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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.

STINKT UW
AIRCO?

Brantjes Velsen

Spannende opening tentoonstelling ‘Brederode in Playmobil’
Marktplein 40
1972 GC IJmuiden
0255 - 700 201
velsen@brantjes.nl

E-mail:

Santpoort-Zuid opende wethouder
de tentoonstelling
de in Playmobil’ in
van Brederode aan
renderlaan.

je op voor de wethouder, die
op gepaste afstand probeerde
om het met een klein schaartje
VUL UW GEGEVENS IN EN LEVER DEZE VOUCHER AF OP ONS KANTOOR.
door te knippen. Dat deed nog
wel even828,
de adem inhouden bij
VIA DE POST KAN OOK: BRANTJES MAKELAARS, ANTWOORDNUMMER
het aanwezige publiek.
1940 VG HEEMSKERK. EEN POSTZEGEL IS NIET NODIG.
Vervolgens mochten de vele
aanwezige kinderen en hun ouLIEVER ONLINE? GA NAAR WWW.BRANTJESMAKELAARS.NL ENders
VRAAG
DAAR DE
en grootouders
uit het publiek langs de Orcs lopen om
VRIJBLIJVENDE WAARDEBEPALING AAN.
het kasteel in te gaan. Daar bleken werkelijk hónderden popDhr
Mw
petjes opgesteld. Met als hoogtepunt de opstelling van de
slag bij Azincourt, waar ridder
Adres:
Pc:
Plaats:
Jan van Brederode om het leven kwam.
Telefoon:
E-mail:

Zaterdag
Floor Bal
‘Brederode Ruïne
de Velse-

Het weer werkte fantastisch
mee bij de spannende opening, want het was zonnig en
droog. Voor de officiële opening, die bestond uit het doorknippen van een lintje op poppenformaat, overhandigde de

wethouder een rugzak vol playmobilpoppetjes aan beheerder
Rob Kortekaas. ,,Voor je verzameling, ze zijn allemaal gesorteerd en apart verpakt in zakjes,
voorzien van nummer en naam”,
aldus de wethouder, die voor
dit geschenk zijn zolder was opgegaan.
Kortekaas, Playmobilverzamelaar in hart en ziel, bedankte de
wethouder na een korte inspectie van de rugzak, enthousiast.
De heer Bal riep aanwezigen

op, om vooral zijn voorbeeld
te volgen en met name de ridders 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 geluiden van drie ongeduldige Orcs, die ter nauwernood in
bedwang konden worden gehouden door een heuse ridder. Twee Orcs hielden een lint-

Sommige kinderen genoten
door stil turend een waarheidsgetrouwe stoet te bestuderen. Anderen riepen enthousiast hoe mooi zij de opstellingen
vonden. Weer anderen beklommen alle torens om van bovenaf de Playmobillegers waar te
kunnen nemen. Her en der liepen ridders en jonkvrouwen
rond om aan het publiek een
en ander over uitgebeelde geschiedenis toe te lichten. Of om
de weg te wijzen, naar de gevangenis of de koekenbakker.
Meer informatie?
De tentoonstelling ‘Brederode
in Playmobil’ is te zien t/m 30
augustus 2020. Op www.ruinevanbrederode.nl zijn tickets te
reserveren (verplicht). Voor kinderen is er een kijk-speurtocht.
(Tekst en foto’s: Arita Immerzeel)
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Informeer naar de
mogelijkheden

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN
www.albatrosbanden.nl

Cheque
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Geldig t/m zaterdag 18 juli 2020.

ZomerHockey
op Strawberries

iedere zaterdag
van 10 tot 12
www.khc-strawberries.nl
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Wij wensen
u een fijne
vakantie
Marktplein 40
1972 GC IJmuiden
0255 - 700 201
velsen@brantjes.nl
pvc

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

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

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

Wilt u liever de deur niet uit, maak gebruik van onze haal en brengservice.
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Wachttijd milieustraat HVC
weer normaal
HVC draait al vele weken overuren. Maar gelukkig lijken de afvalstromen nu langzaam
weer normaal te worden. Op de milieustraat
is de wachttijd inmiddels ook weer ‘normaal’ en is iedereen welkom. Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn veel mensen
thuis en bestellen ze vaker online. Dat leidt
tot meer huishoudelijk afval maar ook verbouwafval en grof afval en karton (dozen).
Veel ondergrondse containers worden daarom 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 papiercontainer 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.

Iepziekte in Velsen
Ieder jaar, aan het begin van het voorjaar als de temperaturen stijgen, zien we
iepen in Velsen ziek worden door iepziekte. Ook dit jaar heeft Velsen te maken met veel zieke iepen, zelfs meer dan
voorgaande jaren. Hoe dit komt weten
we ook niet precies. Het beperkt zich
niet tot specifieke 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 treffen, verliezen we hiermee mooie oude bomen in
onze gemeente.

Bomen kunnen ziek worden, en ernstig ziek
ook helaas. Iedere boomsoort kent zijn eigen ziekte. Zo heeft de wilg last van de watermerkziekte, 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 behoorlijk aanwezig bij de Velsense iepen.
Wat is de iepziekte?
De iep is een oerhollandse boom, letterlijk
en figuurlijk vergroeid met ons Nederlandse landschap. Je vindt ze in vele soorten en
maten door heel Nederland. Helaas worden
veel soorten jaarlijks aangetast door de iepziekte. De iepziekte is een schimmelinfectie
die wordt veroorzaakt door de iepenspintkever 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 iepziekte 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 worden. 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 voortdurend op zoek naar soorten iepen die niet
aangetast worden door iepziekte.
Nieuwe bomen
Zieke iepen worden door de gemeente zoveel mogelijk vervangen door nieuwe bomen. In een jaar waarin veel meer bomen
sterven dan normaal, is het niet altijd mogelijk om meteen nieuwe bomen te planten.
Daar is niet altijd budget voor. Gedurende de
jaren kijken we dan hoe we dit kunnen opvangen.

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

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

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

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

ren naar: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer informatie op
www.bdkennemerland.nl.
Publicatie
Sinds 31 mei 2018 worden alle vergunningen,
beleid en verordeningen op de landelijke website www.officielebekendmakingen.nl/gepubliceerd.
U kunt zich abonneren op een door u gestelde
zoekvraag. U wordt vervolgens op de hoogte
gesteld als er nieuwe publicaties verschijnen
die aan uw zoekterm(en) voldoen.
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Aanvragen
Geplaatst op www.overheid.nl (zie Berichten over uw buurt) op d.d. 16 juli
2020. Voor informatie kunt u contact
opnemen met afdeling Fysiek Domein
(tel. 140255)
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning. Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken
bekend dat zij in de periode van 4 juli
tot en met 10 juli 2020 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
hebben ontvangen op grond van de wet
algemene bepalingen omgevingsrecht.
De datum van ontvangst is tussen
haakjes vermeld
IJmuiden
Halkade 31,verplaatsen tijdelijke snackbar 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 bomen (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) 725382020
Minister van Houtenlaan 123, tijdelijk
(1 jaar) plaatsen zittribune (Noordzijde)
(10/07/2020) 72605-2020
Santpoort-Zuid
Louise de Colignylaan 68, plaatsen dakkapel (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 dakkapel (voor- en achterzijde) (07/07/2020)
70845-2020

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

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

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

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

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor
een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze
worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over welstand: 140255
Verlengen beslistermijn
Driehuis
Da Costalaan 17, legaliseren plaatsing airconditioning unit op bestaande dakkapel
(achterzijde) (09/07/2020) 50056-2020
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen evenementenvergunningen 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 evenementenvergunning heeft ontvangen op grond van de Algemene 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

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

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

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 (achterzijde) met dakterras, uitbouw achtergevel 1e
verdieping (10/07/2020) 51194-2020

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

Velsen-Noord
Zeeuwstraat 13, plaatsen dakopbouw
(07/07/2020) 59604-2020
hoek Duinvlietstraat / Stratingplantsoen, nieuwbouw 39 huurappartementen, 6 twee-onder-een-kap koopwoningen
(07/07/2020) 31233-2020
Ladderbeekstraat 119, realiseren dakopbouw (10/07/2020) 52883-2020

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

Santpoort-Zuid
Louise de Colignylaan 68, plaatsen 2

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

linkerzijde)

Santpoort-Noord
Burgemeester Enschedélaan 59, kappen van
een boom (07/07/2020) 66854-2020
Beekvlietstraat 17, uitvoeren gevelwijziging, 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 (voorzijde) (09/07/2020) 58526-2020
Fregat
56,
plaatsen
dakopbouw
(09/07/2020) 60165-2020

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor het volgende perceel:
• Schoonoordstraat 41, 1951 CB VELSENNOORD

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

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

KCC in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij het

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten:
- een parkeerverbod in te stellen op het
noordwestelijk gelegen trottoir van het
Moerbergplantsoen nabij het bankfiliaal,
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 Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn

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

meester en wethouders van Velsen.
Nadere informatie
Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie van verkeersbesluiten plaats in de digitale
Staatscourant.
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Vanaf september camperplaatsen bij Pontplein
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 vervolgens mee ingestemd. Het idee is om deze
camperplaatsen vanaf september op de parkeerplaats van het Pontplein te realiseren.
We zijn als gemeente bezig met ontwerpen

voor de vernieuwing van het Pontplein. In
eerste instantie wilden we de camperplaatsen 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 relatief eenvoudige camperplaats met alleen
een voorziening voor elektra. Zo kunnen de
camperplaatsen gemakkelijk worden verplaatst als we aan de slag gaan met de herinrichting van het Pontplein. Het camperterreintje zal met borden worden aangegeven.
Ook komt er een muurtje, zodat het gedeelte met camperplaatsen afgescheiden is van

de rest van het parkeerterrein. Kampeerders 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.

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

▲
tenplaats-leyduin.

Haarstudio aan Velserhof wordt gesloten

Westerop & Ko/Restyled
gaat verder in Santpoort-Zuid
IJmuiden/Santpoort - Haarstudio 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 locatie, zodat iedereen ook daar gewoon de vertrouwde gezichten
tegenkomt.

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 kappersapp te downloaden. Daarin is precies te zien op welke dagen en tijden er nog een teamlid beschikbaar is.

Voor
eigenaar
Angelique
Koomen is het een bewuste keuze geweest om de salon in IJmuiden te sluiten. Ze vertelt: ,,De hectiek 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 voorstel werd gedaan, heb ik dat met
beide handen aangepakt. Het

Angelique: ,,Graag wil ik iedereen, die ons de afgelopen jaren in IJmuiden heeft bezocht,
enorm bedanken. Wij hopen iedereen ook in Santpoort-Zuid te
mogen blijven ontvangen. Vanaf 9 augustus zijn de meeste collega’s weer terug van hun vakantie en staan ze vol nieuwe ideeen en energie voor iedereen klaar
om de mooiste kapsels te ma-

ken.’’ Haarstudio Westerop & Ko is
gevestigd aan de Bloemendaalsestraatweg 138 te SantpoortZuid en telefonisch bereikbaar
via nummer 023 5392838. Kijk op
www.haarstudiowesterop-ko.nl
voor uitgebreide informatie. (Foto: aangeleverd)

Iedere dag tot en met 14 augustus tal van activiteiten voor de Velsense jeugd, zie: www.velsen.nl/
zomerprogramma. (foto: aangeleverd)

16 JULI
Kunstenaarscollectief RiZoom exposeert in Pop-Up Galerie Bloemendaal, Bloemendaalseweg, 12.0017.00 uur. Ook 17 en 18 juli.

17 JULI
Ruïne van Brederode open 11.0016.30 uur. Reserveer tijdslot op www.
ruïnevanbrederode.nl.
Kunstenaarscollectief RiZoom exposeert in Pop-Up Galerie Bloemendaal, Bloemendaalseweg, 12.0017.00 uur. Ook 18 juli.

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

18 JULI

Summercamps bij SnowWorld

Het Summercamp staat volledig 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.

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.stadsschouwburgvelsen.nl.
Ruïne van Brederode open 11.0016.30 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 exposeert in Pop-Up Galerie Bloemendaal, Bloemendaalseweg, 12.0017.00 uur.

(Afbeelding Kapper App)

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

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

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

Een hele dag plezier: maandag
tot en met vrijdag van 9.00 tot
18.00 uur. Volledig verzorgd: inclusief lunch en diner. Elke dag
vol leuke activiteiten (van skiën,
Of je kids nu een snelheidsre- tuben tot diverse outdoor acticord willen verbreken op skies, viteiten). Iedere groep een vaste
coole freestyle moves willen le- begeleider. De week van je leven
ren op een snowboard of voor voor iedereen van 6 tot 16 jaar!
de allereerste keer in de sneeuw Per persoon € 325,-.
staan: tijdens deze week krijgt ie- Meer informatie op www.snowder kind les op zijn of haar eigen world.com/amsterdam.
(Foto:
niveau.
aangeleverd)

Gratis ZomerHockey bij Strawberries, 10.00-10.45 4-12 jaar, 11.0012.00 13-18 jaar. Iedere zaterdag t/m
22 augustus, aanmelden niet nodig.
(Foto: aangeleverd)
Waterbeestjes scheppen op landgoed Leyduin van 10.00 tot 12.00
uur. Vertrekpunt: Gasterij Leyduin
in Vogelenzang. Reserveren: www.
gaatumee.nl of www.landschapnoordholland.nl/activiteiten/excursies/waterbeestjes-zoeken-op-bui-

Zee- en Havenmuseum geopend
van 13.00 tot 17.00 uur. Expositie
“SAIL IJmuiden’/‘Koopvaardij en Visserij in WO II’/Tiny Schepers/4 speurtochten /escapespel. (Foto: aangeleverd)

19 JULI

Bunkermuseum aan de Badweg 38
te IJmuiden geopend van 11.00 tot
16.00 uur. Informatie via www.bunkermuseum.nl. (Foto: Bos Media Services)
Ruïne van Brederode open 11.0016.30 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.

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

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.eenzeevanstaal.nl. (Foto: aangeleverd)

22 JULI
Ruïne van Brederode open 11.0016.30 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. Reserveren: www.ijmuidenserondvaart.nl, of
0255-511676. Ook woensdag 5 augustus. (Foto: aangeleverd)
Pieter Vermeulen Museum in Driehuis is open van 13.00 tot 17.00 uur.
Reserveren verplicht via www.pietervermeulenmuseum.nl.
Zee- en Havenmuseum geopend
van 13.00 tot 17.00 uur. Expositie
“SAIL IJmuiden’/‘Koopvaardij en Visserij in WO II’/Tiny Schepers/4 speurtochten/escapespel.

23 JULI
Ruïne van Brederode open 11.0016.30 uur. Reserveer tijdslot op www.
ruïnevanbrederode.nl.
Muzikale voorstelling ‘Unlocked’
door gitarist Harry Sacksioni om
19.30 en 21.30 uur in de Stadsschouwburg Velsen. Info via www.
stadsschouwburgvelsen.nl.
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COLOFON
Verschijnt donderdag
EDITIE 8
VELSERBROEK, DRIEHUIS,
VELSEN-Z., SANTPOORT-Z.
EN SANTPOORT-N.

Verschijnt donderdag
EDITIE 9
IJMUIDEN & VELSEN-N.
Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur
vrijdag 09.00-15.00 uur
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
Advertentieverkoop
Jeroen van Duijn
Mobiel 06-33836478
Gerda Ritskes
Mobiel 06-45708874
Ellen Gouda
Mobiel 06-51128572
Advertentie-tarieven
op aanvraag

Zomerprogrammering van start en terrasje

Stadsschouwburg
Velsen is er klaar voor
Velsen - De allerkleinsten hebben geen weet van het coronavirus en dat moet ook vooral zo
blijven. Hoe fijn is het dan dat uitgerekend de eerste voorstelling
in de Stadsschouwburg Velsen
in het zomerprogramma speciaal
voor hen is gemaakt? Aanstaande zaterdag staat de populaire
kindertheatermaker Dirk Scheele op het podium. Het optreden
luidt ook de start in van het nieuwe, zomerse terras, waar bij goed
weer na afloop van een voorstelling het glas kan worden geheven.
Als zaterdag de bezoekers zich
bij de entree van het theatergebouw melden, zal dat ongetwijfeld een heerlijk gevoel teweeg brengen bij de velen die
de podiumkunsten in de afgelopen maanden zo hebben moeten missen. Veel dingen zullen

De zomerprogrammering loopt
door tot eind september en
wordt regelmatig aangevuld. Op
www.stadsschouwburgvelsen.nl
is het complete overzicht te vinden.

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

de kade te wachten op het waterpeil van rond 17.00 uur.
Rond dat tijdstip zou de bovenkant van de ponton op de juiste hoogte ten opzicht van de kade liggen om de SPMTs met de
boormal de oversteek van ponSaai in en rond onze havens? weer verscheept om op zee te ton naar kade te laten maken.
Welnee! Weer of geen weer, als proefdraaien. Daarna volgt de Na vieren werd het vaarverkeer
je een beetje rondkijkt en jezelf afbouw.
rond de Haringhaven stilgelegd,
ervoor openstelt kun je geniezodat de ponton een kwartslag
ten van de aanblik van varende Breman Offshore monteert en kon draaien. De sleper ‘Broederen afgemeerde schepen, de ou- assembleert offshore-compo- trouw 2’ probeerde de ponton te
de en nieuwe gebouwen rond nenten. In de loop der jaren zijn draaien, maar er was aanvankede kades en alle bedrijvigheid in de opvallend grote hal en op lijk onvoldoende manoeuvreerop en rond het water. Zo kon- het naastliggende terrein aan ruimte in de haven vanwege de
den we vorige week op een late de Leonarduskade al heel wat supertrawler Margiris die aan de
druilerige dinsdagmiddag ge- magische constructies in elkaar kade tegenover Breman lag.
tuige zijn van een spektakel op gezet en via schepen vervoerd.
de Leonarduskade aan de Ha- Breman Offshore is onderdeel Met een beetje passen en meringhaven, niet ver van de hoge van machinebouwer Breman ten lukte het de Broedertrouw
vuurtoren. Bij Breman Offshore Machinery uit Genemuiden.
2 uiteindelijk de ponton een
werd een pakketje bestaande
kwartslag te draaien. In no-time
uit een geel geverfde gigagro- De boormal is van nabij Rotter- werden rijdelen tussen ponton
te stalen constructie afgeleverd. dam naar IJmuiden vervoerd op en kade geplaatst. Hierna reden
de zeewaardige ponton Lastdra- de twee keer twee gekoppelde
Ik dacht even dat er weer een ger 26 van Van der Wees Trans- en op afstand bediende zesassinieuw rauw kunstwerk aan het porten. Deze firma is gespecia- ge SPMTs – met in totaal 96 wieIJmuider kunstarsenaal werd liseerd in het transporteren van len! – met de boormal de kade
toegevoegd. Navraag bij de op zware en omvangrijke ladingen op. De boormal werd keurig op
dat moment toekijkende werk- over weg en over water. De pon- het buitenterrein van Breman
lieden leerde mij dat het een zo- ton is 66 meter lang en ruim 15 afgeleverd.
genaamde ‘template’ betreft – meter breed. De boormal stond In woorden klinkt het allemaal
in goed Nederlands: een boor- op vier zogenaamde Self Propel- niet erg indrukwekkend, maar
mal. De boormal wordt onder- led Modular Transporters (SPM- als je de machinerie en de teams
deel van een installatie voor het Ts). Dit zijn zelfrijdende trailers eenmaal met eigen ogen aan
plaatsen van poten van wind- van Wagenborg Nedlift, specia- het werk ziet, sta je versteld van
molens in de zeebodem. Deze list in ‘horizontaal, verticaal en dit fraaie staaltje transport! Stieinstallatie wordt bij Breman Off- zwaar transport’.
kem genoot dit kleine jongetje
shore opgebouwd. Over ruim
van het grotemensenspeelgoed
een maand wordt de installatie Het pakketje lag dinsdag langs in actie…

Directie
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.jutter.nl/
kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
Kennemerland PERS B.V.
Onderdeel van Regio Media
Groep B.V.

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden,
dient ondertekend te zijn en
voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Anoniem ingezonden brieven
worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

Voor de tweede keer op rij

Tjeerd Meinema Coiffures
wéér de leukste kapsalon
in de gemeente Velsen
Santpoort-Noord - Tjeerd Meinema Coiffures, de kapsalon op
de Terrasweg 26 in SantpoortNoord, is voor de tweede keer op
rij gekozen tot de leukste kapsalon in de gemeente Velsen. ,,Deze titel dragen wij als team met
trots’’, vertelt bedrifleidster Sabine Meinema-van Duijn. ,,Natuurlijk willen wij iedereen bedanken
die op ons heeft gestemd!’’
Om die reden heeft de kapsalon
de hele maand juli een feestelijke actie. Iedereen die komt voor

een behandeling of voor het kopen van een product maakt kans
op leuke prijzen. Elke woensdag
wordt er een winnaar bekend gemaakt.
Sabine: ,,Ook hebben wij in deze
feestelijke maand ons nieuwe logo gelanceerd! Dus voortaan zijn
wij te herkennen aan dit nieuwe
logo!’’
Afspraak maken? Dat kan via de
website
www.tjeerdmeinemacoiffures.nl of telefonisch op 0235381050. (Foto’s: aangeleverd)

WWW.PLUSWIJZER.NL

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

Door Erik Baalbergen

de komende maanden nog anders zijn, maar de eerste stap is
gezet. Met een speciaal zomerprogramma valt er in de vakantiemaanden het nodige te beleven in het theatergebouw. Cabaret, muziek, escapetheater en
voorstellingen speciaal voor kinderen loodsen ons door de zomer heen. Gitaarvirtuoos Harry
Sacksioni, liefkozend de Johan
Cruyff van de gitaar genoemd,
speelt zijn solovoorstelling ‘Unlocked’ en cabaretier Stefano Keizers zal zich meerdere malen verontschuldigen voor zijn bestaan
in ‘Sorry baby’.

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Renée Wouwenaar
Marja van der Wulp
Raimond Bos
Arita Immerzeel

Oplage de Hofgeest: 13.400
Oplage de Jutter: 18.400
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Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt op FSC-Mix
papier van verantwoorde herkomst.

WWW.PLUSWIJZER.NL

WWW.HOFGEEST.NL
WWW.JUTTER.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Sportcentrum Velserbroek:
de ideale plek voor zwemlessen
Velserbroek - Het zwembad in
Sportcentrum Velserbroek is
verrijkt met twee professionele zwemdocentes. Er stroomt
nieuwe energie door het water
van het zwembad dat beschikbaar is om de kleintjes veilig
te leren zwemmen.

volgende stapjes om zelfstandig
veilig te kunnen zwemmen. Het
eerste badje dat Sportcentrum
Velserbroek aanbiedt is watergewenning. Hier beginnen alle kinderen en maken zij kennis
met de beginselen van de slagen waar de nadruk op het watervrij worden ligt en het kennis
maken met de slagen. De badjes
die volgen zijn brons, zilver, zilver + en goud. Als deze badjes
voltooid zijn zal er gestart worden met het klaarstomen voor
het eerste zwemdiploma A. Nadat het A-diploma voltooid is

kan er begonnen worden aan
het B- en C-diploma. De nadruk 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 ouders in de lounge van de sportschool wachten onder het genot
van een kopje koffie of thee. Een
groot voordeel van het zwembad is dat er geen wachtrij is
voor de zwemlessen en ze daarom gelijk van start kunnen gaan.
(Foto: aangeleverd)

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

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

WWW.PLUSWIJZER.NL

WWW.PLUSWIJZER.NL
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Koor De Delta
Singers gaat
verhuizen

VELSERBEEK

ZOMERDEALS

MAZDA CX-3
SPORT SELECTED

MAZDA CX-30

MAZDA CX-5

€ 2.995,-

€ 2.000,-

€ 2.000,-

VOORDEEL

VOORDEEL

VOORDEEL

IJmuiden - Het veertiende seizoen van het Gezelligheidskoor
de Delta Singers uit IJmuiden is
weer voorbij. Donderdagavond
hebben de leden onder het genot van een hapje en een drankje elkaar toch weer een keer kunnen zien en spreken. Helaas is het
door het COVID-19 een heel ander
seizoen geworden. Na een mooi
optreden op 12 maart in de Moerberg werden alle verdere optredens van de Delta Singers geannuleerd. Ook mocht er niet meer
worden geoefend. Om onderling
contact te houden hebben de leden elke week een mail gekregen
met een liedje om thuis te oefenen. Dit is door iedereen zeer op
prijs gesteld. Ook kon de geplande muzikale week in Santa Susanna in Spanje uiteraard niet doorgaan. 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 Delta 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 afhankelijk van de beslissingen van
het RIVM. Voor verdere informatie
zie onze website www.deltasingers.nl. Of neem contact op met
het secretariaat, Elly Entius, 0610318237.

Cadeaus
voor kinderen
Voedselbank
Velsen

Rijk uitgerust met 18-inch
lichtmetalen velgen
Efficiënt 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
Efficiënt dankzij
cilinderuitschakeling
Hoog trekgewicht, 1.800kg
tot 2.100kg

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

Velsen - Begin van dit jaar ontving Voedselbank Velsen een donatie van Rabobank IJmond. De
bank had gedurende 2019 een initiatief ontwikkeld dat als een klant
een adviesgesprek had gehad vervolgens werd gevraagd een korte
enquête in te vullen om de klanttevredenheid te meten. Voor elke
ingevulde enquête doneerde Rabobank IJmond een euro aan de
Voedselbanken in de IJmond. Voor
Voedselbank Velsen betekende dat
een bedrag van 500 euro. Het bestuur van de voedselbank besloot
dit geld te besteden aan de kinderen van gezinnen die klant zijn.
In samenwerking met speelgoedwinkel Intertoys ‘De Ballon’ in Santpoort-Noord zijn allerlei mooie cadeautjes gekocht die de voedselbank als donatie ook nog een flinke korting gaf. De cadeautjes zijn
op vrijdag 10 juli met de wekelijkse pakketten meegegeven. Voedselbank Velsen is de RaboBank
IJmond en Intertoys ‘De Ballon’ zeer
erkentelijk voor hun donaties.

Ouderwets goede service bij
‘Nencies’ in de Gierstraat Haarlem

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 appartementen. (Arita Immerzeel)

Haarlem – Speciaalzaak voor lingerie, badmode, nachtkleding
en kousen, dat is Nencies. Al jaren een begrip in Haarlem en omstreken, de leuke en gemoedelijke winkel in de Gierstraat. Te vinden net achter de grote winkelstraat in de mooie provinciehoofdstad. Dagjesmensen uit omliggende gemeenten komen graag in
Haarlem met zijn mooie trekpleisters. Daarbij horen ook de boetieks
waarvan de eigenaren nog zelf
achter de toonbank staan en met
grote passie de producten verkopen. 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 adviseert zij je op gebied van de mooiste én perfect draagbare lingerie
en badmode. Welke vrouw heeft
een standaard figuur en smaak? Er
is al te veel eenheidsworst maar bij
een speciaalzaak vind je die zéker zien of juist niet gezien mag worniet. Ook slaag je hier voor elegan- den bent u bij Nencies op het juiste nachtkleding, voor alles wat ge- te adres. Het passen ervan hoeft

geen enkele schroom op te leveren: 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 ouderwets goede service geven”, vertelt Nancy. “Lingerie moet goed
zitten, je mag het niet voelen ongeacht je cup maat. Als de draagster ervan zich ook nog eens mooi
voelt, is de aankoop geslaagd.”
Nencies heeft een zeer groot assortiment, 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 komen dus: bij Nencies in de Gierstraat. Dat is een bezoekje aan
Haarlem zeker waard! Nencies is 7 dagen in de week open,
ook de zondag. www.nencies.nl
Gierstraat 77 Haarlem. Tel. 0235315537.
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VASTGELEGD
Ondernemers in crisistijd
Velsen - De coronacrisis raakt iedereen. Ondernemers zagen hun omzet kelderen of moesten zelfs noodgedwongen de deuren gesloten houden. Artiesten zagen hun boekingen stuk voor stuk geannuleerd worden. Werknemers werden overtollig en kwamen thuis te zitten. Een economisch drama van ongekende omvang heeft zich ontvouwd. Horecaondernemer Karin van Houten bedacht het idee om de getroffen ondernemers vast te leggen in een bijzondere fotoreportage. De IJmuidense fotograaf Mark Sassen was direct enthousiast en ging ermee aan de slag. Hij fotografeerde ondernemers en werknemers in uiteenlopende sectoren om zo de harde realiteit van de crisis in beeld vast te leggen. Gedurende een aantal weken tonen we een selectie uit het resultaat van dit project, dat de naam ‘Vastgelegd’ kreeg.
Deze week: Chris van Zeelt van Boksschool Tinca-Tinca. (Foto: Mark Sassen Fotografie in samenwerking met Karin van Houten)

Dubbele vreugde bij Stadsschouwburg Velsen:

u sidie oor erduur aming en film roje tor esteld

Velsen - Alle reden voor een klein vreugdedansje eind vorige week ten kantore van de Stadsschouwburg 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 filmtheater succesvol is verlopen. Er is inmiddels voldoende geld gedoneerd om de beoogde filmprojector te kunnen aanschaffen.
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 gebouwd, 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
Het nieuws dat de provincie Noord- hun jas maar aan te trekken. Dat wil je
Holland een bedrag van 47.143 eu- niet op een avond uit.’’
ro aan de Stadsschouwburg Velsen De toneeltoren moet dus geïsoleerd
heeft toegekend voor het verduur- worden, daarvoor zijn berekeningen
zamen van het gebouw, kwam voor gemaakt en op basis daarvan is een
de directie eigenlijk tamelijk onver- subsidie aangevraagd. ,,We kregen
wacht. Weliswaar was hiervoor een te horen dat we maximaal 30.000 euaanvraag ingediend, maar die was ro zouden kunnen ontvangen, maar
door de coronaperikelen wat meer het is dus toch meer geworden.’’ Een
naar de achtergrond geraakt. ,,We mooie opsteker dus voor de Stadswaren de laatste tijd vooral bezig met schouwburg Velsen, waar weer voorhet hoofd boven water houden’’, legt zichtig aan toekomstplannen kan
zakelijk directeur Manon Koers uit. worden gedacht. Tegelijk ook een
Maar al voordat het coronavirus om dubbel gevoel, want op basis van de
zich heen sloeg, vormde het thema beperkende maatregelen door het
duurzaamheid bij de Stadsschouw- coronavirus kan niet meer kostenburg Velsen een belangrijk onder- dekkend worden gewerkt. Het houwerp van gesprek. ,,We zijn al gerui- den van anderhalve meter onderlinme tijd bezig met planvorming voor ge afstand reduceert het aantal be-

zoekers in de zaal zodanig dat het
programmeren van grote producties
niet meer rendabel is. Terwijl de directie 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 uitvoeren van de werkzaamheden. ,,We
zullen met de gemeente moeten
gaan praten over wat dit gaat betekenen’’, zegt Manon Koers. Ze wil na
het zomerreces zowel met het college van burgemeester en wethouders
als met de gemeenteraad in overleg
treden.
Intussen verloopt de inzamelingsactie ‘Velsen fietst naar de film’ voorspoedig. Middels een doneeractie hoopt de theaterdirectie in een
maand tijd 80.000 euro te krijgen
voor het aanschaffen van een filmprojector, een filmdoek en een verbeterde geluidsinstallatie. Het duurste
onderdeel daarvan, de filmprojector,
is inmiddels veiliggesteld. Eind vorige
week werd duidelijk dat de teller boven de 48.000 euro staat. Een geweldige opsteker voor de organisatie, die
hiermee de herintroductie van het
filmtheater op deze locatie dichterbij ziet komen. ,,Ontzettend fijn om te
voelen dat we met zoveel Velsenaren

Technici van de stadsschouwburg treffen voorbereidingen in de projectieruimte van de Stadsschouwburg Velsen. (Foto: aangeleverd)
samen dit willen. De projector is nu
besteld en de energie om dit project
uit te voeren, is alleen maar toegenomen. Nu nog 3200 mensen die een
tientje doneren. Die gaan erbij komen, daar zijn we zeker van en daar
gaan we voor!’’ Volgens Manon Koers
zal het programmeren van films niet
ten koste gaan van het theateraanbod. ,,We blijven ook schouwburg,
maar we gaan het programma verbreden.’’ 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 beperkingen die nog altijd gelden in relatie tot het coronavirus.
Doneren kan op www.velsenfietstnaardefilm.nl.
De provinciale subsidie voor verduurzaming van gebouwen is aan twaalf
culturele instellingen toegekend, waaronder het in Beverwijk gevestigde Museum Kennemerland. Hier kan men

een bedrag van 100.000 euro tegemoet zien. De andere culturele instellingen zijn Het Dolhuys (300.000 euro), Nationaal Holocaust Museum
(300.000 euro), Paradiso (9.990 euro),
Waterlandsmuseum De Speeltoren
(50.000 euro), Hermitage (118.085 euro), Westfries Museum (300.000 euro),
Boekmanzaal, Nationaal Opera & Ballet (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).
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Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 9 februari 20.00 uur Telstar - Jong AJAX

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.

planning staan. De tijden en planning kunnen nog gewijzigd worden. De thuiswedstrijden worden
vooralsnog gespeeld in het Telstar Stadion:

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 – ADO’20 | Zaterdag 25 juli Telstar – Sparta | Dinsdag 18 au| 17.00 uur
gustus | 13.00 uur
Go Ahead Eagles – Telstar | Zondag IJsselmeervogels – Telstar | Zater2 augustus | 14.30 uur
dag 22 augustus | 15.00 uur
Voorlopig heeft Telstar onder- Telstar – OFC | Dinsdag 4 augustus Heracles Almelo – Telstar | Woensstaande oefenwedstrijden op de | 20.00 uur
dag 26 Augustus | 14.30 uur.

Telstar en vol(ler) stadion
Het is (nog) leeg, stil en saai. Door
de plotselinge stop van de competities in Nederland door de epidemie hebben wij jullie maandenlang moeten missen. Het einde van de periode zonder voetbal
is in zicht. Op 20 juli start Telstar
de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Er staat een flink aantal 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 conclusies:

• In eerste aanzet kunnen en mogen de wedstrijden van Telstar alleen bezocht worden door geregistreerde bezoekers. In dit geval gaat het om supporters die in
het bezit zijn van een Support’63
kaart. Deze kaart geeft geen toegang tot de wedstrijd(!), maar
geeft u wel het recht om straks
een kaart te kopen voor de beperkte 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

bepalen van de capaciteit. Hierbij hebben wij diverse scenario’s
(zelfde huishoudens, mogelijkheden om de staantribunes tijdelijk
om te turnen naar tribunes met
stoeltjes, personen onder de 18
jaar etc.) die wij hanteren om zodoende tot een reëel beeld te komen en de beperkte capaciteit zo
optimaal mogelijk te benutten.

• Telstar heeft nog altijd de intentie om een tijdelijke extra tribune aan de Noordzijde te plaatsen, vergelijkbaar met de tribune
zoals in de bekerwedstrijd tegen
Ajax. Deze extra tribune gaat voor
meer capaciteit zorgen in het stadion. Momenteel lopen de diverse aanvragen voor vergunningen.
Hier hebben wij dus geen zekerheid over. Door het niet toelaten
van het uitpubliek (volgens het
protocol) zijn er ook aan de zuidzijde extra mogelijkheden tot het
plaatsen van stoelen. Ook deze
optie wordt momenteel uitvoerig bekeken.

ken zal ook een delegatie van onze supporters aanwezig zijn.
• Het advies van de KNVB in samenspraak met de overheden
is om voor 1 augustus geen publiek toe te laten bij (oefen)wedstrijden. 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 omtrent 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
• De komende periode zullen wij wij de wedstrijden kunnen blijmet verschillende organisaties ven bezoeken en snel door kungesprekken voeren over hoe wij nen naar een vol(ler) stadion!
de komende periode gezamenlijk
er voor kunnen zorgen dat een Wij zullen iedereen de komende
bezoek aan de Witte Leeuwen periode blijven informeren over
• Wij zijn druk bezig met het exact een feest blijft. Bij deze gesprek- de (on)mogelijkheden.

Column
Dossier uitgelicht van de (levens)executeur

Regeren is vooruitzien!

18 juli: Mini Markt op de Kennemerlaan
IJmuiden - De welbekende jaarmarkt tijdens het Zomerfestival.
IJmuiden kan dit jaar door COVID-19 helaas niet doorgaan. Om
er toch een gezellige dag van te
maken,
heeft een aantal ondernemers de
handen ineen geslagen. Op zaterdag 18 juli wordt er op de Kennemerlaan een Mini Markt georganiseerd. Denk aan een zonnige zaterdag en ongedwongen
gemoedelijke sfeer. Maak kennis

met de verswinkel van Korf Catering en laat je verrassen door
hun lekkernijen. Bij Abelia staat
de sfeervolle zomercollectie voor
jullie klaar. En zij hebben een speciale actie met de buitencollectie
van Riviera Maison! Laat je inspireren en verwen je zelf met iets
moois voor in huis of de tuin. Jacky 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. Gordijnatelier Venice zet ook een kraam
buiten met een divers assortiment en uiteraard advies op maat
als het gaat om gordijnen, raamdecoratie, zonwering, vloeren en
vloerbedekking. Ook andere winkels zullen het buiten extra gezellig maken.
Shop lokaal op zaterdag 18 juli tijdens de Mini Markt op de Kennemerlaan in IJmuiden! (Foto: aangeleverd)

Meneer Gerrits was geboren
en getogen in een klein boerendorpje. 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 verzorgd. Toen zijn vader overleed was hij natuurlijk een grote steun voor moeder want
als je alleen achterblijft op oudere leeftijd blijft het behelpen. Maar toen moeder ook
overleed en al haar spulletjes volgens de wet aan haar
zoon toekwamen werd het
voor meneer Gerrits wat lastiger om voor zichzelf te zorgen. De structuur was weg en
het plaatselijke café werd daardoor een tweede thuis. Een
goede vriend adviseerde hem
om toch maar eens een testament op te laten stellen mocht
er ooit iets met hem gebeuren. Dat heeft meneer Gerrits
altijd voor zich uitgeschoven.
Maar helaas op 65-jarige leeftijd kwam hij onverwachts te
overlijden. Niemand wist wat
zijn wensen waren met betrekking tot de uitvaart. Maar dat
was nog niet het ergste. Toen
moest de nalatenschap wor-

den verdeeld. Als er geen testament is en geen broers, zusters of ouders zijn die kunnen
erven, gaat de vererving verder 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 wenselijk is. Een bezoek aan de notaris en een erfgenaam en executeur benoemen had een
stuk simpeler geweest.
Meer weten?
www.karinrutte.nl. (Foto: aangeleverd)
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In Memoriam

Aris Schutte

Santpoort - Vorige week zaterdag is de Santpoortse fotograaf
Aris Schutte overleden. De gelauwerde vakman wint met zijn foto’s heel wat prijzen. Hij is wijd en
zijd bekend en door zijn huwelijksreportages ziet hij heel wat
kerken, gemeentehuizen en bijzondere trouwlocaties van binnen. Aris krijgt door de jaren heen
honderden en honderden bruidsparen 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 aanleiding is de vondst van zijn eerste
fotoreportage uit 1958, gemaakt
in Hellendoorn. Ter voorbereiding van een jubileumartikel over
de vroegere camping De Paddestoel 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 zomerkamp. 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.

Heel Velsen
leest 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.

Aris Schutte met apparatuur. (Foto:
John Oosterhuis)
ge plaat vast op hoogtijdagen als
Koninginnedag, Sinterklaasfeesten en natuurlijk het Dorpsfeest
Santpoort. Ook binnen het verenigingsleven 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 flink fotoarchief op. Bekend zijn de drie albums vol dorpsfoto’s, die Aris jr.
voor publicaties regelmatig uitleent. In tal van boeken of artikelen over hun dorp staan foto’s van
de Schuttes. Eind jaren zeventig
neemt Aris jr. de zaak van zijn vader over.
In ‘zijn’ dorp is de fotograaf ook
actief in de Winkeliers- en Ondernemersvereniging SantpoortNoord en is bij veel acties van de
middenstand betrokken. Op 1 januari 2010 sluit Aris zijn zaak. Zijn
afscheidsreceptie in De Wildeman is druk. Aris vraagt ter gelegenheid daarvan om donaties
aan de Nederlandse Hartstichting. Na het afscheidsfeest gebruikt hij zijn creativiteit voor
beeldhouwen, wat hem goed afgaat. Nu en dan exposeert hij zijn
werk.

Maar Aris is niet de eerste Schutte
die in foto’s doet. Eind augustus
1937 begint zijn vader Aris de ‘Foto-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 pasfoto’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 (kinder)films, waaronder lachfilms als
Bulletje en Bonestaak, de Dikke
en de Dunne, Donald Duck of een
serieuze rolprent over de walvisvaart in verre wateren.
Aris werd 76 jaar.
Vader en zoon Schutte leggen generaties kinderen op de gevoeliGuus Hartendorf

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

Ik ben groot fan van Harry Potter. En als je eenmaal de boeken
hebt gelezen en de films hebt gezien, 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 gevonden heb.
De brief om middernacht. Geschreven 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 lezen.
Op de eerste bladzijde dacht ik
nog dat Emily, de hoofdrolspeelster, een redelijk normaal leven
leidt. Ruzie met haar moeder en
woest naar bed gaan en dan midden in de nacht wakker worden
met een rammelende buik. Opzich niet heel vreemd of enigszins spannend.
Maar na de eerste pagina’s neemt
het verhaal al een vreemde wending 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 fijne 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 fantasie, die zelfs de volwassen fantasie nog overstijgt. Absoluut een
aanrader om nog deze vakantie
te lezen.
‘Midden in de nacht wordt er bij
Emily thuis een geheimzinnige 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 zoeken.’
Het boek is geschikt voor kinderen van 9 tot 12 jaar
Extra vakantietip:
Als je even geen zin hebt om
(voor) te lezen, zijn luisterboeken een absolute aanrader. En zojuist uitgebracht is De Gorgels en
het geheim van de gletsjer. Ingesproken door Jochem Meyer zelf.
En dat kan alleen maar heerlijk
zijn om naar te luisteren. Inclusief
stemmetjes en geluidjes.

LEZERSPOST
Afval

Zwemmer gereanimeerd
op strand van IJmuiden
IJmuiden - De hulpdiensten zijn
zaterdagmiddag rond drie uur
in actie gekomen nadat er een
zwemmer in nood was gekomen. Nadat de zwemmer aan de
kant was gebracht is deze langdurig gereanimeerd. Na de eerste

Deze bovengrondse container op de Rembrantlaan/Velserduinweg 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 afgelopen zijn. De bewoners zitten elk weekend in een stinkende
vuilnisbelt om over het uitzicht maar niet te spreken.
Angela Hoffmann

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

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

den van Duo Carmen, een tafeltennisworkshop, een ‘koele middag’ met verschillende verkoelende activiteiten. Ook zijn er ‘smakelijke middagen’ als: een poffertjesmiddag, ijs uit te ijscokraam
en een kibbelingmaaltijd.

De feestelijke en muzikale afsluiting, op vrijdag 14 augustus,
wordt verzorgd door musicalster
Mariska van Kolck en Erwin Fillee
(zie foto) en wordt mede moge,,Het wordt letterlijk èn figuurlijk lijk gemaakt door stichting Brenmet afstand het leukste feest van tano’s ‘Brentano brengt muziek’.
het jaar”, zegt organisator Mark (Foto: aangeleverd)
Metselaar met een knipoog. ,,Natuurlijk houden we goed rekening 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 Delta Combo (Lily Kok en Chris van
Huffelen) en Wim Karmelk. Verder
zijn er barbecues met een optre-

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 gemeente zocht hierin de samenwerking met Amsterdam Street
Art (ASA) en maakte gebruik
van de expertise van de Velsense kunstcommissie. Het project
heet ‘Kantje Pikken’ met een
knipoog en verwijzing naar de
IJmuidense betekenis om heerlijke verse vis in de haven te eten
en ondertussen (al dan niet wandelend) naar de verschillende
schepen te kijken.

Het realiseren van Street art is een
onderdeel van het project ‘de Rauwe Loper’ van de gemeente Velsen.
Met de uitrollen van de rauwe loper laat men de bezoekers en inwoners van IJmuiden het rauwe
karakter van IJmuiden ervaren ‘We
laten met trots zien wat IJmuiden
allemaal te bieden heeft’, aldus gemeente Velsen.

ningen Marine Research en aannemersbedrijf de Branding. Kunstenaars-duo Bier en Brood, tevens
winnaar van de Benelux Street Art
awards 2018, zal voor beide locaties een spraakmakende muurschildering (mural) realiseren. De
uitvoering start vanaf 17 augustus en loopt door tot eind augustus 2020. Zie voor actuele informatie Facebook pagina ASA, of IJmuiden 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 vergroten en bezoekers, cruisetoeristen en de inwoners een welkom
gevoel te geven. Het vergroten van
de herkenbaarheid en de toegankelijkheid doet men door elementen toe te voegen die het unieke
karakter van IJmuiden versterken.
Zo zijn er banken van oude meerpalen met een IJM stempel geplaatst; dit verwijst naar de IJmuidense scheepvaart. Ook staan er
inmiddels cortenstalen prullenbakken met IJM op verschillende plekken. Op de weg richting
strand Noordpier is, ter verduidelijking, signing op de weg aangebracht. En aan de Dokweg is een
plattegrond met cortenstalen dakje 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 omgeving van het Cornelis Vreeswijkbeeld in IJmuiden aan Zee is opgeknapt. En onlangs zijn nieuwe toeristische borden en ondernemersframes onder andere bij de entrees
van de stranden, de kop van de haven en de terminals geplaatst van
oude meerpalen met ook een IJMstempel er op.

Samenwerking gemeente Velsen, de pandeigenaren, Amsterdam Street Art, Rigo Verffabriek
en de Kunstcommissie
De Kunstcommissie Velsen bracht
het afgelopen jaar verschillende
locaties langs de Haven en Pierroute in kaart . Na overleg met de eigenaren zijn er verschillende locaties gevonden waarop Street art
gerealiseerd wordt. Van 2 locaties
is een definitieve ‘go’. De pandeigenaren stellen hun muren gratis beschikbaar. In samenwerking met
Amsterdam Street Art zijn per locatie verschillende kunstenaars geselecteerd. De selectie resulteerde in
een groep hoogstaande (inter)nationale kunstenaars die met hun
werk passen bij de rauwe identiteit van IJmuiden. Voor dit project
werkt de gemeente intensief samen met Rigo Verffabriek. Gestart Voor meer informatie info@amwordt met twee muren, van Wage- sterdamstreetart.com.

Reddingsbrigade
oefent op Zuidpier

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.

IJmuiden - Zondagmiddag reed
er een auto van de Reddingsbrigade de zonnige en rustige Zuidpier op. Dit keer niet om iemand
in nood te helpen, maar vier vrijwilligers oefenden met elkaar,
hoe het beste te handelen na een
val waarbij iemand bekneld is geraakt 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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Meer bewegingsvrijheid betekent meer zwerfvuil?
Driehuis - Petra Bodenstaff woont in Driehuis en fietst regelmatig 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.

De Van den Vondellaan is opgebroken en hier rapen we al halflege pakken Icetea en lege sigarettenpakjes. Vervolgens lopen we op het trottoir naast
het fietspad de spoortunnel on-

derdoor en via de andere kant
weer terug. Er zijn veel positieve reacties over onze raapactie. Van een Duitse automobilist, 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 wachten. Een fietser stopt om ons
erop te attenderen, dat wat wij
doen, het werk van de gemeente is. Hij heeft dertig jaar geleden dat ook al aan de gemeente 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 rapen? Nummer 1 zijn de peuken. 68 stuks en als wij hadden gewild hadden wij het dubbele kunnen rapen. ,,Als je dan
weet, dat ze amper verteren en
vogels ze aanzien voor voedsel,
dan raap je op wat je op kan rapen”, aldus een geëmotioneer-

de Petra. Omdat er veel peuken
aan de zijkant van de rijbaan liggen is het duidelijk dat ze uit de
auto worden geworpen. Ik vind
het vreemd, elke auto heeft
toch een asbak? ,,Mensen gooien dingen op straat omdat ze ze
vies vinden”, leerde Petra op een
webinar.
Nummer twee van wat wij met
grijpers en handschoenen rapen, zijn blikjes. Platgereden in
de meeste gevallen. Nummer
drie zijn plastic zakjes. Verder
vinden wij dopjes, glasscherven, elastiekjes, batterijtjes, zakdoekjes 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, behalve een heerlijke avondwandeling, twee zakken afval. Eén zak
kan direct in de verzamelcontainer voor plastic, de andere zak
in de bak voor het restafval. De
batterijtjes gaan voorlopig mee
naar huis. Die mogen binnenkort 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)

Misverstanden over sluiting
seniorencentrum Zeewijk

Heel Nederland buigt
zich over naamgeving zeesluis

IJmuiden - In het appartementengebouw aan het Zeewijkplein gonsde het de laatste tijd
van de geruchten. Bewoners
wisten te melden dat het seniorencentrum, 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 geliefde activiteiten moeten uitwijken naar buurtcentrum De
Dwarsligger. Maar dat is helemaal niet aan de orde. Nora
Azarkan, bestuurder van Stichting Welzijn Velsen, bevestigt:
,,Sluiting van het seniorencentrum is absoluut niet aan de orde.’’

aangepaste vorm mogelijk zou
maken, is het momenteel nog erg
stil in de ruimtes van het seniorencentrum. Niet zonder reden,
want er staan bouwkundige aanpassingen 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 offerte uit te brengen.’’ Stichting
Welzijn Velsen is beheerder van
de locatie en heeft daarom ook
de planning van deze klus in beheer. Maar er speelt nog iets anders en dat is de veiligheid voor
de gebruikers in deze coronatijd.
Nu al open gaan zou niet verantwoord zijn, zo is de mening van
een aantal gebruikers. Het lijkt er
inmiddels op dat zich twee groepen hebben gevormd, die onderling van mening verschillen over
de te varen koers. Het voorstel om
tijdelijk uit te wijken naar het op
geringe afstand gelegen buurtcentrum, valt niet bij iedereen in
goede aarde. ,,Ik ben hier juist komen wonen omdat het seniorencentrum in hetzelfde pand zit’’,
legt een bewoonster uit. Ze is niet

Wanneer we ons oor te luisteren leggen, wordt al snel duidelijk waardoor het misverstand is
Velsen - Ruim een week nadat de gemeente in samenwerking met gaat over zijn jeugdherinnerin- geboren. Er is inderdaad sprake
Rijkswaterstaat een prijsvraag lanceerde om een naam voor de gen aan IJmuiden. Het Cornelis van het onderbrengen van activinieuwe zeesluis te bedenken, liggen er al stapels suggesties voor Vreeswijk Genootschap is inmid- teiten in het buurthuis, maar dat
de selectiecommissie klaar. Nog tot 4 augustus zijn inzendingen dels een lobby gestart om men- is slechts een idee dat door een
welkom, daarna zullen vijf namen worden uitgekozen. Het laat- sen de naam Cornelis Vreeswijk- aantal vrijwilligers van het senioste woord is vervolgens aan burgemeester en wethouders van sluis als suggestie te laten indie- rencentrum is geopperd, als overVelsen.
nen. ,,We moeten ervoor zorgen brugging voor de komende peridat de naam van Cornelis Vrees- ode. Want hoewel de versoepeWie een leuke naam voor de Kornwerderzand zijn vernoemd. wijk ook in Nederland bekend ling van coronamaatregelen het
nieuwe zeesluis weet, kan die Bij Harlingen bevinden zich de blijft of wordt - met name ook hervatten van de activiteiten in
via www.velsen.nl/zeesluis door- Tsjerk Hiddessluizen, de naam voor de jeugd van nu - en van de
geven. Alleen dan wordt de sug- daarvan refereert aan Tsjerk Hi- komende honderd jaar. Want zo
gestie meegenomen in de be- ddes de Vries, een Fries admi- lang blijft de naam van de sluis
oordelingen. Maar veel mensen raal en zeeheld uit de zeventien- gehandhaafd.’’
laten via sociale media van zich de eeuw. Door veel inzenders
horen of doen mee met alterna- werd in de afgelopen dagen de Jan Bonekamp
tieve peilingen op diverse web- naam van gebarentolk Irma Sluis Schrijfster Conny Braam oppert Velsen - De VVD-fractie vindt het een goed idee om een gemeensites. Soms leidt dat tot hilari- genoemd, maar die optie gaat de suggestie om de nieuwe zee- telijke kerkenvisie op te stellen. In een bericht aan burgemeester
sche bedenksels of sarcastisch het sowieso niet worden. De re- sluis te vernoemen naar verzets- en wethouders vragen de liberalen of die mening wordt gedeeld.
bedoelde inzendingen, waar- gels voor het vernoemen van held Jan Bonekamp. ,,Hij heeft Zo ja, dan zien men graag dat de verschillende kerk- en parochiein vooral wordt gerefereerd aan een sluis naar een persoon laten uiterst volhardend de strijd met besturen binnen de gemeente, evenals erfgoedorganisaties, de
de kostenoverschrijding bij de dit niet toe. Alleen personen die de binnendringende vijand aan- gemeenteraad en andere belanghebbenden in Velsen, betrokken
aanleg van de sluis en de lang- meer dan tien jaar geleden zijn gebonden, zoals de sluis nu het worden bij dat proces. Voor het opstellen van een kerkenvisie is
durige afsluiting voor het ver- overleden komen hiervoor in zoute zeewater buiten gaat hou- vanuit het Rijk een subsidie beschikbaar.
keer van de route over het slui- aanmerking. Irma Sluis verwierf den’’, motiveert ze haar voorstel.
zencomplex. Toch komen er ook landelijke bekendheid door haar Bonekamp geldt als de meest Nederland telt ruim zevendui- nu aan op het zetten van de juiste
heel wat serieuze en goed door- werk als gebarentolk tijdens de bekende verzetsstrijder van Vel- zend gebedshuizen. Voor veel stappen. ,,Dit stelt de gemeente
dachte namen voorbij. Of ze ook persconferenties van de rege- sen en werd op 21 juni 1944 van deze gebouwen geldt dat de en alle andere betrokkenen, zoallemaal echt zijn ingediend, is ring over het coronavirus.
neergeschoten. Later die dag toekomst onzeker is. Het terug- als kerkbezoekers en kerkbestunatuurlijk de vraag. Onder meer
overleed hij aan zijn verwondin- lopende aantal bezoekers heeft ren, in staat om te anticiperen op
‘Poort van Velsen’ en ‘Maximui- Cornelis Vreeswijk
gen. Elk jaar vindt in IJmuiden sommige kerkgenootschappen komende veranderingen ten aandensluis’ worden als potentiële Een naam die wel als serieu- een speciale herdenking plaats al doen besluiten om gebouwen zien van functie, gebruik en einaam voor de sluis genoemd.
ze kanshebber mag worden ge- ter nagedachtenis aan Bone- af te stoten. Het zijn echter in veel gendom van de kerkgebouwen
gevallen toonaangevende pan- en gronden en geeft gemeentezien, is die van Cornelis Vrees- kamp.
den, die vaak ook nog een monu- raden de mogelijkheid om alvast
Irma Sluis
wijk. De in IJmuiden geboren
Een grote groep mensen lijkt er zanger emigreerde op 13-jari- Of het een van deze drie moge- mentenstatus hebben. Ongeveer kaders voor dit proces mee te geechter de voorkeur aan te ge- ge leeftijd met zijn gezin naar lijkheden gaat worden, of wel- dertig procent van alle gemeen- ven’’, zegt fractievoorzitter Cas
ven om de sluis te vernoemen Zweden, waar hij zich uiteinde- licht iets heel anders, zal de tijd ten in Nederland hebben inmid- Schollink.
naar een persoon. Dat is overi- lijk zou ontwikkelen tot een van moeten leren. Het zal in elk geval dels bij het Rijk een subsidie aangens niet ongebruikelijk. De Ste- de grootste troubadours van dat een hele klus worden om uit de gevraagd voor het opstellen van Het Rijk heeft in totaal 9,5 miljoen
vinsluizen bij Den Oever zijn ver- land. Hij schreef meer dan vijf- vele honderden suggesties uit- een kerkenvisie. Daaronder ook euro beschikbaar voor het opstelnoemd naar waterbouwkundige honderd liedjes in het Zweeds, eindelijk de eerste voorselectie gemeenten als Haarlem, Alkmaar len van kerkenvisies. Daarvan is
Hendrik Stevin, terwijl natuur- maar maakte ook tientallen lied- van slechts vijf namen te kunnen en Zaanstad. De VVD-fractie in inmiddels bijna de helft verdeeld.
kundige Hendrik Lorentz de man jes in het Nederlands. De tekst maken. (Tekst: Bos Media Servi- Velsen vindt dat deze gemeente De hoogte van het uit te keren
niet achter kan blijven en dringt subsidiebedrag hangt af van het
is naar wie de Lorentzsluizen bij van zijn lied ‘Thuishavensamba’ ces, foto: gemeente Velsen)

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 Azarkan hangt dit ook samen met professioneel toezicht tijdens de activiteiten.
,,Er moet altijd een betaalde
kracht aanwezig zijn’’, verduidelijkt ze. Vorig jaar voerden een
aantal vrijwilligers onder aanvoering van Piet Dekker actie om de
gewenste bouwkundige aanpassingen aan het pand af te dwingen. Een petitie werd door Dekker aangeboden aan wethouder Marianne Steijn. Hij reageert:
,,Het seniorencentrum is nu op
dinsdag, woensdag en donderdag weer geopend van 13.00 tot
16,00 uur. Maar er gebeurt niets,
je kunt er alleen elkaar ontmoeten. 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
aantal gebedshuizen in de betreffende gemeente. Zijn dat er minder dan 20, dan wordt 25.000 euro uitgekeerd. Tot 40 kerken gaat
het om 50.000 euro en gemeenten met nog meer kerkgebouwen
kunnen 75.000 euro tegemoet
zien. Voor de gemeente Velsen,
met 22 kerkgebouwen, is die verdeling gunstig. Mocht het college
niet van plan zijn om een kerkenvisie op te gaan stellen, dan wil
de VVD-fractie graag weten wat
zijn de instrumenten en methoden zijn die men gebruikt om samen met eigenaren tot afspraken
over de toekomst van de kerkgebouwen te komen.
Volgens Schollink kan een kerkenvisie bovendien als bouwsteen dienen voor het opstellen
van de omgevingsvisie. De gemeenten die anderhalf jaar geleden begonnen zijn met het opstellen van een kerkenvisie, zijn
nu allemaal in de afrondende fase van dat proces. De ervaring
leert dat anderhalf jaar hiervoor
een reëel tijdsbestek is.
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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 doneeractie vijfduizend euro op
tafel te krijgen. Zijn werkgever
Zorgbalans legde de rest bij.
Het geld was bestemd voor de
aanschaf van een duofiets voor
de bewoners van woonlocatie
Molenweid. Hier wonen dertig
senioren, voornamelijk mensen met geheugenproblemen.
Vorige week was het grote moment daar. De duofiets, genaamd ‘Saartje’, werd geleverd
en de bewoners mochten voor
het eerst een rondje meerijden.
Rody Otte is gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie en

werkte nog maar een jaar in de
Molenweid, toen hij zijn inzamelingsactie 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 duofiets aanwezig was, viel hem al snel op. Otte vond dat die er moest komen,
want bewoners beleven er veel
plezier aan om er - samen met
een vrijwilliger - op uit te kunnen gaan. Budget was er echter
niet voor, dus besloot Rody op eigen gelegenheid geld te gaan inzamelen. Daarna ging het snel.
Sympathisanten maakten kleine en grotere bedragen over. Er
kwam zelfs een bedrag van duizend euro ineens binnen. Inmiddels zijn we bijna een jaar verder

en is de duofiets beschikbaar. Versierd met zwarte en goudkleurige ballonnen kwam het voertuig,
begeleid door live muziek, donderdag voorrijden bij de Molenweid en kon, na een korte plechtigheid, het officiële eerste ritje
plaatsvinden. Teammanager Marlies Stroethoff van Zorgbalans bedankte Rody Otte voor zijn spontane actie en overhandigde hem
een chocoladehart van goud. Zelf
gaf Otte uitleg over de naam van
de duofiets. Die heet Saartje, net
zoals zijn oma heette. Zij was destijds een van de eerste bewoners
van de Molenweid. Kort na de ceremonie nam een bewoonster
plaats op de duofiets 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

Driehuis - Gaan de bouwplannen, die de gemeente heeft op de groenstrook ten zuiden van serviceflat 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 gesprekssessie. 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 gemeente over een verkeersanalyse.
In tien jaar tijd zullen er in de gemeente Velsen 1900 woningen
moeten worden bijgebouwd. Deze ambitie komt voort uit de gemeentelijke woonvisie. De vraag
naar woningen in deze regio is
groot en zal naar verwachting
voorlopig niet afnemen. Met 1900
nieuwe woningen denkt het gemeentebestuur de woningnood
enigszins te kunnen beteugelen.
De grote vraag is echter waar die
woningen moeten gaan komen.
Met de realisatie van zeven bouwplannen zou Driehuis er 700 nieuwe woningen bij kunnen krijgen.
Volgens het Wijkcomité Driehuis
zijn dat er veel te veel. ,,We hebben nu 1300 woningen, door er
700 bij te bouwen, zou het aantal dus met meer dan vijftig procent stijgen. Dat kun je een dorp
niet aandoen.’’ Aan het woord is
Ab Kraaijeveld, sinds enkele jaren
de voorzitter van Wijkcomité Driehuis. Samen met dertien andere
vrijwilligers zet hij zich ervoor in
om het dorp leefbaar te houden.
,,We zijn kritisch, maar wel positief. We geloven in een open en
eerlijk gesprek over de mogelijkheden.’’

Dat gesprek kwam er begin dit
jaar in de vorm van een dorpsdialoog. Op voorstel van wethouder Sebastian Dinjens gingen bestuurders, ambtenaren en inwoners op 25 februari met elkaar in
gesprek. De aula van het plaatselijke Ichthus Lyceum was hiervoor
gereserveerd, maar bleek niet
groot genoeg te zijn om alle belangstellenden te kunnen herbergen. Kraaijeveld: ,,Er konden 350
mensen in, maar er hadden zich
meer bezoekers aangemeld. Dat
zegt iets over de betrokkenheid
van de inwoners bij dit onderwerp.’’ Er zouden vier gesprekssessies plaatsvinden, maar de maatregelen rond het coronavirus zetten hier een dikke streep door.
Maandenlang bleef het stil, maar
begin deze maand kwam er een
vervolg. Via een beeldverbinding
werd een online bijeenkomst georganiseerd. Dat gebeurde in delen, omdat de technische infrastructuur zich niet leent voor grote 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 communiceren.’’
Tijdens een van die sessies maakte een ambtenaar een opmerking die inwoners veel zorgen
baart. ,,Er werd gezegd dat er sowieso gebouwd gaat worden aan
de zuidoostkant van Driehuis.
Dat zou in tegenspraak zijn met
de gemaakte afspraken. Dit project zou stopgezet worden tot de
dorpsdialoog zou zijn afgerond.
Dan kun je niet halverwege de
wedstrijd al met de eindstand komen.’’ Wijkcomité Driehuis stuurde een brief naar de wethouder
met een verzoek om opheldering. Uit de beantwoording van
de wethouder blijkt dat het doorgaan van het bouwplan inderdaad 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 verkeersafwikkeling rond het dorp. Ab
Kraaijeveld wijst erop dat IJmuiden slechts twee ontsluitingswegen heeft, waardoor dus sowieso

Het nu nog onbebouwde terrein aan de zuidoostkant van Driehuis, achter Serviceflat De Luchte en Huis ter Hagen.
al veel van al het IJmuidense ver- dorpsdialoog organiseren en dan
keer door Driehuis komt.
in oktober alles afronden. Maar
als het onderzoeksbureau de opIn opdracht van de gemeente zal dracht nog moet krijgen, zullen
binnenkort een verkeersanaly- ze vast niet al in september resulse worden uitgevoerd. Vandaag taat hebben. En je kunt de dorpswordt de keuze voor het onder- dialoog niet afronden als de resulzoeksbureau gemaakt en wor- taten van de analyse nog niet beden de onderzoeksvragen ge- kend zijn.’’
formuleerd. Ab Kraaijeveld: ,,Een
punt van zorg is wel het te volgen Mocht uit de analyse blijken dat
tijdspad. De gemeente wil in sep- er geen belemmeringen zijn voor
tember nog twee sessies van de het bouwplan, ziet hij dan nog

mogelijkheden voor de bewoners
om het tegen te houden? ,,We
doen voortdurend studie naar alle nota’s die wellicht van toepassing zijn op dit stuk grond. Veel zal
afhangen van de afwegingen die
de politieke partijen daarbij maken. Die zal voor elke partij misschien anders zijn. Voor ons is in
elk geval duidelijk dat 700 woningen voor Driehuis te veel is. Daar
moet water bij de wijn.’’ (Tekst: Bos
Media Services, foto: Ellen Gouda)
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• Type Swiss forest
• Gemakkelijk op te zetten
• Hoogte 155 cm

Ook verkrijgbaar in 185 cm en 215 cm

SANTPOORT-NOORD
Hagelingerweg 210 (hoek Biezenweg)

VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

Tel.: 0235 - 37 03 57
KORTING
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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.

Cordura®-kniestukken
109.90
en dijbeenbescherming
■ Losse spijkerzakken
■ Met reflectiedetails
®
■

Liesbreuk?
Aambeien?
Schouder-, hand-, heupof knieproblemen?
Plasklachten?

79.Cordura -kniestukken
en dijbeenbescherming
Losse spijkerzakken
■ Met reflectiedetails
■

WOLF-Garten elektrische
gazonmaaier A340E

■

Voor gazons tot 400 m². Vermogen
1400 watt. Werkbreedte 34
cm. Centrale hoogteverstelling.
WOLF-Garten elektrische
Mulchfunctie. Incl. opvangzak 30 liter.

gazonmaaier A340E

Welkoop
organisc he
159.gazonmest
Honden zomeraccessoires

159.Voor gazons tot 400 m². Vermogen
1400 watt. Werkbreedte 34
cm. Centrale hoogteverstelling.
Mulchfunctie. Incl. opvangzak 30 liter.

Hondenzwembad, hondenkoelmat,
apportino of waterfontein.
Bijv. Chill out waterfontein 22.49 nu 19.12

Inhoud 20 kg.

29.95
139.-

24.95 20
20

139.
15%-

OokKORTING
verkrijgbaar:
Type A320E 99.- nu 89.Type A370E 189.- nu 169.-
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AlleA320E
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knikbestendig en
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189.num.169.
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slijtvast. Geschikt voorFlexibel,
intensiefknikbestendig
gebruik. en
voor23.99
intensief gebruik.
Bijv. slijtvast.
25 meterGeschikt
29.99 nu
Bijv. 25 meter 29.99 nu 23.99

Meer weten?
www.mkvelsen.nl
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Dwalen met verhalen
bij Een Zee van Staal

Klassiek concert
voor de thuisblijvers

Regio - Als gevolg van de coronacrisis hebben 2 op de 5 mensen besloten niet op vakantie te
gaan. Een andere consequentie
van deze crisis is dat vele musici
financieel in problemen zijn gekomen door het wegvallen van
de inkomsten uit de reguliere
concerten. Zelfs nu de concertzalen langzamerhand weer opengaan zijn de problemen voor de
musici nog niet voorbij. Door
de anderhalvemetermaatregel
wordt slechts een deel van de
zaalcapaciteit gebruikt. Dit betekent een verminderde omzet en
dus een lager inkomen. De commogen
missie Muziek van de Sociëteit
Vereeniging heeft daarom besloten ook tijdens de zomermaang. den concerten te organiseren: de
voor de thuisblijvers.
k 30concerten
liter.
Vele podia hebben besloten hun
entree voor concerten te verho-

trische
0E

Regio - Zondag 19 juli is er een
bijzondere rondleiding in het
beeldenpark Een Zee van Staal
in Wijk aan Zee. Normaal gesproken heeft elk beeld in het beeldenpark een eigen verhaal, maar
deze keer is het anders. Onder leiding 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,

gen om de musici enigszins tegemoet te kunnen komen. De Societeit Vereeniging sluit zich hierbij
aan. Besloten is de entree voor de
concerten die door de commissie
Muziek van de Sociëteit worden
georganiseerd beperkt te verhogen: leden betalen € 15,- per persoon en niet-leden € 20,- per persoon. Men hoopt dat degasten
deze verhoging zullen billijken
als ondersteuning van de musici.
Het eerste Concert voor de thuisblijvers zal worden verzorgd door
Jeroen Dupont viool & Frank van
de Laar piano. Zij spelen op zondag 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.societeitvereeniging.nl. (Foto: aangeleverd)

Corona treft
Vogelhospitaal zwaar
WWW.PLUSWIJZER.NL
Regio - Niet het virus zelf, maar
de coronamaatregelen treffen
het Vogelhospitaal in HaarlemNoord zwaar. ,,Giften via deurcollectes, braderieën en onze
open dag zijn weggevallen,” vertelt Nancy Bromet, secretaris van
Stichting Vogelrampenfonds. ,,Al
deze activiteiten zijn opgeschort
vanwege de coronamaatregelen. Dat betekent een gat op onze
jaarrekening van circa 15 procent
terwijl ons voortbestaan op termijn al onzeker is door een nietsluitende begroting. We hebben
dus alle steun nodig!”
Het hospitaal is voor de dagelijkse voeding en medicijnen voor
haar patiëntjes afhankelijk van
giften. Ze krijgt beperkt subsidie

WWW.PLUSWIJZER.NL
Orgelconcerten
in Grote
door57
23Kerk
- Beverwijk
537gaan
03
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 geprogrammeerd. Wil men een concert bezoeken, graag van tevoren aanmelden bij: hanskelder@pknbeverwijk.nl. De volgende concer-

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

WWW.PLUSWIJZER.NL

van vijf gemeenten. ,,Maar daarmee is onze voedselvoorziening
niet gewaarborgd. Mogelijk krijgen we nog wat steun van de provincie, maar hoeveel en wanneer
is niet duidelijk.” Met iedere donatie, groot of klein, is de opvangfaciliteit aan de Vergierdeweg 292
in Haarlem, blij.
Donaties zijn welkom op: Stichting Vogelrampenfonds, IBAN
NL73 INGB 0000 199 399 onder
vermelding van ‘donatie’. Structurele donaties vanaf 40 euro met
een minimum looptijd van vijf
jaar zijn via de ‘overeenkomst periodieke schenking’, fiscaal aftrekbaar. Zie: www.vogelhospitaal.nl/
help-mee/donateur/. (Foto: aangeleverd)

WWW.PLUSWIJZER.NL

van internationale kunstenaars.
In de zomer is er elke zondag een
rondleiding, met een bijzonder
thema. Toegang en rondleiding
zijn gratis. Opgeven is niet nodig. Deelnemers wordt gevraagd
1,5 meter afstand te houden. Het
beeldenpark bevindt zich op de
hoek van de Bosweg en de Reyndersweg te Wijk aan Zee.
De wandeling begint om 14 uur
vanaf de entree van het park.
Meer informatie op www.eenzeevanstaal.nl of op facebook.

Collecte Hersenstichting
verbreekt record
Regio - De collecte van de Hersenstichting heeft weer meer dan €1,5
miljoen opgebracht. In Noord-Holland hebben 2369 vrijwilligers gecollecteerd voor de Hersenstichting.
Zij hebben samen ruim €235.000,opgehaald. De opbrengst wordt ingezet voor gezonde hersenen voor
iedereen. De Hersenstichting wil
dat bereiken door te investeren in
onderzoek, voorlichting en het verbeteren van de patiëntenzorg.
,,We zijn onze collectanten en organisatoren heel dankbaar”, aldus directeur-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 totale opbrengst hoger is dan het jaar
daarvoor.De opbrengst wordt ingezet voor gezonde hersenen voor iedereen. ,,Dat is noodzakelijk, want 1
op de 4 mensen heeft een hersenaandoening. 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 beroerte krijgt, tot 2040 explosief zal stijgen. ,,Dat heeft een enorme impact

op de samenleving”, aldus Heimens
Visser. ,,Het is mooi dat we met deze opbrengst weer stappen kunnen
zetten naar oplossingen voor hersenaandoeningen en een beter leven voor iedereen met een hersenaandoening en hun naasten.”
De collecte van de Hersenstichting vond dit jaar plaats in de laatste week van januari. Er liepen toen
19.000 vrijwilligers langs de deuren. De collecte van 2021 staat gepland van 1 tot en met 6 februari.
Nieuwe collectanten kunnen zich
het hele jaar aanmelden via www.
hersenstichting.nl/collecte. De Hersenstichting bekijkt de komende
maanden hoe de collecte van 2021
coronaproof gehouden kan worden. (Foto: aangeleverd)

WWW.LIJFENGEZON
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De BeestenBende zorgt voor opkomst
milieubewuste generatie in Velsen

Velsen - Zo jong als ze zijn, tussen 6 en 12 jaar, laten kinderen
in Velsen al zien dat ze écht iets
kunnen betekenen voor hun
buurt – juist ook als ze straks ouder zijn. In recent landelijk onderzoek naar de impact van het
buurtproject De BeestenBende laten ouders van de duizenden deelnemende kinderen weten bij hun kroost nadrukkelijk 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 lidmaatschap van De BeestenBende ervoor zorgt dat hun kind ook over
10 jaar nog bewust met (zwerf )
afval omgaat. En opvallend genoeg blijkt deelname aan De
BeestenBende, waarbij kinderen
de buurt helpen schoonhouden
om zo de dieren tegen zwerfafval te beschermen, meteen ook
de opkomst van een ‘nieuwe generatie vrijwilligers’, met aandacht voor je eigen buurt en alles en iedereen die daar leeft.

nog nooit als vrijwilliger inzetten, denkt 91% van de ouders
dat hun kinderen nu de smaak te
pakken hebben. En zich ook later
als vrijwilliger zullen willen inzetten. De blijvende impact van
De BeestenBende op deelnemende kinderen is terug te voeren op een combinatie van ‘ingrediënten’. Belangrijkste factor:
De BeestenBende speelt sterk in
op de belevingswereld van jonge kinderen – en dat ook in Velsen. Zo biedt De BeestenBende 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 zwerfafval te doen. Het overgrote merendeel van de ouders geeft aan:
‘Dankzij De BeestenBende voelt
mijn kind dat hij/zij iets kan doen
aan zwerfafval.’ Daarbij valt bijvoorbeeld op hoezeer BeestenBenders zich ook geroepen voelen om op de jaarlijkse Landelijke Opschoondag (dit jaar vanwege Corona pas eind september) de handen uit de mouwen
te steken, juist als dierenhelden.

een sterke verbondenheid met
de ‘community’ van BeestenBenders in Velsen, die zich onder andere uit in een ‘9’ als gemiddeld
rapportcijfer voor het idee erachter. Als belangrijke motivatie
voor deelname noemen de ouders: ‘je goed voelen, over het
goede werk dat je doet voor je
buurt’ en ‘een steentje bijdragen aan een schoner milieu en
zo je kinderen op een leuke manier bewustmaken van hun omgeving’. Op de vraag wat zij zelf
het meest zouden missen aan De
BeestenBende, zeggen de kinderen onder andere: ‘Met elkaar
samenwerken, goed bezig zijn
voor de dieren ’ en ‘Complimentjes 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 Nederland. Al meer dan 14.000 kinderen 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 outfit en gewapend met knijpers.
Elk team heeft minstens één volwassen begeleider. Als blijk van
waardering maken de bendeleden in de loop van het schooljaar
allerlei spannende (dieren)avonturen mee. Al sinds 2015 loopt
De BeestenBende ook in Velsen,
verdeeld over buurten in de hele gemeente.
De kinderen maken via een presentatie op school kennis met
het project. Liefst 18 basisscholen in Velsen hebben de kinderen zo al de kans gegeven mee
te doen. Samen met ouders lopen de kinderen vervolgens in
de eigen vrije tijd, als echte vrijBelevingswereld
‘Je goed voelen
willigers, hun opruimrondjes.
van Velsense kinderen
over je goede werk’
Kijk voor meer informatie op
Want waar 3 op de 4 deelnemer- Niet alleen de kinderen maar www.mijnbeestenbende.nl. (Fotjes zich vóór het lidmaatschap ook de ouders voelen daarbij to: aangeleverd)

Aange naam!

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

Verkennende meting naar
ultrafijn stof in de IJmond gereed
IJmond - Het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu
heeft in opdracht van de provincie Noord-Holland verkennende metingen gedaan naar
ultrafijn stof in de IJmond. Gemiddeld werd in Wijk aan Zee
het meeste ultrafijn stof gemeten, daarna in Beverwijk en in
IJmuiden het minste. De metingen zijn uitgevoerd naar aanleiding van vragen van inwoners uit Wijk aan Zee.
Gedeputeerde Jeroen Olthof:
,,We doen voortdurend metingen
om het leefklimaat en de gezondheid in de IJmond te verbeteren.
We hebben met dit onderzoek
een beeld in welke mate ultrafijn
stof voorkomt in de IJmond. Dat
we ultrafijn stof kunnen meten, is
een relatief nieuwe ontwikkeling.
Er bestaan dan ook geen normen
voor. We kunnen vanaf nu wel periodiek meten hoe de hoeveelheid ultrafijn stof zich ontwikkelt.
Dat levert kennis en inzicht op
die nodig zijn om in de toekomst
grenswaarden te kunnen bepalen. Als er grenswaarden voor ultrafijn stof moeten komen, moet
dat op Europees niveau worden
bepaald.”

Trouwring gevonden in Velserbroek

Wat is ultrafijn stof?
Ultrafijn stof komt vrij bij verbranding, bijvoorbeeld bij de uitstoot
van weg- en vliegverkeer, huishoudens, scheepvaart en industrie. Ultrafijn stof zijn deeltjes
in de lucht die kleiner zijn dan
0,1 micrometer (10.000 keer kleiner dan een millimeter). Er zijn
nog geen wettelijke grenswaarden of gezondheidskundige advieswaarden voor ultrafijn stof.
Ga naar de website van het RIVM
voor meer informatie over ultrafijn stof.

verschillende onderzoeken in de
IJmond uit te voeren, waar dit onderzoek naar ultrafijnstof er één
van is.
Luchtkwaliteit IJmond verbetert
Jeroen Olthof: ,,Overigens zien
we dat door alle gezamenlijke inspanningen van overheden, industrie en bewoners de luchtkwaliteit in de IJmond de laatste
jaren meetbaar verbetert. De komende jaren blijven we daar sterk
op inzetten. We doen dat door
de luchtkwaliteit continu te meten, de industrie te stimuleren om
schonere technieken toe te passen, door de vergunningen aan te
scherpen en door goed te kijken
of de regels worden nageleefd.”

De provincie Noord-Holland
werkt samen met de gemeenten in de IJmond (Beverwijk, Velsen en Heemskerk) aan een balans tussen het economische belang van de industrie en het belang van een gezonde en veilige
leefomgeving in de IJmond. De
provincie brengt daarvoor met
Aanleiding: grafietregens
onderzoeken de vervuiling en, inIn 2018 en 2019 heeft het slak- dien mogelijk, het effect daarvan
verwerkingsproces bij Tata Steel op de gezondheid in beeld.
en Harsco verschillende keren geVerschillende bronnen
leid tot uitstoot met daarin gra- Meer informatie over de metinUit het onderzoek blijkt dat het fiet. Deze grafietregens zijn de gen staat op de website van het
ultrafijn stof komt uit de IJmond, aanleiding voor de provincie om RIVM. (Foto: aangeleverd)

Onderkomen handboogschutters
VZOS geheel vernieuwd

Velsen - Nadat ze op 12 maart
te horen kregen dat handboogschietvereniging VZOS de deuren moest sluiten vanwege het
coronavirus, hebben de leden
niet stilgezeten. Voorzitter Maarten Porsch: ,,Met inachtneming
van de maatregelen zijn we bezig gegaan om in de kantine de
elektra te vervangen, het plaIJmuiden - Abigail van Strien,
fond te vervangen, en de muroepnaam Abby, is geboren op
ren een make over te geven in
6 juli om 3.36 uur. Abby woog bij
de vorm en kleuren van blazoehaar geboorte in het Rode Kruis
nen. Het werd een complete verZiekenhuis in Beverwijk 4072
bouwing.’’
gram en was 53 centimeter lang.
Zondag 5 juli was het dan eindeHaar trotse papa en mama zijn
lijk zover, ze mochten weer open
Jan van Strien en Merel Stoop en
om het resultaat te laten zien aan
haar broertjes Casper van 11 en
de leden. De coronamaatregeJelle van 8 zijn dolblij met hun
len vertaald in een protocol via
kleine zusje.
de NOC NSF van de NederlandDeze foto werd een paar minuse Handboogbond zorgt ervoor
ten na haar geboorte genomen,
dat de leden veilig hun geliefde
meldt mama Merel.
sport weer binnen kunnen uitvoeren.
Maarten Porsch knipte voor de
gelegenheid een lintje door en
de leden kregen een glas met
herinnering mee naar huis.
Meer informatie over handboogVelserbroek - Per abuis is vorige tje’ geslopen. Het telefoonnum- den trouwring met inscriptie 31- schieten bij VZOS is te vinden op
week een fout telefoonnummer mer van de eerlijke vindster Mo- 01-1982 op de Rietkamp vond, is de vernieuwde website HBSVin ‘het verhaaltje bij een kabaal- nica Koudstaal, die een geelgou- 06-44658179.
ZOS.nl. (Foto’s: aangeleverd)

Aange naam!

waar ook Tata Steel is gevestigd.
Dit gebied bevat verschillende bronnen van uitstoot: staalindustrie, zware transporten en
scheepvaart. Elk van deze activiteiten produceert ultrafijn stof en
ze gebeuren dicht bij elkaar in dit
gebied. Hierdoor is het niet mogelijk om één specifieke bron aan
te wijzen. De metingen vonden
plaats in december 2019 en januari 2020. In deze periode kwam
de wind vooral uit het zuiden en
zuidwesten.

Bron aan informatie
www.lijfengezondheid.nl
MEDISCH

Boek ‘De Testofactor’ geeft tips:

Ook mannen kampen vaak met hormonale klachten
Om gezond en gelukkig te kunnen leven, is het essentieel dat de hormoonhuishouding in orde is. Dat zegt
voedingsdeskundige Ralph Moorman, coauteur van
het boek De Testofactor. Nadat hij eerder de vrouwelijke hormoonhuishouding al onder de loep nam
in ‘Hormoonbalans voor vrouwen’, verdiepte hij zich
nu samen met journalist Pim Christiaans, de voormalig 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 levensmiddelentechnologie aan de Universiteit Wageningen en deed vervolgens jarenlang onderzoek naar de link tussen voeding
en hormonen. Vijf jaar geleden beschreef hij in het boek
Hormoonbalans hoe vrouwen allerlei lichamelijke ongemakken, zoals menstruatiepijn, overgangsklachten en acne,
onder controle kunnen krijgen door hun hormoonhuishouding op orde te brengen. In het nieuwe boek De Testofactor behandelt hij de mannelijke hormoonhuishouding. Het
is een onderwerp dat door mannen vaak iets te gemakkelijk
terzijde wordt geschoven. Ralph Moorman: ,,Een vrouwenpraatje, vinden veel mannen. Ze associëren het vooral met
thema’s als menstruatie en overgang. Dat hormonen ook
juist bij mannen heel erg belangrijk zijn, beseffen 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 bloedsuikerspiegel op het juiste niveau blijft. `Word je door insulineresistent door overgewicht, hoog stressniveau en een inactieve leefstijl, dan gaat dit juist ten koste van de stabiele
waarde van je bloedsuiker.’’

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 heeft slaaptekort. Bovendien wordt een
deel van het testosteron in vetcellen omgezet in het vrouwelijke 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 hormonen? Ralph Moorman: ,,Daarvoor staan in het boek een
aantal tests. Die zijn bedoeld om vast te stellen of klachten 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 daardoor val je sneller terug in je oude patroon.’’ Het aanpassen van de leefstijl kan volgens Moorman goed gecombineerd worden met de Testofactor training voor een
vergroting van de spiermassa, verbetering van de conditie 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 buikstreek, 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
Waar bij vrouwen wordt gesproken over de overgang, ook
rimpels. Verder nog tips voor mannen om vooral dat laatwel menopauze genoemd, kent de man een soortgelijke
lichamelijke verandering; de penopauze. Ook dit heeft alles ste te bereiken? Ralph lacht: ,,Ja, zoek het gezelschap van
vrouwen op. Althans, als je op vrouwen valt. Het testoste maken met hormonen. Het gaat dan met name om het
teron stijgt al na vijf minuten, wanneer een heteroseksuhormoon testosteron. Ralph Moorman: ,,Op zekere leeftijd begint de productie van dat hormoon in het lichaam van ele man met een vrouw in contact is. Voor homoseksuele
mannen zal waarschijnlijk hetzelfde gelden voor de omgang
de man te dalen. Het gevolg is dat er spiermassa verdwijnt
met een man.’’
en er meer buikvet ontstaat. Maar er spelen nog meer
dingen. Het libido neemt af, een man voelt zich geleidelijk
Het boek De Testofactor van Pim Christiaans en Ralph Moorminder energiek worden en kan zelfs angstig of depressief
man wordt uitgegeven door CocoBooks en kost € 24,95.
worden. Het is een proces dat zich heel geleidelijk voltrekt

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

MEDISCH

Lockdown beïnvloedt nachtrust
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 heeft FactSnapp
een onderzoek uitgevoerd naar slaapproblemen
die zijn ontstaan sinds de intelligente lockdown.
Hieruit blijkt dat bijna een kwart van de Nederlanders slechter slaapt.
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) geeft aan dat hun slaappatroon 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 kwaliteit 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
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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 cultuur, 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.

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 geweizwam. Of een koraalzwam. Die lijken erg op elkaar, maar dat zoek
ik nog wel even voor jullie op.’ ‘Samen met Eveline Blok is zij boswachter communicatie en beleven bij Natuurmonumenten. Natuurmonumenten is een van de
grote drie beheerders van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland,
samen met PWN en Staatsbosbeheer. In de gemeente Velsen boffen we met de twee grote groenstroken aan weerszijden van de
gemeente. Waar aan de westkant het Nationaal Park ligt, ligt
aan de oostkant Recreatiegebied
Spaarnwoude.

Ruimte, rust én avontuur vind je hier!
Brede stranden en uitgestrekte
duinlandschappen. Verdwalen in
oude en jonge bossen. Weilanden en waterpartijen tot aan de
horizon. In IJmuiden vind je rust,
ruimte én avontuur.
Hier is voldoende plek voor winden watersporters. Kite- en windsurfers halen dagelijks hun hart
op in de branding. Maar ook voor
blokarters, vliegeraars en wandelaars is er voldoende ruimte
op het brede strand. En na de inspanning 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-Kennemerland. Misschien kom je zelfs

de big five van IJmuiden tegen
tijdens je avontuur! Waar aan de
rand van de dorpskernen bossen
met oude beuken en eiken het
landschap vormen, komen wandelaars en fietsers verderop in het
duingebied ruige zandverstuivingen tegen. Duintoppen waar
buizerds hoog boven vliegen op
zoek naar hun prooi.
Geniet met de fiets, lopend of
vanaf het water van al het groen
en al de ruimte in Recreatiegebied Spaarnwoude. Dit gebied is
zo veelzijdig dat je aan een dag
niet voldoende hebt. Fietsroutes, klimwanden, kanovijvers en
bezoekers kunnen zelfs met terreinwagens rijden. Of de witte pi-

door het duinviooltje, het konijn, de zandhagedis en de kleine parelmoervlinder’’, zegt Eveline. ,,Uiteraard heb je dan ook een
big five. De ree, het damhert, de
Schotse hooglander, het konikpaard en de buizerd.’’
,,Ik geniet juist iedere keer weer
van de vele uitzichten vanaf de
verschillende duintoppen. Die
zijn iedere keer weer anders’’, besluit 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 terwijl ouders een bakje koffie drinken op het terras. Of jongeren
Nationaal Park
die leren in de informatieboerdeZuid-Kennemerland
rij over koeien, varkens, schapen,
Op de parkeerplaats bij ingang maar bijvoorbeeld ook over bijDuin en Kruidberg staan Eveline en en kruiden’, steekt boswachter
en Jowien te wachten voor een Theo Brouwer meteen van wal op
rondwandeling door dit bijzon- de parkeerplaats bij Zorgvrij.
dere gebied. Meteen in het be- Theo is boswachter in Recreagin is er al discussie waar de da- tieschap Spaarnwoude. Hij is in
mes eerst heen gaan. ,,Alle plek- dienst van Recreatie Noord-Holjes zijn zo mooi. En er is zoveel te
zien.’’ Jowien, die zelf 13 jaar lang
midden in dit gebied heeft gewoond, krijgt gelijk. 200 honderd
meter verderop steekt ze meteen
van wal. ,,Zie je deze boom? Dat is
een taxus. Die heeft de heer Cremer vroeger laten aanplanten. Zo
had hij in de winter ook een groen
uitzicht vanuit zijn landgoed.’’ ,,De
naalden zijn wel giftig’’, vult Eveline aan. Waarop Jowien meteen
toevoegt dat de reeën precies
weten in welk jaargetijde de naalden wel eetbaar zijn.

ste af door een snowboard of ski’s
onder te binden.
Verschillende fiets- en wandelroutes leiden bezoekers ook door
en langs de buitenplaatsen Beeckestijn en Velserbeek. Plekken
waar mensen even op adem kunnen 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 fiets 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. Ervaar IJmuiden Rauw aan Zee. (Fo- Even verderop vertelt ze dat je
goed de verschillen in het landto: Erik Baalbergen)
schap kunt zien tussen de verschillende vroegere beheerders.
,,Overal in het duingebied zie je
dennenbosjes. Deze zijn aangelegd voor de mijnbouw. Dennenhout kraakt namelijk voordat het
hout breekt en een mijngang instort terwijl eikenhout dat niet
doet. De dennenbossen die bovenop de duintoppen groeien
zijn op advies van de beroemde
natuurbeschermer Jac. P. Thijsse
juist op die plek geplant. Zo blijven duintoppen goed zichtbaar.
De heer Cremer was veel pragmatischer ingesteld. Dus hij plantte de dennenbomen tussen de
duinpannen waar ze beter groeien en eerder gekapt kunnen wormaterialen voor watersport te de Reddingsbrigade. Wanneer den voor gebruik.’’
huur.’’
die er niet zijn is ons personeel
Joris zelf heeft over de hele we- aanwezig om een oogje in het zeil ,,Ook de verschillende voerakkerreld gekitesurft en vindt IJmui- te houden. Helemaal leuk is de tjes zijn aangelegd door de heer
den een geweldige plek voor de vaste zandbank die ontstaat vlak Cremer. Voor de fazantenjacht’’,
sport. ,,Het water blijft lang on- naast de pier! Deze zorgt voor haakt Eveline in. ,,In het voorjaar
diep, dus beginners kunnen hier een mooie permanente golf. Een zie je rond deze akkertjes nog wel
ook makkelijk uit de voeten. Ver- extra bonus voor deze fijne plek.’’ eens narcissen bloeien. Vrouwen
der zijn de windomstandigheden www.windseekers.nl. (Foto: aan- mochten niet jagen in die tijd,
dus die legden bloemenveldjes
altijd goed en is er toezicht van geleverd)
aan, rond die grasvelden.’’
,,Een dag is voor mij geslaagd als
ik dieren ben tegengekomen in
het duin. Of ik nu op de fiets ben
een route wandel. En die kans
is erg groot. Qua flora en fauna
hebben we ook een small five. Op
nummer één staat uiteraard het
bloemetje de parnassia, gevolgd

Die gasten beginnen chagrijnig
aan hun dag, maar je ziet ze helemaal opklaren tijdens het snoeien van de wilgen. Het is een leuke en leerzame dag’, zegt Theo.
’Maar er gebeurt zoveel meer hier
in dit gebied waar je kunt fietsen,
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 klimmuur en de Watergeus voor allerlei buitenactiviteiten. En je hebt
SnowWorld waar je kunt skiën.’’
,,In 1970 werd de eerste boom geplant door toenmalig staatssecretaris 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 IJdijk is nog steeds zichtbaar in het
landschap’’, vertelt Theo enthousiast onder de fruitbomen. ,,Ik
doe dit werk nu 12 jaar. En iedere dag met veel plezier. Natuurlijk
maak je ook wel eens dingen mee

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 watersporters.
,,En dat is goed bevallen! Dit seizoen 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 flink uitgebreid. We krijgen een compleet
nieuw terras en er komen kleedkamers en lockers waar je je spullen permanent kunt opslaan. Dan
hoef je niet steeds alles van huis
mee te slepen. Ook zijn er straks

Op avontuur bij De Watergeus
,,Het klinkt misschien een beetje
cliché maar dit is echt het mooiste 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 avontuurlijke activiteiten. En waar bezoekers 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 alles kunnen organiseren. Van bedrijfsfeesten inclusief barbecue
tot schoolreisjes en kinderpartijtjes. Maar ouders kunnen ook
op het terras genieten van een
drankje terwijl ze hun kinderen

land en wordt ook weleens uitgeleend aan Natuurmonumenten. Dan helpt hij bijvoorbeeld
op Buitenplaats Beeckestijn. ,,Wat
een boswachter doet? Hij of zij is
allereerst gastheer of -vrouw van
het gebied en daarnaast toezichthouder. Ik ben handhaver en samen met mijn collega’s help ik
bij evenementen. Ook ben ik zelf
verantwoordelijk voor educatie.
Ik geef rondleidingen, presentaties en houd contact met ketenpartners, zoals Sportvisserij Nederland of de wijkagent.’’
,,Het leukste vind ik om met een
groep jongeren van het Vellesan
College het gebied in te gaan.

die minder prettig zijn, zoals bedreigingen of andere nare zaken.
Maar toch kan ik me geen mooier
beroep voorstellen.’’
Tot slot wil de geboren en getogen IJmuidenaar nog een ding
kwijt. ,,De gemeente Velsen is zo
mooi. Kijk nou om je heen. En je
hebt hier alles ook nog eens gewoon op fietsafstand.’’ En daar
zijn de twee boswachters van Natuurmonumenten het helemaal
mee eens.
www.np-zuidkennemerland.nl
www.spaarnwoude.nl
(Foto: aangeleverd)

Boerderij Zorgvrij: stoer en leerzaam
Bijna iedere Velsenaar kent Informatieboerderij Zorgvrij. Een plek
waar bezoekers kennis kunnen
maken met een biologisch veeteeltbedrijf. Zij leren hoe een glas
melk en een stukje vlees geproduceerd worden. Daar hebben
mensen vaak geen idee van.

de afdeling educatie. En inmiddels is zij een schakel in een geoliede machine van fijne collega’s
en vrijwilligers. Ze sprankelen van
ideeën.

,,50 jaar geleden heb ik de eerste aanplant van bomen in Recreatiegebied Spaarnwoude nog
zien zwemmen in het meer. En Wij bezorgen mensen een onverwillen bezoekers het recreatiege- getelijke dag in de buitenlucht’’, Karin Drijver werkt al 33 jaar op meegemaakt. Nadat ik gewerkt
bied verder verkennen? We ver- besluit Naut. www.dewatergeus. de boerderij in Spaarnwoude. heb als biologiedocent, ben ik
Destijds stond ze aan de wieg van hier aan de slag gegaan. Als eduhuren kano’s, steppen en fietsen. nu. (Foto: Mark Sassen)

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 rapen, koeien melken en boter maken. Daar maken ze daarna pannenkoeken van. De lekkerste ooit
uiteraard! De boerderij is stoer en
heel leerzaam.’’
www.spaarnwoude.nl/zorgvrij

