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Bewoners Poolsterstraat ternauwernood 
ontkomen aan koolmonoxidevergiftiging 
IJmuiden - Op het nippertje is 
alles nog goed afgelopen, maar 
een verhoogd gehalte aan 
koolmonoxide in enkele wo-
ningen aan Poolsterstraat had 
de bewoners ervan in de nacht 
van zondag op maandag fataal 
kunnen worden. Dankzij de 
aanwezigheid van koolmonoxi-
demelders in een van de wonin-
gen en het kordate optreden 
van de bewoners hebben hun 
buren het er levend vanaf ge-
bracht.

Toen midden in de nacht, even 
voor 02.00 uur, de koolmonoxi-
demelder ter hoogte van de trap 
in een rijtjeshuis aan de Pool-
sterstraat luid begon te piepen, 
schrokken de bewoners Ronald 
en Corrie van Wijk direct wakker. 
Toen ook de melder in de slaap-
kamer aansloeg, wisten ze zeker 
dat het foute boel was en sloegen 
ze alarm. De brandweer voerde 
bij aankomst direct metingen uit 
en constateerde inderdaad een 
veel te hoog gehalte koolmonoxi-

de in de woning. Ronald en Cor-
rie moesten in het holst van de 
nacht naar buiten. Voor Ronald is 
het overigens geen kwestie van 
even snel een jas grijpen en naar 
buiten rennen, want hij is aan een 
rolstoel gekluisterd en moet daar-
om gebruik maken van de trap-
lift. Het lukte om snel genoeg bui-
ten te komen, waardoor hij verder 
geen gevolgen aan het incident 
heeft overgehouden. 
Bij de buren was dat een ander 
verhaal. Daar hangen geen kool-

monoxidemelders, anders zou-
den die beslist ook in werking zijn 
getreden. De buren lagen te sla-
pen en zouden vermoedelijk zijn 
overleden, als niemand had inge-
grepen. De brandweer kon door 
de brievenbus heen al snel vast-
stellen dat ook in die woning de 
concentratie koolmonoxide veel 
te hoog was en heeft vervolgens 
de deur geforceerd. Brandweer-
lieden tro�en er buurvrouw Maria 
en haar partner aan, allebei wer-
den ze met spoed naar buiten ge-

bracht. De man van het stel was 
er dermate slecht aan toe dat hij 
in een ziekenhuis moest worden 
behandeld.

Volgens een woordvoerder van 
de Veiligheidsregio Kennemer-
land is de verhoogde concentra-
tie koolmonoxide te wijten ge-
weest aan ofwel een slecht wer-
kende cv-ketel, ofwel aan een 
hoeveelheid nog smeulende bri-
ketten die na een barbecue door 
iemand in een schuur waren ge-
plaatst. Voor bewoner Ronald van 
Wijk staat inmiddels vast dat dit 
laatste de oorzaak moet zijn. Hij 
stelt: ,,Ze hadden een bak met bri-
ketten in de schuur gezet, met de 
deksel erop. Dat is gaan smeulen, 
maar dan krijg je geen goede ver-
branding en ontstaat een wolk 
koolmonoxide. Het is jammer dat 
mensen tegenwoordig geen ver-
antwoordelijkheid meer lijken te 
kennen. Je leven hangt door an-
deren aan een zijden draadje.’’ De 
Veiligheidsregio kon niet bevesti-
gen of de briketten inderdaad de 
oorzaak van de problemen zijn 
geweest. 
Voor Ronald van Wijk is die con-
clusie snel getrokken. ,,De cv-ke-
tel is laatst nog helemaal gekeurd. 
Die werkt als een trein!’’ 

Woningcorporatie Velison Wonen 
heeft bevestigd dat de cv-ketels 
maandagochtend direct gecon-
troleerd zijn en dat daarmee niets 
mis is. (Tekst en foto: Bos Media 
Services)

Opening ‘visvoetstappen’ door Kaatje Kabeljauw
Met de vissen mee, veilig naar de zee!
IJmuiden - Deze en vorige week 
plaatst gemeente Velsen de 
eerste visjes op de strandop-
gangen om strandgangers vei-
lig van en naar de zee te leiden. 
De visjes geven straks de wan-
delroutes aan bij IJmuiden aan 
Zee, IJmuiderslag en het Noor-
derstrand.

Kaatje Kabeljauw liep vrijdag 
voor het eerst langs één van de 
paden, en voelde zich als een vis 
in het water! De visjes zijn ge-
plaatst om de paden wat op te 
vrolijken en om duidelijkheid te 
bieden aan strandgangers. Als ze 
namelijk de richting van de visjes 
volgen, kunnen ze de hele weg 
anderhalve meter afstand hou-
den van tegenliggers.

Vervolgacties
Kaatje Kabeljauw is nog meer van 
plan op de stranden van IJmui-
den en Velsen-Noord. Ze gaat de 
komende weken een aantal keer 
op pad om .IJmuiden-magazines 
uit te delen en om strandgangers 
te vermaken.

IJmuiden Rauw aan Zee
De visjes zijn een onderdeel van 

IJmuiden Rauw aan Zee. Dit is 
de campagne om de havens en 
stranden van Velsen te promoten. 

Kijk voor meer informatie op 
ijmuidenaanzee.nl. (Foto: aange-
leverd)

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN

www.albatrosbanden.nl

VEILIG OP WEG...
LAAT NU UW BANDEN 

CHECKEN!

pvc

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

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

 

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

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

Koene Auto, Broekerdreef 120, 1991AZ Velserbroek tel.023-5379700   www.koene.nl 
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Amstel Bier
6-pack blik à 33 cl. 
Per 6-pack 3.99

Geldig t/m zaterdag 1 augustus 2020 bij Vomar IJmuiden en Velserbroek.

Max. 6x 6-pack per klant

3t
PER TRAY

 7.98

 Dhr Mw

Adres:  Pc: Plaats:

Telefoon:  E-mail:

Marktplein 40
1972 GC  IJmuiden
0255 - 700 201
velsen@brantjes.nl

Brantjes Velsen

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

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

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

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

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

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

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

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

1940 VG HEEMSKERK. EEN POSTZEGEL IS NIET NODIG.

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

VRIJBLIJVENDE WAARDEBEPALING AAN.

Cheque
VOOR EEN VRIJBLIJVENDE 

WAARDEBEPALING VAN
UW WONING
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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

AmberJewels
BY RENE POST

36 EURO  PER GRAM
VOOR UW OUDE GOUD

VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

INKOOP GOUD

* Tevens inkoop zilver (Altijd hoogste prijs)
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Rijkswaterstaat start met groot 
onderhoud aan de Pier van 
IJmuiden

Tegemoetkoming indirecte 
schoolkosten
Voor het schooljaar 2020-2021 kunnen 
ouders met een laag inkomen een tege-
moetkoming aanvragen voor indirecte 
schoolkosten. Deze regeling is bedoeld 
voor mensen met inwonende kinderen tot 
18 jaar en een inkomen tot 110% van de 
bijstandsnorm.
  
Indirecte schoolkosten zijn kosten die ge-
maakt worden voor allerlei bijkomende uit-
gaven naast de onderwijsbijdrage en school-
kosten zoals boekengeld. Te denken valt aan 
schoolactiviteiten zoals schoolreisje en bij-
komende kosten zoals een boekentas, agen-

da of schrijfgerei. De tegemoetkoming is per 
schooljaar maximaal € 270,-- voor kinde-
ren op het voortgezet onderwijs en MBO en 
maximaal € 50,-- voor kinderen op het basis-
onderwijs. Een schooljaar loopt van 1 augus-
tus tot en met 31 juli.

Hoe vraagt u aan?
Ga naar www.velsen.nl en zoek vervolgens op 
‘schoolkosten’. U kunt daar het aanvraagfor-
mulier downloaden. Ontvangt u een uitke-
ring van de gemeente Velsen? Dan krijgt u het 
aanvraagformulier thuisgestuurd. 

Rijkswaterstaat (RWS) start op 3 augus-
tus 2020 met groot onderhoud aan het 
zuidelijk havenhoofd. Stormen eerder dit 
jaar veroorzaakten schade en RWS her-
stelt dit om ervoor te zorgen dat er ook 
de komende jaren voldoende bescher-
ming tegen de zee blijft.
  
Afsluiting Zuidpier
Veel inwoners en bezoekers van IJmuiden 
gebruiken de pier voor verschillende vormen 
van recreatie, daarom vermelden wij voor u 
de afsluitingstijden nog even duidelijk!

Van maandag 3 augustus tot eind oktober 
2020 ( 12 weken) is de pier op doordeweekse 
dagen gesloten. Van maandag 06.00 uur tot 
en met vrijdag 21.00 uur.
In het weekend is de pier wel beschikbaar 

voor recreatie!

Werkzaamheden
Een aantal benodigde goederen (breuk-
steen) vervoert RWS over het water daar-
naast gebruiken ze voor transporten vracht-
wagens die over de pier rijden én over de 
openbare weg.
Gele borden voorzien recreanten van infor-
matie hierover. Bewoners van met name de 
Kennemerboulevard worden extra geïnfor-
meerd door RWS

Contact
Mocht u vragen hebben met betrekking tot 
de uitvoering dan kunt u mailen of bellen 
naar de contactpersoon van RWS hierover:
edputs@vandoornbuitenruimte.nl of bellen 
met 06-12263767  Compleet zomerprogramma 

voor jeugd in Velsen!
Jongeren in Velsen kunnen zich van 6 juli 
t/m 14 augustus inschrijven voor zomerse 
activiteiten! In het programma staan acti-
viteiten 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 co-
ronacrisis heeft een enorme impact op jonge-
ren. De scholen gingen fysiek dicht, sportfa-
ciliteiten werden gesloten en evenementen 
werden afgelast. Voor sommige jongeren zul-
len 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 zomerpro-
gramma 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 Sportlo-
ket, SportSupport, KOEL en 3x3 Unites. Kijk 
voor meer informatie op  velsen.nl/zomer-
programma. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

U kunt zich abonneren op een door u gestelde 
zoekvraag. U wordt vervolgens op de hoogte 
gesteld als er nieuwe publicaties verschijnen
die aan uw zoekterm(en) voldoen.
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Aanvragen
Geplaatst op   www.overheid.nl  (zie Be-
richten over uw buurt) op d.d.30 juli 
2020. Voor informatie kunt u contact op-
nemen met afdeling Fysiek Domein (tel. 
140255)

Ingediende aanvragen omgevingsver-
gunning
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 18 juli tot en met  24 juli 
2020 de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning hebben ontvan-
gen op grond van de wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Uranusstraat 1, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(18/07/2020) 75299-2020
Pruimenboomplein 30, plaatsen balkonbe-
glazing (22/07/2020) 76765-2020 
Koningin Wilhelminakade 183, splitsen 
bovenwoning naar twee appartementen 
(24/07/2020) 77928-2020
Kennemerboulevard 250, Brandveilig ge-
bruik (24/07/2020) 77957-2020

Santpoort-Zuid
Wijnoldy Daniëlslaan 2, kappen boom 
(20/07/2020) 75836-2020

Santpoort-Noord
Valckenhoefl aan 3, vergroten balkon (achter-
zijde) (22/07/2020) 76876-2020
Hyacinthenstraat 26, aanbrengen construc-
tieve wijzigingen (23/07/2020) 77548-2020

Velserbroek
Rietkamp 45, plaatsen 2 dakkapellen (voor- 
en achterzijde) (22/07/2020) 76512-2020
Galle Promenade 2-36, uitbreiden winke-
lunits (voor- en achterzijde) (24/07/2020) 
77788-2020

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking heb-
ben op een bouwactiviteit kunnen deze wor-
den voorgelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
Kennemerboulevard / Jachthaven Marina 

Seaport, tijdelijk (10 jaar) aanmeren van ten-
ders (21/07/2020) 58723-2020
Kennemerlaan 24 A, splitsen woning in 2 ap-
partementen (21/07/2020) 50175-2020
Kanaalstraat 31 A, legaliseren splitsen boven-
woning in 2 woningen (21/07/2020) 63813-
2020
Wijk aan Zeeërweg 90, realiseren dakopbouw 
(21/07/2020) 53871-2020
4e Havenstraat 3 A, bouwen bedrijfsgebouw 
(21/07/2020) 54353-2020
 
Velsen-Zuid
Meervlietstraat 151, uitbreiden entree 
(21/07/2020) 53469-2020

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning
IJmuiden
Dirk Hartoghstraat 22, gebruik woning voor 
kamergewijze verhuur (23/07/2020) 66130-
2020
 
Driehuis
Valeriuslaan 43, vervangen erker, isoleren 
voor- en zijgevel (21/07/2020) 39542-2020

Ingediende aanvragen fi lmvergunningen 
APV artikel 2:7

IJmuiden
Doodstil (Spin-o�  Penoza), op 19 augustus 
2020 van 07:00 tot 20.00 uur, op 21 augustus 
van 07: 00 tot 01.00 uur, locatie  Middenha-
venstraat  20 (17/07/2020) 76146-2020

The Spectacular, op 14 t/m 17 september 
2020, tijden en locaties:
maandag 14 september 2020 (08:00 tot 18:00 
uur) Derde Industriedwarsstraat
dinsdag 15 september 2020 (08:00 tot18:00 
uur) Middenhavenstraat 20, Vuurtorenstraat 
en Middenhavenstraat 6
woensdag 16 september 2020 (08:00 tot 
1800 uur) Halkade (ter hoogte van Maxima 
Seafood) Seinpostweg 29 + parkeerterrein bij 
De IJmond 
donderdag 17 september 2020 (12:00 - 
22:00 uur) nabij Felison Cruise Terminal  
(17/07/2020) 75971-2020

Velsen-Noord
Doodstil (Spin-o�  Penoza),  op 12 t/m 14 au-
gustus 2020 van 18:00 tot 06:00 uur + zater-
dagochtend, locatie Strand en Vliegerpad 
(17/07/2020) 76146-2020

Burgemeester en wethouders van Vel-
sen hebben de hierna volgende be-
sluiten genomen. Op grond van de Al-
gemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende bij het (de) onder-
staande besluit(en) gedurende zes 
weken na de dag van verzending van 
het besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bestuursorgaan 
dat het besluit heeft genomen (zoals 
college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen of burgemeester van 
Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.vel-
sen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD). In spoedeisende ge-
vallen kan een voorlopige voorziening 
worden gevraagd bij de voorzieningen-

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

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

IJmuiden
J.C. van Neckstraat 3, bouwen 8 be-
drijfsruimten met 8 bedrijfswoningen 
(21/07/2020) 34991-2020 

Zeeweg 137, plaatsen dakopbouw 
(24/07/2020) 59172-2020
Cypressenstraat 30, realiseren van een dak-
opbouw (achterzijde) (24/07/2020) 72251-
2020
De Lumeystraat 2, plaatsen van een dakop-
bouw (24/07/2020) 47840-2020

Santpoort-Zuid 
Van Dalenlaan 1, plaatsen twee dakkapellen 
(voor - en achterzijde) (22/07/2020) 61729-
2020
Wüstelaan 5, plaatsen dakkapel voor-, zij- en 
achterdakvlak (24/07/2020) 68609-2020

Santpoort-Noord 
Beekvlietstraat 17, terugbrengen twee dak-
kapellen naar één dakkapel (wijziging op 
vergunning 51804-2020) (23/07/2020)

74682-2020

Driehuis
Van den Vondellaan 33, plaatsen dakkapel 
(voorzijde) (22/07/2020) 63754-2020
Van den Vondellaan 49, plaatsen dakkapel 
(voorzijde) (24/07/2020) 67243-2020

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning 
Het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben omgevingsvergun-
ning buiten behandeling gesteld voor: 

Velserbroek
Galle Promenade 4, uitbreiden drie winkels 
voor- en achterzijde (23/07/2020) 27719-
2020

Besluiten

Burgemeester en wethouders van Velsen ma-
ken bekend dat zij in hun vergadering van 30 
juni  2020 hebben besloten: 

1.  De Subsidieregeling sociaal domein 

2020 vast te stellen;  
2.  De Subsidieregeling sociaal domein 

2018 in te trekken;
3.  De besluiten onder 1 en 2 in werking te 

laten treden op de dag na publicatie.

Ter inzage
De integrale tekst van de Subsidieregeling 
sociaal domein s is als bijlage in het elektro-
nisch gemeenteblad gepubliceerd op www.
o¦  cielebekendmakingen.nl. De Subsidie-

regeling sociaal domein wordt ook gepubli-
ceerd op www.overheid.nl. 

Subsidieregeling sociaal domein Velsen 2020 

10 30 juli 2020

Filmtheater in Stadsschouwburg Velsen officieel geopend
Velsen - Ongeveer tachtig geno-
digden zagen zaterdagmiddag 
in de Stadsschouwburg Velsen 
de eerste speel�lm op het gloed-
nieuwe witte doek verschijnen. 
Het �lmtheater is een feit en werd 
vanmiddag op feestelijke wij-
ze geopend. Na een korte intro-
ductie door creatief directeur Ja-
cob Bron en zakelijk directeur Ma-
non Koers werd het publiek voor-
gesteld aan Alexander Zwart en 
Hugo Emmerzael, de twee �lm-
programmeurs die het team van 
de culturele instelling zijn komen 
versterken. Ook Silvia van der Hei-
den, directeur van het Nederlands 
Filmfestival, verscheen op het po-
dium. Jacob Bron gaf haar meteen 
de hint om de Stadsschouwburg 
Velsen voortaan bij het �lmfes-
tival te betrekken. Tenslotte was 

het de beurt aan wethouder Bram 
Diepstraten om met een druk op 
de bel het �lmtheater o�cieel te 
openen.
Nadat minutenlang de namen op 
het grote doek verschenen van 
de mensen en bedrijven die geld 
gedoneerd hebben voor het aan-
scha�en van de benodigde ap-
paratuur, werd de korte anima-
tie�lm Father And Daughter van 
de Nederlander Michael Dudok 
De Wit vertoond. De �lm, die in 
2000 voor het eerst werd gepre-
senteerd, kreeg een groot aantal 
prijzen, waaronder de Oscar voor 
beste korte animatie�lm in 2001. 
Daarna nam Diepstraten kort het 
woord om zijn enthousiasme 
en waardering over het initiatief 
van de Stadsschouwburg Velsen 
uit te spreken. Aansluitend be-

gon de hoofd�lm van deze mid-
dag, de Marokkaanse produc-
tie ‘Adam’ over een jonge, zwan-
gere vrouw die in contact komt 
met een vrouw die al op relatief 
jonge leeftijd weduwe is gewor-

den en de zorg over haar 8-jarige 
dochter combineert met het run-
nen van een kleinschalige patisse-
rie aan huis. Beide vrouwen lijken 
te vluchten voor de realiteit en 
zijn daardoor nogal gesloten. De 

toevallige ontmoeting tussen de 
twee heeft echter grote gevolgen.
Onder de aanwezigen in de zaal, 
die zaterdag het o�ciële ope-
ningsmoment bijwoonden, was 
ook de 90-jarige Fem Raven. Haar 
(inmiddels overleden) echtgenoot 
Joop Raven was �lmoperateur bij 
de familie Van Opbergen, die het 
City Theater in IJmuiden runde en 
ook de �lmprogrammering in de 
Stadsschouwburg Velsen verzorg-
de. Fem werkte hier zelf destijds 
ook. Ze zat achter de kassa, maar 
draaide ook diensten in de gar-
derobe en bij het bu�et. Toen de 
Stadsschouwburg Velsen in 1988 
de deuren sloot voor een groot-
scheepse verbouwing, zette Fem 
een punt achter haar activiteiten. 
Ze keerde niet meer terug toen 
het theatergebouw in 1990 werd 

heropend. Het vertonen van �lms 
was toen overigens al niet meer 
aan de orde. De laatste �lmverto-
ning vond destijds plaats in 1980. 
Theaterdirecteur Jacob Bron richt-
te zaterdagmiddag het woord tot 
Fem Raven, die speciaal voor de-
ze gelegenheid teruggekomen 
was naar de plek waar ze vele ja-
ren met plezier heeft gewerkt. Ze 
kreeg van hem een groot boeket 
bloemen overhandigd.
Voortaan zullen er op diverse da-
gen en tijden �lms worden ver-
toond in de Stadsschouwburg 
Velsen. Dit zijn zowel recent uit-
gebrachte speel�lms als �lmklas-
siekers uit de afgelopen decennia. 
Op www.stadsschouwburgvel-
sen.nl is het complete overzicht te 
vinden. (Tekst en foto: Bos Media 
Services)
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Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

Zonder kanaalgravers zou het 
Noordzeekanaal nooit zijn aange-
legd in de jaren zestig en zeven-
tig van de negentiende eeuw en 
zou IJmuiden niet in 1876 zijn ge-
doopt. 
De noodzaak voor een korte en 
snelle verbinding tussen het IJ en 
de Noordzee komt van Amster-
damse reders en handelaren, die 
grootsheidswaanzinnig willen 
concurreren met echte zeehaven-
steden als Rotterdam en Antwer-
pen. De gelden komen van Am-
sterdamse beleggers en notabe-
len, die hun rijkdom alleen maar 
willen zien groeien, en van de 
stad en het rijk, dus uit de beur-
zen van de gewone mens. De 
plannen worden opgesteld door 
knappe koppen, die het absur-
de plan om de beschermende 
duinenrij langs Hollands kust te 
doorbreken als uitdaging zien. De 
aanleg ligt in handen van een En-
gelse aannemer, die met de dan 
beschikbare hulpmiddelen de 
strijd aangaat met duinzand, wa-
ter, storm en corrupte uitvoerders 
en putbazen. Helaas behoren ge-
avanceerde graafwerktuigen om 
de duinenrij te doorgraven niet 
tot de ‘hulpmiddelen’. Het echte 
zware graafwerk door het duin-
zand zal handmatig verricht moe-
ten worden.

Zodra bekend wordt dat er iets te 
verdienen valt bij de doorgraving 
van ‘Holland op z’n Smalst’, trek-
ken honderden polderjongens en 
slikwerkers van heinde en verre 
naar het duingebied ten westen 
van Velsen om als kanaalgraver 
met schop en piebegaaltje een 
schamele boterham te verdienen. 
Alleenstaanden kunnen tus-
sen de zware en lange werkda-
gen voor hun natje, droogje en 
broodnodige nachtrust terecht in 
een van de houten keten. Vooral 
de ‘natjes’ vloeien veelvuldig zo-
dat veel van het verdiende geld 
in de zakken van de keetbazen 
verdwijnt. 
De werkers die met hun gezinnen 
deze kant opkomen, moeten zelf 

maar voor onderdak zorgen. Zij 
strijken noodgedwongen neer in 
de duinen tussen de kanaalwer-
ken en het landelijk rustige en ge-
zapige dorp Velsen. Van afvalhout 
en takken bouwen zij hutjes of 
dekken in de grond uitgegraven 
holen af. 
Nederzettingen als De 
Hoogeberg en De Heide ont-
staan. Ook hier is armoe troef. 
De Amsterdamsche Kanaalmaat-
schappij bekommert zich niet 
om het welzijn van de harde wer-
kers.

En Velsen? Zij kijkt niet om naar 
de tijdelijke bewoners en laat 
al dat schorriemorrie aan z’n lot 
over. Zodra het kanaal af is ver-
trekken ze vast wel weer. Het is 
aan de liefdadigheid en giften 
van enkele Velsense notabelen, 
aan de inzet van medelevenden 
en aan enkele landelijke inzamel-
acties te danken dat er nog hulp 
geboden wordt aan de armlasti-
ge kanaalwerkers en hun gezin-
nen.

Nadat het kanaal geopend is, 
wordt Velsen geconfronteerd 
met een grote groep achterblij-
vers en met een onstuimig en bo-
ven de deftige Velsense pet groei-
end IJmuiden. In de loop der ja-
ren worden veel ‘helden’ van 
rond de kanaalgraverij geëerd 
met een straatnaam in IJmui-
den. Namen van grootgrondbe-
zitters en hun familie, en van in-
genieurs en functionarissen vin-
den we terug in het IJmuidense. 
Maar de kanaalgravers komen er 
bekaaid vanaf. O ja, bij het 125-ja-
rig bestaan van IJmuiden en het 
Noordzeekanaal in 2001 wordt 
het beeld De Kanaalgravers van 
Aart Lamberts onthuld bij het 
Pontplein. Net buiten de grens 
van IJmuiden. Je moet wel weten 
waar het staat…

De IJmuidense schrijfster Con-
ny Braam trekt zich, als achter-
kleinkind van de bewoner van 
de bij de kanaalgraverij verdwe-

nen boerderij Schralenstein, het 
lot van de kanaalgravers aan. Zij 
is auteur van de bij menig IJmui-
denaar in de boekenkast aanwe-
zige ‘Abraham-trilogie’. In het eer-
ste deel neemt zij de lezer mee 
langs het geringe wel maar voor-
al het grote wee van de kanaal-
gravers. De vanuit de gemeente 
Velsen zo weinig tastbare erken-
ning voor de kanaalgravers, de 
echte helden van de kanaalgrave-
rij, valt slecht bij Conny. Ze heeft 
een ‘hartstochtelijk verlangen dat 
de kanaalgravers de erkenning 
krijgen die ze verdienen en dat ze 
herinnerd blijven’.

Conny zou Conny niet zijn als 
ze met haar daadkracht tegen 
apartheid, onderdrukking en uit-
buiting niets onderneemt. Eind 
2019 houdt Conny tijdens lezin-
gen bij het Zee en Havenmuse-
um een pleidooi om het beeld De 
Kanaalgravers, ‘dat nu in een ach-
terafhoekje weggedrukt staat’, 
een prominente plaats in IJmui-
den te geven. Haar pleidooi krijgt 
veel bijval. Onder veel IJmuide-
naren leeft het ‘afstammeling zijn 
van een kanaalgraver’-gevoel 
nog sterk. Zij stelt voor om rond 
de opening van de nieuwe zee-
sluis De Kanaalgravers een zicht-
baardere plek te geven bij de klei-
ne sluis. 
De gefotoshopte foto hierboven 
geeft een eerste indruk...

Daarnaast pleit Conny voor er-
kenning via de naam van de nieu-
we zeesluis. Haar enthousiasme 
is aangewakkerd door de actuele 
prijsvraag voor het bedenken van 
een naam. ,,Ik denk dat mijn eer-
ste keus Jan Bonekampsluis wei-
nig kans maakt. Kanaalgraversluis 
of Abrahamsluis zou een mooi 
eerbetoon aan de kanaalgravers 
zijn. Abraham kennen we als de 
Bijbelse oervader. Maar het is ook 
de �ctieve �guur uit de Abraham-
trilogie die zich het lot van de ka-
naalgravers sterk aantrekt.’’ 

Het zal toch niet gebeuren dat er 
achter de schermen allang een 
nieuwe naam gekozen is, bijvoor-
beeld Amaliasluis? Zodra ik dit 
opper, verschijnt er een typisch 
IJmuidense strijdlustigheid in 
Conny’s ogen en komt er stoom 
uit haar oren…

Wekelijks staat Erik Baalbergen aan de hand van een foto stil bij 
een IJmuidens onderwerp naar aanleiding van de actualiteit, een 
bijzondere gebeurtenis, een evenement of gewoon de mooie ta-
ferelen die IJmuiden biedt. In deze a�evering aandacht voor Con-
ny Braams voorstellen voor meer erkenning van de kanaalgra-
vers.

Zondag 2 en woensdag 5 augustus
Open dagen Forteiland
IJmuiden - Op zondag 2 augus-
tus is het Forteiland IJmuiden, zo-
als alle eerste zondagen in de pe-
riode van maart tot en met no-
vember, weer geopend voor het 
publiek. Maar speciaal voor het 
toerisme in het zomerseizoen 
kan het Fort, inmiddels behorend 
tot het Unesco Wereld-erfgoed, 
ook bezocht worden op woens-
dag 5 augustus. 
Vanwege coronamaatregelen lo-
pen er geen gidsen mee, maar 
mag men zelf in het eenrichtings-
verkeer rondlopen in en rond 
het uit 1888 daterende pantser-
fort dat door zijn ligging bij de 
sluizen en in het havengebied in 
1910 het zwaartepunt werd van 
de “Positie IJmuiden”.
In 1940 namen de Duitsers de 
“Positie IJmuiden” over en noem-
den het toen de “Festung  IJmui-
den”. Vandaar de vele bunkers op 
en om het Fort. Het toen 52 jaar 
oude Fort deed daarbij dienst als 
manschappenverblijf en opslag-
ruimte voor onder andere mu-

nitie. Zie voor meer informatie 
www.forteilandijmuiden.com.

Overtocht
De overtocht naar het Forteiland 
wordt verzorgd door mps “Konin-
gin Emma” vanaf de Kop van de 
Haven in IJmuiden. Op zondag 
zijn de vertrektijden om 10.45, 
12.45 en 15.10 uur. Terugvaren 
kan men -naar keuze- om 13.00, 
15.15 of 17.20 uur.
Op woensdag is er slechts één 
overtocht: de boot vertrekt dan 
om 12.45 uur, en vaart weer terug 
om 15.15 uur. 

Toegangskaarten voor de over-
tocht heen en terug, inclusief 
rondleiding, kosten € 12,50 per 
persoon. Kinderen tot en met 6 
jaar hebben gratis toegang (on-
der begeleiding; maximaal 4 kin-
deren per begeleider). Kaarten 
kunnen vooraf worden besteld 
via internet: www.ijmuidense-
rondvaart.nl, of telefonisch: 0255-
511676. (Foto: aangeleverd)

Trainingsballen 
voor V.V. IJmuiden
Velsen-Zuid - Blij verrast waren 
ze bij V.V. IJmuiden met de vraag 
van hun ballenleverancier of zij 
mee wilden doen aan een ballen-
actie. Door de coronacrisis heb-
ben veel voetbalclubs het lastig. 
Door het gebrek aan inkomsten 
vanwege het stilleggen van de 
competitie zijn de �nanciële ge-
volgen groot.
Deze in samenwerking met Club-
plan opgezette actie bestond uit 
het opzetten van een campagne 
om donateurs te zoeken die een 
trainingsbal wilden sponsoren. 
Deelname was hierbij mogelijk 
vanaf 6 euro per sponsor en 24 
euro voor een bal.

Na het bekend maken van de ac-
tie via Facebook, WhatsApp en 
de Website van V.V. IJmuiden 
stroomden de donaties binnen. 
Binnen enkele weken is een be-
drag gedoneerd voor maarliefst 
110 kwalitatief goede trainings-
ballen.

Woensdag 22 juli zijn deze bal-
len afgeleverd op het complex 
van V.V. IJmuiden op Sportpark 
Schoonenberg. De club wil langs 
deze weg nogmaals de leveran-
cier, Clubplan en vooral alle spon-
soren/donateurs van de ballen 
van harte bedanken voor de bij-
dragen.

Trainer en jeugdcommissielid Vincent de Ruig en speelsters Danique en 
Anouk nemen de ballen in ontvangst. (Foto: Jack Zwart)
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Mediteren met Mark
Velsen Mediteert Thuis
Velsen - Vorig jaar, tijdens dorps-
feest Santpoort, ging er in de 
Naaldkerk in Santpoort een nieu-
we activiteit van start: Santpoort 
Mediteert. Met inspirerende tek-
sten, meditatieve muziek en ont-
spannende meditatie ontvin-
gen José Rustemeijer, Nanda Ra-
makers, Marijke Schoen, Louise 
Snoek, Jeanette Meijer en Mark 
Metselaar vele geïnteresseerden. 
Nu het dorpsfeest niet doorgaat, 
kwam bij hen de vraag: “Gaat 
Santpoort Mediteert nog wèl 
door?”

Mark Metselaar, Art of Living tea-
cher en spiritueel-energetisch 

therapeut, vertelt: ,,Omdat er, 
gezien de Corona-maatregelen, 
toch teveel mensen naar de kerk 
zouden kunnen komen, orga-
niseer ik een online evenement 
met geleide meditatie en voor-
af diep ontspannende ademha-
lingstechnieken om weer hele-
maal op adem te komen. Een ver-
ademing!”

Dinsdag 4 augustus, 10.00-11.00 
Velsen Mediteert Thuis. Dit is 
een online evenement. Deelna-
me is gratis. Informatie/aanmel-
den: Mark Metselaar, mark.metse-
laar@ao�.nl of 06-25532066. (Fo-
to: aangeleverd)

Auto uitgebrand op de 
Lange Nieuwstraat
IJmuiden - Een troosteloze aan-
blik. Slechts het karkas van de au-
to is nog over, nadat het voertuig 
in de nacht van zondag op maan-
dag in brand werd gestoken. De 
blauwe Nissan Micra stond ge-
parkeerd aan de Lange Nieuw-
straat ter hoogte van de portiek-
�at met huisnummers 546 tot 
en met 556. Dat er sprake moet 
zijn geweest van brandstichting 
wordt afgeleid uit het feit dat de 
brand is ontstaan door middel 

van aanmaakblokjes. Ook waren 
de ruiten van het voertuig inge-
gooid. De brand is waarschijnlijk 
rond 01.15 uur in de nacht ont-
staan. 

Mensen die getuige zijn geweest 
van de brand of kort ervoor iets 
verdachts hebben gezien, kun-
nen dit melden bij de politie via 
nummer 0900 8844 of bij Meld 
Misdaad Anoniem via nummer 
0800 7000. (Foto: aangeleverd)

Maandelijkse rondleiding 
Museumhuis Beeckestijn
Velsen-Zuid - Zondag 2 augus-
tus  vindt de maandelijkse rond-
leiding door huis en tuinen van 
Museumhuis Beeckestijn weer 
plaats. Maak ook eens zo’n boei-
ende en leerzame wandeling 
mee! De rondleiding gaat van 
start om 11.00 uur.
Een gids neemt de deelnemers  
mee en geeft deskundige uitleg.  

Opgeven via www.natuurmonu-
menten.nl/natuurgebieden/bui-
tenplaats-beeckestijn.
Deelname kost 9 euro per per-
soon (leden Natuurmonumenten 
5 euro per persoon). Let op: be-
perkt aantal plaatsen!
Museumhuis Beeckestijn, Rijks-
weg 134, 1981 LD Velsen-Zuid. 
(Foto: Arjan Bronckhorst)

Wie heeft de hoogste?
IJmuiden - Of het de hoogste 
zonnebloem in de buurt is, weten 
we niet. Feit is in elk geval dat de 
zonnebloem in de tuin van Gert 
Roos een majestueuze lengte 
heeft bereikt en daarmee de ab-
solute blikvanger van zijn achter-
tuin is geworden. Iets om trots op 
te zijn en dat is Gert dan ook ze-
ker. Een record is het overigens 
nog lang niet. De Duitse kweker 

Hans-Peter Schi�er presenteerde 
in 2014 een zonnebloem die ruim 
drie keer zo lang was. Met 9,17 
meter heeft hij nog altijd het we-
reldrecord in handen. De plaatse-
lijke brandweer moest er destijds 
aan te pas komen om het gevaar-
te te kunnen opmeten. 
Zo’n vaart zal het voorlopig in 
IJmuiden nog niet lopen, denken 
wij…

Sport- en spelmiddag 
voor jeugd in Velserbroek
Velserbroek - Het jongerenwerk 
van Stichting Welzijn Velsen orga-
niseert op 8 augustus een Sport- 
en spelmiddag. Na de afgelas-
ting van de Huttenbouw Velser-
broek, willen de vrijwilligers hier-
van iets doen voor de jeugd van 
Velserbroek. Zij organiseren voor 
kinderen van 8 t/m 12 jaar een 
sport- en spelmiddag op het ter-
rein van de Huttenbouw (Grote 
Buitendijk).
Op deze middag komen de spel-
len terug die normaal tijdens de 
huttenbouw gedaan worden. 

Zo is er Boogschieten, Hinder-
nisbaan, Flessenvoetbal, Levend 
Stratego, Touwtrekken, Cubsen 
en nog meer. De activiteiten zijn 
op de natuurspeeltuin aan de 
Grote Buitendijk van 14.00 uur tot 
16.00 uur. Ouders mogen in ver-
band met de covid-19 niet op het 
terrein zelf aanwezig zijn.

Opgeven is verplicht! Wil je mee-
doen met deze activiteit, geef je 
dan op via mail pieterman@wel-
zijnvelsen.nl of what’s app (06-
22921816).

Stuntstep-Contest 
in Velserbroek
Velserbroek - Het jongerenwerk 
van Stichting Welzijn Velsen orga-
niseert op 3 augustus een Stunt-
step-contest. Wie kan de coolste 
tricks en de mooiste moves laten 
zien?
Stunts uithalen op je step is de 
laatste maanden een grote rage 
geworden, ook in Velserbroek. 
Daarom organiseert het jonge-
renwerk deze dag van 14.00 tot 
16.00 uur een wedstrijd in Velser-
broek. Er zijn verschillende prijs-
jes te verdienen en er is voor elke 

deelnemer een aandenken. Alle 
leeftijden mogen meedoen, ook 
de minder ervaren steppers krij-
gen de ruimte om lekker te step-
pen. 
De contest vindt plaats op ‘t As-
falt (Zwanenbloemplantsoen) in 
Velserbroek.
Op de hoogte blijven van de ac-
tiviteiten van het jongerenwerk? 
Houd dan hun berichten op Face-
book of in de lokale media in de 
gaten of stuur een mail naar pie-
terman@welzijnvelsen.nl.

Kwartaalrapport toont aan:
Steeds minder 
woningen beschikbaar
Regio - Het beschikbare woning-
aanbod in Heemskerk, Beverwijk 
en Velsen is gedaald tot het laag-
ste niveau sinds het begin van de 
meting in 2008. 
Dat schrijft makelaar Kuijs Rein-
der Kakes in het tweede kwartaal-
rapport van dit jaar. Er stonden 
halverwege dit jaar slechts 275 
woningen in deze regio te koop 
en dat is, omgerekend naar jaar-
cijfers, een daling met een kwart. 
De marktratio, dat is de verhou-
ding tussen de vraag en het aan-
bod, bereikte het hoogste punt 
in twaalf jaar tijd. Voornamelijk 
onder gezinswoningen treedt 

schaarste op. 
Voor Velsen heeft de schaarste 
nog niet geleid tot een grote da-
ling van het aantal woningverko-
pen. In het tweede kwartaal van 
2020 werden in Velsen vijf pro-
cent minder woningen verkocht 
dan een jaar eerder in dezelfde 
periode. 

Over de hele regio IJmond is het 
aantal verkopen zelfs licht geste-
gen, maar dat komt vooral door 
de cijfers in Heemskerk. Die ge-
meente springt eruit met ruim de 
helft meer verkopen ten opzichte 
van 2019.

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Bezoek onze website:

Bezoek onze website:
WWW.PLUSWIJZER.NL
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4  X  P E R  J A A R 
I N  O N Z E  K R A N T E N !

M A A K  V A N  J E 
H U I S  J O U W 

D R O O M H U I S !

IJmuiden - Op 1 juli is Lio James 
de Kort geboren. Eerste kindje 
van Lars en Sabine. Lio woog bij 
de geboorte 3470 gram en was 
54 centimeter lang. Hij is in het 
Rode Kruis Ziekenhuis geboren 
en het gezinnetje woont in IJmui-

den. Zijn ouders zijn supertrots 
en dat zijn groma en oma ook, zo 
meldt de moeder van de kersver-
se moeder Edith Nouris. 
Leuk detail is dat zijn nee�e Liam 
op 2 juli in de rubriek Aangenaam 
stond.

Aangenaam!

Aangenaam!

AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!
In deze rubriek stellen we nieuwe plaatsgenootjes voor. De mees-
te Velsense baby’s zien het levenslicht buiten Velsen en hun na-
men 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. Deelna-
me is gratis.
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Velsen - De coronacrisis raakt iedereen. Ondernemers zagen hun omzet kelderen of moesten zelfs noodgedwongen de deuren gesloten houden. Artiesten zagen hun boekingen stuk voor stuk geannuleerd 
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 getrof-
fen 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 uit-
eenlopende 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: Monique en John van Waveren van het Thalia Theater in IJmuiden. (Foto: Mark Sassen Fotogra�e in samenwerking met Karin van Houten)

VASTGELEGD
Ondernemers in crisistijd

Sizeup gaat alleen in Heemskerk verder
Heemskerk - Sizeup heeft per 1 
augustus aanstaande besloten 
om de deuren in Uitgeest te slui-
ten. Na bijna 6 jaar gaan zij het 
dorp verlaten. Sizeup verhuisde 
afgelopen november 2019 naar 
Heemskerk, waar zij zeer positief 
ontvangen werden. In Uitgeest 
hebben zij ook vele goede jaren 
gehad. Maar als ondernemer wil 
je groeien en dat was niet moge-
lijk in Uitgeest. Natuurlijk heeft 
Uitgeest een grote rol gespeeld 

met de start van deze kleding-
zaak. Waar zij ook dankbaar voor 
zijn.  Daarom is er nog steeds een 
mogelijkheid om te bellen voor 
een bestelling. 
,,Omdat we nu met zijn tweeën in 
1 winkel staan hebben we meer 
tijd voor thuisbezoek’’, aldus An-
neke en Juliette. ,,In Heemskerk 
willen we nog verder groeien. 
Heemskerk telt zo’n 40.000 inwo-
ners. Ook de vrijdagmarkt is goed 
bezocht en de omliggende dor-

pen komen ook naar Heemskerk. 
Kortom, wij zijn erg blij met deze 
stap, en hebben het erg naar on-
ze zin. Bedankt Uitgeest en tot 
ziens in Heemskerk!’’

In Heemskerk is Sizeup te vinden 
naast Action, Dr. Prinsengalerij 6, 
telefoonnummer 06-51597360. 
www.sizeup3860.nl & www.fa-
cebook.com/sizeup3860. (Foto: 
aangeleverd door Marianne Jon-
ker)

Na 51 dienstjaren bij RIGO Verffabriek
Meester olie- en verfmaker met pensioen
IJmuiden - Meester olie- en verf-
maker Theo Bieman gaat met 
pensioen. Na 51 jaar te hebben 
gewerkt bij RIGO Ver�abriek is 
het nu toch echt tijd voor deze 
vakman om lekker te genieten 
van zijn vrije tijd.
Theo begon zijn carrière in 1969 
bij Ver�abriek Evert Koning in 
Zaandam als ‘jongste bediende’. 
Na werkzaamheden in de machi-
nale tapperij en het laboratorium 
werd hij op zijn 17e al verfmixer. 
Theo kan als het ware verf lézen. 
Aan de kolk die draait, aan de lob-
bigheid, aan de glans. Hij werd 
een ware meester in het maken 
van verschillende olie- en verf-
producten. De laatste jaren heeft 
hij zijn kennis en kunde overge-
bracht aan nieuwkomers, onder 
andere zijn eigen zoon.
Vorig jaar juni vierde RIGO Ver�a-
briek de 50 dienstjaren van Theo 
groots. Hij werd samen met zijn 
vrouw opgehaald in een oldtimer, 
haalde herinneringen op met de 
2e en 3e generatie directie van 
RIGO Ver�abriek. Zelfs de burge-
meester van Velsen, Frank Dales, 
hield een mooie toespraak. ,,Tot 
slot hebben we heerlijk gegeten 
in de fabriek. Het was echt een 
geweldige dag”, geeft Theo aan.
,,Wij bedanken Theo voor zijn vak-
manschap, collegialiteit en enor-
me loyaliteit. We hebben al die 
jaren met heel veel plezier met 
hem samengewerkt”, aldus direc-

teuren Toon en Machiel van Wes-
terhoven.

RIGO Ver�abriek
RIGO Ver�abriek is een Nederlands 
familiebedrijf dat sinds 1938 verf, 
olie- en lakproducten maakt. Vanaf 
het allereerste begin doen ze dat in 
IJmuiden. Een stoere havenplaats 
met strand en schepen, duinen en 
industrie, en een karakter van aan-
pakken en zeggen wat je te zeg-
gen hebt. Ze streven er naar dat zo 
vooruitstrevend en oprecht moge-
lijk te doen. Daardoor zijn hun pro-
ducten innovatief en gebruiken ze 

zoveel mogelijk herwinbare grond-
sto�en. Dit resulteert in de inmid-
dels vermaarde SKYLT-technolo-
gie, ROYL oplosmiddelvrije oliën, 
STEP watergedragen lakken, EKO-
DUR professionele schildersverf, en 
bijvoorbeeld TOPLIN lijnolie stand-
verf. En dat is slechts een kleine 
greep uit het aanbod. Het maken 
van verf is bij RIGO echt mensen-
werk. En daar is men trots op. RIGO 
Ver�abriek is een platform voor en 
door vakmensen. Samen realiseren 
we de mooiste producten. Samen 
maken ze Meesterwerk. (Foto: aan-
geleverd)
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De uitgever van deze krant kan 

geen enkele aansprakelijkheid 

aanvaarden voor schade van 

welke aard ook, ontstaan door het  

niet tijdig en/of onjuist plaatsen 

van advertenties in onze bladen. 

Fouten in telefonisch opgegeven 

advertenties of ontstaan door 

onduidelijk handschrift van de 

opdrachtgever behoeven door ons 

niet te worden gecompenseerd.* Gevraagd:
Verzamelaar zoekt audioappara-

tuur van voor 1995, platenspeler, 

versterker, boxen enz. Ik haal het 

graag bij u op. Tel. 0251-1234567

* Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektrische en 

gewone �etsen om te knutselen. Tel. 

06-84613045Te koop:Mooie bank 3 zits van stevige stof 

zonder beschadiging en rookvrij kleur 

blauw voor 50,-, zien is kopen. Tel. 

023-5365905Gezocht:Op 1e kerstdag gedineerd in de 

heeren van velsen. Er zijn jassen 

verwisseld van het merk suitable. Tel. 

0255-769026Gevraagd:Artiszegels voor een klas kinderen 

van heliomare in heemskerk. Tel. 

0251-220926Te koop:Wasmachine siemens type e 16 16 

in goede staat    werk prima ijmuiden 

prijs 50,-. Tel. 06-25141306

Te koop:Nog prima te gebruiken heren�ets. 

Batavus comanche. Prijs slechts 50 

euro. Tel. 023-5376051

Te koop:Rechte bank antraciet grijze stof. 

Goed zitcomfort, geen doorgezakte 

kussens, onbeschadigd, rookvrij. 65 

euro. Tel. 06-83020671

Te koop:Luxa�ex smalle lamellen 236 x 180 cm. 

Kleur gemelleerd beige grijs. 35 euro. 

Tel. 0251-228498
Gevraagd:Dames�ets voor vrouw van eritrese 

asielzoeker. Framehoogte ong 53 cm. 

Tel. 023-5274866
Te koop:Nieuw wigkussen sissel sit special, 

100% polyester,l . 41,br. 45. Dikte 

2-9 cm. Van 89,- voor 40,-. Tel. 

0251-244037Te koop:Haag schaar met 20 meter verleng-

kabel mes 630mm lang bijna nieuw 2 x 

gebruikt 25,-. Tel. 0255-532578

Te koop:Jong mooi gekleurd parkietje, kan 

makelijk tam gemaakt worden. Prijs 

10, -. Tel. 0255-532538

Te koop:Zaanse klok 25 euro . Tel. 06-12701567

Gevraagd:Artis zegels / kaarten van de 

dekamarkt voor een groep mensen 

met een rugzakje. Geen handel . Tel. 

06-37010414Te koop:Veel porseleinen melkkannen en melkkannetjes voor 25,-. 

Tel. 06-51491544
Gevraagd:Jeugdboek de mooievaar en andere 

dieren op rijm van rikkert zuiderveld. 

Tel. 06-51491544
Te koop:Hereniets, 8 versn. merk Sparta, vr. pr. 

125,-. Tel: 06-10770055

Te koop:Plastic vijverbak, 62 cm diep, 1.70 lang, 

1 zijde 1.00 cm br. 1 zijde 40 cm br. 15,-. 

Tel: 06-1234567
Te koop:Bench middel grote hond 25,-, 

haardstell en scherm 30,-, weegschaal 

± 60 jr. oud 30,-, Nijntje huis en 

toebehoren 20,-, persisch kleed 25,-. 

Tel: 06-22266650
Te koop:Dames�ets Batavus Mambo, z.g.a.n. 

7 versn. vr. pr. 250,-. Tel: 0255-

536794/06-1234567Te koop:

4-pits gasfornuis 75,-, 3-del. vazen 

200,-, koets met gouden paard 

100,-, fototoestel en hoes 50,-. Tel: 

0251-224306Te koop:100 golfballen, goede kwaliteit, 

kan bezorgd worden. 20,-. Tel: 

023-5372427Te koop:Matras 90 x 200, 40,-. Tel: 023-5384556

Te koop:Satelietschotel 400,-, paneel, bl. eiken 

118 x 23, 20,-. Tel; 0255-757228

Te koop:Tuinset, 2 stoelen 40,-, en 1 ronde tafel. 

Naaimach. 65,-, kinder�etsmand 30,-, 

honden �etsmand 20,-, gr. mensen 

step 20,-. Tel: 023-5255325

Te koop:Bokszak Perry en handschoenen 30,-, 

kroonluchter geel kopern, hangend 

aan koperen ketting, 4 kaarsen, antiek, 

60,-. Tel: 06-37581515
Aangeboden:

Gratis af te halen, 2-persoonsbed 

en grenen linnenkast. Tel: 0255-

517955/06-1234567
Te koop:Espressoapp. Dolce Gusto Picollo 

nw. 18-, Tomado elektr. pan 14,-, 

strijkplank 7,-, kruissleutel 6,-, hark 5,-, 

scho�el 5,-. Tel: 023-5271991

Te koop:Oma�ets Gazelle Basic, wit, axaslot, 

tr. tr. rem, 2,5 jr. oud, weinig gebr. 

28” 200,-, stations�ets 40,-. Tel: 

06-23524668Te koop:Heren�ets, 28”, tr. tr. rem, rvs velgen, 

geheel nagekeken, 79,99. Tel: 

06-15273320Aangeboden:
Artis zegels 9 stuks. Tel. 023-5370144

Te koop:Fietszitje bobike achter tot 6 jr 

compleet 30,- �etszitje voorop incl. 

windscherm tot 3 jr. 30,- i.g.st. Tel. 

023-5254462Te koop:Splinternieuwe pumps in wit, 

zwart, rood en donkerblauw. Maat 

38-39. Prijs 5 euro per paar. Tel. 

06-10323214Te koop:Dames�ets Batavus, versn. moet 

nagekeken worden 25,-, damessport�ets 

Koga Myata, 18 versn. 50,-. Tel: 

06-57536135Gevraagd:Opa en oma willen graag met 

kleinkinderen naar Artis. Wie heeft er 

nog Deka Artis zegels over. Tel: 0255-

533439/06-1234567
Verloren:18-4-2018 Rood leren portemon-

neetje Deka Velserbroek. Speciaal 

aandenken. Tegen beloning. Tel: 

023-5252098Te koop:Tinnen ambacten van paarden tot 

dokter, schaapsherder 90% tin, 

ong. 12 tot 3 cm br. 10,- per stuk. Tel: 

0255-520859Te koop:Seniorenbed + bijbeh grenen 

nachtkastje. Bedhoogte, voeten- en 

hoofdeind zijn electrisch verstelbaar. 

175,-. Tel. 06-12345670

Gevraagd:Wil graag met al mijn kleinkinderen 

naar artis. Heb nog 5 deka artiszegels 

tekort. Wie kan mij helpen? Tel. 

06-19300048Te koop:Streekromans, 20 st. 5,-, div. boeken 

Maeve Binchu à 2,50, bouqetreeks, 

Intiem, 4 voor 1,-. Tel; 06-39021243

Te koop:Dekbedovertrekset, 1, 2 pers. 

litsjumeaux, 2,50, 7,50 en 10,- (nog in 

verpakking) Hoenderveren hoofdkus-

sens, 2 voor 7,50. Tel: 023-5390914

Te koop:Ikea kinderstoel, z.g.a.n. incl. 

kussentje 10,-, dia’s van Sail 

gratis, schilderezel gratis. Tel: 

06-10481166/0255-511807

Te koop:Twinny load �etsdrager met gebruiks-

aanw. verlichting en nummerplaat en 

trekhaak, 85,-. Tel: 06-19206479

Te koop:2 Pers. bed, 200 x 180, 2 elektr. 

bodems, 2 matrassen, 2 nachtkastjes, 

200,-. Tel: 06-40146864

Aangeboden:
6 Vomar spaarkaarten voor keuken-

messen en 7 volle Eftelingkaarten van 

AH. Tel: 06-17573700
Te koop:Geschiedenis WOII, veel dure 

kunstboeken, samen 50,-. Tel: 

06-22834077Aangeboden:
Vouwwagen merk camplet met 

kampeerspullen, in goede staat 250 

euro. Tel. 023-5382301

Te koop:Boeken: Velsen en Ijmuiden, heden en 

Verleden van Piet de Greef 10,-, ‘Eene 

plaats van grooten omvang 100 jr. IJm. 

en Noordzeekanaal o.a. Siebe Rolle 

10,-. Heren rib�uwelen 7/8 zomerjas, 

taupe, 2 x gedr. mt. 50 z.g.a.n. 35,-. Zw. 

herenblazer niet getailleerd, mt. 50 

20,-. Tel: 0255-518708
Te koop:Autoweek, jaargang 2015, 2016 

en 2017, per jaargang 20,-. Tel: 

06-48518952Te koop:Heel mooie bijna nieuw combi gril 

magnetron samsung 60 euro. Tel. 

06-85576835Te koop:Tuinset 2 stoelen 40,-, kinder�ets-

mand 30,-, naaimach. elec. 65,-, 

honde�etsmand 20,-, volwassenen 

step 20,-. Tel. 023-5255325

De uitgever van deze krant kan 

geen enkele aansprakelijkheid 

aanvaarden voor schade van 

welke aard ook, ontstaan door het  

niet tijdig en/of onjuist plaatsen 

van advertenties in onze bladen. 

Fouten in telefonisch opgegeven 

advertenties of ontstaan door 

onduidelijk handschrift van de 

opdrachtgever behoeven door ons 

niet te worden gecompenseerd.* Gevraagd:
Verzamelaar zoekt audioappara-

tuur van voor 1995, platenspeler, 

versterker, boxen enz. Ik haal het 

graag bij u op. Tel. 0251-212896

* Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektrische en 

gewone �etsen om te knutselen. Tel. 

06-84613045Te koop:Mooie bank 3 zits van stevige stof 

zonder beschadiging en rookvrij kleur 

blauw voor 50,-, zien is kopen. Tel. 

023-5365905Gezocht:Op 1e kerstdag gedineerd in de 

heeren van velsen. Er zijn jassen 

verwisseld van het merk suitable. Tel. 

0255-769026Gevraagd:Artiszegels voor een klas kinderen 

van heliomare in heemskerk. Tel. 

0251-220926Te koop:Wasmachine siemens type e 16 16 

in goede staat    werk prima ijmuiden 

prijs 50,-. Tel. 06-1234567

Te koop:Nog prima te gebruiken heren�ets. 

Batavus comanche. Prijs slechts 50 

euro. Tel. 023-5376051

Te koop:Rechte bank antraciet grijze stof. 

Goed zitcomfort, geen doorgezakte 

kussens, onbeschadigd, rookvrij. 65 

euro. Tel. 06-83020671

Te koop:Luxa�ex smalle lamellen 236 x 180 cm. 

Kleur gemelleerd beige grijs. 35 euro. 

Tel. 0251-228498
Gevraagd:Dames�ets voor vrouw van eritrese 

asielzoeker. Framehoogte ong 53 cm. 

Tel. 023-5274866
Te koop:Nieuw wigkussen sissel sit special, 

100% polyester,l . 41,br. 45. Dikte 

2-9 cm. Van 89,- voor 40,-. Tel. 

0251-244037Te koop:Haag schaar met 20 meter verleng-

kabel mes 630mm lang bijna nieuw 2 x 

gebruikt 25,-. Tel. 0255-532578

Te koop:Jong mooi gekleurd parkietje, kan 

makelijk tam gemaakt worden. Prijs 

10, -. Tel. 0255-532538

Te koop:Zaanse klok 25 euro . Tel. 06-12701567

Gevraagd:Artis zegels / kaarten van de 

dekamarkt voor een groep mensen 

met een rugzakje. Geen handel . Tel. 

06-37010414Te koop:Veel porseleinen melkkannen en melkkannetjes voor 25,-. 

Tel. 06-51491544
Gevraagd:Jeugdboek de mooievaar en andere 

dieren op rijm van rikkert zuiderveld. 

Tel. 06-51491544
Te koop:Hereniets, 8 versn. merk Sparta, vr. pr. 

125,-. Tel: 06-10770055

Te koop:Plastic vijverbak, 62 cm diep, 1.70 lang, 

1 zijde 1.00 cm br. 1 zijde 40 cm br. 15,-. 

Tel: 06-22104802
Te koop:Bench middel grote hond 25,-, 

haardstell en scherm 30,-, weegschaal 

± 60 jr. oud 30,-, Nijntje huis en 

toebehoren 20,-, persisch kleed 25,-. 

Tel: 06-22266650
Te koop:Dames�ets Batavus Mambo, z.g.a.n. 

7 versn. vr. pr. 250,-. Tel: 0255-

536794/06-36403342

Te koop:4-pits gasfornuis 75,-, 3-del. vazen 

200,-, koets met gouden paard 

100,-, fototoestel en hoes 50,-. Tel: 

0251-224306Te koop:100 golfballen, goede kwaliteit, 

kan bezorgd worden. 20,-. Tel: 

023-5372427Te koop:Matras 90 x 200, 40,-. Tel: 023-1234567

Te koop:Satelietschotel 400,-, paneel, bl. eiken 

118 x 23, 20,-. Tel; 0255-757228

Te koop:Tuinset, 2 stoelen 40,-, en 1 ronde tafel. 

Naaimach. 65,-, kinder�etsmand 30,-, 

honden �etsmand 20,-, gr. mensen 

step 20,-. Tel: 023-123456

Te koop:Bokszak Perry en handschoenen 30,-, 

kroonluchter geel kopern, hangend 

aan koperen ketting, 4 kaarsen, antiek, 

60,-. Tel: 06-1234567
Aangeboden:

Gratis af te halen, 2-persoonsbed 

en grenen linnenkast. Tel: 0255-

517955/06-30128326

Te koop:Espressoapp. Dolce Gusto Picollo 

nw. 18-, Tomado elektr. pan 14,-, 

strijkplank 7,-, kruissleutel 6,-, hark 5,-, 

scho�el 5,-. Tel: 023-5271991

Te koop:Oma�ets Gazelle Basic, wit, axaslot, 

tr. tr. rem, 2,5 jr. oud, weinig gebr. 

28” 200,-, stations�ets 40,-. Tel: 

06-23524668Te koop:Heren�ets, 28”, tr. tr. rem, rvs velgen, 

geheel nagekeken, 79,99. Tel: 

06-15273320Aangeboden:
Artis zegels 9 stuks. Tel. 023-5370144

Te koop:Fietszitje bobike achter tot 6 jr 

compleet 30,- �etszitje voorop incl. 

windscherm tot 3 jr. 30,- i.g.st. Tel. 

023-1234567Te koop:Splinternieuwe pumps in wit, 

zwart, rood en donkerblauw. Maat 

38-39. Prijs 5 euro per paar. Tel. 

06-10323214Te koop:Dames�ets Batavus, versn. moet 

nagekeken worden 25,-, damessport�ets 

Koga Myata, 18 versn. 50,-. Tel: 

06-57536135Gevraagd:Opa en oma willen graag met 

kleinkinderen naar Artis. Wie heeft er 

nog Deka Artis zegels over. Tel: 0255-

533439/06-21393819

Verloren:18-4-2018 Rood leren portemon-

neetje Deka Velserbroek. Speciaal 

aandenken. Tegen beloning. Tel: 

023-5252098Te koop:Tinnen ambacten van paarden tot 

dokter, schaapsherder 90% tin, 

ong. 12 tot 3 cm br. 10,- per stuk. Tel: 

0255-520859Te koop:Seniorenbed + bijbeh grenen 

nachtkastje. Bedhoogte, voeten- en 

hoofdeind zijn electrisch verstelbaar. 

175,-. Tel. 06-19461040

Gevraagd:Wil graag met al mijn kleinkinderen 

naar artis. Heb nog 5 deka artiszegels 

tekort. Wie kan mij helpen? Tel. 

06-19300048Te koop:Streekromans, 20 st. 5,-, div. boeken 

Maeve Binchu à 2,50, bouqetreeks, 

Intiem, 4 voor 1,-. Tel; 06-39021243

Te koop:Dekbedovertrekset, 1, 2 pers. 

litsjumeaux, 2,50, 7,50 en 10,- (nog in 

verpakking) Hoenderveren hoofdkus-

sens, 2 voor 7,50. Tel: 023-5390914

Te koop:Ikea kinderstoel, z.g.a.n. incl. 

kussentje 10,-, dia’s van Sail 

gratis, schilderezel gratis. Tel: 

06-10481166/0255-1234567

Te koop:Twinny load �etsdrager met gebruiks-

aanw. verlichting en nummerplaat en 

trekhaak, 85,-. Tel: 06-19206479

Te koop:2 Pers. bed, 200 x 180, 2 elektr. 

bodems, 2 matrassen, 2 nachtkastjes, 

200,-. Tel: 06-40146864

Aangeboden:
6 Vomar spaarkaarten voor keuken-

messen en 7 volle Eftelingkaarten van 

AH. Tel: 06-17573700
Te koop:Geschiedenis WOII, veel dure 

kunstboeken, samen 50,-. Tel: 

06-1234567Aangeboden:
Vouwwagen merk camplet met 

kampeerspullen, in goede staat 250 

euro. Tel. 023-5382301

Te koop:Boeken: Velsen en Ijmuiden, heden en 

Verleden van Piet de Greef 10,-, ‘Eene 

plaats van grooten omvang 100 jr. IJm. 

en Noordzeekanaal o.a. Siebe Rolle 

10,-. Heren rib�uwelen 7/8 zomerjas, 

taupe, 2 x gedr. mt. 50 z.g.a.n. 35,-. Zw. 

herenblazer niet getailleerd, mt. 50 

20,-. Tel: 0255-518708
Te koop:Autoweek, jaargang 2015, 2016 

en 2017, per jaargang 20,-. Tel: 

06-48518952Te koop:Heel mooie bijna nieuw combi gril 

magnetron samsung 60 euro. Tel. 

06-85576835Te koop:Tuinset 2 stoelen 40,-, kinder�ets-

mand 30,-, naaimach. elec. 65,-, 

honde�etsmand 20,-, volwassenen 

step 20,-. Tel. 023-5255325

De uitgever van deze krant kan 

geen enkele aansprakelijkheid 

aanvaarden voor schade van 

welke aard ook, ontstaan door het  

niet tijdig en/of onjuist plaatsen 

van advertenties in onze bladen. 

Fouten in telefonisch opgegeven 

advertenties of ontstaan door 

onduidelijk handschrift van de 

opdrachtgever behoeven door ons 

niet te worden gecompenseerd.* Gevraagd:
Verzamelaar zoekt audioappara-

tuur van voor 1995, platenspeler, 

versterker, boxen enz. Ik haal het 

graag bij u op. Tel. 0251-212896

* Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektrische en 

gewone �etsen om te knutselen. 

Tel. 06-1234567
Te koop:Mooie bank 3 zits van stevige stof 

zonder beschadiging en rookvrij kleur 

blauw voor 50,-, zien is kopen. Tel. 

023-5365905Gezocht:Op 1e kerstdag gedineerd in de 

heeren van velsen. Er zijn jassen 

verwisseld van het merk suitable. Tel. 

0255-769026Gevraagd:Artiszegels voor een klas kinderen 

van heliomare in heemskerk. Tel. 

02511234567Te koop:Wasmachine siemens type e 16 16 

in goede staat    werk prima ijmuiden 

prijs 50,-. Tel. 06-25141306

Te koop:Nog prima te gebruiken heren�ets. 

Batavus comanche. Prijs slechts 50 

euro. Tel. 023-5376051

Te koop:Rechte bank antraciet grijze stof. 

Goed zitcomfort, geen doorgezakte 

kussens, onbeschadigd, rookvrij. 65 

euro. Tel. 06-83020671

Te koop:Luxa�ex smalle lamellen 236 x 180 cm. 

Kleur gemelleerd beige grijs. 35 euro. 

Tel. 0251-228498
Gevraagd:Dames�ets voor vrouw van eritrese 

asielzoeker. Framehoogte ong 53 cm. 

Tel. 023-5274866
Te koop:Nieuw wigkussen sissel sit special, 

100% polyester,l . 41,br. 45. Dikte 

2-9 cm. Van 89,- voor 40,-. Tel. 

0251-244037Te koop:Haag schaar met 20 meter verleng-

kabel mes 630mm lang bijna nieuw 2 x 

gebruikt 25,-. Tel. 0255-532578

Te koop:Jong mooi gekleurd parkietje, kan 

makelijk tam gemaakt worden. Prijs 

10, -. Tel. 0255-532538

Te koop:Zaanse klok 25 euro . Tel. 06-12701567

Gevraagd:Artis zegels / kaarten van de 

dekamarkt voor een groep mensen 

met een rugzakje. Geen handel . Tel. 

06-37010414Te koop:Veel porseleinen melkkannen en melkkannetjes voor 25,-. 

Tel. 06-51491544
Gevraagd:Jeugdboek de mooievaar en andere 

dieren op rijm van rikkert zuiderveld. 

Tel. 06-51491544
Te koop:Hereniets, 8 versn. merk Sparta, vr. pr. 

125,-. Tel: 06-10770055

Te koop:Plastic vijverbak, 62 cm diep, 1.70 lang, 

1 zijde 1.00 cm br. 1 zijde 40 cm br. 15,-. 

Tel: 06-22104802
Te koop:Bench middel grote hond 25,-, 

haardstell en scherm 30,-, weegschaal 

± 60 jr. oud 30,-, Nijntje huis en 

toebehoren 20,-, persisch kleed 25,-. 

Tel: 06-12345670
Te koop:Dames�ets Batavus Mambo, z.g.a.n. 

7 versn. vr. pr. 250,-. Tel: 0255-

536794/06-36403342

Te koop:4-pits gasfornuis 75,-, 3-del. vazen 

200,-, koets met gouden paard 

100,-, fototoestel en hoes 50,-. Tel: 

0251-224306Te koop:100 golfballen, goede kwaliteit, 

kan bezorgd worden. 20,-. Tel: 

023-1234567Te koop:Matras 90 x 200, 40,-. Tel: 023-5384556

Te koop:Satelietschotel 400,-, paneel, bl. eiken 

118 x 23, 20,-. Tel; 0255-757228

Te koop:Tuinset, 2 stoelen 40,-, en 1 ronde tafel. 

Naaimach. 65,-, kinder�etsmand 30,-, 

honden �etsmand 20,-, gr. mensen 

step 20,-. Tel: 023-5255325

Te koop:Bokszak Perry en handschoenen 30,-, 

kroonluchter geel kopern, hangend 

aan koperen ketting, 4 kaarsen, antiek, 

60,-. Tel: 06-37581515
Aangeboden:

Gratis af te halen, 2-persoonsbed 

en grenen linnenkast. Tel: 0255-

517955/06-30128326

Te koop:Espressoapp. Dolce Gusto Picollo 

nw. 18-, Tomado elektr. pan 14,-, 

strijkplank 7,-, kruissleutel 6,-, hark 5,-, 

scho�el 5,-. Tel: 023-5271991

Te koop:Oma�ets Gazelle Basic, wit, axaslot, 

tr. tr. rem, 2,5 jr. oud, weinig gebr. 

28” 200,-, stations�ets 40,-. Tel: 

06-23524668Te koop:Heren�ets, 28”, tr. tr. rem, rvs velgen, 

geheel nagekeken, 79,99. Tel: 

06-15273320Aangeboden:
Artis zegels 9 stuks. Tel. 023-5370144

Te koop:Fietszitje bobike achter tot 6 jr 

compleet 30,- �etszitje voorop incl. 

windscherm tot 3 jr. 30,- i.g.st. Tel. 

023-5254462Te koop:Splinternieuwe pumps in wit, 

zwart, rood en donkerblauw. Maat 

38-39. Prijs 5 euro per paar. Tel. 

06-10323214Te koop:Dames�ets Batavus, versn. moet 

nagekeken worden 25,-, damessport�ets 

Koga Myata, 18 versn. 50,-. Tel: 

06-57536135Gevraagd:Opa en oma willen graag met 

kleinkinderen naar Artis. Wie heeft er 

nog Deka Artis zegels over. Tel: 0255-

533439/06-21393819

Verloren:18-4-2018 Rood leren portemon-

neetje Deka Velserbroek. Speciaal 

aandenken. Tegen beloning. Tel: 

023-1234567Te koop:Tinnen ambacten van paarden tot 

dokter, schaapsherder 90% tin, 

ong. 12 tot 3 cm br. 10,- per stuk. Tel: 

0255-520859Te koop:Seniorenbed + bijbeh grenen 

nachtkastje. Bedhoogte, voeten- en 

hoofdeind zijn electrisch verstelbaar. 

175,-. Tel. 06-19461040

Gevraagd:Wil graag met al mijn kleinkinderen 

naar artis. Heb nog 5 deka artiszegels 

tekort. Wie kan mij helpen? 

Tel. 06-123456Te koop:Streekromans, 20 st. 5,-, div. boeken 

Maeve Binchu à 2,50, bouqetreeks, 

Intiem, 4 voor 1,-. Tel; 06-39021243

Te koop:Dekbedovertrekset, 1, 2 pers. 

litsjumeaux, 2,50, 7,50 en 10,- (nog in 

verpakking) Hoenderveren hoofdkus-

sens, 2 voor 7,50. Tel: 023-5390914

Te koop:Ikea kinderstoel, z.g.a.n. incl. 

kussentje 10,-, dia’s van Sail 

gratis, schilderezel gratis. Tel: 

06-10481166/0255-511807

Te koop:Twinny load �etsdrager met gebruiks-

aanw. verlichting en nummerplaat en 

trekhaak, 85,-. Tel: 06-19206479

Te koop:2 Pers. bed, 200 x 180, 2 elektr. 

bodems, 2 matrassen, 2 nachtkastjes, 

200,-. Tel: 06-40146864

Aangeboden:
6 Vomar spaarkaarten voor keuken-

messen en 7 volle Eftelingkaarten van 

AH. Tel: 06-17573700
Te koop:Geschiedenis WOII, veel dure 

kunstboeken, samen 50,-. Tel: 

06-22834077Aangeboden:
Vouwwagen merk camplet met 

kampeerspullen, in goede staat 250 

euro. Tel. 023-5382301

Te koop:Boeken: Velsen en Ijmuiden, heden en 

Verleden van Piet de Greef 10,-, ‘Eene 

plaats van grooten omvang 100 jr. IJm. 

en Noordzeekanaal o.a. Siebe Rolle 

10,-. Heren rib�uwelen 7/8 zomerjas, 

taupe, 2 x gedr. mt. 50 z.g.a.n. 35,-. Zw. 

herenblazer niet getailleerd, mt. 50 

20,-. Tel: 0255-518708
Te koop:Autoweek, jaargang 2015, 2016 

en 2017, per jaargang 20,-. Tel: 

06-48518952Te koop:Heel mooie bijna nieuw combi gril 

magnetron samsung 60 euro. Tel. 

06-85576835Te koop:Tuinset 2 stoelen 40,-, kinder�ets-

mand 30,-, naaimach. elec. 65,-, 

honde�etsmand 20,-, volwassenen 

step 20,-. Tel. 023-5255325

Door: Arita Immerzeel

Door: Arita Immerzeel

HET VERHAALTJE 
BIJ HET KABAALTJE

HET VERHAALTJE 
BIJ HET KABAALTJE

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

Familie Edens uit Velserbroek mis-
sen sinds maandag 13 juli hun 
peddel. En nee, er is nog geen re-
actie op hun kabaaltjes gekomen.
De moeder van Thijs, Babette en 
Wout Edens heeft het kabaaltje 
geplaatst. Zij vertelt, dat haar drie 
kinderen een gezamenlijk ver-
jaardagscadeau hebben gekre-
gen van hun opa en oma, te we-
ten een SUP. Die letters staan voor 
Stand Up Paddleboard. Vrij ver-
taald is een SUP een soort surf-
plank, waar je op kan staan of 
zitten en je vooruit kan pedde-
len. Met dit mooie cadeau wa-
ren de kinderen Edens natuurlijk 
erg blij. Er hoorde een verstelba-
re zwarte peddel bij, die behalve 
staand, ook zittend te gebruiken 
was om vooruit te komen. Een 

dag later is de SUP in de West-
broekplas uitgeprobeerd. Bij het 
verliezen van hun evenwicht en 
de bijbehorende plons in het Vel-
serbroekse meer, is de peddel in 
het water gevallen en sindsdien 
verdwenen. Uitgebreide zoekac-
ties hebben niets opgeleverd. Dit 

tot groot verdriet van de broers 
en zus. Het vermoeden is, dat de 
peddel kan drijven en nu ergens 
is aangespoeld. Het was een heel 
leuk cadeau, waar helaas nu maar 
kort van genoten kon worden. De 
familie Edens hoopt, dat iemand 
hem heeft gevonden.

Verloren:
Sup-peddel bij Westbroekplas in 
Velserbroek. Ik wil hem heel graag 
terug. Tel. 06-50406605

Broers Herman en Ernst van 
Beusekom geoefende trandelaars
Velsen-Noord - Ruim een jaar 
rapen Herman en Ernst van 
Beusekom in hun woonomge-
ving in Velsen-Noord zwerfvuil. 
De broers noemen het trande-
len, net als het wijkteam Vel-
sen-Noord, die hen van grijpers 
voorzag. Trandelen is een sa-
menvoeging van troepruimen 
en wandelen. Op een maan-
dagmorgen trandel ik met hen 
mee.

Het is niet te warm en droog, deze 
trandeldag. ,,Goed trandelweer!” 
volgens Herman, 66 jaar, die goed 
geoutilleerd ten tonele verschijnt. 
Behalve een speciaal aangeschaf-
te werkmanstuinbroek, hangt er 
aan zijn �ets een kar, waar hand-
schoenen, afvalzakken, een af-
valbak, een grijper en een em-
mer in huizen. Als broer Ernst , 
69 jaar, aan komt �etsen blijkt hij 
ook al zo indrukwekkend profes-
sioneel uitgerust. De broers heb-
ben samen 85 jaar bij Tata Steel 
gewerkt en nu een vol leven als 
pensionado. Zo wordt er gevist, 
ge�etst, gekaart, samengewerkt 
met buurthuis De Stek, deelge-
nomen aan het wijkplatform, va-
kantie gevierd, samengewerkt 
met HVC. En er wordt getran-
deld. Eén tot twee keer per week, 
één tot twee uur per keer. Van-
daag trandelen we vanaf de hoek 
van het Stratingplantsoen/Duin-
vlietstraat over de Pontweg naar 
de pont en terug. Dirk Minkman 
voegt zich vandaag ook bij ons 
groepje. ,,Het kan per keer wisse-
len, soms zijn we met een ploeg 
van tien en gaan we in tweetallen 
uiteen”, vertelt Herman enthousi-
ast, terwijl hij in no time een blik-
je of tien uit het gras vist en in zijn 

emmer gooit. ,,Die hou ik apart en 
gaan straks in de plasticverzamel-
container”. Foto’s van zijn vonds-
ten plaatst Herman op Facebook. 
Hij ontvangt leuke reacties van 
bewoners van de wijk, waar de 
broers trandelden. ,,Veel com-
plimentjes en veel smiley’s, echt 
heel leuk.” Onderweg �etsen er 
veel mensen van en naar de pont, 
waaronder opvallend veel bepak-
te en bezakte vakantiegangers. 
Regelmatig wordt er een duim 
omhoog gestoken of vriendelijk 
gegroet naar ons. 
Aan peuken rapen doen Herman 
en Ernst overigens niet. ,,Daar is 
geen beginnen aan, dat zijn er 
gewoon veel te veel. Al lopen er 
weleens mensen mee, die het 
wel doen.” Opvallend schoon is 
de speciaal voor jongeren inge-
richte hangplek. Er staat een gro-

te vuilnisbak, die goed gebruikt 
wordt. Dat is bij de pont wel even 
anders. Er staan diverse bakken, 
maar met zijn vieren rapen we 
heel wat mondkapjes, plastic zak-
jes, blikjes en �esjes op, die vlak 
naast de bakken zijn achtergela-
ten. Wat we zoal deze trandeling 
vinden? Nummer 1 wat we op-
rapen zijn blikjes. Met name van 
bier, in diverse merken. Nummer 
2 zijn plastic zakken en zakjes. 
Ook een zakje gevuld met hon-
denpoep, dichtgeknoopt en on-
der een struik gegooid. Nummer 
3 zijn toch wel de mondkapjes. 
Twee stuks zijn met �lter, de an-
dere 23 blauwwit van kleur. Het 
meest vreemde wat Herman ooit 
vond was gemarineerde kip. Vier 
kilo maar liefst, over de houd-
baarheidsdatum heen en in de 
bosjes gegooid, met verpakking 
en al. Regelmatig vindt hij bal-
lonnetjes, gaspatronen en wiet-
zakjes. Vandaag vindt Ernst een 
nog dicht blikje zalm. Houdbaar 
tot 2017. Ook rapen we een stan-
leymes uit de bosjes op. Drie �es-
jes. Dopjes. Een sok. Veters. Als 
we de weg terug weer lopen, rui-
len we van plaats en vinden op 
elkaars schoongeraapte paden 
en bermen toch weer blikjes en 
snoeppapiertjes. Soms hangen 
ze op ooghoogte in de bossage. 
We sluiten onze trandeling af met 
een handvol zoete rijpe bramen. 
Een cadeautje van moeder aarde 
voor de moeite.
Wie raapt ook zwerfvuil in zijn 
of haar woonomgeving en kan 
een helpende hand gebruiken? 
Met een verslag in deze krant 
als toegift. Laat het weten aan 
redactie@jutter.nl. (Tekst en fo-
to’s: Arita Immerzeel)

Van den Vondellaan voorzien van asfalt

Nieuwbouw appartementencomplex 
Dok 12 zet buren in de schaduw

Driehuis - De renovatie van de 
Van den Vondellaan schiet aardig 
op. De rijbaan is voor een groot 
deel voorzien van asfalt, er zijn 
parkeervakken en trottoirs aan-
gebracht. Het wachten is op de 
belijning. Als die is aangebracht 
kan de voorlopig boomloze laan 
weer deels open voor plaatse-
lijk verkeer. De doorgaande rou-

te blijft echter voorlopig nog ge-
stremd vanwege de volgende 
fase van renovatie. Het wegge-
deelte na de spoortunnel tot en 
met de rotonde Nicolaas Beets-
laan/Hiëronymus van Alphenlaan 
wordt ook van nieuwe verhardin-
gen voorzien. Voorlopig blijft de 
doorgaande route tussen Sant-
poort-Noord en IJmuiden daar-

om nog gestremd. Voor �etsers 
en wandelaars zal de spoortunnel 
niet worden afgesloten. 

Als er geen onvoorziene omstan-
digheden roet in de planning 
gooien, zal de Van den Vondel-
laan week 36 weer volledig toe-
gankelijk zijn voor alle verkeer. 
(Tekst en foto: Arita Immerzeel)

Dat er woningen gebouwd wor-
den op het braakliggende terrein, 
daar hebben de omwonenden op 
zich wel vrede mee. De omvang 
van het bouwproject stuit hen 
echter tegen de borst. Ze laten 
weten: ,,Het gebouw past geheel 
niet in dit stuk van de wijk. Alles 
eromheen en ook om het Thalia-
plein heen is maximaal vier tot 
vijf hoog. De bestemming zat in 
het vorige bestemmingsplan. Dat 
is nu meer dan tien jaar oud is en 
dient dus geheel herzien te wor-
den.’’ De schaduwwerking van het 
bedachte complex is voor de be-
woners niet het enige punt van 
zorg. Ook wordt gevreesd dat er 
geluidsoverlast zal ontstaan als 
het hard waait, want hoge ge-
bouwen vangen veel wind en dus 
zal er regelmatig een gierend ge-
luid te horen zijn, zo verwachten 
ze. Bovendien wijzen de bewo-
ners van de wijk op het feit dat de 
berekening van het aantal beno-
digde parkeerplaatsen onjuist is. 

Er zijn 47 parkeerplaatsen inge-
tekend, men gaat ervan uit dat 
voor de 28 nieuwe woningen in 
totaal 39 parkeerplaatsen nodig 
zijn. Daarmee blijven er dus nog 
8 parkeerplaatsen over, maar de 
bewoners wijzen erop dat de be-
tre�ende parkeerplaats ook moet 
voorzien in de behoefte van de 
reeds bestaande woningen aan 
de Breesaapstraat. Daar zou het 
gaan om 24 benodigde parkeer-
plaatsen, 16 meer dus dan er 
straks beschikbaar zullen zijn. 
Saillant detail is dat de bewoners 
van die straat bij de aankoop van 
hun woning tevens een parkeer-
plaats hebben gekocht.

De verkoop van de appartemen-
ten is op 7 juli van start gegaan. 
Opmerkelijk, want de vergunning 
voor het bouwproject is nog niet 
door de gemeente verleend. Een 
speci�eke reden hiervoor lijkt er 
niet te zijn. De medewerkers van 
de gemeente werken vrijwel alle-

maal vanuit huis in verband met 
de coronamaatregelen, boven-
dien is door de vakantieperiode 
ook niet iedereen beschikbaar. 
Hierdoor heeft afgifte van het do-
cument wat vertraging opgelo-
pen. De gemeente laat weten dat 
er goed naar het aantal beschik-
bare parkeerplaatsen in de wijk 
wordt gekeken. Het voorliggende 
bouwplan met de daarbij horen-
de parkeervoorzieningen voldoet 
volgens de gemeente Velsen aan 
de wettelijke richtlijnen voor par-
keerplaatsen. Toch wordt, in over-
leg met de ontwikkelaar van de 
woontoren, nog eens kritisch ge-
keken naar mogelijkheden tot 
verruiming van het aantal par-
keerplaatsen. 

De omwonenden putten voor-
alsnog hoop uit het feit dat de 
bouwvergunning nog niet is af-
gegeven en zien daarin een sig-
naal dat de race nog niet is ge-
lopen. In hun verweer tegen het 
bouwplan bij de gemeente mer-
ken ze onder meer op dat de par-
keerdruk in de wijk nu al erg hoog 
is. Verder voeren ze vermindering 
van het woongenot en waarde-
vermindering van hun woning 
op als argumenten om zich tegen 
het plan te keren. (Tekst en foto: 
Bos Media Services)

IJmuiden - ‘Luxe wonen met prachtig uitzicht over de zee’. Met 
deze tekst probeert ontwikkelaar Bouwfonds Property Deve-
lopment (BPD) potentiële kopers enthousiast te maken voor het 
nog te bouwen appartementencomplex aan de Bik- en Arnoldka-
de. Bepaald niet enthousiast zijn de directe omwonenden van de 
bouwlocatie. Zij hebben laten berekenen hoe de schaduw van het 
tien bouwlagen tellende pand zal gaan vallen. Hun conclusie is 
dat ze voortaan na 16.00 uur geen zonlicht meer zullen zien.
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Oyama viert 30-jarig bestaan
Velserbroek - Sportclub Oyama 
bestond zaterdag 25 juli 30 jaar. 
Oyama, in 1990 opgericht door 
de Santpoorters Jan van Bakel en 
Pieter de Groot, begon in Het Pol-
derhuis een judoclubje op de za-
terdagmorgen. Het Polderhuis 

was net geopend, en alle uren 
waren sinds de opening volge-
boekt. Doordat er een toneelclub 
wegging, kon Oyama beginnen 
met 1 judoles op de zaterdag-
morgen. 
Gelukkig kon Oyama haar uren 

uitbreiden. Ook werd er, buiten 
het judo, gestart met jiu jitsu en 
karate lessen, gevolgd door aero-
bicslessen.
In 2002 verhuisde OYAMA binnen 
het Polderhuis naar de squash-
ruimte, en verbouwde deze tot 

een vaste plek. Het sportaanbod 
werd fors uitgebreid. 
Vandaag de dag is Oyama een 
bruisende sportclub waarin tal 
van groepslessen worden gege-
ven. Van peutergroepen tot seni-
oren � t. (Foto’s: aangeleverd)

In een eerdere editie van de Jutter, beschreef ik mijn pogingen 
om, als Amsterdammer, te overleven in IJmuiden in Coronatijd. Ik 
kreeg daar veel leuke reacties op. Bedankt allen.
Mijn negatieve beeld over die saaie, niets te beleven gemeente, 
heb ik toen bijgesteld. Ik eindigde positief ten aanzien van IJmui-
den. We zijn nu een paar weken verder, met meer vrijheid en ruim-
te. We kunnen weer met de bus en trein naar elders (met mond-
kapje). Ik stak de vlag uit.
Als oud-Amsterdammer, was mijn eerste gang naar mijn gelief-
de stad. Heerlijk om daar aan te komen, maar……wat was het er 
druk, risicovol. Dus… snel weer terug met trein en bus.
Vóór Coronatijd, ging ik ook altijd na bezoeken elders, met de bus 
terug. Bij Plein 1945 reed ik steevast door. Niets te beleven!
Toen gingen de terrassen open en werd het plein ingericht met 
twee nieuwe mogelijkheden om te eten en te drinken. Ook op 
de Lange Nieuwstraat openden een aantal etablissementen hun 
deuren met……terrasjes. Die werden al snel bevolkt door ijsjes 
en snacks etende mensen. En niet alleen ouderen. Ook de strand-
tenten waren weer open. 
Tegenwoordig stap ik wel uit bij Plein 1945, of loop daar doelbe-
wust naar toe. Ik kijk dan even rond, of ik bekenden zie.
Vaak zitten op de terrassen daar, mensen die ik van vroeger ken, 
uit mijn onderwijstijd in IJmuiden. Oud-leerlingen met hun gezin-
nen, of oud-ouders. Dan ontstaan daar gesprekken over vroeger 
en halen we herinneringen op. “Meester weet je nog van……”, on-
der het genot van een versnapering. Dat geeft een goed gevoel. 
Na a� oop wandel ik terug over de Lange Nieuwstraat, waar ik een 
ijsje krijg aangeboden, van mensen die ik jarenlang uit het oog 
verloren was. Ook dan ontstaan er goede gesprekken. Vaak heel 
persoonlijk. Mensen…. allen ontzettend bedankt. 
Ik constateer, dat de ‘zitmogelijkheden’ tussen Plein 1945 en 
Marktplein meer en uitnodigender geworden zijn. Ook de situatie 
rondom Marktplein is enorm vooruitgegaan, door de komst van 
de Vomar en Kruidvat.
Het is een stuk gezelliger en levendiger geworden in IJmuiden.
Kortom…… IJmuiden, je doet het goed. Ga zo door!

Frans Serné

LEZERSPOST

IJmuiden, ga zo door in Coronatijd!

Iedere dag tot en met 14 augus-
tus tal van activiteiten voor de 
Velsense jeugd, zie: www.velsen.
nl/zomerprogramma. (Foto: aan-
geleverd)

Kunstenaars Collectief Velsen ex-
poseert 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)

31 JULI
Pieter Vermeulen Museum in 
Driehuis is open van 13.00 tot 

17.00 uur. Reserveren verplicht 
via www.pietervermeulenmuse-
um.nl. 

Buiten-rondleiding Bunkermu-
seum IJmuiden, 19.00-21.00 
uur. Aanmelden: www.bunker-
museum.nl. (Foto: Bos Media 
Services)

1 AUGUSTUS

Gratis ZomerHockey bij Straw-
berries, 10.00-10.45 4-12 jaar, 
11.00-12.00 13-18 jaar. Iedere za-
terdag t/m 22 augustus, aanmel-
den niet nodig. (Foto: aangele-
verd)

▲

Start open toernooi padel en ten-
nis bij LTC Groeneveen in Sant-
poort-Noord, tot en met 9 sep-
tember. (Foto: aangeleverd)

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

Films in Stadsschouwburg Velsen: 
Portrait de la jeune � lle en feu om 
11.00 uur, De Beentjes van Sint 
Hildegard om 14.00 uur en  Para-
site om 17.00 uur. 

Draaiorgelmuseum Haarlem 
(Küppersweg 3 in de Waarderpol-
der) is extra open van 12.00 tot 
18.00 uur. Entree gratis. 

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

2 AUGUSTUS

Publieksdag op Forteiland IJmui-
den. Afvaart schip Koningin Em-
ma vanaf Sluisplein 80 te IJmui-
den om 10.45, 12,45 en 15.15 uur. 
Retourvaart naar keuze om 13.00, 
15.15 en 17.25 uur. Kosten 12,50 
euro inclusief rondleiding op het 

eiland. Aanmelden: www.ijmui-
denserondvaart.nl, of telefonisch: 
0255-511676. (Foto: aangeleverd) 

Museumhuis Beeckestijn open 
van 11.00 -16.00 uur. Toegang 4 
euro p.p. Tickets uitsluitend on-
line via www.museumhuizen.nl. 
Maandelijkse rondleiding door 
Huis en Tuinen, 11.00 -12.30 uur. 
Aanmelden via: www.natuurmo-
numenten.nl/natuurgebieden/
buitenplaats-beeckestijn. Be-
perkt aantal deelnemers. (Foto: 
Arjan Bronkhorst)

Bunkermuseum aan de Badweg 
38 te IJmuiden geopend van 
11.00 tot 16.00 uur. Informatie via 
www.bunkermuseum.nl.

Films in Stadsschouwburg Velsen: 
Honeyland om 11.00 uur, The Pi-
ano om 14.00 uur en Adam om 
17.00 uur. 

Draaiorgelmuseum Haarlem 
(Küppersweg 3 in de Waarderpol-
der) is open van 12.00 tot 18.00 
uur. Entree gratis. 

Zee- en Havenmuseum geopend 
van 13.00 tot 17.00 uur. “SAIL 
IJmuiden’/‘Koopvaardij en Visserij 
in WO II’/Tiny Schepers/4 speur-
tochten/escapespel. Om 15.30 
uur � lm Koopvaardij in WO II (gra-

tis na entree). Vooraf voor de � lm 
reserveren is verplicht: www.zee-
havenmuseum.nl. (Foto: aangele-
verd)

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

Creatieve rondleiding beelden-
park Een Zee van Staal in Wijk 
aan Zee, de bezoekers wordt ge-
vraagd de beelden te tekenen 
met houtskool. Aanvang 14.00 
uur, hoek van de Bosweg en de 
Reyndersweg in Wijk aan Zee. 
www.eenzeevanstaal.nl. Deel-
name is gratis. (Foto: aangele-
verd)

3 AUGUSTUS
Stuntstep-contest op ‘t Asfalt 
(Zwanenbloemplantsoen) in Vel-
serbroek, 14.00-16.00 uur. Ieder-
een mag meedoen, ook als je niet 
erg geoefend bent. Voor 8 tot en 
met 12 jaar.

4 AUGUSTUS

Velsen Mediteert Thuis, online 
evenement, 10.00-11.00 uur. In-
formatie/aanmelden: Mark Met-
selaar, mark.metselaar@ao� .nl of 
06-25532066. (Foto: aangeleverd)

Films in Stadsschouwburg Velsen: 
Parasite om 11.00 uur, De Been-
tjes van Sint Hildegard om 14.00 
uur, Sorry we missed you om 
17.00 uur en Joker om 20.00 uur. 

5 AUGUSTUS

Extra Anderhalvemeter Publieks-
dag Forteiland IJmuiden, af-
vaart 12.45 uur Kop van de Ha-
ven, retourvaart 15.15 uur. Kos-
ten: 12,50. Reserveren: www.
ijmuidenserondvaart.nl, of 0255-
511676. (Foto: aangeleverd)

Pieter Vermeulen Museum zie 
vrijdag. 

Zee- en Havenmuseum zie zater-
dag.

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITE: CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.JUTTER.NL 
EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!
ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL 

EN HOFGEEST.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Bezoek onze website:

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

Bezoek onze website:
WWW.PLUSWIJZER.NL
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Groot aanbod voor Velsense jongeren in vakantietijd

IJmuiden - Aan het Pleiaden-
plantsoen in IJmuiden ligt het 
Johan Cruy� Court. Hier wor-
den regelmatig activiteiten ge-
organiseerd vanuit Stichting Wel-
zijn Velsen. Maar ook los daarvan 
wordt het voetbalveld goed ge-
bruikt door de jongeren uit deze 
wijk. Bijna elke dag is er wel een 

groep enthousiaste voetballers 
te vinden. Zo ook afgelopen vrij-
dag, toen we er een kijkje gingen 
nemen. Ongeveer twintig jonge-
ren speelden hier een wedstrijd-
je. Een 15-jarige jongen, hij wil lie-
ver niet met zijn naam in de krant, 
kijkt vanaf de zijlijn toe. Af en toe 
wordt de bal net iets te enthousi-

ast door een speler weggescho-
ten en belandt die buiten de hek-
ken. Het is dan zijn taak om die 
bal weer snel in het spel te bren-
gen. Op vakantie? Nee, hij gaat dit 
jaar niet weg. Dat was wel de be-
doeling geweest, maar ja, het co-
ronavirus, hè. ,,Maar ik ga deze va-
kantie werken’’, meldt hij enthou-

siast. Hij heeft een baantje als piz-
zabezorger kunnen bemachti-
gen en mag binnenkort begin-
nen. Omdat hij pas 15 jaar oud is, 
zal dat bezorgen uitsluitend op 
de elektrische �ets kunnen ge-
beuren. Maar dat deert hem niet, 
want hij kan er een mooi zakcent-
je mee verdienen. Op het Cruy� 
Court is hij vaak te vinden. ,,De 

sfeer is hier altijd goed’’, bevestigt 
hij. Hij geniet ervan om met zijn 
vrienden een potje te voetbal-
len. Dan loopt een 14-jarige jon-
gen van het veld. De aanwezig-
heid van een verslaggever langs 
de lijn heeft zijn aandacht getrok-
ken. Hij komt even poolshoogte 
nemen, hij wil weten wat er aan 
de hand is. Als hij hoort dat het 

gaat om een artikel voor de krant, 
krult zijn mond omhoog. ,,Ik ben 
Ronaldo’’, grijnst hij. Er blijken 
meer Ronaldo’s op het veld te lo-
pen. Hier kan iedereen zich voor 
even de beroemde voetballer wa-
nen. Het voorstel om een actie-
foto te maken, wordt direct om-
armd. Daarna wordt snel weer 
verder gespeeld…

Velserbroek - Op het voetbal-
veldje aan de Wieringer Aak vond 
maandagmiddag een kleinschalig 
toernooi plaats. Van een toernooi 
was eigenlijk geen sprake, want 
er waren precies genoeg deelne-
mers om twee teams van vijf spe-
lers tegen elkaar te laten strijden. 
,,De opkomst valt een beetje te-
gen’’, zegt jongerenwerker John 
Lee Brewster (26) van Stichting 
Welzijn Velsen (rechts op de foto). 
Hij heeft regelmatig ruim twintig 
jonge voetballers om zich heen, 
maar voor deze activiteit heb-
ben zich maar elf spelers aange-
meld. De twaalfde heeft hij zelf 
aan de groep toegevoegd. ,,Dat is 
een jongen met een taakstraf. Hij 
heeft een licht vergrijp gepleegd 
en is doorverwezen naar Bureau 
HALT. Daar is hem een taakstraf 
van vier uur opgelegd.’’ Van zijn 
verplichte deelname aan dit spor-
tieve evenementje gaat vooral 
een preventieve werking uit. John 
Lee Brewster: ,,Het is goed dat 
hij op deze manier met een jon-
gerenwerker in contact komt. Zo 
weet hij in elk geval waar hij te-
recht kan, als hij echt afglijdt.’’

Brewster werkt sinds maart vo-
rig jaar voor Stichting Welzijn Vel-
sen als ambulant jongerenwerker. 
Zijn werkgebied is de wijk Velser-
broek, maar daarnaast werkt hij 
ook voor Stichting Welzijn Bever-
wijk. In de buurgemeente heeft 
hij met name contact met een 
groep jongeren in de vliegeniers-
buurt. Over het algemeen ligt de 
gemiddelde leeftijd van de jonge-
ren waarmee hij te maken heeft 
rond de 14 à 15 jaar. Samen met 
zijn collega’s in de andere woon-
kernen zorgt hij ervoor dat er ge-
durende de zomervakantie vol-
doende bewegingsactiviteiten 
voor de jongeren zijn. ,,Het aan-
bod was al groot, maar is nog iets 
uitgebreid vanwege corona.’’ De 
sportactiviteiten zijn bedoeld om 
de jongeren een gezond en spor-
tief tijdverdrijf te bieden, maar 
vormen ook een goede kans voor 
de jongerenwerkers om de so-
ciale contacten van de jongeren 
op peil te houden en de groep te 
kunnen monitoren. Zo kunnen ze 
vroegtijdig eventuele problemen 
signaleren. Inclusie speelt daarbij 
een belangrijke rol. Het uitgangs-

punt is dan ook dat alle jongeren 
aan de activiteiten kunnen deel-
nemen en met elkaar optrekken.
Van de jongens die zich deze 
maandagmiddag op het voetbal-
veldje hebben verzameld, komt er 
één uit Santpoort, de rest woont 
in Velserbroek en speelt dus een 
thuiswedstrijd. 

Onder hen ook de 14-jarige Aron 
(links, met bal). Hij is regelmatig 
op dit voetbalveldje te vinden. 
Waarom? ,,Omdat het hier leuk is 
om met je vrienden te voetballen. 
En omdat je hier heel goed een 
toernooi kunt spelen.’’ Naast zijn 
deelname aan dit soort activitei-
ten richt hij zijn pijlen vooral ook 
op zijn carrière bij de Haarlemse 
voetbalclub Onze Gezellen, waar 
hij in het eerste team voor spelers 
onder de vijftien jaar linksbuiten 
in de voorhoede staat opgesteld. 
Aron speelt al sinds zijn achtste 
jaar en heeft de ambitie om prof-
voetballer te worden. ,,Mijn vader 
support mij daarin. Hij heeft zelf 
op hoog niveau gevoetbald bij 
DHC in Delft. Hij zat ook in dezelf-
de poule als Sparta en Feyenoord.’’

Driehuis - Veel activiteiten die 
voor jongeren worden georgani-
seerd, richten zich op bewegen 
en �t blijven. Maar er zijn ook acti-
viteiten met een culturele inslag, 
zoals zondagmiddag in Driehuis. 
Restaurant Oma’s Kamer werd tij-
delijk omgetoverd tot muziek-
lokaal en een groepje jongeren 
van 12 tot 20 jaar kreeg er de ge-
legenheid om te leren hoe je een 
ukelele bespeelt. Een docent van 
Alphenaar Muziekles IJmuiden 
verzorgde deze eenmalige les, 
die onderdeel was van het pro-
gramma met zomeractiviteiten 
voor de jeugd van Velsen.

De 12-jarige Cas reageerde met-
een enthousiast toen zijn moe-
der hem attendeerde op deze 
workshop. Ze had op Facebook 
de aankondiging voorbij zien ko-
men en vermoedde dat hij hier 
wel oren naar zou hebben. Dat 
bleek inderdaad het geval te zijn. 
Cas: ,,Ik speelde al gitaar, ik heb 
ook een jaartje gitaarles gehad. 
Maar ik had er niet heel veel zin 
meer in. Een ukelele bespelen is 
makkelijker en vind ik daarom 
leuker.’’ Tijdens de workshop leer-

de Cas zondagmiddag de basis-
noten voor het instrument. Om-
dat een ukelele slechts vier sna-
ren heeft en een gitaar zes, is het 
notenschema ook anders. 
Cas was met zijn 12 jaar een van 
de jongste deelnemers, maar 
wellicht ook een van de meest 
enthousiaste. ,,Ik heb na a�oop 
meteen een ukelele aangeschaft. 
Twee zelfs, ook eentje voor mijn 
zus.’’ Normaal gesproken vertrekt 
Cas rond deze tijd met zijn ge-
zin naar het buitenland voor een 
mooie vakantie in de bergen, 
maar dat zat er door de corona-
perikelen niet in. Nu kunnen hij 
en zijn twee jaar oudere zus lek-
ker oefenen op de ukelele. Wel-
licht kunnen ze in de toekomst 
samen een optreden gaan ver-
zorgen!

Voor de 19-jarige Britney (links op 
de foto) was de ukelele al een ver-
trouwd instrument. Ze heeft zelf 
een eigen exemplaar, dat ze on-
geveer drie jaar geleden van haar 
vader kreeg. Ze vertelt: ,,Ik had 
het er thuis wel eens over gehad, 
dat het me leuk leek om ukelele 
te spelen. Toen kreeg ik er op een 

keer spontaan een van mijn va-
der. Maar ik had nooit les gehad. 
De vader van een vriendin van 
mij is de eigenaar van de muziek-
school, hij vroeg aan mij of ik mis-
schien ook interesse had om zon-
dag mee te doen. Ik had al een 
tijdje niet gespeeld, dus ik vond 
het wel een goed idee om het 
even op te frissen.’’ 

Britney is geen onbekende in de 
plaatselijke muziekwereld. Zes 
jaar geleden stond ze als zange-
res op het podium van The Voi-
ce Kids en sindsdien verleent ze 
geregeld haar medewerking aan 
evenementen in de buurt. 

Over de workshop van zondag 
is ze heel enthousiast: ,,Ik heb er 
zeker iets van opgestoken. Al-
les werd kort maar krachtig uit-
gelegd. Ook voor de kinderen 
die nog nooit eerder hadden 
gespeeld, wad duidelijk wat ze 
moest doen. We hebben aan het 
eind ‘Hey Soul Sister’ van Train ge-
speeld met de akkoorden die we 
hadden geleerd. Dat ging ieder-
een wel goed af.’’ (Foto: aangele-
verd)

Velsen - Jongeren hoeven zich deze zomer in Velsen niet te vervelen. Juist omdat veel vakanties door de coronamaatregelen niet doorgaan, heeft de gemeente ervoor gezorgd dat het toch al veelzijdi-
ge zomerprogramma extra uitgebreid is. We namen een kijkje bij enkele activiteiten.
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Nu verkrijgbaar bij Drogisterij Parfumerie Visser In Santpoort
Dr. Hauschka, de juiste cosmetica 
voor een bewust leven
Santpoort-Noord - Bewust le-
ven is actueler dan ooit. We kie-
zen steeds vaker voor biologische 
voeding, sporten meerdere ma-
len per week en hechten waarde 
aan een gezonde geest. Een holis-
tische levensstijl die Dr. Hauschka 
50 jaar geleden al nastreefde. Dat 
lijkt wellicht heel normaal, maar 
het merk was toentertijd een ab-
solute avant-gardist binnen een 
maatschappij die geen oog meer 
had voor natuurlijke producten. 
Momenteel kunnen we ons dit 
misschien moeilijk voorstellen. 
Het nationale verantwoordelijk-
heidsgevoel groeit met de dag en 
de vraag naar natuurlijke cosme-
tica blijft stijgen. Dat cosmetica in 
een bewust leven past, bewijst Dr. 
Hauschka maar al te goed.

Tegendraads
Van nature kan elke huid zich-
zelf uitstekend verzorgen én her-
stellen. Anders dan andere mer-
ken helpen de producten van Dr. 
Hauschka de huid hier optimaal 
in te ondersteunen. Een unie-
ke benadering, gezien de mees-
te cosmeticamerken de huid pro-
beren te corrigeren. Dr Hausch-
ka triggert daarentegen de huid 
om mogelijke huidproblemen 
juist zelf aan te pakken. Het merk 
doet dit met enkel het allerbes-
te uit de natuur en door rekening 
te houden met natuurlijke ritmes. 
Als één van de weinige cosmeti-
camerken adviseert Dr. Hausch-
ka bijvoorbeeld dat je in de nacht 
beter geen vette verzorging kunt 
gebruiken, omdat de huid dan 

het meest actief is en zichzelf van 
binnenuit reinigt. 
Volgens het holistische paradig-
ma is alles onlosmakelijk met el-
kaar verbonden; alles werkt met 
elkaar samen en alles versterkt 
elkaar. Een onvoorwaardelijke 
liefde voor dier, natuur en mens 
vormt dan ook de basis van Dr. 
Hauschka’s DNA. Alleen zo ont-
staan producten die net zo mooi  
zijn voor de mens als voor onze 
planeet. 

Dierproefvrij
Alle producten van Dr. Hausch-
ka zijn 100% dierproefvrij: ze zijn 
nog nooit uitgetest op dieren, 
ook niet door derden in opdracht 
van het merk. Sterker nog, het 
merk test enkel op mensen die 
zich hier vrijwillig voor opgeven.

Biologisch
De crèmes van Dr. Hauschka zijn 
gemaakt op basis van plantaardi-
ge extracten, zonder synthetische 
geur- en kleursto�en, conserve-
ringsmiddelen, siliconen en mi-

nerale oliën. Dat maakt ze zo vei-
lig dat je ze in principe zou mo-
gen opeten. 

Natuurzuiver 
De huid, ons grootste orgaan, ab-
sorbeert ontzettend veel. Als we 
niet kritisch kijken naar wat we 
hier op aanbrengen, kunnen er 
schadelijke chemische sto�en in 
het lichaam terechtkomen. Daar-
bij verdwijnen de producten die 
je aanbrengt op de huid maar 
niet worden opgenomen door de 
huid, na de dagelijkse reiniging 
met het spoelwater in de afvoer-
put. 
Zo komen ze uiteindelijk terecht 
in de natuur. Met het gebruik 
van Dr. Hauschka’s natuurcosme-
tica is dat geen probleem, want 
de ingrediënten zijn niet schade-
lijk voor zowel het lichaam als het 
milieu. 

Dr. Hauscka is nu verkrijgbaar 
bij Drogisterij Parfumerie Visser 
In Santpoort-Noord. (Foto: aan-
geleverd)

Rijkswaterstaat plaatst 
noodpompen bij sluizencomplex

Is het gemaal in IJmuiden nog 
steeds het grootste van Europa?
Het spui- en gemaalcomplex 
IJmuiden is het grootste van Eu-
ropa. Het complex heeft zeven 
spuikokers (capaciteit 700 m3/s) 
en zes pompen in het gemaal. De 
capaciteit van de zes pompen is 
in totaal 260 m3/s.

Op welk gebied heeft de werking 
van dit gemaal betrekking?
Het spui- en gemaalcomplex 
IJmuiden voert overtollige wa-
ter af voor een groot deel van 
West-Nederland. In totaal gaat 
het om een oppervlakte van 
2.300 vierkante kilometer; indi-
rect zelfs 4.000 km2 en betreft 
het Markermeer, het Amster-
dam-Rijnkanaal en het Noord-
zeekanaal en de omliggende 
gebieden. Daarnaast wordt het 
waterpeil van het Noordzeeka-
naal en het Amsterdam Rijnka-
naal gereguleerd via de afvoer 
van water.

Wat is een bulbpomp precies? 
Het gemaal bevat zes pompen, 
zogenaamde bulbpompen. In 
deze pomp zitten de horizonta-
le schroefpomp en de elektrische 

aandrijving in één. De capaciteit 
van de zes pompen is in totaal 
260 m3/s.

Hoe vaak moeten de aanwezige 
pompen daadwerkelijk in actie 
komen?
Dit is afhankelijk van het wa-
terpeil. Rijkswaterstaat moni-
tort continu het waterpeil op het 
Noordzeekanaal. Dit luistert heel 
nauw. Ideaal is volgens het Peil-
besluit een waterstand op het 
Noordzeekanaal  -40 cm NAP. Het 
peil mag bij normaal beheer va-
riëren tussen de -30 en -55 cm 
NAP. Als het peil boven of onder 
die grenzen komt, worden extra 
maatregelen getro�en.

Hoe oud zijn de zes pompen?
De pompen 1 t/m 4 zijn uit 1975. 
De pompen 5 en 6 uit 2004. De 
pompen hebben een levensduur 
van vijftig jaar.

Wat is er precies defect gegaan?
Eerste onderzoek heeft uitgewe-
zen dat een cruciaal onderdeel 
van de pomp beschadigd is (de 
rotor). De pomp is daarom voor 
langere tijd niet inzetbaar. Hoe de 
beschadiging is ontstaan, is nog 

onduidelijk. Het beschadigde on-
derdeel wordt in Amsterdam uit 
de pomp gehesen, zodat verder 
gericht technisch onderzoek kan 
worden uitgevoerd.

Waarom duurt het naar ver-
wachting een jaar voordat dit 
defect verholpen is?
Vervanging is zeer tijdsintensief, 
vanwege de complexiteit van de 
op maat gemaakte onderdelen 
en omdat een deel van het her-
stel in het buitenland zal plaats-
vinden. Naar verwachting is de 
pomp zeker negen tot twaalf 
maanden buiten gebruik.

Zijn (of worden) de andere vijf 
pompen geïnspecteerd op even-
tueel dreigende defecten?
Alle pompen worden met een 
vastgesteld onderhoudsregime 
voor de korte en lange termijn 
onderhouden. De pomp die nu 
defect is gegaan, stamt uit 2004. 
De andere pomp, stammend uit 
2004, is voor de zekerheid buiten 
bedrijf gesteld. Dit doen we zo 
lang we niet weten wat de oor-
zaak is van het defect aan de an-
dere pomp. Rijkswaterstaat zet in 
de tussentijd tijdelijke pompen 
in op het sluizencomplex. Het 
gaat om twintig pompen met 
een afvoercapaciteit van ruim 
30m³ water per seconde op de lo-
caties Kleine Sluis. Daarnaast ko-
men er ook pompen bij de Mid-
densluisweg. De pompen blijven 
naar verwachting tien maanden 
staan.

IJmuiden - Sinds april van dit jaar is een van de zes bulbpompen 
in het gemaal bij IJmuiden kapot. Reparatie ervan gaat naar ver-
wachting een jaar duren. Om in geval van nood toch water te kun-
nen wegpompen, zijn onlangs noodpompen geplaatst. De eerste 
noodpompen kwamen bij de Steigerweg ter hoogte van de klei-
ne en zuidersluizen. Reden voor onze redactie om contact op te 
nemen met Rijkswaterstaat en te informeren naar de precieze si-
tuatie.

Met behulp van een kraan zijn de tijdelijke pompen op hun plaats gelegd. (Foto: Erik Baalbergen)

Agressieve klant in viswinkel 
dreigt met coronavirus
IJmuiden - Grote consternatie 
zondagochtend in de viswinkel 
van Nico Waasdorp aan de Hal-
kade. Een Engels sprekende klant 
hield zich niet aan de verplich-
te anderhalve meter afstand en 
werd agressief toen omstanders 
hem hierop attendeerden. Hij be-
gon vervolgens te roepen dat hij 
het coronavirus had. De zaak es-
caleerde buiten op het terras, 
waar de man met een stoel naar 
een klant gooide.

Het leek een zondagochtend als 
alle anderen bij Fish & Seafood 
Waasdorp, tot rond 11.30 uur de 
agressieve klant binnenkwam. Ni-
co Waasdorp: ,,Het leek of hij op-
names aan het maken was. Hij 
had een camera of iets derge-
lijks in zijn hand en mensen spra-
ken hem daarop aan. Niet ieder-
een vindt het �jn om zomaar ge-
�lmd te worden. Ze vroegen hem 
om ermee op te houden, maar de 
man gedroeg zich heel vreemd. 
Ook hield hij niet anderhalve me-
ter afstand aan, dus ook daar-
op werd hij door andere klanten 
aangesproken.’’ Toen de man, die 
een portie kibbeling had besteld, 
ook nog kenbaar maakte dat hij 

het coronavirus bij zich droeg, 
was voor het team van de viswin-
kel de maat vol. Waasdorp: ,,Hij 
zei ‘I have the coronavirus’ en dat 
choqueerde natuurlijk. Mensen 
schrikken daarvan, dus we heb-
ben hem toen aangesproken en 
verzocht de winkel uit te gaan.’’

De kibbeling was inmiddels ook 
overhandigd, die moest alleen 
nog worden betaald. De man leg-
de een tientje op de betaalplaat. 
Dat biljet werd niet direct door 
de verkoopmedewerker opge-
pakt, met in het achterhoofd dat 
dit een riskante handeling zou 
kunnen zijn als de man inderdaad 
het gevreesde virus bij zich zou 
dragen. Wel werd het wisselgeld 
voor de man neergelegd. Hij pak-
te toen zowel het wisselgeld als 
het door hem neergelegde tien-
tje en verdween naar buiten. Ook 
daar werd hij door klanten aan-
gesproken op zijn gedrag. Hier-
op reageerde hij door met een 
terrasstoel te gooien. Een me-
dewerker van de viswinkel heeft 
toen het alarmnummer gebeld 
uit angst voor een verdere escala-
tie. Vervolgens slaagden een me-
dewerker van het bedrijf en een 

klant er samen in om de man in 
bedwang te houden totdat de 
politie was gearriveerd.

Waasdorp: ,,Ook de politie heeft 
hij agressief bejegend. Ik weet 
niet of ik het moet omschrijven 
als raar gedrag of een verward 
persoon. Ik denk een combinatie 
van beiden.’’ 
Omdat de man ook de agenten 
bedreigde met de mededeling 
dat hij ze met het coronavirus zou 
besmetten, kreeg hij een spuug-
masker om. De man is vervolgens 
door de agenten meegenomen 
naar het politiebureau en inge-
sloten. Uit een inmiddels bij hem 
afgenomen coronatest blijkt dat 
hij het virus niet bij zich draagt. 
Nico Waasdorp is hierover erg op-
gelucht. Eerder dit jaar werden 
celstra�en opgelegd voor drei-
ging met het coronavirus, maar 
de strafmaat hangt nauw samen 
met de precieze aard van het in-
cident. Wanneer een hulpverle-
ner bijvoorbeeld door de dader in 
het gezicht wordt gespuugd tij-
dens het uiten van de dreiging, 
telt dat zwaarder dan wanneer al-
leen verbaal wordt gedreigd. (Bos 
Media Services)

Zuidpier van maandag tot en met vrijdag afgesloten
Start groot onderhoud zuidelijk 
havenhoofd IJmuiden
IJmuiden - Rijkswaterstaat start 
op 3 augustus met groot onder-
houd aan het zuidelijk haven-
hoofd IJmuiden. Door de stor-
men van eerder dit jaar is er 
schade ontstaan aan de kop 
van het havenhoofd. Om er-
voor te zorgen dat deze ook 
de komende jaren voldoen-
de bescherming blijft bieden, 
versterkt Rijkswaterstaat voor 
het nieuwe stormseizoen dit 
deel van de zuidpier. Hiermee 
is het sluizencomplex IJmui-
den de komende jaren goed be-
schermd tegen de zee.
 
Afsluiting Zuidpier
Om de werkzaamheden veilig te 
kunnen uitvoeren wordt de pier 
gedurende de voorbereidingen 
en uitvoering afgesloten. Vanaf 
3 augustus zal de pier geduren-
de 12 weken (tot en met 23 okto-
ber) van maandag tot vrijdag ge-
sloten zijn. In de weekenden, van-
af vrijdag 21.00 uur, is de pier wel 
geopend voor publiek. Marina 
Seaport blijft gedurende de werk-
zaamheden bereikbaar. Bezoe-
kers van het gebied worden ter 
plekke met gele borden geïnfor-
meerd. De scheepvaart kan door-

gang vinden, maar moet reke-
ning houden met een werkschip 
dat rond de kop (uiteinde) van de 
pier stenen zal aanbrengen.
 
Werkzaamheden
Een schip transporteert breuk-
steen (natuursteen van onregel-
matige vorm) naar de splitsing 
Zuidpier/Havenlicht Zuiderpier. 
Vrachtwagens rijden het breuk-
steen verder de pier op, waar de-
ze per kraan op hun plek rond de 
vuurtoren gehesen wordt. In to-
taal brengen we 3200 ton asfalt 
en 6100 ton breuksteen aan. Een 
deel van het transport gaat over 
de openbare weg. De werkzaam-
heden vinden plaats van maan-
dag tot en met vrijdag tussen 
06.00 en 21.00 uur.
 
Informatie havenhoofden
IJmuiden
De havenhoofden zijn zelf geen 
primaire waterkering, maar golf-
brekers van de primaire water-
kering bij het sluizencomplex te 
IJmuiden. Naar aanleiding van 
een analyse en op basis van een 
schouw in juni en september 
2019 is besloten dat de schade op 
het zuidelijk havenhoofd hersteld 

moet worden, zodat deze vol-
doende bescherming blijft bie-
den. (Foto boven: Rijkswaterstaat. 
Foto onder: Erik Baalbergen)
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Kunstenaars Collectief Velsen 
exposeert in De Waag in Haarlem
Haarlem/Velsen - De oudste 
Haarlemse kunstenaarsvereni-
ging KZOD, Kunst Zij Ons Doel,  
heeft de deuren weer geopend 
van galerie De Waag aan het 
Spaarne 30 in Haarlem. In de 
afgelopen maanden is het inte-
rieur van galerie De Waag ge-
renoveerd. De eerste expositie 
is de expositie ‘Los Zand’ door 
Kunstenaars Collectief Velsen. 

De deelnemende kunstenaars 
aan de expositie Los Zand, vertel-
len hieronder hoe en waarom zij 
tot hun keuze voor het tentoon-
gestelde werk zijn gekomen. Aan 
de expositie in galerie De Waag, 
doen dit jaar 11 van de 16 leden 
van Kunstenaars Collectief Vel-
sen mee. Annet Verplanke, Dak-
mar Scholten, Afke Spaargaren, 
Dianne Vivian Robinson, Larisso 
Neslo, Petra C.M. Meskers, Winnie 
Meijer Rob, Kees Kalkman, Renske 
de Jong, Bettine Heslinga en Ta-
nia Engelchor.

Afke Spaargaren legt als eerste uit 
hoe het thema van de tentoon-
stelling tot stand is gekomen: 
,,Het thema ‘Los Zand’ heb ik be-
dacht omdat ons Kunstenaars 
Collectief Velsen bestaat uit kun-
stenaars met vele verschillende 
disciplines... wij houden ons be-
zig met schilderen, mixed me-
dia, keramiek, fotogra�e, colla-
ges, textiel en 3D werk in brons. 
Als los zand dus, maar samen zijn 
wij hecht verbonden. Zelf ga ik 
jaarlijks naar de kust in Norman-
dië waar ik op het strand veel ste-
nen heb geschilderd. Een prach-
tig onderwerp. Die uitgeknipte 
stenen (decoupages) heb ik sa-
men met heavygel, acrylverf en 
zand gebruikt om er een dreigen-
de zandstorm mee uit te beelden. 
Hoe wonderlijk is dat uitgeko-
men... zwaar weer... met deze hui-
dige crisis...
Kees Kalkman is uitgegaan van de 
letterlijke betekenis van het the-
ma ‘Los Zand’. ,,Ik heb een keuze 
gemaakt uit een aantal duinge-
zichten die ik in de afgelopen ja-
ren geschilderd heb.’’ 
Dakmar Scholten laat met ‘Deter-
mined’ een portret van een jon-
ge vrouw zien die de toeschou-
wer doordringend aankijkt. Dui-
delijk niet in een gemakkelijke si-
tuatie, maar vastberaden gaat zij 
haar weg; niemand die haar in de 
weg zal staan.

Dianne Robinson geeft met haar 
foto ‘Ochre Vine II’ invulling van 
het thema ‘Los Zand’ in overdrach-
telijke zin. TexTile ‘Eternal Sunshi-

ne II’ is voor Bettine Heslinga de 
uitdrukking van een onbezorgd 
moment (a spottless mind…). 
Licht, helder, warm, positief… 
Van verschillende kleine stukjes 
stof heeft zij weer een geheel 
gemaakt, zoals zandkorrels het 
strand vormen.
De serie TrES-2B in inkt en aquarel 
op papier van Larissa Neslo gaat 
over het verschil in huidskleur en 
toch samen gelijk in de schaduw 
van de zon. Niet zwart, niet wit, 
niet mijn vader, niet mijn moe-
der, niet thuis op de zandstran-
den van Curaçao noch op het 
zandstrand van Santpoort, maar 
los zand, de tweestrijd losgelaten, 
gestrand in een oneindigheid van 
zand. De inspiratiebron van Laris-
sa Neslo is de Franse song Bâtard 
van Stromae. Een paar zinnen 
daarvan vertaald in het Engels: 
Not one nor the other. A bastard 
is what you are, were, and will re-
main. Not one nor the other, I am, 
was and will remain myself…
Door de jaren heen maakt Pe-
tra C.M. Meskers naast veelal ab-
stract werk met gemengde tech-
nieken een serie “slapen”. “Dani”, 
haar hartsvriendin, sluimert op 
het strand met bladgoud in het 
haar. Een ode aan al haar vrien-
dinnen.
Fotografe Renske de Jong kijkt 
met haar camera in de hand niet 

alleen naar de schoonheid van de 
natuur, maar ook naar verstoren-
de objecten. ,,De lelijkheid”, zegt 
Renske, ,,gemaakt of veroorzaakt 
door de mens die ondanks hun 
lelijkheid een mooi beeld ople-
veren. Zo is ‘mooi van lelijkte’ ont-
staan. Deze foto’s heb ik gemaakt 
op het strand in de Algarve in Por-
tugal, al dan niet met lelijkheid.”
Annet Verplanke verbeeldt in ma-
gisch realisme heel �jnzinnig in 
olieverf op paneel de bevrijding 
75 jaar geleden aan het strand 
(foto boven).
Voor intrigerende collages 
schuimt Tania Engelchor de stra-
ten van Europese steden af, op 
zoek naar afbeeldingen op pos-
ters van “wildplakkers”. Haar ate-
lier in IJmuiden ligt dan ook be-
zaaid met aan �arden gescheur-
de a�ches die ze, al dan niet ver-
groot, verwerkt in haar kunst. De 
Waag laat Tania hiervan een col-
lage op hout zien, afgewerkt met 
epoxy.
Tenslotte zal men wel even 
vreemd staan te kijken als men de 
‘Kipzant’ van Winnie Meijer-Rob 
ziet staan (foto boven). De Kipzant 
van keramiek is een rare wending 
van de natuur: een verliefde fa-
zant heeft een kip bevrucht en de 
daaruit voortgekomen “vreemde” 
vogel werd in 2019 gespot op Ter-
schelling. Hij is blind aan één oog-
je omdat hij werd gegrepen door 
een hond. 

De expositie  is te bezichtigen tot 
en met 9 augustus. Openingstij-
den donderdag tot en met zon-
dag van 13.00 tot 17.00 uur. Zie 
ook www.kzod.nl en www.raad-
huisvoordekunst.nl. De toegang 
is gratis. 
De expositie online bekijken kan 
via https://expositiesonline.kzod.
nl/kcv-los-zand-de-waag. (Foto’s: 
aangeleverd)

Noodzaak door maatregelen coronavirus
Bridgers spelen online
Velsen - Bridgen is een popu-
laire bezigheid voor velen. In 
de gemeente Velsen zijn diver-
se bridgeclubs actief, maar waar 
veel verenigingen hun activitei-
ten na het versoepelen van de co-
ronamaatregelen weer hebben 
opgepakt, zitten de bridgers nog 
thuis. Het lijkt een onmogelijke 
opgave te zijn om de bridgeavon-
den doorgang te laten vinden 
binnen de huidige regels, waar-
bij iedereen anderhalve meter af-
stand tot elkaar dient te houden. 
Voor bridgeclub De Kennemers 
geen reden om stil te blijven zit-
ten. Tientallen leden zijn inmid-
dels online actief en spelen hun 
geliefde kaartspel via StepBridge, 
de o�ciële internetbridgeclub 
van de Nederlandse Bridge Bond 
(NBB).

Toen de AVRO halverwege de ja-
ren 80 besloot om een bridge-
cursus op televisie te gaan uit-
zenden, bleek dat een schot in 
de roos te zijn. Waar de omroep 
rekende op ongeveer 10.000 kij-
kers, bleken er maar liefst 60.000 
mensen voor de buis te zitten. 
Een van hen was Ron Jedema, de 
huidige voorzitter van bridgeclub 
De Kennemers. Ook Hans Plug, 
wedstrijdleider bij de club, speelt 
het kaartspel al ongeveer 22 jaar. 
Samen zijn zij volop bezig om het 
bridgen coronaproof te maken, 
maar dat valt niet mee. Weliswaar 
hoeft tijdens het beoefenen van 
sporten de anderhalve meter af-
stand niet te worden aangehou-
den, maar de vraag is of bridgen 
hier ook onder valt. Formeel wel, 
de NBB is immers aangesloten bij 
sportkoepel NOC*NSF. Een uit-
spraak van het Europese Hof van 
Justitie staat daar echter lijnrecht 
tegenover. Op basis van die uit-
spraak zou het binnensportpro-
tocol niet van toepassing zijn. In 
de praktijk blijken er ook verschil-
len te zijn in de wijze waarop de 
regels worden gehanteerd. Ron 
Jedema: ,,We hebben het moe-
ten aanvragen bij de gemeen-
te, want sommige veiligheidsre-
gio’s zeggen ja en anderen zeg-
gen nee.’’ De club maakt gebruik 
van de recreatiezaal in apparte-
mentengebouw Velserhooft te 
Santpoort, maar komt in de pro-
blemen met de ruimte als de an-
derhalve meter afstand gehand-
haafd moet worden. ,,Normaal 

hebben we honderd mensen op 
een avond, maar door de afstand 
zou je er maximaal veertig kwijt 
kunnen. Dat betekent dat onze le-
den niet eens om de week aan de 
beurt kunnen komen om te brid-
gen. Bovendien zit je dan zo ver 
van elkaar af dat sommige leden 
- vaak al wat op leeftijd - de kaar-
ten die zijn gelegd niet goed kun-
nen zien.’’

De vaste speelavond is de don-
derdag. Uitbreiden van het aan-
tal avonden lukt niet, omdat de 
ruimte ook door andere clubs 
wordt gebruikt. Bovendien heeft 
dat ook impact op de beleving 
van dergelijke avonden. Binnen-
kort verstuurt het bestuur van 
de club een enquête naar alle le-
den. Zo wil men peilen in hoever-
re de leden überhaupt belang-
stelling hebben om het bridgen 
te hervatten, terwijl het corona-
virus nog rondwaart. ,,Er zijn na-
melijk ook leden die niet van plan 
zijn om terug te komen zolang er 
geen vaccin of medicijn tegen het 
coronavirus is’’, weet Jedema. De 
club heeft intussen ook navraag 
gedaan over de normen die gel-
den voor het ventileren van de re-
creatiezaal. Dat ventileren is hard 
nodig: ,,Er is een plat dak, dus het 
wordt snel warm. We doen in de 
zomer al de screens naar bene-
den, maar de CO2-meter staat re-
gelmatig te piepen. Als we dan 
de ventilatieroosters open zetten, 
klaagt men soms weer over tocht 
of kou.’’ Terwijl achter de scher-
men voortdurend wordt overlegd 
over de mogelijkheden om fysie-
ke bridgeavonden weer mogelijk 
te maken, richten de bestuursle-
den hun peilen inmiddels ook op 
het internet. Hans Plug hierover: 
,,Er wordt nu al heel veel online 
gespeeld. Er bestaat een systeem, 
dat heet Bridge Base Online, maar 
dat werkt niet zo lekker. Er is ook 
een Nederlandse variant, dat is 
StepBridge.’’ Hans nam zelf bij wij-
ze van experiment twee keer deel 
aan Bridge Base Online via een 
bevriende club in Pijnacker. Al 
snel kwam hij tot de conclusie dat 
dit systeem niet ideaal was. ,,Die 
club in Pijnacker is inmiddels ook 
overgestapt naar StepBridge.’’ Het 
voordeel van het door de Neder-
lander Epko Steinmetz ontwikkel-
de systeem is dat de deelnemen-
de clubs er zelf hun eigen regels 

kunnen handhaven. ,,Alles wat wij 
niet willen, gebeurt niet.’’

Deelnemers die inloggen in het 
speciale door bridgeclub De Ken-
nemers afgeschermde deel van 
StepBridge, moeten zich eerst 
netjes voorstellen. Dat gaat door 
het versturen van een chatbericht 
binnen het systeem. Ze zijn bo-
vendien verplicht om hun naam 
en e-mailadres in te vullen. Ron 
Jedema: ,,Wij bepalen wie er mee 
mag doen. We zien dat bij anonie-
me deelname soms sprake is van 
een hoog asociaal gehalte. Dat 
willen wij voorkomen. We heb-
ben allerlei mogelijkheden om in 
te grijpen. Soms hebben spelers 
de mogelijkheid om hun naam 
te tonen, uitgeschakeld staan. Bij 
ons mag dat niet, de naam moet 
zichtbaar zijn.’’ Omdat het sy-
steem altijd beschikbaar is, kan 
online wel op meerdere avonden 
worden gespeeld. Dat zijn er in-
middels al drie: ,,Naast de don-
derdag is de dinsdag erbij geko-
men. En nu hebben we de maan-
dag er ook bij. Op maandagavond 
spelen we een andere spelvorm. 
Het bridgen zelf blijft hetzelfde, 
maar de puntentelling verloopt 
anders.’’ 
Dat het online bridgen voorziet 
in een behoefte, blijkt wel uit het 
hoge aantal deelnemers. Op dins-
dag zijn dat er zestig, op donder-
dag veertig en ook op de maan-
dag loggen inmiddels al onge-
veer dertig mensen in om een 
avondje bridge te kunnen spelen. 
,,We horen van sommige leden 
dat ze door het coronavirus ner-
gens meer komen. Ze kijken echt 
uit naar het avondje bridgen’’ 
De reguliere competitie loopt van 
september tot en met mei. Voor 
de tussenliggende maanden is 
een speciaal zomerevenement 
opgezet. Daarvoor werden drie-
honderd bridgers uitgenodigd. 
Het zijn overigens vaak senioren 
die zich bij een bridgeclub aan-
melden. ,,Helaas’’, zegt Ron Je-
dema. ,,Uit ervaring weet ik dat, 
als mensen eenmaal hebben le-
ren bridgen, ze van mening zijn 
dat ze dat 25 jaar eerder hadden 
moeten doen.’’

Kijk op www.nbbclubsites.nl/
club/6006 voor uitgebreide in-
formatie of bel Hans Plug: 0255 
519971.

Hans Plug achter zijn beeldscherm tijdens een avondje online bridgen

Voorbereidingen worden getroffen 
voor project ‘Kantje Pikken’
IJmuiden - Op diverse locaties op de route door het havengebied naar het strand wordt met street art 
het karakter van IJmuiden afgebeeld. Op de dinsdagmiddag door Erik Baalbergen gemaakte foto wordt 
de muur aan de rotondekant bij het gebouw van Wageningen Marine Research gewit. Eerder is de muur 
bij aannemersbedrijf De Branding gewit. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met Amsterdam 
Street Art, Rigo ver�abriek en de Kunstcommissie Velsen. Vanaf 17 augustus worden de afbeeldingen door 
leden van Amsterdam Street Art met spuitbus en kwast aangebracht.
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