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* Tevens inkoop zilver (Altijd hoogste prijs)
Lange Nieuwstraat 401 • 1971 GD IJmuiden
Telefoon: 0255 - 51 99 88
Internet: www.amberjewels.nl
Breestraat 120 • 1941 EM Beverwijk
Telefoon: 0251 - 22 50 23
Internet: www.renepost.nl

Nog steeds geen blauwe vlag
voor strand in IJmuiden
IJmuiden - Ook dit jaar zal het
strand van IJmuiden het moeten doen zonder blauwe vlag. De
blauwe vlag is een internationale milieuonderscheiding, die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachthavens die aangetoond hebben schoon en veilig
te zijn. Vorige week werd bekend
gemaakt dat 182 locaties in Nederland de blauwe vlag hebben

verworven. IJmuiden is daar voor begeerde erkenning weer terughet vierde jaar op rij niet bij.
komt.
De gemeente Velsen licht toe:
In 2017 werd de blauwe vlag ,,De blauwe vlag wordt toegeniet toegekend, nadat er spra- kend als de waterkwaliteit meerke was geweest van een bacteri- dere jaren achter elkaar ‘uitsteologische verontreiniging op het kend’ is. Het is dus niet zo dat je
strand van IJmuiden. Weliswaar meteen een blauwe vlag krijgt als
is dat probleem allang achter de de waterkwaliteit één jaar uitsterug, maar in dergelijke situaties kend is. Omdat de waterkwaliteit
duurt het even voordat de fel- in de afgelopen jaren ‘goed’ was
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en niet ‘uitstekend’ is er dit jaar
(nog) geen blauwe vlag toegekend. Om deze blauwe vlag toegekend te krijgen, zal de waterkwaliteit dus eerst een aantal jaren ‘uitstekend’ dienen te zijn.’’

Internet: www.renepost.nl

Braak Velsen is gesloten
vanaf 18-07 t/m 16-08
in verband met Bouwvak.

De stranden van Wijk aan Zee en
Bloemendaal aan Zee hebben wel
een blauwe vlag gekregen. (Foto:
Erik Baalbergen)

“SAMEN maken we het
ZOVEEL MOOIER“
Aannemersbedrijf Braak Velsen, Showroom: Duinvlietstraat 102 Velsen-Noord
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HET KANTOOR A/D ZEEWEG OP
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Vorige week woensdagavond vertrok de King weer richting Newcastle en de Princess ging verhalen naar de terminal. (Foto: aangeleverd door Havendienst)

DFDS heeft veerdienst
IJmuiden-Newcastle hervat
IJmuiden - Nu de Britse regering heeft besloten om vanaf 10
juli de nieuwe versoepelingen in
te voeren heeft ferrymaatschappij DFDS de route van IJmuiden
naar Newcastle op 15 juli heropend.
De ferrydienst werd opgeschort
nadat Groot-Brittannië in maart
de lockdown aankondigde.

Nederland staat op de lijst van
meer dan 50 landen die onder
de nieuwe reismaatregelen vallen, wat betekent dat Nederlanders vanaf 10 juli zonder veertiendaagse quarantaineverplichting weer naar Engeland kunnen reizen. Daarom neemt de
ferrymaatschappij nu boekingen
aan voor de zomer en de maan-

den erna. De afgelopen maanden heeft DFDS haar cruiseschepen gereed gemaakt voor social
distancing en de nieuwe manier
van reizen. De passagierscapaciteit op de route wordt beperkt
om ervoor te zorgen dat iedereen voldoende afstand kan houden.
Daarnaast zullen er gespreide

in- en uitstapprocedures worden
gehandhaafd, de bemanning zal
mondkapjes en handschoenen
dragen en passagiers wordt geadviseerd een mondkapje te dragen tijdens het boarden en verlaten van het schip. Tevens zijn er
tijdelijke maatregelen geïntroduceerd voor een ontspannen restaurantervaring.
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Revisie klokken stadhuis
vertraagd
Inwoners missen de uurwerken van de toren van het gemeentehuis. Woensdag 3
juni vertrokken ze op een grote kraanwagen naar de Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij in Asten voor restauratie. De
herstelwerkzaamheden zouden ongeveer
een maand duren. De tijd snelt voorbij,
inmiddels is het half juni en de uurwerken
laten nog op zich wachten. De Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij verontschuldigt zich voor de onvoorziene vertraging
, Piet van Lieshout legt uit:

‘De uurwerken blijken in veel slechtere staat
te zijn dan we van tevoren hadden ingeschat.
En het uit elkaar halen van het uurwerk was
een ingewikkelde klus, waardoor het minder snel ging dan gedacht. Het verwijderen

van de verflagen en het schoonmaken van
het uurwerk is handwerk en kostte meer
tijd dan verwacht. Ook het aanbrengen van
een laagje zink op de stalen frames duurde
langer. Daarnaast heeft onze leverancier leveringsproblemen door corona. Vanaf vandaag hebben we vier weken bedrijfsvakantie. Half augustus starten we met het laatste
onderdeel van de restauratie: het vergulden
van de uurwerken met bladgoud. Het uitharden van het bladgoud duurt vijf weken.
Al met al verwachten we de gerestaureerde
uurwerken tussen 21-25 september terug te
plaatsen.’

LOKA

Ook als gemeente begrijpen we dat inwoners hun uurwerken missen. Maar na de zomer hangt er wel weer ‘kwalitijd’.

Voor de tweede keer verkiezing
Duurzaamste Huis van Nederland

De Nationale Duurzame Huizen Route
gaat deze zomer weer op zoek naar het
Duurzaamste Huis van Nederland. Met de
verkiezing wil de organisatie huiseigenaren de welverdiende waardering geven
voor hun prestaties op het gebied van
duurzaam wonen. Daarnaast is het een
kans om anderen te inspireren om zelf
ook aan de slag te gaan. Alle huiseigenaren die hun woning hebben verduurzaamd, kunnen deze aanmelden op de
website en meedoen met de verkiezing.

het feestelijke (mogelijk online) verkiezingsevent op 20 november 2020.

De verkiezing wordt mogelijk gemaakt door
het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, de Volksbank, de provincies Drenthe, Friesland, Gelderland en
Zeeland.
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Trotse huiseigenaren in heel Nederland kunnen zich tot 8 september aanmelden voor de
verkiezing via www.duurzamehuizenroute.
nl/verkiezing. Staat uw woning nog niet op
de website? Meld dan eerst uw woning aan
als voorbeeld. Een deskundige jury neemt
de inschrijvingen vervolgens door en kiest
in verschillende categorieën een winnaar.
De jurywinnaars worden bekend gemaakt op

De Nationale Duurzame Huizen Route
Onder andere gemeenten Velsen ondersteunt de Nationale Duurzame Huizen Route: een onafhankelijk platform waar huiseigenaren hun ervaringen met duurzaam
bouwen en wonen delen. Zo zijn de woningen een bron van inspiratie en informatie
voor mensen die zelf aan de slag willen met
hun huis. Huiseigenaren kunnen online vragen beantwoorden en hun woning tijdens
de Duurzame Huizen Route op 31 oktober
of 7 november aanstaande (mogelijk online)
openstellen voor bezoekers.

Compleet zomerprogramma
voor jeugd in Velsen!
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Jongeren in Velsen kunnen zich van 6 juli
t/m 14 augustus inschrijven voor zomerse
activiteiten! In het programma staan activiteiten zoals levend stratego, basketbal,
muziek maken of zelfs het volgen van een
musical workshop! Alle activiteiten zijn te
vinden op: velsen.nl/zomerprogramma.

Wethouder jeugd Sebastian Dinjens: ‹De coronacrisis heeft een enorme impact op jongeren. De scholen gingen fysiek dicht, sportfaciliteiten werden gesloten en evenementen
werden afgelast. Voor sommige jongeren zullen ook de vakantieplannen gewijzigd zijn of
zelfs helemaal niet doorgaan. Om er ondanks

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

Activiteiten
Het programma bevat activiteiten voor jeugd
van 4 tot en met 20 jaar. Bijna elke dag van
de vakantie is er een activiteit op het gebied
van sport, spel of muziek. Het programma is
tot stand gekomen door een samenwerking
met Stichting Welzijn Velsen, het Sportloket, SportSupport, KOEL en 3x3 Unites. Kijk
voor meer informatie op velsen.nl/zomerprogramma.
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Viaduct Driehuis dicht door
werkzaamheden
Vanaf maandag 27 juli 2020 beginnen we
aan fase twee van de werkzaamheden aan
de Van den Vondellaan. In deze tweede
fase is de rotonde van de Nicolaas Beetslaan/Hiëronymus van Alphenlaan en de
weg onder het viaduct afgesloten. Dit
betekent dat de onderdoorgang tijdelijk
niet gebruikt kan worden door verkeer.

De eerste fase van de werkzaamheden aan
de Van den Vondellaan is deze week afgerond. Het gebied tussen de twee rotondes
heeft dan een nieuw wegdek en is weer bereikbaar voor bewoners via de rotonde Waterloolaan/Driehuizerkerkweg.
Rotonde bij viaduct dicht
Maandag 27 juli start de aannemer met de
wegwerkzaamheden van de 2de fase van dit
project. De weg vanaf de rotonde Nicolaas
Beetslaan/Hiëronymus van Alphenlaan tot
aan het spoorviaduct wordt dan opengebroken. De rotonde wordt opnieuw aangelegd
en voorzien van vrijliggende fietspaden. Autoverkeer kan tijdens deze werkzaamheden
niet door de onderdoorgang.
Verkeersmaatregelen
Doorgaand verkeer (vanuit IJmuiden en

Santpoort) wordt omgeleid via de N208, zie
het plaatje voor meer informatie. Tijdens de
werkzaamheden is het dus niet mogelijk om
met de auto via het viaduct vanuit Santpoort
naar Driehuis of vanuit Driehuis naar Santpoort te komen. Dit kan alleen via de omleiding op de N208. Fietsers, brommers en
voetgangers kunnen wel onder het viaduct
door.
Busverbinding
Ook de bussen van Connexxion rijden om
tijdens het werk. Zij rijden via de HOV-busbaan. Meer informatie hierover en over tijdelijke bushaltes kunt u vinden op
www.connexxion.nl.
Afronding fase 2
De planning is dat 28 augustus fase 2 (en dus
het hele werk) afgerond is. Dit onder voorbehoud van onvoorziene zaken.
Vragen?
Heeft u vragen over de werkzaamheden, dan
kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum van gemeente Velsen via telefoonnummer 140255 (zonder kengetal ervoor).

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

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

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

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

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

Aanvragen
Geplaatst op www.overheid.nl (zie Berichten over uw buurt) op 23 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 11 juli tot en met 17 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
Pruimenboomplein 79, plaatsen balkonbeglazing (13/07/2020) 73125-2020
Slingerduinlaan 4, verduurzamen aula en
bijgebouwen van Begraafplaats Duinhof
(13/07/2020) 73179-2020 (gemeentelijk monument)
Kromme Mijdrechtstraat 59, vergroten zolderverdieping (13/07/2020) 73301-2020
Acaciastraat 13, plaatsen dakopbouw
(13/07/2020) 73357-2020

Dirk Hartoghstraat 56, plaatsen dakopbouw
(14/07/2020) 73360-2020
De Ruyterstraat 95, plaatsen dakopbouw
(14/07/2020) 73809-2020
Briniostraat 12, realiseren smart tech lokaal
(14/07/2020) 73817-2020
Duinstraat 4, nieuwbouw 4 bedrijfsruimtes
met kantoren (16/07/2020) 74359-2020
Marktplein 44 – 58, uitbreiden winkels, wijziging gevels appartementen (16/07/2020)
74394-2020
Cederstraat 46, plaatsen dakopbouw
(16/07/2020) 74763-2020
Velsen-Zuid
Heuvelweg 6, tijdelijk afwijken bestemmingsplan tijdens evenement Strong Viking
Hills Brother Edition 2020 (16/07/2020)
74548-2020
Velsen-Noord
Van Rijswijkstraat 2, plaatsen 2 dakkapellen
(16/07/2020) 74821-2020
Santpoort-Noord
Groenelaantje 6 0043, vergroten tuinhuisje
(11/07/2020) 72761-2020

Beekvlietstraat 17, terugbrengen 2 dakkapellen naar 1 dakkapel (16/07/2020) 746822020
Driehuis
Driehuizerkerkweg 140, moderniseren woning (17/07/2020) 75118-2020(gemeentelijk
monument)
Van den Vondellaan, Station Driehuis, toegankelijk maken station voor mindervaliden en upgraden luifels (16/07/2020) 748192020
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor
een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk
Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255
Verlengen beslistermijn
IJmuiden
De Lumeystraat 31, plaatsen dakopbouw en
gevelwijziging (13/07/2020) 51185-2020
Willebrordstraat 45, legaliseren kamerverhuur (4 kamers, 4 personen) (16/07/2020)

59170-2020
Driehuis
Driehuizerkerkweg 123, kappen 20 bomen
(14/07/2020) 51844-2020
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
Driehuis
P.C. Hooftlaan 71, verbouwen, vergroten atelier (14/07/2020) 53451-2020
Verleende APV vergunning (escortbedrijf )
Velsen-Noord
Grote Hout of Koningsweg 229, exploiteren
escortbedrijf van 7 juli 2020 tot 7 juli 2021
(Clear Consultancy) (17/07/2020) 287672020
Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen
maakt bekend dat hij in de periode van 11 juli
tot en met 17 juli 2020 de volgende aanvragen
voor een evenementenvergunning heeft ontvangen op grond van de Algemene plaatselij-
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nemermeer 27 (17/07/2020) 75030-2020

(13/07/2020) 73306-2020

Velsen-Zuid
Mountainbike Evenement Spaarnwoude, op 12 september 2020 van 09:00 tot 21:00 uur, op 13 september 2020 van
09:00 tot 19:00 uur, locatie: Heuvelweg 6 (Spaarnwoude)

Strong Viking Brother Edition, op 10 en 11 oktober 2020 van
08:00 tot 21:00 uur, locatie: Genieweg 46 (Spaarnwoude)
(16/07/2020) 74487-2020

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-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Een voorlopige voorziening kan alleen

worden aangevraagd, indien er ook een
bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van het besluit is tussen
haakjes vermeld.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Dokweg 17 A, vervangen reclame (zuil en
luifel) (14/07/2020) 54407-2020
Zeeweg 1, brandveilig gebruik ruimte voor
dagbesteding (14/07/2020) 17792-2020
Plein 1945 nr. 55, vergroten restaurant (achterkant) (16/07/2020) 30184-2020
De Lumeystraat 31, plaatsen dakopbouw inclusief dakkapel en gevelwijziging (o.a. erker) (16/07/2020) 51185-2020
Tuindersstraat 97, plaatsen dakopbouw inclusief dakterras (17/07/2020) 62012-2020

Tuindersstraat 1, veranderen voorgevel
(ramen en buitenisolatie) (17/07/2020)
40410-2020
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 259, plaatsen warmtepomp/airco-unit achtergevel (14/07/2020)
61963-2020
Beecksanghlaan 36, verduurzaming en renovatie woning (15/07/2020) 63713-2020
(gemeentelijk monument)
Santpoort-Noord
Hageveldlaan 16, plaatsen erker (voorzijde)
(17/07/2020) 65213-2020
Driehuis
De Genestetlaan 31, wijzigen constructie (draagmuur en begane grondvloer)
(14/07/2020) 66872-2020
Velserbroek
De Zeiler 54, realiseren aanbouw (voorzij-

de) (14/07/2020) 63008-2020
Fregat 87, realiseren schuur (zijgevel)
,2 dakkapellen (voor- en achterzijde)
(15/07/2020) 66252-2020
De Kamp 61, aanpassen kozijn (voorgevel)
(15/07/2020) 61172-2020
De Zeiler 166, plaatsen dakopbouw (achterzijde) (15/07/2020) 58512-2020
Waterlobelia 4, plaatsen 2 dakkapellen
(voor- en achterzijde) (17/07/2020) 727082020
Watergentiaan 16, plaatsen erker (voorgevel) (17/07/2020) 61786-2020
Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning geweigerd voor:
IJmuiden
Steentijm 25, plaatsen gedeeltelijke ondergrondse berging met hellingbaan
(16/07/2020) 38788-2020

Voorbereidingsbesluit Woongebruik
Aankondiging
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 28 mei 2020 heeft besloten
dat een paraplubestemmingsplan wordt
voorbereid voor de plangebieden, zoals
weergegeven op de bij dit besluit behorende verbeelding.
Aanleiding
Het voorbereidingsbesluit heeft tot doel de
verdere groei van kamerverhuur, het opsplitsen van woningen, bed and breakfast en het
bedrijfsmatig verstrekken van logies tegen te
gaan. Bij een omgevingsvergunning kan hiervan worden afgeweken. Het college van burgemeester en wethouders kan aan de omgevingsvergunning voorschriften verbinden,
waaronder het verlenen van een omgevingsvergunning voor een bepaalde periode.
Het voorbereidingsbesluit geldt voor één
jaar. In dat jaar wordt een paraplubestem-

mingsplan voor de bestemmingsplannen,
waarop dit voorbereidingsbesluit betrekking
heeft, opgesteld en in procedure gebracht.
Het voorbereidingsbesluit treedt in werking
met ingang van de dag na bekendmaking ervan.
Plan inzien
Het voorbereidingsbesluit ligt met ingang van 24 juli 2020 (idn NL.IMRO.0453.
VB0000ANTISLPITWO2-R001) gedurende
zes weken voor een ieder ter inzage.
Hier kunt u het plan inzien:
• Bij het Klant Contact Centrum, gemeente Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden.
• Digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Wettelijk is bepaald dat tegen het voorbereidingsbesluit geen bezwaar en beroep kan
worden ingesteld.

Verkeersmaatregel
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn

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

•

•

plaatsen van borden E6 zoals bedoeld in
bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten:
•

drie parkeerplaatsen aan het Zeewijkplein op de gezamenlijke parkeerplaats
aan te wijzen als algemene gehandicaptenparkeerplaats, door middel van het

Kapmeldingen
Deze bomen worden geruimd:
• Een wilg in de Grahamstraat in IJmuiden t.h.v. Komeet huisnummer 218-228,
de wilg is in slechte staat.

Een abeel aan de Havenkade in IJmuiden, tussen Orionweg/Dokweg

Twee knotlindes aan het Oosterpad in
Velsen-Zuid vanwege rotting in de holte
van de stam.

van Velsen.
Nadere informatie
Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie van verkeersbesluiten plaats in de digitale
Staatscourant.
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Door Erik Baalbergen
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EDITIE 9
IJMUIDEN & VELSEN-N.
Kantooradres
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Tel. 0255-533900
Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur
vrijdag 09.00-15.00 uur
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
Advertentieverkoop
Jeroen van Duijn
Mobiel 06-33836478
Gerda Ritskes
Mobiel 06-45708874
Ellen Gouda
Mobiel 06-51128572
Advertentie-tarieven
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Renée Wouwenaar
Marja van der Wulp
Raimond Bos
Arita Immerzeel
Directie
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.jutter.nl/
kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
Kennemerland PERS B.V.
Onderdeel van Regio Media
Groep B.V.
Oplage de Hofgeest: 13.400
Oplage de Jutter: 18.400
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden,
dient ondertekend te zijn en
voorzien van naam, adres, 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.

Expert Wisker, een
vertrouwd gezicht
op de Lange Nieuw
IJmuiden - ,,In principe verkopen
we alle producten waar een stekker aan zit. En die grens is vrij duidelijk. Wel een waterkoker, maar
voor een fluitketel zullen klanten
ergens anders heen moeten’’, vertelt Roy Wisker enthousiast. Hij is
alweer de vierde generatie die in
de elektronicaspeciaalzaak werkt.
Een echt familiebedrijf. ,,We bestaan al 90 jaar en hebben veel
vaste klanten. Mijn overgrootvader is in de jaren ’30 begonnen
op de Wijk aan Zeeërweg met
een rijwielenzaak. Toen mijn opa
in de winkel kwam in 1950 werd
het assortiment uitgebreid met
verlichting en later radio’s en televisies. Sinds 1973 zitten we op
de Lange Nieuwstraat. We waren
de tweede Expert die zijn deuren
opende.’’
Vier fases van de coronacrisis
,,We wisten niet zo goed wat we
moesten verwachten van de coronacrisis. Dat geldt natuurlijk
voor iedereen. Er was heel veel
onzekerheid. Maar uiteindelijk
heeft het redelijk uitgepakt voor
ons. Die periode is eigenlijk op
te delen in vier fases. In het begin ging iedereen hamsteren. Dat
betekende voor ons een boost in
het aantal verkopen van vriezers
en koelkasten. We merkten vooral ook dat we de oude vriezers
niet mee hoefden terug te nemen. Normaal doen we dat uiteraard wel. Klanten gebruiken het
echt om extra voorraden thuis op
te slaan. In de tweede fase bleek
dat de kappers lang dicht zouden zijn. Toen hebben we vrij veel
vraag naar tondeuses en baardtrimmers gehad. Het warme voorjaar viel samen met de coronacrisis. En veel mensen moesten
thuiswerken. Dus we hebben in
de derde fase meer airco’s en ventilatoren verkocht dan normaal.

En uiteindelijk bleek in de vierde
fase dat mensen deze zomer niet
op vakantie gaan. Dat biedt dus
ruimte in de portemonnee voor
een nieuwe televisie.’’
Service en kwaliteit
Expert Wisker heeft vooral producten van de kwalitatief goede
en bekende merken in het assortiment. Televisies van Samsung,
witgoed van Bosch en audio van
Sonos en Marshall. ,,Vooral dat
laatste merk is een hele mooie
toevoeging aan ons assortiment.
De boxen zien er heel leuk uit en
ze hebben een goede geluidskwaliteit. De meeste producten
die we op voorraad hebben kunnen we dezelfde dag nog leveren. Snelle service is erg belangrijk voor ons. Ook tijdens de intelligente lockdown zijn we doorgegaan met service en leveringen aan huis. Uiteraard hebben
we daarbij rekening gehouden
met RIVM-richtlijnen. We installeren de televisies, wasmachines
en drogers bij de mensen thuis.
De oude nemen we mee terug.
Klanten herkennen ons. We zijn
een aanspreekpunt, dichtbij, in
de buurt. Dus hebben ze een probleem, dan denken wij mee in oplossingen. Gaat er plotseling een
televisie of koelkast stuk? Dan
zetten we een leentoestel neer
totdat de nieuwe binnenkomt.’’
Klanten die op zoek zijn naar bijvoorbeeld een nieuwe televisie, baardtrimmer of koptelefoon
moeten zeker eens binnen stappen bij Expert Wisker. Ze zijn te
vinden op Lange Nieuwstraat
457. Of check hun Facebookpagina voor het laatste nieuws. (Foto:
aangeleverd)
Centrum IJmuiden.
Kom gewoon eens langs!

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!
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Motorendraaimiddag in
Zee- en Havenmuseum
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www.jutter.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt op FSC-Mix
papier van verantwoorde herkomst.
WWW.HOFGEEST.NL
WWW.JUTTER.NL

IJmuiden - Zaterdag 25 juli van
13.00 tot 17.00 uur draaien de
motoren in de motorenhal van
het Zee- en Havenmuseum.
In de motorenhal staan diverse
oude motoren van onder andere Brons, Kromhout, Industrie en
Bolnes opgesteld. De meeste zijn
oude scheepsmotoren, maar er
staan ook motoren die voorheen
in een gemaal dienst deden. Gedurende de middag worden de
motoren opgestart door de machinisten. Leuk om te combineren met een bezoek aan de ten-

WWW.PLUSWIJZER.NL

WWW.PLUSWIJZER.NL

toonstelling SAIL IJmuiden en/of
Koopvaardij en Visserij 75 jaar bevrijd. Via de website van het museum kan vooraf een tijdslot voor
entree van het museum worden
gereserveerd en dit wordt aanbevolen door het museum.
Het museum is regulier geopend
op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 13.00 tot 17.00
uur. De museumkaart is geldig.
Zie voor meer informatie en reserveren van een tijdslot www.
zeehavenmuseum.nl. (Foto: aangeleverd)

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
“zegenende” aalscholver, een alledaagse verschijning op de
grens van IJmuiden en het water.

in staat om lange tijd diep onder water achter vis aan te jagen.
Dat komt omdat het verenkleed
van de aalscholver veel water opneemt en daardoor weinig lucht
bevat zodat de vogel onder water
minder opwaartse druk onderRond het strand, de duinen, de En als er dan weer ‘ns een bijzon- vindt. Maar ook dit voordeel heb
pieren, het kanaal en de havens der vogeltje is gespot, kunnen we se nadeel: de aalscholver moet
zijn we wel gewend aan ontmoe- hele zwermen vogelspotters be- z’n verenkleed na gebruik “te drotingen met vis- en waterminnen- groeten.
gen” hangen. Dat doet hij door
de vogels. Natuurlijk genieten we Van al deze watervogels is de aal- lange tijd met gespreide vleugels
allemaal van de zang, de zicht- scholver een opvallende verschij- op een paaltje of steen te staan.
bare sporen en de “hartelijke be- ning op vooral rustige plekjes bij Andere watervogels hebben hier
groetingen” van onze meeuwen; strekdammetjes en steigers. Leuk geen last van, omdat hun verendat hoort nu eenmaal bij een ha- om te zien, voor niet-vissers dan. kleed vettig en daardoor waterafvenplaats. Maar het IJmuider ar- Voor de vissers ligt dit anders, stotend is.
senaal aan watervogels omvat want de aalscholver is met z’n lekveel meer dan de diverse soorten kere trek in spartelverse vis een Tijdens een wandelingetje, een
meeuwen die we hier zien en ho- geduchte concurrent voor zowel klein maandje geleden langs de
ren.
de beroeps- als hobbyvisser. Met werkzaamheden rond de Halkade
gespreide vleugels lijkt het of de kwam ik deze aalscholver tegen.
Zo komen we op het strand vaak aalscholver de zegen uitspreekt Hij of zij – wie het weet mag het
drieteenstrandlopertjes tegen. over het water en al wat zich in en zeggen – staat regelmatig met
Dat zijn die “mini-meeuwtjes” die op het water bevindt. Vooral ‘in’, collega’s aan het einde van een
altijd gehaast langs de vloedlijn want de aalscholver is een kei in steiger de was te drogen. Vanuit
dribbelen. Ook vinden we daar, het maken van duikvluchten tot mijn positie leek het net of deze
waar IJmuiden en het water el- diep in het water.
vogel onze hoge vuurtoren wilkaar ontmoeten, onder meer
de omarmen en kussen. Op eerganzen, zwanen, eenden, schol- In tegenstelling tot veel ande- biedige afstand heb ik dit intieme
eksters, reigers en aalscholvers. re watervogels is de aalscholver moment kunnen vastleggen.

Dierenspeciaalzaak Discus Bormann,
goed voor ieder huisdier
IJmuiden - Op Marktplein is dierenspeciaalzaak Discus Bormann
gevestigd. Als klanten er binnen
stappen worden ze negen van de
tien keer direct geholpen door
één van de medewerkers. ,,De
klant direct, vriendelijk en vakkundig bedienen. Dat is wat wij
toch wel erg belangrijk vinden’’,
zegt Wayne Sanders, bedrijfsleider van Discus in IJmuiden.
,,Klanten komen bij ons vanwege hun huisdieren. Heel vaak is
dat hun maatje. Hun kameraad.
Daar willen ze alleen het beste
voor. En dat geldt ook voor de
service die we verlenen. In een
ongedwongen, persoonlijke en
huiselijke sfeer helpen wij ze met
het geven van de juiste adviezen
op maat.’’
Alles voor je huisdier
Bij Discus IJmuiden hebben ze alles voor honden, katten, vogels,
knaagdieren en vissen. Van aquariumfilters, manden, speeltjes tot
aan gespecialiseerde voeding.
Zo hebben ze bijvoorbeeld verschillende soorten speciale voeding van Jarco Veterinair. Voor
honden met bijvoorbeeld overgewicht, stramheid, vacht-, of
maag- en darmproblemen. Maar
ook het speciale huismerk Total
Bite is speciaal ontwikkeld om de
gezondheid en conditie van honden, katten en knaagdieren optimaal te houden. De soorten voeding is afgestemd op elke specifieke behoefte en iedere levensfase van huisdieren. ,,En twijfel je
ergens over qua voeding of wil
je meer advies? Dan helpen onze specialisten je graag. En komen we er zelf niet uit dan bellen
we één van de specialisten in on-

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

ze andere winkels’’, vertelt Wayne een klant de vorige keer besteld
enthousiast.
heeft. Dat wordt nog weleens
vergeten door diegene, maar
Gratis thuisbezorging
wij kunnen dan direct helpen.
in IJmuiden
En zijn de zakken hondenvoer of
,,Ik wil je graag nog de hoek met balen zaagsel te zwaar? We beaquariumbenodigdheden laten zorgen gratis thuis in heel IJmuizien. We hebben een heel groot den. Dat hoort er allemaal bij als
assortiment. Vaak denken men- je service belangrijk vindt.’’
sen bij een dierenspeciaalzaak
aan honden, katten en soms Discus IJmuiden is te vinden op
konijnen, maar bij ons vind je Marktplein 50. Voel je welkom en
dus ook alles voor vissen, maar stap eens binnen als je iets lekook voor vogels en andere klei- kers voor je huisdier zoekt. Bekijk
ne knaagdieren. En wat we niet voor de actuele openingstijden
hebben, kunnen we bestellen. en het laatste nieuws de websiWe hebben in de loop der jaren te (www.discus.nl/dierenwinkel/
veel vaste klanten gekregen. Ze ijmuiden/) of de Facebookpagisparen ook punten met ons kas- na. (Foto: aangeleverd)
sasysteem. Maar wat van dat systeem nog veel belangrijker is, Centrum IJmuiden.
is dat we direct kunnen zien wat Kom gewoon eens langs!

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
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▲
26 JULI

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

Twee films in Stadsschouwburg
Velsen: Adam (11.00 uur) en
De Beentjes van Sint-Hildegard
(20.00 uur). Kaarten: www.stadsschouwburgvelsen.nl.
Ruïne van Brederode zie vrijdag.
Museumhuis Beeckestijn zie zaterdag.
Pieter Vermeulen Museum zie
vrijdag.

Klassiek concert door Jeroen Dupont viool & Frank van de Laar
piano in Sociëteit Vereeniging,
Zijlweg 1 in Haarlem, 12.30 uur.
www.societeitvereeniging.nl. (Foto: aangeleverd)
Kunstenaars Collectief Velsen exposeert in De Waag in Haarlem
(Spaarne 30), expositie gratis te
bezoeken van donderdag tot en
met zondag van 13.00 tot 17.00
uur tot en met 9 augustus. (Foto:
aangeleverd)

23 JULI
Muzikale voorstelling ‘Unlocked’
door gitarist Harry Sacksioni om
19.30 en 21.30 uur in de Stadsschouwburg Velsen aan de Groeneweg 71 te IJmuiden. Info via
www.stadsschouwburgvelsen.nl.

Buiten-rondleiding Bunkermuseum IJmuiden, 13.00-15.00 uur.
Aanmelden: www.bunkermuseum.nl. (Foto: Ruud Pols)
Zee- en Havenmuseum geopend
van 13.00 tot 17.00 uur. “SAIL
IJmuiden’/‘Koopvaardij en Visserij 75 jaar bevrijd/Tiny Schepers/4
speurtochten/escapespel.

24 JULI
Ruïne van Brederode open 11.0016.30 uur. Reserveer tijdslot op
www.ruïnevanbrederode.nl.
Pieter Vermeulen Museum in
Driehuis is open van 13.00 tot
17.00 uur. Reserveren verplicht
via www.pietervermeulenmuseum.nl. (Foto: aangeleverd)
Orgelconcert in Grote Kerk Beverwijk, 20.00 uur, organist Willeke Smits. Aanmelden: hanskelder@pknbeverwijk.nl.

25 JULI
Gratis ZomerHockey bij Strawberries, 10.00-10.45 4-12 jaar,
11.00-12.00 13-18 jaar. Iedere zaterdag t/m 22 augustus, aanmelden niet nodig.

Wandeling langs de rijksmonumenten op buitenplaats Leyduin,
Woestduinweg 4, 2114 BJ Vogelenzang, 14.00-15.30 uur. Reserveren: www.gaatumee.nl. (Foto:
Henk van Bruggen)

28 JULI
Vier films in Stadsschouwburg
Velsen: Adam (14.00 uur) en
De Beentjes van Sint-Hildegard
(11.00 uur), Honeyland (17.00 uur)
en Parasite (20.00 uur). Kaarten:
www.stadsschouwburgvelsen.nl.

Ruïne van Brederode zie vrijdag.

29 JULI

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

Ruïne van Brederode zie vrijdag.
Zee- en Havenmuseum zie zondag.
Pieter Vermeulen Museum zie
vrijdag.

Motorendraaimiddag in het
IJmuider Zee- en Havenmuseum, 13.00-17.00 uur. (Foto: aangeleverd)
Film Back to the Future in Stadsschouwburg Velsen, 20.00 uur.
Kaarten: www.stadsschouwburgvelsen.nl.

Wild kijken met de boswachter,
ochtendexcursie op buitenplaats
Leyduin, 06.00-07.30 uur. Verplicht aanmelden: www.gaatumee.nl. (Foto: Leen Gottschal)

na fietst
eer
r n er e naar

IJmuiden - Vanwege haar hartziekte kreeg Rina Kiers uit IJmuiden
een steunhart. Nu fietst zij iedere dag tien kilometer en maakt foto’s onderweg, om onderzoek naar hartfalen te ondersteunen.
,,Met het weer in beweging komen, komt een enorme vrijheid en
levensblijheid terug. Ik heb er gewoon weer zin in.“

eter
n r arten

,,Zonder steunhart redde ik dit
voor geen meter”, vertelt Rina over haar fiets-actie. ,,Ik zit
al op dag 50 van de 100, het is
leuk om te doen en voor een
doel waar mijn man, ook hartpatiënt, en ik helemaal achter
staan.” Op haar e-bike fietst Rina 1000 km in 100 dagen om
geld in te zamelen voor onderzoek naar transplantatie en donorharten. ,,Daar heeft iedereen
baat bij; mensen die orgaandonor willen zijn, en als wachtende op de wachtlijst.”

manier om te laten zien wat er
tegenwoordig allemaal mogelijk is met een steunhart. ,,Mijn
vader was 42 en overleed plotseling aan, wat ze toen nog niet
wisten, hartfalen. Mijn oudere
zus op 45- jarige leeftijd na een
jarenlang ziekbed. Nu zijn de
artsen zoveel verder. Het is geen
lolletje, met apparatuur om je
heen en aanpassingen, ik draag
mijn steunhart in een comfortbelt met twee accu’s en een lijn
die mijn lichaam in gaat. Het
mag niet nat worden, douchen
is dus ingewikkeld en vermoeiHartfalen
end. Maar ik was me gewoon bij
In 2009 werd bij Rina hartfalen de wastafel. Ik ben oud wijkvervastgesteld, met een genetische pleegkundige, je word echt wel
component, en kreeg ze een schoon hoor!”
ICD, een inwendige cardioverter
defibrillator. Ritmestoornissen, Toen kwam corona
behandelingen en aangepast Door de coronapandemie kwawerk volgden en in 2015 kreeg men haar fysieke controleafzij een eerste doorverwijzing spraken te vervallen, die had Rinaar het UMC Utrecht. Daar zei na een tijdje digitaal en telefohaar cardioloog dokter de Jon- nisch. ,,Een paar keer moest ik
ge: zolang je zelf nog mogelijk- toch komen vanwege compliheden hebt om een stukje beter caties, zoals zware bloedneute worden, kom je nog niet in zen. Toen ik in juni voor het
aanmerking voor een transplan- eerst weer voor controle in het
tatie. ,,Zijn woorden maakten UMC Utrecht was, hoorde mijn
grote indruk, gaven me houvast. MCS-coördinator van het steunBeweging, gezonde voeding en hartteamover mijn fietsactie.
vochtbeperking en op tijd rust Ze vroeg of ik mij ons allereernemen adviseerde hij. Dat ben ste gesprek nog kon herinneren.
ik gaan doen. Plus medicijnen. Blijkbaar heb ik toen aan haar
Maar drie jaar later ging het niet gevraagd: als ik nou een steunmeer.”
hart krijg, kan ik dan weer een
beetje meer? Dat was mijn drijf‘Dit leven kende ik niet meer’ veer, nou dat is dus gelukt!”.
Omdat haar ziekte progressief
is, kwam Rina medio 2018 op de ‘Ik heb er gewoon weer zin in’
wachtlijst voor een harttrans- Rina is tijdelijk van de transplanplantatie. ,,Zeventien maanden tatiewachtlijst afgehaald, teruglater heb ik een steunhart ge- plaatsing op de lijst, als haar
kregen, omdat ik zo achteruit conditie en screening dit toelaging. Anders was ik er niet meer ten, wordt binnenkort weer begeweest. Dankzij het steunhart sproken.
heb ik weer een lijf en kan ik ,,Steunharten zijn zo ontwikweer kleine stukjes in beweging keld, dat sommige mensen er
komen. Zo blij ben ik! Dit leven gewoon lang mee kunnen lekende ik niet meer, ik ben al vijf ven. Met het weer in beweging
jaar afgekeurd voor werk, dus ik komen, komt er een enorme
wist al niet beter. Allemaal door vrijheid en levensblijheid terug.
mijn aandoening.”
Ik heb er gewoon weer zin in.”
Prachtmanier
Fietsen is voor Rina een pracht-

Na haar dagelijkse fietstocht
zet Rina’s man thuis haar e-bike

weer aan de lader en zit hij klaar
met een kopje thee. ,,Zo doen
we het toch nog een beetje samen.”
Rina fietst altijd in IJmuiden of
in een ander gemeentedeel van
Velsen. Iedere dag maakt ze een
fotocollage. Zo brengt ze heel
Velsen mooi in beeld.

Wilt u Rina helpen om een
mooi bedrag bij elkaar te
krijgen voor meer voor onderzoek naar transplantatie en donorharten? Dat kan
op http://www.actievoorumcutrecht.nl/rinakiers. (Foto’s:
aangeleverd)
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Film in Stadsschouwburg Velsen
start komend weekeinde
Velsen - Velsen krijgt er een theater bij waar iedereen terecht
kan voor interessante en recente films op het witte doek. Na
een succesvolle crowdfundingcampagne start Stadsschouwburg Velsen namelijk dit weekend al met een uitgebreid filmprogramma. Dit betekent dat
er na een hiaat van veertig jaar
weer film wordt vertoond in de
Stadsschouwburg.

Met de crowdfunding-campagne
Velsen fietst naar de film, heeft de
Stadsschouwburg via ruim 2.100
donaties bijna € 80.000,- binnengehaald. Daarmee heeft de Stadsschouwburg de juiste apparatuur
kunnen aanschaffen om te voldoen aan de kwaliteit van bioscoopvertoningen. De ruime golf
aan donaties is het bewijs dat film
nog altijd leeft in Velsen. In deze ongewone tijd waarin theatervoorstellingen kostbaar zijn, is
het aanvullende filmprogramma
op iedere zaterdag, zondag en
dinsdag een mooie gelegenheid
voor het publiek om toch te ontsnappen aan het dagelijks leven.
Manon Koers, Zakelijk Directeur
en Jacob Bron, Artistiek Directeur
van Stadsschouwburg Velsen, zijn
verheugd over deze ontwikkelingen: ,,Film voorziet in een grote behoefte onder de Velsenaren
en geeft ons theater straks extra
armslag om een brede theaterprogrammering overeind te houden”

LEZERSPOST
De sluis
Langzaam kruipt de bouw
Naar de voltooiing
Van de grootste wereldsluis
In IJmuiden
Amsterdam’s haven
Op enkele afstand van ons huis.
Wij bezitten de kleine
Midden- en Noordersluis
Men zoekt voor de nieuwe een gepaste naam.
Mondo grande
Wester of Ooster
’t gaat hier om een wereldfaam.
The Big One, lijkt
Mij een goede
ook de naam IJmondsluis die lokt
Om zo naar
IJmuiden te verwijzen
Niet door Mokum opgeslokt.

Aange naam!

Alexander Zwart en Hugo Emmerzael, beiden actief voor onder meer De Filmkrant en het Nederlands Film Festival, vullen het

De filmprojector werd getest toen het filmscherm nog niet geplaatst was.
(Foto: aangeleverd)

filmprogramma in. Zij starten zaterdag 25 juli voor genodigden
met de Marokkaanse debuutfilm
Adam die op het afgelopen filmfestival van Rotterdam een van
de hoogst gewaardeerde titels
was. In combinatie met de grote
publieksopening, later op zaterdagavond, laten ze meteen hun
reikwijdte zien: ,,Bij gebrek aan
nieuwe kaskrakers deze zomer,
sprong er voor ons een letterlijk tijdloze klassieker uit. Met het
weergaloze tijdreisavontuur van
Back to the Future nemen we een
onvergetelijke trip down memory
lane, een aanstekelijk stukje filmgeschiedenis die een nieuwe toe-

komst voor film in Velsen inluidt.”
Verder staat deze week ook nog
de Nederlandse succesfilm De
beentjes van Sint-Hildegard op
het programma. Onder andere met deze film blikken de programmeurs terug op het afgelopen filmjaar.
Andere hoogtepunten uit 2019
en 2020 die de komende week in
Velsen worden vertoond zijn de
succesvolle documentaire Honeyland en Oscar- en Gouden Palmwinnaar Parasite.

AANGENAAM!

Kijk voor de volledige programmering op www.stadsschouwburgvelsen.nl.

Dode bruinvis op strand
IJmuiden - Op donderdag 16
juli moest Reddingsteam Zeezoogdieren in actie komen op
het strand van IJmuiden. Er
was een flinke, helaas dode
bruinvis aangespoeld bij paal
4.
Leden van het team zijn met
de Quad het strand op gegaan

en hebben de vis uit het water
gehaald, wat een hele klus was
gezien het gewicht.

,,De bruinvis is daarna in de
ambulance vervoerd naar destructie’’, aldus vrijwilliger Aad
de Koning. (Foto: aangeleverd)

Aange naam!
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.

Zoekend in de
Arsenalen
Zou Breesaapsluis niet mis staan
De ideeën stromen
Binnen
In een komen en hun gaan.
T.P.Hoek , Velsen-Zuid

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.

Alternatief voor Dorpsfeest Santpoort

Open toernooi padel
en tennis bij LTC Groeneveen
Santpoort-Noord - In de week
van 1 tot 9 augustus organiseert LTC Groeneveen een open
toernooi met padel en tennis
voor alle niveaus. Het toernooi
vindt plaats in de week waarin het Dorpsfeest Santpoort als
vanouds groots zou worden gevierd. Deze tennisclub uit Santpoort biedt een sportief alternatief aan. Iedereen is van harte welkom!
Groeneveen is de enige tennis-

vereniging in de gemeente Velsen die dit jaar een open toernooi
houdt. Omdat pas in een laat stadium - vanwege versoepelde Corona-maatregelen - toestemming
is gekregen van de tennisbond is
de inschrijvingsduur kort.
Tennis, padel, maar ook ontmoeten. ,,We gaan er een mooie week
van maken”, aldus voorzitter Marry Oudendijk.
Inschrijven kan tot en met vrijdag
24 juli 20.00 uur via www.ltcgroeneveen.nl. (Foto: aangeleverd)

Het Bunkermuseum
is een bezoek zeker waard

IJmuiden - Iedere eerste en derde zondag van de maand is ook
het Bunker Museum IJmuiden te
bezoeken. Het museum bestaat

uit zeven bunkers waarin de collectie tentoon gesteld wordt.
In een van de ruimtes is een onderkomen ingericht zoals dit er
in de oorlog uitgezien heeft. Aan
de bedden hangen de veldflessen en helmen. Op tafel ligt zelfs
nog het kaartspel alsof de ruimte
net is verlaten. Men nodigt iedereen graag uit om aan deze tafel
plaats te nemen om het verblijf in
een bunker zelf te ervaren.
Tijdens het museumbezoek zijn
ervaren suppoosten aanwezig
die de toehoorders graag vertellen over de collectie en tentoon
gestelde materialen.
Blijft men liever buiten? Het buitenterrein is ingericht met tal van
originele objecten. De bezienswaardigheden zijn te bereiken

via wandelpaden of loopgraven.
De loopgraven lopen deels onder
de grond. Het is verplicht vooraf aan een bezoek aan het museum online een toegangskaart te
reserveren. Voor meer informatie of het maken van een reservering bezoekt men de website van
Bunker Museum IJmuiden. (www.
bunkermuseum.nl)
Bunkermuseum is geopend: april
- september 1e en 3e zondag van
de maand en oktober de 1e zondag van de maand. De openingstijden zijn van 11.00 tot 16.00 uur.
Toegangskaarten zijn uitsluitend
online verkrijgbaar. Men vindt
het Bunker Museum aan de Badweg nr. 38 in IJmuiden, tegenover
Camping de Duindoorn. (Foto:
Ruud Pols)

Jonge zeehond van strand gehaald
Velserbroek - Dit is Noud Kay Aarts. Het eerste kindje van Jerry en Danissa Aarts uit Velserbroek. Noud is
met behulp van een keizersnede geboren op 5 juli om 14.48 uur in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk,
twee dagen na de uitgerekende datum. Zijn geboortegewicht was 3940 gram en hij was maarliefst 53 centimeter lang. Omdat hij nog twee dagen langer in de buik van mama Danissa bleef is hij precies op de dag
geboren dat zijn papa en mama 8 jaar samen waren! ,, een mooier cadeau konden wij natuurlijk niet krijgen’’, aldus Danissa.

IJmuiden - Reddingsteam Zeezoogdieren Velsen is maandagavond weer in actie gekomen.
Het team kreeg diverse meldingen over een klein zeehondje op
het strand van IJmuiden. ,,We kregen wel 21 meldingen’’, vertelt
vrijwilliger Aad de Koning. ,,We
zijn erg blij dat mensen zo alert
zijn.’’ De vrijwilligers van RTZ Velsen hebben de pup meegeno-

men en direct vervoerd naar de
opvang voor verdere behandeling. Het is een vrouwtje, ze woog
9,5 kilo. Ziet u nu ook een zeehond op het strand liggen, en
deze is gewond of misschien te
klein, bel dan het Reddings Team
Zeezoogdieren op: 06-23958704.
Dit telefoonnummer 7 dagen per
week, 24 uur per dag bereikbaar!
(Foto: aangeleverd)

14

23 juli 2020

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: Angelique Schipper en Rob Kortekaas van de Ruïne van Brederode . (Foto: Mark Sassen Fotografie in samenwerking met Karin van Houten)

Verspuy Interieur, de woonspecialist
met verrassende interieurideeën

Eerste diplomering nieuwe
opleiding Keukenmonteur
Regio - Dinsdag 14 juli hebben
vijf monteurs hun diploma Keukenmonteur in ontvangst genomen in het DB Vakcollege van
DB KeukenGroep, waar Keur Keukens in Haarlem onderdeel van
is. Zij zijn de eerste monteurs die
slagen voor de nieuwe erkende
mbo-opleiding.
De mbo-opleiding Keukenmonteur is in 2018 tot stand gekomen door een intensieve samenwerking tussen DB KeukenGroep en het Hoornbeeck College in Amersfoort. Na de tweejarige opleiding op niveau 2, kunnen studenten de opleiding ver-

volgen op niveau 3. De landelijke keukenspecialist DB KeukenGroep wil met een professionele
monteursopleiding aan de groeiende vraag naar vakmensen kunnen voldoen. Ook wil DB KeukenGroep kunnen instaan voor haar
hoge kwaliteitsnormen van montage en service. Inmiddels wordt
de mbo-opleiding Keukenmonteur op landelijke schaal aangeboden, door meerdere ROC’s.
Dat het in de behoefte van mbostudenten voorziet, blijkt wel,
omdat er vanaf volgend schooljaar zestien leerling-monteurs
werkzaam zijn binnen DB Keu-

kenGroep die de mbo-opleiding
volgen. Een van de hoogtepunten voor deze studenten van DB
KeukenGroep is zeker wel de realisatie van de schitterende showroomkeukens in de nieuwste DBshowrooms in Nunspeet, Utrecht
en Berkel en Rodenrijs.
Vier dagen per week leren monteurs het vak onder begeleiding
van ervaren monteurs in de praktijk. Een dag per week volgen ze
praktijk- en theorielessen op het
ROC. Meer weten? Kijk op www.
dbkeukens.nl/opleiding-keukenmonteur. (Foto: aangeleverd)

IJmuiden - ,,Weet je wat op dit moment een hele gave woontrend is?
Het behang van Rebel Walls’’, zegt
Niels Verspuy, eigenaar van Verspuy
interieur. ,,Met hun fotobehang kun
je werkelijk elke omgeving creëren
in je huis. Een oerwoud, bloemenveld, een Venetiaanse gracht, een Alpenpanorama of een schilderij van
de Hollandse Meesters, zoals Rembrandt, Frans Hals en Vermeer. Of je
kiest ervoor om een levensgrote foto van je eigen gezin op de muur te
behangen. Werkelijk alles kan. Ingeschaald op de grootte van jouw
muur. Je hebt een keuze uit designs
van Rebel Walls zelf, van fotografen
die hun foto’s hebben vrijgegeven
op hun website of je eigen foto’s. Je
kunt het zelf eenvoudig behangen,
maar het ook door ons laten doen.’’

len voor bijvoorbeeld de gordijnen
of herstoffering mee. Dan kunnen
mensen zien of het wel past in hun
interieur. We meten het meteen in.
Dit doen we in de gehele regio.’’

Interieurspeciaalzaak
aan Plein 1945
Niels Verspuy zit alweer 20 jaar in
het vak en is een enthousiaste verteller. Of het nu gaat om de laatste
woontrends, de collectie in de winkel, het stofferen van meubels of
de geschiedenis van de speciaalzaak zelf. ,,We zitten sinds eind jaren ’50 op deze plek. Mijn opa is na
de oorlog hier de zaak begonnen.
Inmiddels ben ik de derde generatie en heb ik dit mooie vak met de
paplepel ingegoten gekregen. Je
hebt bij ons een hele ruime keuze in
meubels, stoffen, leer, verlichting en
woonaccessoires. Daarnaast vinden
we persoonlijke aandacht, kennis en
vakmanschap heel belangrijk. Uiteraard kunnen we ook advies aan huis
geven. Dan nemen we de kleursta-

Antieke en vintage
meubels opknappen
,,Een tweede woontrend, die al wat
langer aan de gang is, is het opknappen van vintage of antieke meubels.
Stoelen uit een erfenis, of meubels
die op Marktplaats of een rommelmarkt worden gekocht, steken wij in
een nieuw jasje. Dit is één van onze
specialisaties. En ook daarin is weer
van alles mogelijk. Met juist klassieke of hele moderne prints en designs. We halen de meubels bij de
mensen thuis op en leveren ze daar
ook weer af. Maar ook die lievelingsbank kunnen we weer voorzien van
een nieuwe stof en bijvoorbeeld
nieuwe vering. Het is in elk opzicht
de moeite waard uw meubelen een
tweede leven te geven. Het is een Centrum IJmuiden.
milieubewuste en daarmee duurza- Kom gewoon eens langs!

mere keuze in vergelijking tot het
kopen van nieuw.’’
Steeds gezelliger
in Centrum IJmuiden
,,Ik zie het de laatste jaren wat drukker en gezelliger worden op het
plein voor de deur. Ook de terrassen
van Grand Café Staal en Ons Ding
zijn een mooie aanvulling. Ik merk
zelfs dat mensen uit Haarlem ons
beter weten te vinden. Er komt meer
leven in de brouwerij’’, eindigt Niels
zijn verhaal. Klanten die nieuwsgierig zijn geworden moeten zeker in
de winkel de woonaccessoires gaan
bekijken. Verspuy Interieur is te vinden op Plein 1945, nummer 2. Voor
de actuele openingstijden en het
laatste nieuws kun je terecht op de
website van Verspuy Interieur (www.
verspuy.nl). Of check de Instagramen Facebookpagina. (Foto: aangeleverd)

16

23 juli 2020

IJmuidenaar Leen van der Lugt centraal

IJmuidense voetbalgeschiedenis
n n e we a e er n
ar ras

Velsen Verzamelt

IJmuiden - Erwin van de Pol heeft
in de nieuwe editie van Hard
Gras de voetbalgeschiedenis van
IJmuiden weer kleur gegeven
met een nieuw Telstar verhaal.
Hard Gras is een literair voetbalblad van Mathijs van Nieuwkerk,
Henk Spaan en Hugo Borst. De
titel ‘Duizend-en-een anekdotes
in zangerig Hollands accent’ verraadt al dat er veel mooie verhalen voorbijkomen.
Erwin van de Pol duikt na vijf eerdere verhalen over het roerige
IJmuiden van de jaren zestig en
zeventig uit zijn jeugd weer de
geschiedenis in van VSV, Stormvogels en vooral Telstar. Piet van
der Kuijl, Heinz Stuy, Johan Cruijff,
Co Prins, Wout Wagmans, Theo
Laseroms, Leo Canjels en zelfs Johan Derksen, ze komen allemaal
voorbij in het verhaal. Maar het
draait om IJmuidenaar Leen van
der Lugt. De ex-voetballer van onder andere Stormvogels, NAC en
Telstar, die jarenlang meespeelde bij de traditionele Nieuwjaarswedstrijd tussen HFC en de oudinternationals. Bij de oud-internationals, terwijl hij nooit voor het
grote Oranje speelde. Hoe dat zit

met dat jarenlange raadsel, is nu
achterhaald. Van der Lugt was na
zijn carrière als eredivisievoetballer ook jarenlang directeur Sportzaken bij de gemeente Velsen.
Het verhaal begint met een anekdote verteld op de tribune bij Telstar door Ajax en Telstar doelman
Heinz Stuy over de tijd dat hij met
Johan Cruijff op de kamer sliep bij
Ajax.
Erwin van de Pol (1957, foto) is
geboren en getogen in IJmuiden.
Hij is organisatie-adviseur, universitair docent en ex-diplomaat.
Hij schreef voor een groot aantal
bladen en kranten (o.a. de Volkskrant, Het Parool en Trouw), is columnist voor het magazine M&C
en heeft vier essayprijzen gewonnen. De Hard gras verhalen
over zijn IJmuidense jeugd zijn
een eerbetoon aan zijn geboorteplaats.
Het verhaal staat in het augustusnummer (no. 133). Hard Gras is
weliswaar een tijdschrift, maar tegelijk ook een boek. Het is daarom
alleen in de boekhandel verkrijgbaar. Bestellen via de site van Hard
Gras is ook mogelijk: http://www.
hardgras.nl. (Foto: aangeleverd)
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Velsen-Noord - Ruim een eeuw geleden werd de basis gelegd voor
de Koninklijke Nederlandse Hoogovens en Staalfabrieken NV. Het
bedrijf groeide uit tot een van de belangrijkste werkgevers in de
regio Kennemerland. De naam Hoogovens verdween van de gevels toen in 1999 een fusie met British Steel werd gerealiseerd.
Vanaf dat moment ging de staalfabriek onder de naam Corus verder. Weer later, in het voorjaar van 2007, nam het uit India afkomstige Tata Steel het bedrijf over en veranderde opnieuw de naam.
Toch koesteren veel mensen nog altijd de naam Hoogovens,
waaraan ze dierbare herinneringen hebben. Zo ook de 64-jarige
Peter Uiterwijk Winkel. De geboren IJmuidenaar werkte ruim 44
jaar voor de Velsense staalfabriek en heeft in een slaapkamer van
zijn woning in Velsen-Noord een klein museum met allerlei zaken
die iets met het bedrijf te maken hebben.
Peter Uiterwijk Winkel komt uit
een echte Hoogovensfamilie.
Zijn vader werkte er, net zoals
zijn opa dat deed. ,,Opa moet
de opbouw van het bedrijf nog
meegemaakt hebben’’, rekent
hij vlug uit. Zelf nam hij afgelopen november afscheid van het
staalbedrijf. In zijn laatste functie was hij er als leidinggevende verantwoordelijk voor het
keuren van de kranen op het
bedrijfsterrein. ,,Maar men koos
ervoor om dat onderdeel uit te
besteden. Ik kreeg een nieuwe
chef met andere ideeën. Toen
vond ik het mooi geweest en
heb ik er een punt achter gezet.’’ Toch komt hij nog regelmatig op het terrein van Tata
Steel. Zo’n zestien jaar geleden
meldde hij zich namelijk als
vrijwilliger aan bij wat toen Corus Stoom IJmuiden heette. Inmiddels is deze vereniging omgedoopt tot Hoogovens Stoom
IJmuiden. De vrijwilligers onderhouden de stoomtrein en
laten die elk jaar een aantal
malen over het terrein rijden.
Dit jaar werden alle ritten geannuleerd vanwege het coronavirus, maar normaal gesproken
gaan er per rit ongeveer 220
passagiers mee voor een boeiende rit langs de fabrieken van
het staalbedrijf. Peter is verantwoordelijk voor alles op en
rond station Velserbosch, het
vertrekpunt van de treinritten.
Hij vertelt: ,,Voorheen ging de
kaartverkoop handmatig, toen
hadden we er veel meer werk
aan. We moesten destijds ook
alle passagiers om een Identiteitsbewijs vragen. Dat hoeft
nu niet meer. Door de digitale kaartverkoop staan alle gegevens al in de computer. Passagiers moeten wel altijd een
identiteitsbewijs bij zich hebben, want er kan wel op gecontroleerd worden.’’

Jubileumboek
Jaren geleden kreeg Peter via
kennissen het jubileumboek
van zijn eigen opa in handen.
Vanaf dat moment is hij allerlei
zaken gaan verzamelen die met
Hoogovens te maken hebben.
Hij haalt het boek uit de kast en
vertelt: ,,Het is een fotoalbum
met bij alle foto’s een handgeschreven toelichting. Echt heel
mooi gemaakt.’’ Hij ging vervolgens op zoek naar nog meer
herinneringen. Dat leverde
soms iets op, maar soms werd
hij ook teleurgesteld. ,,Ik vroeg
aan mijn oom waar het tegelbordje van opa was gebleven.
Iedereen kreeg in die tijd zo’n
bordje, dus dat van hem had er
ook moeten zijn. Maar ik kreeg
te horen dat het was stukgevallen. Daar was ik wel goed ziek
van.’’ Uiteindelijk slaagde Peter
er wel in om een soortgelijk tegelbordje te bemachtigen, dat
ooit toebehoorde aan een oom
van zijn vrouw Lina.
Aan de wand hangt ook een
bijzonder schilderij. Een ploeg
werknemers van Walserij West
is vereeuwigd op het witte
doek. ,,Zie je die man rechts?
Dat was mijn vader. Uiteindelijk
gaat zo’n fabriek een keer dicht
en dit schilderij bleek ergens in
een kantoor te hangen. Ik hoorde via iemand van het bestaan
ervan en nu hangt het hier.’’ Wie
de kamer rond kijkt, valt van
de ene verbazing in de andere. Een rij met blikjes frisdrank,
waarop het logo van de staalfabriek te vinden is, prijkt naast
een reeks doosjes met kaartspellen. Ook verschillende horloges liggen keurig uitgestald
op een plank. ,,Als ze een veilig jaar achter de rug hadden,
gaven ze wel eens zo’n horloge
uit, om de veiligheid op het bedrijfsterrein nog verder te sti-

muleren.’’
Scheermesjes, sigaren, stropdassen, in de loop der jaren verschenen er veel verschillende
memorabilia met het logo van
Hoogovens erop. Veel heeft Peter er inmiddels kunnen bemachtigen. ,,Er is zo veel, maar
je weet nooit precies wat er allemaal is. Er bestaat geen boek
van, dus ik heb geen idee wat
ik nog mis.’’
Gevraagd naar de meest dierbare items in de collectie
noemt hij het jubileumboek
van zijn opa en het schilderij waarop zijn vader te zien is.
Maar ook enkele sets van kop
en schotel, afkomstig van het
directiekantoor, zijn heel bijzonder. ,,Daar waren er niet zo
veel van. Ik kreeg ze van mijn
vroegere chef Gerard Kroon. Hij
wilde ze alleen wegdoen als ze
naar iemand zouden gaan die
er ook echt iets mee deed.’’
Even later tovert Peter nog een
ander pronkstuk uit zijn verzameling tevoorschijn. ,,Kijk, dit is
een manchetknoop die gedragen werd door de terreinpolitie. Deze heb ik dankzij Alex
van Luijn kunnen bemachtigen.
Hij had ze op internet gezien.’’
Zelfs een originele slagstempel
van Hoogovens, waarmee gereedschap van het bedrijf voorzien werd van een merkteken,
heeft hij in zijn bezit. ,,Daar is
er maar eentje van gemaakt. En
ik heb ook een tijdklok in mijn
bezit. Daarmee gingen de terreinbewakers vroeger langs
de prikklokken, om te controleren of er niet mee werd gesjoemeld. Ik kocht deze tijdklok
voor twintig euro van een neef
van mijn vrouw.’’
Peter en Lina hebben zelf twee
volwassen kinderen, een dochter en een zoon. ,,Mijn zoon interesseert zich niet voor deze
spullen, maar mijn dochter wel.
Zij heeft al belangstelling om
het later over te nemen.’’
Heeft u een verzameling waarover u de lezers van onze kranten wil vertellen? Stuur een
berichtje naar redactie@jutter.nl.
(Tekst en foto: Bos Media Services)
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IJmuiden - Bewoners aan de
Olmen maken zich grote zorgen over de gevaarlijke verkeerssituatie bij het Duinpark.
Hoe lang gaat dit nog goed,
zeggen de bewoners, die uitkijken op het duinpark en de Orionweg.
Het Wijkplatform Zee- en Duinwijk en de bewoners hebben
samen met de gemeente de situatie bekeken en ook de gemeente heeft moeten constateren dat het inderdaad een
onveilige situatie is. Vanuit het
park hebben de fietsers de neiging om direct het aan het park
grenzende zebrapad op te fietsen, waarbij het regelmatig
voorkomt dat de automobilist
of stadsbus vol in de remmen
moeten. Nu is het uiteraard een
voetpad, maar gezien het beperkte toezicht wordt het pad
steeds vaker gebruikt als fietspad. Aan een kant begrijpelijk omdat er westelijk van het
park een hele woonwijk is bij-

gebouwd en het pad door de
bewoners van Zeewijk als kortste verbinding naar onder andere het winkelcentrum wordt
gezien.
Dit onderwerp heeft al geruime tijd de aandacht van het
wijkplatform Zee- en Duinwijk
en de gemeente. Echter de uitvoering is vastgelopen gezien
de vorm en de kosten.
Tijdens een overleg met de
gemeente op 13 juli jongstleden is er afgesproken dat men
binnen de gemeente verder
gaat zoeken naar een mogelijke uitvoering wat in ieder geval de inrichting van het park
ten goede komt. Maar waarbij
de bereikbaarheid van de hulpdiensten uiteraard ook mogelijk moet blijven.
Er is tijdens het overleg ook
weer gesproken over het voorstel van de gemeente om fietsers als gast in het park toe te
laten. Dit zou dan met goede

npar

bebording aangegeven moeten worden. Waarbij het ten
strengste verboden blijft om
met brommers of scooters door
het park te rijden. Het is een
gegeven dat het voetpad door
het park ook al jaren als fietspad wordt gebruikt.
Het Wijkplatform heeft tijdens
het overleg duidelijk aangegeven dat het dan echt alleen
voor fietsers als gast zal worden vrijgegeven, waarbij de
voetgangers de hoofdgebruikers zullen blijven.
De gemeente gaat voor dit onderwerp plannen uitwerken
die na de vakantieperiode via
het wijkplatform met de bewoners van Zeewijk zullen worden besproken. Dit is voor het
wijkplatform van groot belang,
omdat de beslissing niet alleen
door de Wijkplatform kan worden genomen, maar de mening van de omwonenden mee
moet worden gewogen. (Foto:
aangeleverd)

0900 - 1505
Telefonisch 7 dagen p/w bereikbaar:
ma t/m vr: 9.00 uur - 21.00 uur
za en zo: 10.00 uur - 20.00 uur

FILMPROGRAMMERING IN STADSSCHOUWBURG
VELSEN GAAT VAN START
NA EEN HIAAT VAN VEERTIG JAAR WORDEN ER EINDELIJK WEER FILMS VERTOOND IN DE STADSSCHOUWBURG VELSEN.
KERSVERSE FILMPROGRAMMEURS ALEXANDER ZWART EN HUGO EMMERZAEL LICHTEN EEN TIPJE VAN DE SLUIER OP
EN BESCHRIJVEN DE OPENINGSWEEK VAN HUN FILMPROGRAMMA.

grijpen op de Batman-trilogie en Jaws, sprong er voor ons een letterlijk tijdloze klassieker uit die bovendien niet eerder in Velsen op
groot doek heeft gedraaid. Met het weergaloze tijdreisavontuur
Back to the Future nemen we samen een onvergetelijke trip down
memory lane en vieren we een aanstekelijk stukje filmgeschiedenis die een nieuwe toekomst voor film in Velsen inluidt.”

Adam, het filmdebuut van de Marokkaanse actrice en regisseur
Maryam Touzani, is een succesverhaal. Het hartverwarmende
drama over een jonge, ongehuwde vrouw die in het hedendaagse
Casablanca een plek zoekt om veilig te bevallen, wierp in 2019 al
hoge ogen in Cannes, waar het tijdens het belangrijkste filmfestival ter wereld in première ging. Op het afgelopen Internationaal
Film Festival Rotterdam was het vervolgens een van de hoogst
gewaardeerde films onder het festivalpubliek. Wie de film heeft
gezien, begrijpt vast waarom: Touzani’s film is een inspirerende
ode aan mensen die hun deur voor vreemdelingen openzetten
en hulp bieden aan diegenen die het nodig hebben.
De film heeft misschien een dramatisch verhaal, maar het wordt
op een hartverwarmende manier gebracht door een aangename
focus op de kleine dingen in het leven die er misschien wel het
meest toe doen: samen het eten bereiden en delen. Samen
lachen, huilen en dromen. In een vreemde periode waarin fysiek
contact met elkaar niet meer zo vanzelfsprekend is, geeft een film
als Adam op die manier de filmische omhelzing die we zelf even
niet meer mogen uitdelen of ontvangen.
Collectieve ervaring
We konden ons geen toepasselijkere film voor de openingsdag
van ons filmprogramma voorstellen. Film brengt allerlei mensen
— vreemden, bekenden, vrienden, familieleden, geliefden —
samen voor een meeslepende collectieve ervaring. Ons gehele
programma wil in dienst staan van zulke filmische ontmoetingen.
Daarom brengen we film in al haar breedte en rijkdom naar IJmuiden: de nieuwste arthousefilms komen hier naast onvergetelijke
klassiekers en bekendere titels te staan.
Ook voor ons is het een raar moment om met een filmprogramma te beginnen. Omdat het nieuwe coronavirus wereldwijd nog
lang niet onder controle is, worden de allergrootste filmproducties uit Hollywood, de zogenaamde blockbusters, steeds uitgesteld. De vraag was dus ook voor ons, met welke andere titel gaan
we feestelijk uit tijdens de openingsvoorstelling voor het grote
publiek? Terwijl verschillende bioscopen bij gebrek aan nieuwe
kaskrakers de hele Harry Potter-reeks opnieuw vertonen, of terug-

Niet te missen
Voor film moest je als Velsenaar de afgelopen jaren uitwijken
naar Beverwijk of Haarlem. De hoogtepunten van het afgelopen
filmjaar zijn hier nog nooit op het grote doek vertoond, terwijl ze
daar bij uitstek tot hun recht komen. De komende tijd willen we
naast recente releases dus ook gelijk een mooie inhaalslag aanbieden. We hebben het over met name festivalfilms die nu al tot
de top van 2019 en 2020 behoren. Natuurlijk trappen we in deze
eerste week af met het niet te missen Parasite, de Zuid-Koreaanse
winnaar van prestigieuze filmprijzen als een Oscar en een Gouden
Palm voor Beste Film. Ook de oogstrelende en voor een Oscar genomineerde Noord-Macedonische documentaire Honeyland —
wat ons betreft de eigenlijke winnaar in de afgelopen Oscarrace
— wordt hier op groot doek vertoond. De komende weken volgt
er nog veel meer moois, van het ontroerende sociaal-realistische
Sorry We Missed You tot de gitzwarte superschurkenfilm Joker.

Een andere publieksfavoriet die we met Velsen willen delen is De
Beentjes van Sint-Hildegard, een aanstekelijke bioscoophit van
Nederlandse bodem. De bitterzoete dramatische komedie over
kibbelende echtparen is geregisseerd door Johan Nijenhuis, naar
een scenario van Herman Finkers die naast Johanna ter Steege
de hoofdrol vertolkt. Het publiek van Stadsschouwburg Velsen is
ongetwijfeld bekend met het cabaret- en theaterwerk van deze
getalenteerde namen. In onze programmering blijven we zoeken
naar zulke connecties tussen het beste dat Nederlandse film en
theater te bieden hebben.
Kruisbestuivingen
Hoe mooi film en theater kunnen samenkomen is al langer te zien
in het werk van de gebroeders van Warmerdam. De vader van
Alex en Marc van Warmerdam was hier de toneelmeester, dus zij

groeiden ín en rondom Stadsschouwburg Velsen op, om vervolgens zelf werk te maken dat de grenzen tussen theater en film
vervaagt. In een schouwburg wonen is (helaas) niet voor iedereen
weggelegd, maar een thuishaven voor film- en theaterliefhebbers
kunnen we wel degelijk aanbieden. De kruisbestuivingen tussen
film en theater blijven we daarom opzoeken. Daar beginnen
we al mee op zondag 16 augustus met een speciale double bill.
Theatercollectief De Wortels Van Het Kwaad sluit dan in Velsen zijn
zomertour af van het stuk Dr. Strangelove, een voorstelling die begint waar de iconische filmklassieker van Stanley Kubrick uit 1964
eindigde. Wie wil kan die dag eerst naar de meesterlijke komedie
van Kubrick, en daarna voor het vervolg naar het toneelstuk van
Wortels Van Het Kwaad.

Dr. Strangelove is een goed voorbeeld van een tijdloze film. Op
filmfestivals en in filmsteden als Parijs kunnen zulke hoogtepunten uit de filmgeschiedenis nog steeds voor volle zalen zorgen.
Die traditie van terugkijken naar al het moois dat de filmgeschiedenis ons al gebracht heeft, brengen we met liefde ook
naar Velsen. Wat ons betreft sluit een klassieker perfect aan in dit
prachtige theater met zijn eigen rijke verleden en met op Parijse
filmtheaters geïnspireerde stoelen. We beginnen ons klassiekerprogramma heel toepasselijk met The Piano, de beeldschone
Gouden Palm-winnaar van Jane Campion uit 1993. Daarna lichten
we iedere zondagmiddag een nieuwe klassieker uit de filmgeschiedenis uit, voorafgegaan door een inleiding van een van ons.

Dit is nog maar een tipje van de sluier, maar we hopen dat Velsen
alvast warm gaat lopen voor zulke films in de buurt. Een filmprogramma komt namelijk pas tot leven wanneer er ook een publiek
naartoe gaat. Daarom kijken we er enorm naar uit om iedereen te
mogen verwelkomen in Stadsschouwburg Velsen. Om elkaar te
ontmoeten, te proosten en samen te genieten van het beste dat
film te bieden heeft.

Adam is te zien op zondag 26 juli 11.00 en dinsdag 28 juli 14.00
Back to the Future is te zien op zaterdag 25 juli 20.00
De Beentjes van Sint-Hildegard is te zien op zondag 26 juli 20.00 en dinsdag 28 juli 11.00
Honeyland is te zien op dinsdag 28 juli 17.00
Parasite is te zien op dinsdag 28 juli 20.00 en op zaterdag 1 augustus 17.00
The Piano is te zien op zondag 2 augustus 14.00
Sorry We Missed You is te zien op dinsdag 4 augustus 17.00
Joker is te zien op dinsdag 4 augustus 20.00
Dr. Strangelove (film) is te zien op zondag 16 augustus 11.00
Dr. Strangelove (theater) is te zien op zondag 16 augustus 14.00 en 17.00
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Werknemers Tata Steel beweren:

ICT-beheer door partner uit India
kost miljoenen meer dan nodig is
Velsen - Opnieuw rommelt het
bij Tata Steel. De rust was na de
staking van vorige maand amper
weergekeerd, of er is alweer grote
onrust. Dit keer gaat het om een
omstreden deal met een ICT-partner uit India. Het bedrijf zou volgens werknemers torenhoge kosten in rekening brengen, waardoor onnodig veel geld vanuit
Velsen naar het buitenland zou
verdwijnen.
Vijf jaar geleden kreeg de ondernemingsraad van Tata Steel in
Velsen te horen dat de ICT-afdeling van de Nederlandse bedrijfstak zou worden opgeheven. In

plaats daarvan werd gebruik gemaakt van een dienstverlener uit
India, waarmee Tata Steel al langere tijd banden heeft. Sterker
nog, het is een zusterbedrijf van
het concern. Juist dat laatste doet
de wenkbrauwen bij het personeel in Velsen fronsen, want hierdoor ontstaat de indruk dat het
moederbedrijf bewust geld aan
het wegsluizen is. De zaak kwam
aan het rollen nadat zes werknemers van het staalbedrijf hun
verhaal deden aan een journalist van het Noord-Hollands Dagblad. Volgens de insiders is er in
vijf jaar tijd een half miljard euro bij de Nederlandse tak van het

staalbedrijf verdwenen. Ze stellen
dat bovendien de kwaliteit van
de ITC-diensten flink is gedaald.
Het staalbedrijf zelf betwist dit en
geeft bovendien aan dat er juist
extra moest worden geïnvesteerd
om de kwaliteit van de ICT te verbeteren.
Het afgesloten contract was volgens Tata Steel nodig om systemen te moderniseren. Vakbond
FNV Metaal heeft inmiddels laten
weten een diepgaand onderzoek
naar de ICT-kosten bij Tata Steel
te eisen. Ook wil de vakbond dat
er een meldpunt wordt geopend
voor klachten over de ICT-diensten.

Omdat samen eten zoveel gezelliger is

Koken met Levenslust
op woensdag 2 september

Bloemendaal - Iedereen die te
maken heeft gekregen met het
verlies van een partner, zal het
herkennen. Voorheen ging je samen met je partner op pad, maar
nu sta je er alleen voor. Je wilt wel
graag uit eten gaan, maar liever
niet alleen. Samen dineren met
mensen die zich in een soortgelijke situatie bevinden, is een goede

eerste stap om de draad van het
leven weer op te pakken. Koken
met Levenslust biedt deze mogelijkheid op woensdag 2 september. Iedereen die houdt van gezelligheid, lekker eten en goed
gezelschap, kan zich aanmelden.
Het diner zal plaatsvinden bij
Bartje Bloemendaal aan de Brederodelaan 80 te Bloemendaal.
Daar worden op 1 en 2 september in de ochtend ook de voorbereidingen voor het diner getroffen. Deelnemers die daarbij een
handje willen helpen, kunnen dit
bij het reserveren meteen aangeven. Ook eventuele dieetwensen
kunnen bij aanmelding meteen
doorgegeven worden. Tijdens
het diner wordt rekening gehouden met alle regels van het RIVM.
De organisatie van Koken met Levenslust ligt in handen van Team

Patty Duijn. Patty Duijn is uitvaartbegeleider, rouwdeskundige en auteur van het boek Rouwdoula. Zij belooft de deelnemers
een fijne avond waarvan ze beslist geen spijt zullen krijgen. Het
diner vormt een goede gelegenheid voor nieuwe ontmoetingen,
die nieuwe energie geven. De
kosten voor het diner bedragen
30 euro per persoon, de drankjes worden aangeboden door
Team Patty Duijn en Bartje Bloemendaal. Voor mensen die slecht
ter been zijn, kan een taxi worden
gereserveerd. Hiervoor wordt samengewerkt met Taxi Ingrid uit
Haarlem. Belangstellenden kunnen zich via info@levenslust.online aanmelden voor deelname
aan Koken met Levenslust. Bellen
kan ook: 06 51345056. (Foto: aangeleverd)

Appartementen aan Waalstraat en Dolfijnstraat

Huurders praten met
Woningbedrijf Velsen over renovatie
IJmuiden - Vanavond krijgt de
huurdersraad van Woningbedrijf Velsen meer duidelijkheid
over de renovatie van de flats
aan de Waalstraat en de Dolfijnstraat. Naar verluidt verloopt
het aanbesteden van het renovatieproject niet zo soepel, terwijl de tijd begint te dringen.

De twee flatgebouwen staan op
de uiteinden van de Waalstraat
en Dolfijnstraat. Ze zijn in feite elkaars spiegelbeeld, met het Gijzenveltplantsoen er tussenin. De
geplande renovatie gaat verder
dan een gewone opknapbeurt.
De gebouwen worden getransformeerd van portiekflats tot galerijflats. Nu zijn er nog 80 woningen, dat moeten er straks 94
gaan worden. Die uitbreiding van
het aantal woningen wordt be-

reikt door splitsing van een aantal appartementen die nu twee
woonlagen beslaan. Op de website van Woningbedrijf Velsen zijn
tekeningen te vinden van de geplande aanpassingen. Zodra een
huurder een van de twee complexen nu verlaat, wordt de betreffende woning niet opnieuw
als reguliere huurwoning aangeboden. In plaats daarvan wordt
via leegstandbeheerder Alvast
een tijdelijke huurder voor de woning gezocht.

Woningbedrijf Velsen ook toegezegd de renovatie uiterlijk in 2022
te zullen voltooien.

De huurdersraad, de bewonerscommissie en een delegatie van
Woningbedrijf Velsen ontmoeten
elkaar vanavond om de stand van
zaken te bespreken. Als de prestatieafspraken niet worden nagekomen, kan de huurdersraad zich
tegen de jaarlijkse huurverhoging uitspreken. In dat geval zou
de discussie tussen beide partijen volgend jaar flink kunnen opOver het plan wordt al jaren ge- lopen.
sproken, maar lange tijd gebeurde er niets. Vorig jaar werd duide- Woningbedrijf Velsen kon deze
lijk dat het renovatieproject als- week wegens vakantie van medenog zou worden uitgevoerd. Toen werkers niet ingaan op onze vramikte Woningbedrijf Velsen nog gen en gaf aan na 10 augustus
op een start in 2020. In de ge- weer op volle sterkte te zijn. (Bos
maakte prestatieafspraken heeft Media Services)

Niet achter de geraniums

André van Velsen (70)
repareert weer fietsen

Theeschenkerij en Korf Catering slaan handen ineen

Green Egg Proeverijen in
Theeschenkerij Velserbeek
Velsen - De Theeschenkerij Velserbeek en Korf Catering slaan de
handen ineen tijdens het weekend van het Velsen Virtueel Festival. Het gehele weekend, van vrijdag tot en met zondag, kunt u
een sit down Green Egg Proeverij
van Korf Catering reserveren.
Vrijdag 7 augustus vanaf 18.0018.30 uur, zaterdag 8 augustus
vanaf 17.00-17.30 uur en zondag
9 augustus vanaf 15.00 uur, de
start van het Velsen Virtueel Fesival.
Het thema van de Green Egg
Proeverij is in een Mediterraans
tintje. De proeverij bestaat uit 6
gerechten van de Green Egg. De
prijs bedraagt €28,50 per persoon
exclusief dranken.
Op de avonden zelf kunnen er
ook karaffen Sangria besteld worden.

uur voor een mooi programma!
RTV Seaport zendt dit live uit. Geniet van een festivalsfeer bij De
Theeschenkerij met de allerleukste artiesten.
Vooraf reserveren via info@theeschenkerijvelserbeek.nl.
Graag
vermelden: naam, mobiele telefoonnummer, aantal gasten, diOp zondag zorgt het Velsen Vir- eetwensen en of iedereen uit hettueel Festival van 15.00 tot 22.00 zelfde huishouden komt.

Velsen-Noord - Hij mag dan inmiddels 70 jaar oud zijn, maar voor André van Velsen is dat geen reden
om achter de geraniums te blijven
zitten. Het niets doen begon hem al
snel te vervelen, vandaar dat hij zijn
vertrouwde beroep, het repareren
van fietsen, weer heeft opgepakt.
Veel inwoners van de gemeente
Velsen kennen André. Jarenlang
runde hij samen met zijn vrouw
een fietsenwinkel in Velserbroek.
Vrijwel zijn hele leven is hij in de
fietsenbranche actief en het stilzitten na zijn pensionering bleek hem
niet zo te bevallen. Daarom is hij nu
weer lekker bezig met waar hij van
houdt; fietsen repareren. Inwoners
van Velsen-Noord en omstreken
kunnen bij hem op afspraak terecht
voor fietsreparaties. Binnen een
dag kan de fiets vervolgens weer
opgehaald worden. Ook is het tegen een kleine meerprijs mogelijk
om de fiets thuis te laten afleveren. Voor alle reparaties krijgt men
vooraf een prijsopgave. Bel voor
het maken van een afspraak naar
nummer 06 37357475. (Foto: aangeleverd)

Gewonde vogels brengen in coronatijd
De avonden gaan alleen door bij
voldoende reserveringen.
Houdt er rekening mee dat wij
een 100% aanbetaling (via Tikkie) vragen voor het eten om de
reservering te bevestigen. Op
de avond zelf rekent u alleen de
dranken af.
Voor meer informatie: check de
Social Media kanalen. (Foto’s: aangeleverd)

Regio - Ondanks de coronamaatregelen ontvangt het Vogelhospitaal in Haarlem-Noord zoals gebruikelijk zieke of gewonde patiëntjes. Om de 1.5 meter afstand
in acht te houden, dienen vogels
voorlopig niet aan de balie aan
de Vergierdeweg 292 in Haarlem-Noord te worden afgegeven,
maar in het bijgebouwtje direct
tegenover de voordeur. Van hieruit dient de brenger telefoon-

nummer 023-525 53 02 te bellen.
Een medewerker haalt het slachtoffer zo snel mogelijk op. Openingstijden zijn van maart tot en
met oktober dagelijks van 9.00 tot
17.00 uur (november tot en met
februari: 9.00 tot 16.00 uur).
Buiten deze tijden - of als de brenger niet in de gelegenheid is het
slachtoffer zelf aan te leveren
- kan de Dierenambulance Velsen ingeschakeld worden, tel.:

0255 – 533 239. Een paar eenvoudige tips om een gewonde vogel
te vangen: werp er voorzichtig
een (thee)doek overheen. Zet de
vogel in een doos met voldoende luchtgaten, eventueel met de
doek erbij. Het is belangrijk om
een zieke of gewonde vogel geen
eten of drinken te geven in verband met mogelijk inwendig letsel. Instructies op: www.vogelhospitaal.nl/kennis/vogel-gevonden/
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Bij Postcode Loterij

Postcodegebied 1975 wint voor 50 euro
cadeaukaarten voor lokale ondernemers
IJmuiden - Een hele wijk (postcodegebied 1975) in Ijmuiden
valt in de prijzen in de trekking
van de Postcode Loterij. De
winnaars winnen per lot een
shoptegoed van 50 euro dat
kan worden ingeruild voor diverse cadeaukaarten naar keuze. Deze cadeaukaarten zijn te
besteden bij ondernemers en
winkeliers in de buurt. Naast
de schenkingen aan goede
doelen, wil de Postcode Loterij zo ook via het prijzenpakket
een steentje bijdragen en de
ondernemers een hart onder
de riem steken. Zo winnen de
buurtbewoners, maar ook de
lokale ondernemers!

Ijmuiden verschillende cadeaukaarten uitkiezen. De kaarten
zijn in te wisselen bij lokale ondernemers die zijn aangesloten
bij een van de cadeaukaarten
naar keuze: Bakkers-, Koffie-,
Lokaal Vers-, IJs- en Restaurant
cadeaukaart, Nationale Horeca cadeaukaart, HEMA cadeaukaart en de Fashioncheque.
Winnaars krijgen ook de mogelijkheid om een deel van het
gewonnen tegoed te doneren
aan Voedselbanken Nederland.
Winnaars worden binnenkort
per brief over hun prijs geïnformeerd.

17,5 miljoen euro aan cadeaukaarten ter besteding bij lokaMet het gewonnen shopte- le ondernemers
goed kunnen de winnaars uit De gevolgen van de coronacri-

sis zijn ingrijpend en juist nu is
steun voor ondernemers in de
buurt extra waardevol. Daarom heeft de Postcode Loterij
het prijzenpakket van de trekkingen van april, mei en juni
uitgebreid met in totaal 17,5
miljoen euro aan cadeaukaarten, te besteden bij ondernemers en winkeliers in de buurt.
Zo winnen niet alleen de deelnemers van de Postcode Loterij, maar kunnen ook ondernemers en winkeliers in die buurten en regio’s er hun voordeel
mee doen.
Ondernemers in de buurt die
zich willen aansluiten kunnen
meer informatie vinden op
www.postcodeloterij.nl/lokaleondernemers.

Cursusprogramma Vereniging
Santpoorts Belang is weer online
Bezoekers weten Pieter Vermeulen
Museum weer te vinden
Driehuis - Sinds de opening op ling ‘De Verborgen Vogeltuin’ veel
zondag 5 juli, drie weken gele- aandacht krijgt. Natuurlijk is het
den, weten bezoekers het Pieter wel even wennen. Het vertrouwVermeulen Museum weer goed de aanraken van opgezette diete vinden. Al na de eerste week ren en spelletjes mag nu even
werd besloten het aantal be- niet meer, maar met een toverschikbare tijdsloten te verhogen potlood kun je toch nog heel veel
vanwege de getoonde belang- doen.
stelling. Via de website werd duidelijk dat de huidige tentoonstel- Ook het Natuurpad, een fraaie en

educatieve wandeling door het
park Schoonenberg met spannende vragen, is populair bij kinderen én volwassenen. Het Pieter Vermeulen Museum blijkt dus
nog steeds in trek bij bezoekers.
Reserveren blijft wel verplicht via
de website www.pietervermeulenmuseum.nl. (Foto: aangeleverd)

Santpoort-Zuid - Het cursusprogramma van de Vereniging
Santpoorts Belang voor het seizoen 2020-2021 is weer online. Er is een aanbod van diverse leuke, leerzame, interessante en ook nuttige cursussen op
het gebied van bewegen, creativiteit, koken, talen, informatica, hobby en vrije tijd, kunst en
cultuur.
De vereniging heeft bij het samenstellen van het cursuspro-

gramma rekening gehouden
met de huidige situatie. Zo zal er
dit jaar in augustus geen Open
Huys zijn. Men houdt zich aan
de regels van het RIVM en heeft
voorzorgsmaatregelen getroffen.
Naast de bekende cursussen worden er nieuwe cursussen aangeboden, zoals de Themacursus Recht en Maatschappij, workshops sieraden maken
en bloemschikken, en nog veel

meer. Ook zijn er weer interessante lezingen gepland en nog
vele andere activiteiten.
Dit alles kan men vinden op de
website www.santpoortsbelang.
nl, evenals informatie over data, tijdstippen en kosten en, niet
onbelangrijk, de spelregels. Iedereen is van harte welkom in
‘t Brederode Huys aan de Bloemendaalsestraatweg 201, Santpoort-Zuid.

Gratis opleiding tot energiecoach
Velsen - Lokale energiecoöperatie Energiek Velsen heeft vanaf 2019 ruim 20 energiecoaches
opgeleid. Dit gebeurde met behulp van een gedegen en bewezen aanpak in samenwerking met
coöperatie Hoom. Voor de online

training vanaf 23 juli zijn er nog
enkele plaatsen vrij.
Voor inwoners van Velsen die zich
graag willen inzetten als energiecoach is het een unieke kans deze training te volgen. Het is kosteloos en na de training kun je als

energiecoach andere inwoners
van Velsen helpen bij de verduurzaming van hun woning.
Meer informatie en aanmelden
op www.energiekvelsen.nl/energiecoaches-m-v-gezocht.

MotracLinde verlengt GoudSponsorschap RKVV Velsen nog een jaar

Driehuis - Kort na de start van
het in maart abrupt gestopte
voetbalseizoen 2019-2020, wisten RKVV Velsen en MotracLinde
elkaar te vinden in een sponsorovereenkomst waarvoor de voetbalvereniging nog niet echt een
naam had. Maar gezien het bedrag dat met de overeenkomst
gemoeid is, is daar snel het predicaat ‘Goud’ aan verbonden.

De wedstrijdbal werd bij aanvang
van de wedstrijden van Velsen
1, uitkomend in de hoofklasse
KNVB, keurig klaar gelegd op een
mini-heftruck van MotracLinde,
het merk van de marktleider in
heftrucks en magazijntrucks voor
intern transport, dat op de velden
ook goed in beeld is middels de
vlaggen en borden.
Totdat de competitie werd stilgelegd. In de afgelopen tijd was
er veel onzekerheid over het verloop van Corona. Zo ook de onzekerheid over persoonlijke gevolgen voor leden, ‘vrienden van Velsen, evenals die voor sponsors.
Men heeft het contact tussen
MotracLinde en RKVV Velsen volgens het nieuwe ‘normaal’ met
onder andere video-conferenties
in stand gehouden. Eind juni zelfs
met een bijeenkomst in Driehuis
met inachtneming van de anderhalve meter afstand.
Het bestuur van RKVV Velsen is
zeer verheugd met de toezeg-

ging van MotracLinde om de
overeenkomst tenminste met
nog 1 jaar te verlengen!
MotracLinde is in 1954 opgericht
en sindsdien toonaangevend als
totaalaanbieder van interne logistieke oplossingen. Door het
grote netwerk en technologische
hoogstaande producten behoren
zij tot de top in Nederland, met
inmiddels 4 vestigingen Almere (hoofdkantoor), Zwijndrecht,
Venlo en Apeldoorn.
Door zich nog 1 jaar aan de RKVV
Velsen te verbinden, geeft MotracLinde blijk van hun grote betrokkenheid bij de breedtesport
die bij Velsen hoog in het vaandel staat, gezien de aandacht
voor jeugd, vrouwen- en herenvoetbal.
Komend seizoen zal het logo van
MotracLinde onder andere de tenues sieren van de in de Hoofdklasse en Reserve-Hoofdklasse
KNVB uitkomende Heren 1 en 2.
(Foto: aangeleverd)

Zomeravond orgelconcert in Beverwijk
Regio - Willeke Smits (organiste
in de Hooglandse kerk in Leiden)
opent op 24 juli de zomeravond
orgelconcerten in de Grote Kerk
van Beverwijk. Willeke den Hertog-Smits (1975) studeerde orgel, kerkmuziek, koordirectie en
piano. Haar docenten waren: Jos
Wielakker (muziekschool Zaltbommel), Kees van Houten, Ro-

cus van den Heuvel, Bernard Winsemius en Reitze Smits (orgel). Zij
was finalist in het Sweelinck Concours 2017. Willeke heeft een
bloeiende concertpraktijk waarin een uitdagende programmering centraal staat. Willeke Smits
speelt in Beverwijk werken van
onder andere N. Bruhns (Praeludium in e, de kleine) een suite in c

van Conrad Friedrich Hurlebusch,
verder heeft ze werken van Mendelssohn, Ruppe, Krebs en J.S.
Bach (Toccata in F, BWV 540) geprogrammeerd.
Grote Kerk Beverwijk, vrijdag 24
juli, aanvang 20.00 uur. Toegangsprijs 8 euro. Concert bijwonen?
Opgeven via hanskelder@pknbeverwijk.nl.

Grootschalige energiebesparing
bij zwembad de Heerenduinen
Velsen - In zwembad De Heerenduinen zijn de afgelopen
maanden veel energiebesparende maatregelen uitgevoerd.
Vorige week donderdag vond,
in het bijzijn van wethouder
Sport Bram Diepstraten, vanaf het dak van zwembad De
Heerenduinen een oplevering
plaats van de verschillende
maatregelen die tot nu toe zijn
uitgevoerd. Deze maatregelen
leveren een enorme reductie
op de uitstoot van CO2.
Velsen is op weg naar een duurzame, klimaatneutrale gemeente. Eén van de thema’s waar werk
van wordt gemaakt, is schone
energie. Een zwembad kost veel
energie, bijvoorbeeld omdat de
baden verwarmd en gekoeld
moeten worden, maar ook omdat de ruimtes zelf een constante
temperatuur moeten hebben. Als
al deze energie uit fossiele brandstoffen komt, is dit een grote belasting voor het milieu. De ge-

meente wil daarom de energie
die het zwembad verbruikt zoveel mogelijk duurzaam opwekken.
Energiebesparing
Eén van de besparingsmaatregelen is een warmtepomp. Onlangs
is er een reusachtige elektrische
warmtepomp geplaatst die de
huidige koelmachine vervangt.
Deze warmtepomp haalt warmte-energie uit de omgevingslucht
of uit de koelinstallatie die op de
warmtepomp is aangesloten. Als
er gelijktijdig vraag is naar verkoeling en verwarming, kan de
warmtepomp de energie uitwisselen. De warmtepomp wordt gebruikt voor de basisverwarming.
Pas als de warmtepomp niet
meer genoeg warmte geeft zal de
cv-installatie bijspringen.

dak van het zwembad. Deze panelen wekken minimaal 178.000
kWh (schone) energie per jaar
op. In combinatie met de warmtepomp wordt het zwembad dan
voor een groot deel onafhankelijk van fossiele energiebronnen.
Met deze maatregelen wordt uiteindelijk evenveel bespaard op
gas en CO2 als het totale jaarverbruik van 175 huishoudens in Nederland.

Eerdere maatregelen
Het zwembad is eerder al uitgerust met LED-verlichting (75% besparing ten opzichte van halogeen en traditionele verlichting).
Ook is de 66 meter lange glijbaan geïsoleerd, wat jaarlijks zo’n
15.000 m3 gas bespaart.
In 2030 moet zwembad De Heerenduinen energielabel A bezitten (dit was in 2018 nog C) en,
Toekomstige maatregelen
net als alle andere gemeentelijBinnenkort worden er nog eens ke sportaccommodaties, klimaat300 zonnepanelen en 250 warm- neutraal (CO2- vrij) zijn. (Foto: Ton
tepomppanelen geplaatst op het van Steijn)
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Maak kans op een festivalbox voor 8 personen

Waar kijk jij naar het Velsen Virtueel Festival?

Full Count bij de Ruïne van Brederode. (Foto: Belinda Put)

Alderliefste in Stadsschouwburg Velsen. (Foto: Machiel Kraaij)

Velsen - Waar kijk jij op zondag 9 augustus naar het Velsen Virtueel Festival? Bouw jij met je vrienden een anderhalvemeterfeestje in de tuin, op het strand, in het park of op het terras? Laat weten hoe jij het festival gaat kijken en maak kans op een festivalbox voor maximaal 8 personen.
De evenementen die deze zomer
niet doorgaan vanwege de coronacrisis - PreSail IJmond, Zomerfestival .IJmuiden, Dorpsfeest Santpoort, Koningsdag, 2Generations
en LatinVillage - organiseren sa-

als decor voor de optredens van
lokale bands en muzikanten. RTV
Seaport zorgt ervoor dat de beelden overal te zien zijn op tv en via
een livestream. Het festival duurt
van 15.00 tot 22.00 uur.

men met Stadsschouwburg Velsen, Telstar en Citymarketing Velsen een virtueel festival waarbij
muziek en cultuur centraal staan.
De lege festivalterreinen en bijzondere locaties in Velsen dienen

Artiesten die voorbij komen tijdens het festival zijn Gerard Alderliefste, 100% Pret Band, D-Rashid feat Clayton Barros, Drie Vierkante Meter, Full Count, The Local

Boyzz, Yorick van Norden, Funky
Diva Ezz, Zoë Gerritsen, DJ Mitch,
Koel Kids, Muziekles IJmuiden, DJ
Barry Brand, DanceWorks/KunstForm Velsen en Heer & Meester.
Het Velsen Virtueel Festival is op
verschillende plekken live te bekijken en er worden ook festivalboxen verkocht voor thuis. Kijk
voor meer informatie op ijmuiden.nl/velsenvirtueelfestival of

meld je aan voor het Facebookevent Velsen Virtueel Festival.
Laat voor 1 augustus weten hoe
jij het festival gaat kijken door
een bericht te plaatsen op Instagram met #velsenvirtueelfestival
of door een mail te sturen naar
info@ijmuiden.nl. Hiermee maak
je kans op een festivalbox voor
maximaal 8 personen met lokale producten die jouw festivaldag

compleet maken.
Het Velsen Virtueel Festival wordt
mede mogelijk gemaakt door
de gemeente Velsen (IJmuiden
Rauw aan Zee), Provincie NoordHolland, Rabobank, Zeehaven
IJmuiden, Stichting PreSail Havenfestival IJmuiden, Forteiland
IJmuiden, No Nonsense Producties en Stichting Citymarketing
Velsen (.IJmuiden).
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DJ Barry Brand op het terrein van Dance Valley. (Foto: aangeleverd)

HET VERHAALTJE
BIJ HET KABAALTJE

Door: Arita Immerzeel

Velsen - Afgelopen maart verhaalde Betty Hoff over het door haar in De Jutter & De Hofgeest geplaatste kabaaltje. Betty was haar oorbel verloren, die behalve van goud ook van grote emotionele waarde voor haar. De oorbellen kreeg Betty als laatste cadeau van haar ondertussen overleden
HET
VERHAALTJE
man.
Betty
wil graag met de lezers delen,Door:
hoe het
ging.
Aritaverder
Immerzeel

BIJ HET KABAALTJE
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,,Ik heb al die tijd geen reacties
gehad, dus ik ging er vanuit dat ik
de verloren oorbel nooit meer terug zou zien. Tot afgelopen weekend. Ik werd gebeld door ene
John, die mij vroeg of ik degene
was die een oorbel kwijt was? Hij
had namelijk in maart een oorbel
gevonden. Hij stuurde een paar
foto’s en hij leek inderdaad heel
erg op die van mij.” Daags na dit
verrassende telefoontje bezocht
Betty hem en zijn vrouw. Ze nam
de overgebleven oorbel mee
en.....,,Ja hoor! Het was de mijne!”
aldus een blije Betty. ,,John vertelde dat hij ter hoogte een supermarkt aan het Marktplein op
het trottoir iets zag glinsteren. Hij
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pakte de oorbel op en nam hem
mee naar huis. Daar legde hij hem
in een la en dacht er verder niet
meer aan.
De Jutter bewaart het echtpaar
voor de kattenbak. Van de week
hadden ze weer een krant nodig
en dat bleek de bewuste editie
met het verhaaltje bij een kabaaltje over mijn oorbel te zijn. Daarna heeft hij mij gebeld.”
De oorbel is dus uit zijn quarantaine en weer in bezit van zijn eigenaresse. Binnenkort zal Betty
John en zijn vrouw nogmaals bezoeken, maar dan met een mooie
bos bloemen. ,,Ik ben ontzettend
blij dat ik mijn oorbel terug heb!”

De 100% Pret Band in het Telstarstadion. (Foto: Ton van Steijn)

Bewoners W.F. Visserhuis niet blij

Een week zonder televisie en radio

IJmuiden - Als je een hoge leeftijd bereikt hebt en in een woonzorgcentrum verblijft, ben je voor
enig vertier in de avonduren
doorgaans aangewezen op de televisie of radio. Maar wat nu als
beide apparaten geen ontvangst
meer hebben? Het overkwam de
bewoners van het W.F. Visserhuis
vorige week. Een volle week bleven ze door een technische storing verstoken van televisie- en
radioprogramma’s. Een bewoonster spreekt er schande van. ,,Het
is het enige dat we hebben’’, verzucht ze. Onze verslaggever deed
navraag bij Zorgbalans, de organisatie waaronder het W.F. Visserhuis valt. Een medewerker van de
technische dienst op de betreffende locatie laat weten dat juist
onlangs het hele systeem voor de
ontvangst van televisie en radio
op de schop is gegaan. Dit heeft
te maken met de omschakeling
die kabelexploitant Ziggo maakt

van analoog naar digitaal. Alle verdeelkastjes, versterkers en
kabels in de appartementen zijn
vervangen. ,,Ongeveer drie weken geleden is de laatste kabel
aangesloten’’, vertelt hij. Mogelijk is er bij de recente werkzaamheden iets losgeraakt of heeft
anderszins een wijziging plaatsgevonden, die nu tot de storing
heeft geleid. Afgelopen zondag

was het euvel weer verholpen. De
storing heeft op de bewoners een
grote impact gehad.
En de bewoonster die ons hierover tipte? ,,Ik ben maar gaan
breien. Ik ben een sprei aan het
maken. Maar die wordt twee bij
twee meter, dat gaat niet zomaar,
dus die is nog niet af.’’ (Tekst: Bos
Media Services, foto: archief )

