ruimte, rust én avontuur vind je hier!
Brede stranden en uitgestrekte 
duinlandschappen. Verdwalen in 
oude en jonge bossen. Weilan-
den en waterpartijen tot aan de 
horizon. In IJmuiden vind je rust, 
ruimte én avontuur.
Hier is voldoende plek voor wind- 
en watersporters. Kite- en wind-
surfers halen dagelijks hun hart 
op in de branding. Maar ook voor 
blokarters, vliegeraars en wan-
delaars is er voldoende ruimte 
op het brede strand. En na de in-
spanning volgt de ontspanning 
in één van de strandpaviljoens 
die het hele jaar geopend zijn.
Fiets of wandel de duinen in van 
het Nationaal Park Zuid-Kenne-
merland. Misschien kom je zelfs 

de big �ve van IJmuiden tegen 
tijdens je avontuur! Waar aan de 
rand van de dorpskernen bossen 
met oude beuken en eiken het 
landschap vormen, komen wan-
delaars en �etsers verderop in het 
duingebied ruige zandverstui-
vingen tegen. Duintoppen waar 
buizerds hoog boven vliegen op 
zoek naar hun prooi.
Geniet met de �ets, lopend of 
vanaf het water van al het groen 
en al de ruimte in Recreatiege-
bied Spaarnwoude. Dit gebied is 
zo veelzijdig dat je aan een dag 
niet voldoende hebt. Fietsrou-
tes, klimwanden, kanovijvers en 
bezoekers kunnen zelfs met ter-
reinwagens rijden. Of de witte pi-

ste af door een snowboard of ski’s 
onder te binden. 
Verschillende �ets- en wandel-
routes leiden bezoekers ook door 
en langs de buitenplaatsen Beec-
kestijn en Velserbeek. Plekken 
waar mensen even op adem kun-
nen komen en ontspannen van 
de rustgevende bossen om hun 
heen.
Leg je handdoek op het strand 
en geniet van de zon en de zee. 
Pak de �ets of wandel door al het 
groen. Zoek de spanning op. Of 
juist de rust en de ruimte. Heb je 
aan één dag niet genoeg? Maak 
er dan een lang weekend van. Er-
vaar IJmuiden Rauw aan Zee. (Fo-
to: Erik Baalbergen)

IJmuiden geweldige plek voor watersport
Afgelopen zomer streek Joris 
van Essen met Beachclub Makai 
neer op het IJmuiderstrand. En zo 
keerde ook het kitesurfen terug 
op die plek. Na een jarenlange 
gedoogperiode startte een pilot 
met een speciale zone voor wa-
tersporters.

,,En dat is goed bevallen! Dit sei-
zoen loopt de pilot ook nog en 
we hopen dat de situatie daarna 
altijd zo blijft,’ vertelt Joris. Met 
Makai hebben de watersporters 
nu eindelijk ook een eigen plek. 
‘Hier kun je warm douchen na het 
sporten om vervolgens met een 
biertje bij het kampvuur te zitten. 
Dit jaar wordt er ook �ink uitge-
breid. We krijgen een compleet 
nieuw terras en er komen kleed-
kamers en lockers waar je je spul-
len permanent kunt opslaan. Dan 
hoef je niet steeds alles van huis 
mee te slepen. Ook zijn er straks 

materialen voor watersport te 
huur.’’
Joris zelf heeft over de hele we-
reld gekitesurft en vindt IJmui-
den een geweldige plek voor de 
sport. ,,Het water blijft lang on-
diep, dus beginners kunnen hier 
ook makkelijk uit de voeten. Ver-
der zijn de windomstandigheden 
altijd goed en is er toezicht van 

de Reddingsbrigade. Wanneer 
die er niet zijn is ons personeel 
aanwezig om een oogje in het zeil 
te houden. Helemaal leuk is de 
vaste zandbank die ontstaat vlak 
naast de pier! Deze zorgt voor 
een mooie permanente golf. Een 
extra bonus voor deze �jne plek.’’
www.windseekers.nl. (Foto: aan-
geleverd)

Op avontuur bij De Watergeus
,,Het klinkt misschien een beetje 
cliché maar dit is echt het mooi-
ste plekje van Spaarnwoude. Een 
oase van rust’’, zegt Naut van 
Dam. Samen met Emiel Jaring 
kun je hem dagelijks vinden bij 
De Watergeus. 
Het is een plek waar je sinds 1992 
terecht kunt voor je avontuurlij-
ke activiteiten. En waar bezoe-
kers even tot rust kunnen komen 
met een hapje of drankje. Ook is 
er plaats voor vergaderingen of 
teambuildingsdagen.
,,Het is een plek waar we van al-
les kunnen organiseren. Van be-
drijfsfeesten inclusief barbecue 
tot schoolreisjes en kinderpar-
tijtjes. Maar ouders kunnen ook 
op het terras genieten van een 
drankje terwijl ze hun kinderen 

zien zwemmen in het meer. En 
willen bezoekers het recreatiege-
bied verder verkennen? We ver-
huren kano’s, steppen en �etsen. 

Wij bezorgen mensen een onver-
getelijke dag in de buitenlucht’’, 
besluit Naut. www.dewatergeus.
nu. (Foto: Mark Sassen)

Op stap met de boswachter
,,Oh, moet je hier kijken!’’ Jowien 
van der Vegte bukt enthousiast 
bij wat eruitziet als een stukje 
gekleurd mos. ,,Dit is een gewei-
zwam. Of een koraalzwam. Die lij-
ken erg op elkaar, maar dat zoek 
ik nog wel even voor jullie op.’ ‘Sa-
men met Eveline Blok is zij bos-
wachter communicatie en bele-
ven bij Natuurmonumenten. Na-
tuurmonumenten is een van de 
grote drie beheerders van het Na-
tionaal Park Zuid-Kennemerland, 
samen met PWN en Staatsbosbe-
heer. In de gemeente Velsen bof-
fen we met de twee grote groen-
stroken aan weerszijden van de 
gemeente. Waar aan de west-
kant het Nationaal Park ligt, ligt 
aan de oostkant Recreatiegebied 
Spaarnwoude.
 
Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland
Op de parkeerplaats bij ingang 
Duin en Kruidberg staan Eveline 
en Jowien te wachten voor een 
rondwandeling door dit bijzon-
dere gebied. Meteen in het be-
gin is er al discussie waar de da-
mes eerst heen gaan. ,,Alle plek-
jes zijn zo mooi. En er is zoveel te 
zien.’’ Jowien, die zelf 13 jaar lang 
midden in dit gebied heeft ge-
woond, krijgt gelijk. 200 honderd 
meter verderop steekt ze meteen 
van wal. ,,Zie je deze boom? Dat is 
een taxus. Die heeft de heer Cre-
mer vroeger laten aanplanten. Zo 
had hij in de winter ook een groen 
uitzicht vanuit zijn landgoed.’’ ,,De 
naalden zijn wel giftig’’, vult Eve-
line aan. Waarop Jowien meteen 
toevoegt dat de reeën precies 
weten in welk jaargetijde de naal-
den wel eetbaar zijn.
 
Even verderop vertelt ze dat je 
goed de verschillen in het land-
schap kunt zien tussen de ver-
schillende vroegere beheer-
ders. 
,,Overal in het duingebied zie je 
dennenbosjes. Deze zijn aange-
legd voor de mijnbouw. Dennen-
hout kraakt namelijk voordat het 
hout breekt en een mijngang in-
stort terwijl eikenhout dat niet 
doet. De dennenbossen die bo-
venop de duintoppen groeien 
zijn op advies van de beroemde 
natuurbeschermer Jac. P. Thijsse 
juist op die plek geplant. Zo blij-
ven duintoppen goed zichtbaar. 
De heer Cremer was veel pragma-
tischer ingesteld. Dus hij plant-
te de dennenbomen tussen de 
duinpannen waar ze beter groei-
en en eerder gekapt kunnen wor-
den voor gebruik.’’
 
,,Ook de verschillende voerakker-
tjes zijn aangelegd door de heer 
Cremer. Voor de fazantenjacht’’, 
haakt Eveline in. ,,In het voorjaar 
zie je rond deze akkertjes nog wel 
eens narcissen bloeien. Vrouwen 
mochten niet jagen in die tijd, 
dus die legden bloemenveldjes 
aan, rond die grasvelden.’’
,,Een dag is voor mij geslaagd als 
ik dieren ben tegengekomen in 
het duin. Of ik nu op de �ets ben 
een route wandel. En die kans 
is erg groot. Qua �ora en fauna 
hebben we ook een small �ve. Op 
nummer één staat uiteraard het 
bloemetje de parnassia, gevolgd 

door het duinviooltje, het ko-
nijn, de zandhagedis en de klei-
ne parelmoervlinder’’, zegt Eveli-
ne. ,,Uiteraard heb je dan ook een 
big �ve. De ree, het damhert, de 
Schotse hooglander, het konik-
paard en de buizerd.’’ 

,,Ik geniet juist iedere keer weer 
van de vele uitzichten vanaf de 
verschillende duintoppen. Die 
zijn iedere keer weer anders’’, be-
sluit Jowien tenslotte.
 
Recreatieschap Spaarnwoude
,,Mijn lievelingsplek is Boerderij 
Zorgvrij. Ik kom hier al van jongs 
af aan. En het is er nog steeds heel 
leuk en leerzaam. Kinderen die 
lekker in de speeltuin spelen ter-
wijl ouders een bakje ko�e drin-
ken op het terras. Of jongeren 
die leren in de informatieboerde-
rij over koeien, varkens, schapen, 
maar bijvoorbeeld ook over bij-
en en kruiden’, steekt boswachter 
Theo Brouwer meteen van wal op 
de parkeerplaats bij Zorgvrij.
Theo is boswachter in Recrea-
tieschap Spaarnwoude. Hij is in 
dienst van Recreatie Noord-Hol-

land en wordt ook weleens uit-
geleend aan Natuurmonumen-
ten. Dan helpt hij bijvoorbeeld 
op Buitenplaats Beeckestijn. ,,Wat 
een boswachter doet? Hij of zij is 
allereerst gastheer of -vrouw van 
het gebied en daarnaast toezicht-
houder. Ik ben handhaver en sa-
men met mijn collega’s help ik 
bij evenementen. Ook ben ik zelf 
verantwoordelijk voor educatie. 
Ik geef rondleidingen, presenta-
ties en houd contact met keten-
partners, zoals Sportvisserij Ne-
derland of de wijkagent.’’
 ,,Het leukste vind ik om met een 
groep jongeren van het Vellesan 
College het gebied in te gaan. 

Die gasten beginnen chagrijnig 
aan hun dag, maar je ziet ze hele-
maal opklaren tijdens het snoei-
en van de wilgen. Het is een leu-
ke en leerzame dag’, zegt Theo. 
’Maar er gebeurt zoveel meer hier 
in dit gebied waar je kunt �etsen, 
wandelen, sporten, skeeleren 
en zwemmen. Je hebt hier zelfs 
een modelvliegtuigenclub. Dat is 
uniek. Want rond heel Schiphol is 
dat verboden, maar hier hebben 
we een uitzondering gekregen. 
Ook heb je verderop een klim-
muur en de Watergeus voor aller-
lei buitenactiviteiten. En je hebt 
SnowWorld waar je kunt skiën.’’
 
,,In 1970 werd de eerste boom ge-
plant door toenmalig staatssecre-
taris Hein van der Poel, maar het 
gebied zelf is al veel ouder. Zo is 
de polder Velserbroek één van 
de oudste polders van Holland, 
sinds begin 13e eeuw.  De lage IJ-
dijk is nog steeds zichtbaar in het 
landschap’’, vertelt Theo enthou-
siast onder de fruitbomen. ,,Ik 
doe dit werk nu 12 jaar. En iede-
re dag met veel plezier. Natuurlijk 
maak je ook wel eens dingen mee 

die minder prettig zijn, zoals be-
dreigingen of andere nare zaken. 
Maar toch kan ik me geen mooier 
beroep voorstellen.’’
 
Tot slot wil de geboren en geto-
gen IJmuidenaar nog een ding 
kwijt. ,,De gemeente Velsen is zo 
mooi. Kijk nou om je heen. En je 
hebt hier alles ook nog eens ge-
woon op �etsafstand.’’ En daar 
zijn de twee boswachters van Na-
tuurmonumenten het helemaal 
mee eens.

www.np-zuidkennemerland.nl
www.spaarnwoude.nl
(Foto: aangeleverd)

Boerderij Zorgvrij: stoer en leerzaam
Bijna iedere Velsenaar kent Infor-
matieboerderij Zorgvrij. Een plek 
waar bezoekers kennis kunnen 
maken met een biologisch vee-
teeltbedrijf. Zij leren hoe een glas 
melk en een stukje vlees gepro-
duceerd worden. Daar hebben 
mensen vaak geen idee van. 

Karin Drijver werkt al 33 jaar op 
de boerderij in Spaarnwoude. 
Destijds stond ze aan de wieg van 

de afdeling educatie. En inmid-
dels is zij een schakel in een ge-
oliede machine van �jne collega’s 
en vrijwilligers. Ze sprankelen van 
ideeën.

,,50 jaar geleden heb ik de eer-
ste aanplant van bomen in Re-
creatiegebied Spaarnwoude nog 
meegemaakt. Nadat ik gewerkt 
heb als biologiedocent, ben ik 
hier aan de slag gegaan. Als edu-

catief medewerker. Het is echt 
mijn favoriete plek. Vooral in het 
voorjaar tussen de schapen, als 
de lammetjes geboren zijn. Maar 
ook als kinderen zelf eieren ra-
pen, koeien melken en boter ma-
ken. Daar maken ze daarna pan-
nenkoeken van. De lekkerste ooit 
uiteraard! De boerderij is stoer en 
heel leerzaam.’’

www.spaarnwoude.nl/zorgvrij








