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Zondag zeven uur lang live!
Tóch een festivalgevoel 
dankzij Velsen Virtueel

In een zeven uur durend festi-
valprogramma worden oude 
beelden en interviews gekop-
peld aan optredens in corona-
tijd - op lege festivalterreinen 
en op bijzondere locaties in Vel-
sen. Het Velsen Virtueel Festival 
is van 15.00 tot 22.00 uur te zien 
op RTV Seaport (Ziggo kanaal 
40) en verschillende livestreams 
op internet en social media. 
Daardoor kan iedereen het fes-
tival meemaken. In de tuin, op 
het strand, in het park of op het 
terras!

Initiatiefnemers van het festi-
val zijn de projectgroepleden 
van PreSail IJmond onder aan-
voering van Thijs Huijbens. Zij 
zijn er samen met Zomerfesti-
val.IJmuiden, Dorpsfeest Sant-
poort, LatinVillage, Koningsdag, 
Stadsschouwburg Velsen en Tel-
star in geslaagd een aantrekke-
lijk programma samen te stellen 
met vijftien optredens op acht 
verschillende locaties. 
Centrale uitzendlocatie is het 
Forteiland in IJmuiden, waar de 
komende dagen een tv-studio 
wordt opgebouwd. 
Het Velsen Virtueel Festival 
wordt gepresenteerd door Di-
onne Ruurda, Thijs Huijbens en 
Dennis Sintenie.

Programma
Het programma is opgedeeld 
in negen blokken. Na het ope-
ningswoord van burgemees-
ter Dales wordt om 15.05 uur 
afgetrapt met PreSail IJmond 
(met live-optreden van Yorick 
van Norden). Daarna volgen om 
15.45 uur Koningsdag (Zoë Ger-
ritsen, Koel Kids en Muziekles 
IJmuiden), om 16.10 uur Stads-
schouwburg Velsen (Gerard Al-
derliefste), om 16.40 uur Telstar 
(100% Pretband), om 17.30 uur 
2Generations (Funky Diva Ezz 
en DJ Mitch), om 18.20 uur Zo-
merfestival.IJmuiden (The Lo-
cal Boyzz), om 19.15 uur Velsen 
Valley (Heer & Meester en Barry 
Brand) en om 20.10 uur Dorps-
feest Santpoort (Full Count). Het 

festival wordt om 21.00 uur af-
gesloten door D-Rashid van Lat-
inVillage. Hij draait een dj-set 
tegen het decor van de onder-
gaande zon.

Het festival is bij zeker tien hore-
calocaties in Velsen rechtstreeks 
te volgen. 
Er worden ook festivalboxen 
verkocht voor thuis. Kijk voor 
meer informatie op ijmuiden.
nl/velsenvirtueelfestival of meld 
je aan voor het Facebook-event 
Velsen Virtueel Festival.

Het Velsen Virtueel Festi-
val wordt mede mogelijk ge-
maakt door de gemeente Vel-
sen (IJmuiden Rauw aan Zee), 
Provincie Noord-Holland, Ra-
bobank, Zeehaven IJmuiden, 
Forteiland IJmuiden, No Non-
sense Producties, Stichting Pre-
Sail Havenfestival IJmuiden en 
Stichting Citymarketing Velsen/ 
.IJmuiden.

Velsen - Tóch nog een beetje festivalgevoel! Op zondag 9 augus-
tus organiseren de grootste evenementen die dit jaar niet door-
gaan vanwege corona een gratis virtueel festival waarbij muziek 
en cultuur centraal staan.

Full Count bij de Ruïne van Brederode. 9Foto: Belinda Put

Gerard Alderliefste in Stadsschouw-
burg Velsen. (Foto: Machiel Kraaij)

The Local Boyzz vertegenwoordigen Zomerfestival.IJmuiden. (Foto: Ma-
chiel Kraaij)

Koel Kids zijn rond 15.45 uur aan de beurt. (Foto: Erik Baalbergen)

Velsenaren aangehouden 
voor ongeregeldheden 
op Malieveld Den Haag
Velsen/Den Haag - De politie 
heeft begin vorige week twee 
Velsenaren aangehouden die 
worden verdacht van betrok-
kenheid bij de ongeregeld-
heden bij de verboden de-
monstratie op het Malieveld 
van 21 juni. Het gaat om twee 
mannen van 27 en 35 jaar.

Op maandag 27 juli meldde een 
27-jarige man uit Velsen zich op 
het politiebureau. Hij werd aan-
gehouden voor zijn betrokken-
heid bij de rellen. Binnenkort 
wordt hij voorgeleid aan de 
rechter-commissaris. Zijn 35-ja-
rige plaatsgenoot kon een dag 
later, op dinsdag 28 juli, wor-
den aangehouden. De week er-
voor hield de politie nog eens 
zes verdachten aan. Het totaal 
aantal aanhoudingen na de rel-
len komt op 23. 

Aanhoudingen voor 
geweld tegen agenten
Tijdens de confrontaties met de 
Mobiele Eenheid (ME) bij de ver-
boden demonstratie op zondag 
21 juni gebruikten relschoppers 
fors geweld. Zij gooiden met 
rookbommen en stenen en gin-
gen de ME fysiek te lijf. In totaal 
hield de politie zondag 21 juni 
425 personen aan. Na de rellen 
startte de politie direct met een 

grootschalig onderzoek. Inmid-
dels zijn dus nog eens 23 perso-
nen aangehouden. 

Tips naar aanleiding 
van uitzending
Op dinsdag 14 juli werden beel-
den getoond van de relschop-
pers in de uitzendingen van 
Opsporing Verzocht en Team 
West. De politie kreeg een 
groot aantal tips, waarin ook 
namen van enkele van de ge-
toonde verdachten werden ge-
noemd. Dankzij deze tips werd 
de identiteit van meerdere ver-
dachten bekend.

Beelden drie
relschoppers nog online
Naast de beelden die via de op-
sporingsprogramma’s zijn ver-
spreid, zijn ook op politie.nl 
beelden van relschoppers ge-
plaatst. Op dit moment staan 
daar foto’s van drie relschop-
pers die nog niet zijn herkend. 
Bent u, of kent u een van deze 
verdachten? Meld dit dan via 
het nummer 0800-6070. 

Verdachten kunnen zichzelf 
ook melden op het politiebu-
reau in hun woonplaats. Kijk op 
www.politie.nl voor de actue-
le openingstijden, of bel 0900-
8844.
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Knorr 
Wereldgerechten
Alle soorten. 
Per stuk van 2.59 tot 3.29

Geldig t/m zaterdag 8 augustus 2020.
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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. 

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) is  3 augustus ge-
start  met groot onderhoud aan het zui-
delijk 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 ( breuksteen) 
vervoert RWS over het water daarnaast ge-
bruiken ze voor transporten vrachtwagens 
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

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. 6 augustus 
2020. 
Voor informatie kunt u contact opnemen 
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 25 juli tot en met 31 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
Dudokplein 16, inpandige verbouwing 
(31/07/2020) 80096-2020
 
Velsen-Zuid
Amsterdamseweg 45, bouwen aanbouw, 
isoleren woning, vervangen kozijnen 

(29/07/2020) 79309-2020

Santpoort-Zuid
Harddraverslaan 60, kappen 11 bomen 
(27/07/2020) 78512-2020
Brederoodseweg 41, 41A, 41B, uitvoeren ci-
viele werkzaamheden (28/07/2020) 78848-
2020
Duinlustparkweg 53, bouwen nokver-
hoging, plaatsen dakkapel (achterzijde) 
(28/07/2020) 78949-2020

Santpoort-Noord
Dinkgrevelaan 18, vervangen garagedeur 
(29/07/2020) 79191-2020
Kerkerinklaan 30, uitbreiding 2e verdieping 
(29/07/2020) 79435-2020

Velserbroek
Westlaan 35, tijdelijk (2 jaar) plaatsen twee 
Tiny houses (27/07/2020) 78549-2020
Waterweegbree 2, plaatsen drie dakkapellen 
(voor- en achterzijde) (28/07/2020) 78868-
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 
Velsen-Noord
Pontweg 1 E tot Eendrachtsstraat 16, leggen 
middenspanningskabel (28/07/2020) 56607-
2020

Ingediende aanvraag onthe�  ng ope-
ningstijden 
IJmuiden 
Mihiri Supermarkt/ Poolse winkel, verrui-
ming openingstijden, dagelijks van 11:00 tot 
0:00 uur, op
feestdagen van 11:00 tot 21:00 
of 22:00 uur, locatie: Kennemer-
laan 41 (28/07/2020) 79174-2020

Ingediende aanvragen evenementenver-
gunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen 
maakt bekend dat hij in de periode van 25 juli 
tot en met 31 juli 2020 de volgende aanvragen 
voor een evenementenvergunning heeft ont-
vangen op grond van de Algemene plaatse-
lijke verordening artikel 2:10. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

Velsen-Zuid 
Velserbeek Culinair, op 12 en 13 september 
2020, locatie: De Theeschenkerij Velserbeek 
(26/07/2020) 
78384-2020

Santpoort-Noord
Foodfest, op 11,12 en 13 september 2020 van 
17:00 tot 22:30 uur, locatie: Broekbergenplein 
(11/07/2020) 78871-2020
Porto Santo Markt / Italiaanse Markt, op 19 
september 2020 van 10:00 tot 17:00 uur, loca-
tie: Broekbergenplein
(28/07/2020) 79017-2020

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
Pruimenboomplein 79, plaatsen balkonbe-
glazing (29/07/2020) 73125-2020
Jacob van Heemskerkstraat 37, plaatsen 
dakopbouw met dakkapel, uitbreiding 1e 
verdieping, plaatsen dakkapel (voordak-
vlak) (30/07/2020) 45324-2020

Velsen-Zuid
Oosteinderweg 10, vervangen dakkapel 
(voorzijde) (29/07/2020) 72525-2020

Santpoort-Noord
Marowijnestraat 3, plaatsen twee dakka-

pellen (voor- en achterzijde) (30/07/2020) 
70845-2020
Hagelingerweg 92, wijzigen voorgevel 
(30/07/2020) 58393-2020
Marowijnestraat 5, plaatsen dakkapel 
(voorzijde) (31/07/2020) 65378-2020

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

Velserbroek
Waterviolier  4, bouwen garage/ber-
ging (28/07/2020) 99792-2019

Besluiten

Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen maken bekend het voornemen te 
hebben om op 25   augustus 2020 de Notitie 
grondverzet Bodemkwaliteitskaart PFAS 
d.d. 20 mei 2020 voor het grondgebied van  

gemeente Velsen vast te stellen op grond van 
artikel 44 van het Besluit bodemkwaliteit.  
De Notitie bevat aanvullende gegevens met 
betrekking tot de milieuhygiënische kwa-
liteit van de toe te passen grond met PFAS 

(poly- en perfl uoralkylsto� en)  binnen de ge-
meente. De Notitie zal onderdeel vormen van 
de Bodemkwaliteitskaart behorende bij de 
vigerende Nota Bodembeheer regio IJmond. 

Inzage
De Notitie ligt vanaf 7 augustus 2020 ter in-
zage op het gemeentehuis. Vanwege corona-
maatregelen is het gemeentehuis alleen toe-
gankelijk na het maken van een afspraak. 

Bekendmaking Besluit bodemkwaliteit

08 6 augustus 2020
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stroming mui
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Wat is een mui? Voor de 
kust liggen zandbanken. 
Tussen twee zandbanken 
bevindt zich een mui, waarbij 
water de zee in stroomt (bij 
laagwater, eb) of richting het 
strand (bij hoogwater, vloed).

Hoe herken je een mui? 
Dat is soms lastig. Lees 
erover op de website van 
Reddingsbrigade Nederland. 
Laat je ook ter plaatse 
informeren.

Ga je zwemmen in de zee? 
Zwem altijd op een locatie 
waar toezicht wordt 
gehouden door lifeguards. 
Weet waar muien zijn. Blijf uit 
de buurt van muien.

Kom je in een mui? Blijf 
rustig. Drijf op je rug (met de 
stroming mee) en steek een 
arm omhoog om de aandacht 
te trekken. Wacht op hulp.

Spaar je energie! Zwem nooit 
tegen de stroming van de 
mui in!

Kun je zwemmen? Probeer 
evenwijdig aan de kust uit de 
mui te zwemmen. Gebruik 
golven om terug op het 
strand te komen.

Een mui is levensgevaarlijk!
Jij kan uit een mui komen! Weet wat je moet doen!

zandbank
zandbank

Met deze poster, in diverse talen, wil Reddingsbrigade Nederland badgasten wijzen op het gevaar van muien. 
(Poster: aangeleverd)

Regio - De Reddingsbrigade wil 
badgasten nog eens extra wijzen 
op het gevaar van muien. men ad-
viseert zwemmers goed te letten 
op zandbanken, want daartussen 
bevinden zich die muien. In mui-
en stroomt het zeewater bij laag 
water (eb) de zee in. Een mui kan 
100 meter de zee in stromen met 
een snelheid tot 8 kilometer per 
uur. Dat is voor veel recreanten te 
zwaar om tegenin te zwemmen. 
Elk seizoen komen er wel badgas-
ten in de problemen omdat ze in 
een mui terechtkomen, soms met 
verdrinking tot gevolg. 

Wat te doen als je 
in een mui terechtkomt? 
Wie in een mui terechtkomt, moet 
zich ervan bewust zijn dat een 
mui je nooit onder water trekt, 
maar wel van de kust afdrijft. Het 
belangrijkste is: blijf rustig en 
blijf drijven. Probeer de aandacht 
van de reddingsbrigade of bad-
gasten te trekken door om hulp 
te roepen en te zwaaien. Laat 
je met de stroming meedrijven. 
Probeer niet tegen de stroming 
in te zwemmen; dan raak je ver-

moeid en heb je een grote kans 
om verder in de problemen te 
komen. Wie goed kan zwemmen 
kan links- of rechtsom schuin uit 

de stroming zwemmen; zo kom je 
uit de mui. Als dit niet lukt: laat je 
rustig met de stroming meevoe-
ren tot achter de zandbanken en 
de golven. De mui neemt daar in 
kracht af. Wacht op hulp of zoek 
een plek op waar de golven bre-
ken; daar is het minder diep.

Wat te doen als je 
iemand in een mui ziet? 
Laat een redding van een zwem-
mer uit een mui altijd over aan 
een lifeguard. Het komt vaak voor 
dat personen die iemand uit een 
mui willen redden zelf slachtof-
fer worden. De beste manier om 
te helpen, is direct de reddings-
brigade te waarschuwen en de 
drenkeling een drijfmiddel (bij-
voorbeeld een bodyboard of een 
voetbal) toe te werpen, zodat die 
kan blijven drijven. Houd de dren-
keling altijd in de gaten!
Meer informatie over muien vindt 
u op de website van de Reddings-
brigade Nederland.
De meest actuele informatie over 
zwemwaterkwaliteit en veiligheid 
van o�ciële zwemwaterlocaties 
vindt men op zwemwater.nl.

De IJmuidense Reddingsbrigade-
vrijwilliger Kees Buis was maandag 
te gast bij Op1 om over het gevaar 
van de muien te praten. (Foto: Re-
née Wouwenaar)

Muien verraderlijk voor badgasten
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Door Erik Baalbergen

In de jaren dertig van de vorige 
eeuw wil de zakenvrouw Hen-
drika Dekker-Noorduijn uit Am-
sterdam een bioscoop bouwen 
in IJmuiden. Haar oog valt op 
een terrein aan het Tiberiusplein. 
Maar dit terrein blijkt bestemd te 
zijn voor de bouw van een poli-
tiebureau. Inderdaad wordt kor-
te tijd later hier het hoofdbureau 
gebouwd. Dan valt haar keuze 
op een terrein op de hoek van de 
Groeneweg en de Wilgenstraat. 
Begin 1938 verkoopt de ge-
meente dit perceel aan mevrouw 
Dekker voor de bouw van een bi-
oscoop. Zij neemt meteen een 
optie op een stuk grond achter 
dit perceel, om de bioscoopzaal 
later uit te kunnen breiden met 
een groot toneel tot schouw-
burg.

Het ontwerp van de ‘sobere en 
strakke’ bioscoop ligt in handen 
van de architect Willem Noorlan-
der en diens zoon C.M.J. Noorlan-
der. Vader en zoon hebben on-
der meer de verbouwing van de 
Rembrandt-bioscoop in Amster-
dam op hun naam staan. Al snel 
na aankoop van de grond start 
aannemer Cupido met de bouw. 
Deze verloopt voorspoedig en 
duurt nog geen vijf maanden. 
Begin juni 1938 wordt de naam 
‘Rex Theater’ bekend gemaakt.

De bioscoop wordt ‘modern in-
gericht met projectie- en geluids-
apparaten die aan de hoogste ei-
schen voldoen’. De bioscoop-
zaal en twee loges bieden ruimte 
aan 450 bezoekers. Er wordt uit-
voerig zorg besteed aan het wel-
zijn en de veiligheid van de be-
zoekers, in de vorm van comfor-
tabele stoelen in de naar achte-
ren oplopende zaal, luchtverver-
sing voor het ‘volkomen rookvrij 
houden van de zaal’, aangena-
me zaalverlichting, verwarming 
en nooduitgangen. Het com-
plex huisvest verder een ko�e-
kamer en een vergaderzaal. Bo-
ven de vergaderzaal bevindt zich 
de directiewoning met een groot 
dakterras. De directie wordt ge-
voerd door mevrouw Dekker en 
haar zoon Carl, die ook ‘�lmope-

rateur’ is. Tot vlak voor de ope-
ning zijn metselaars, schilders, 
timmerlieden, elektriciens, tegel-
zetters, sto�eerders en loodgie-
ters koortsachtig bezig om de bi-
oscoop tijdig af te krijgen.

Op donderdagavond 22 septem-
ber 1938 wordt het Rex Theater 
o�cieel geopend met een feest-
voorstelling voor genodigden. 
Voor de pauze worden diverse 
�lms vertoond, onder meer over 
de bouw van de bioscoop. Dan 
verricht Burgemeester Kwint de 
o�ciële opening. Na enkele toe-
spraken volgt de pauze, met voor 
iedereen een kopje ko�e met 
een gebakje voor de dames en 
een sigaar voor de heren. Na de 
pauze bekijkt het gezelschap de 
voor die tijd succesvolle �lm ‘Pre-
mière’.

In 1941 koopt mevrouw Dekker 
inderdaad het stukje grond ach-
ter het gebouw aan de Wilgen-
straat, maar tot een verbouwing 
komt het voorlopig niet. Pas in 
1950 dient mevrouw Dekker 
een plan in om de bioscoop uit 
te bouwen tot een schouwburg 
naar een ontwerp van architec-
ten G.H.M. ten Holt en B. Bijvoet. 
Dit particulier initiatief wordt in 
het Velsense positief ontvangen. 
In het herbouwplan van Velsen 
is wel ruimte gereserveerd voor 
een schouwburg, maar daar is 
door de urgente woningbouw 
nog niets van terechtgekomen.

Het vernieuwde Rex Theater 
krijgt een foyer, een grotere zaal 
met balkon, een toneel met or-
kestbak en kleedkamers. De 
schouwburg biedt plaats aan 663 
bezoekers. De verbouwing wordt 
vanaf oktober 1950 uitgevoerd 
door de �rma Weber en Wijsman 
uit Bloemendaal. Op vrijdag-
avond 2 februari 1951 vindt de 
eerste �lmvoorstelling plaats in 
het dan nog niet geheel voltooi-
de complex. De o�ciële opening 
van het tot bioscoop en schouw-
burg verbouwde complex vindt 
plaats in maart, bij de viering van 
het twaalfeneenhal�arig bestaan 
van Rex.

In 1962 koopt de gemeente Vel-
sen het theater van mevrouw 
Dekker. Het complex wordt vanaf 
begin 1963 wederom verbouwd. 
Na een eerste verbouwing kan 
het 735 bezoekers ontvangen. 
Op 17 september 1963 wordt de 
‘Stadsschouwburg Velsen’ feeste-
lijk geopend met een uitvoering 
van Molières blijspel ‘De Inge-
beelde Zieke’ door Toneelgroep 
Studio. De opening wordt bijge-
woond door onder meer Velsens 
burgemeester Bührmann. Het 
plan om de stadsschouwburg la-
ter verder te uit te breiden zodat 
zij ook als concertzaal kan dienen 
is nooit uitgevoerd.

In de jaren als Stadsschouw-
burg ondergaat het complex di-
verse verbouwingen. Na 1980 
worden er geen �lms meer ver-
toond. In mei 1988 wordt de zaal 
gesloten omdat de toneeltoren 
technische problemen vertoont 
en het podium voor veel voor-
stellingen te klein is. In de jaren 
1988-1990 vindt de laatste gro-
te verbouwing plaats. De toneel-
toren wordt vernieuwd, het po-
dium vergroot en er komen een 
nieuwe entree, foyer en garde-
robe. De voorzijde van de Stads-
schouwburg krijgt daarbij de 
huidige vormgeving. Dit alles 
naar ontwerp van de gemeen-
tearchitect van Velsen, Siem 
Schaafsma. Na deze verbouwing 
biedt de schouwburg plaats aan 
700 bezoekers. In 2000 wordt de 
Rex Foyer op de eerste etage ge-
opend. In 2014 krijgt de theater-
zaal een facelift en worden nieu-
we stoelen geplaatst.

Vanaf maart 2020 wordt de 
schouwburg zwaar getro�en 
door de coronacrisis. Voorstel-
lingen kunnen niet meer door-
gaan, waardoor de publieks-
inkomsten volledig wegval-
len en de schouwburg in zwaar 
weer terechtkomt. Maar dank-
zij de creativiteit van de directie 
en de crowdfunding-campagne 
‘Velsen �etst naar de �lm’ is de 
schouwburg weer voorzien van 
�lmprojectieapparatuur en een 
projectiescherm. 
Op zaterdag 25 juli is het �lmthe-
ater in Stadsschouwburg Velsen 
o�cieel geopend door wethou-
der Bram Diepstraten en kunnen 
er na lange tijd ook weer �lms 
vertoond worden!

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 het 
Rex Theater en de Stadsschouwburg Velsen.

Ben jij klaar voor het 
nieuwe sportseizoen?
IJmuiden - Het is augustus. En 
dat betekent dat verschillende 
competities binnenkort weer van 
start gaan. Zoals ook het voet-
balseizoen. En ben jij daar al he-
lemaal klaar voor? Voor clubkle-
ding van verschillende lokale ver-
enigingen, zoals RKVV Velsen en 
IJVV Stormvogels ga je natuurlijk 
naar Sport 2000 in IJmuiden. Ook 
hebben zij voetbalschoenen van 
verschillende merken zoals Nike, 
Puma en Adidas.

Het begint met een glimlach
,,Al jarenlang zijn wij gespeciali-
seerd in sportartikelen voor on-
der andere voetbal. Maar je vindt 
bij ons onder andere ook ten-
nis-, basketbal-, atletiek-, hoc-
key-, volleybal- en zwemkleding’’, 
zegt Joyce Duinkerken. Zij is �li-
aalhoudster van Sport 2000 aan 
de Lange Nieuwstraat en daar al-
weer 11,5 jaar werkzaam. ,,Wat ik 
zo leuk vind aan mijn werk is dat 
kinderen hier jaren geleden bin-
nenkwamen voor hun eerste ten-
nisracket en inmiddels hoog in de 
competities meespelen. Zo heb 
je ze echt zien opgroeien. Jaar in 
jaar uit. Dat komt omdat we hier 
altijd werken met een glimlach. In 
een gezellige sfeer met persoon-
lijke hulp en advies.’’

Hardlopen en bootcamp
,,Wat we ook zien is dat sporten 

als bootcamp en cross�t enorm 
in opkomst zijn. En tijdens de 
coronacrisis zijn meer mensen 
gaan hardlopen. Dat is één van 
de sporten die men buiten indi-
vidueel kon blijven doen. Op de-
ze trends spelen wij natuurlijk in. 
Zo hebben we hardloopkleding 
en schoenen van de merken, 
Nike, Asics en Under Armour veel 
breder ingekocht, zodat klanten 
meer keuze hebben bij ons. Ook 
zien we dat de �lmpjes van bal-
kunstenaar Touzani het op Youtu-
be heel goed doen. Dus ook zijn 
kledingmerk hebben we nu ruim 
in het assortiment opgenomen. 
Daarnaast blijven we de casual 
slim�t jogging- en trainingspak-
ken van merken als Nike en Björn 
Borg natuurlijk in ons aanbod op-
nemen. Die zijn heel populair.’’

Dus als je nog niet klaar bent voor 
het nieuwe sportseizoen, stap 
dan zeker bij Sport 2000 binnen. 
De winkel is gevestigd op Lan-
ge Nieuwstraat 747. Ook kun-
nen sportievelingen er op don-
derdagavond terecht tot 20.00 
uur tijdens de koopavond. Be-
kijk voor de actuele openings-
tijden de website (www.spor-
t2000ijmuiden.nl) of hun Face-
bookpagina. (Foto: aangeleverd)

Centrum IJmuiden. 
Kom gewoon eens langs!

Voor je schooltas 
ga je naar Wilms Floet

IJmuiden - Binnenkort beginnen 
de scholen weer. En dat betekent 
op de �ets of met het openbaar 
vervoer weer naar school.  Met op 
je rug een schooltas vol met boe-
ken, schriften en schrijfgerei. ,,In 
de winkel merk ik al dat de scho-
len inderdaad gaan beginnen. 
Klanten zijn op zoek naar een 
nieuwe rugtas’’, zegt Hans Wilms 
Floet, eigenaar van Lederwaren 
Wilms Floet. 
,,We hebben een ruim assorti-
ment met schooltassen in aller-
lei kleuren en prints. Waar bij de 
jeugd vooral de tassen van East-
pak en The North Face populair 
zijn, zie je dat moeders soms juist 
die tas van Kipling aan hun kinde-
ren gunnen. Een stukje nostalgie 
want die hadden ze vroeger zelf 
ook.’’

Van schooltas tot reisko�er
Bij Wilms Floet kunnen klanten 
sinds 1951 terecht voor leren tas-
sen, kunststof tassen, portemon-
nees, schooltassen en reiskof-

fers. Hans is de derde generatie. 
Zijn opa is begonnen op de Ken-
nemerlaan. Zijn vader heeft de 
winkel verhuisd naar het Markt-
plein. En sinds de opening van 
Velserhof zijn ze daarin geves-
tigd. De keuze in de winkel is 
heel ruim. Met de bekende mer-
ken als Samsonite, Secrid, East-
pak, en The North Face. ,,We heb-
ben tassen en ko�ers voor een 
heel breed publiek. Eigenlijk voor 
ieder wat wils. Als de producten 
maar van goede kwaliteit zijn. Dat 
vind ik erg belangrijk. Net als on-
ze service. Als iets stuk gaat pro-
beren we dat uiteraard voor de 
klant op te lossen.’’

Tassen van Valentino populair
,,Wat je merkt tijdens de corona-
crisis is dat de verkoop van reis-
ko�ers nagenoeg is stilgevallen. 
En dat is logisch nu er niet of nau-
welijks gereisd wordt. Maar aan 
de andere kant zien we wel dat 
met name vrouwen zichzelf wil-
len verwennen met een nieuwe 
leren of kunststoftas. Die zijn he-
lemaal klaar met corona en wil-
len wat leuks voor zichzelf kopen. 
En niet alleen de leren tassen van 
bijvoorbeeld Claudio Ferrici doen 
het goed, maar ook de tassen van 
Valentino zijn heel populair’’, ver-
telt Hans enthousiast.

Nieuwsgierig geworden naar de 
tassen en ko�ers van Wilms Floet 
Lederwaren? Stap dan eens de 
winkel binnen aan Velserhof 67. 
Het laatste nieuws van de tassen-
specialist staat op hun website 
(www.wilms�oettassenko�ers.nl) 
of volg de Facebookpagina. (Fo-
to: aangeleverd)

Centrum IJmuiden. 
Kom gewoon eens langs!
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U doet er toe
Toen het coronavirus het leven 
in Nederland onderuit scho�el-
de, raakte dat ook ons hospice.  
Er moesten hospices sluiten, om-
dat zij een coronapatiënt binnen-
kregen en onvoldoende geëqui-
peerd waren. Zeker in het be-
gin kregen de hospices helemaal 
geen materiaal. Dankzij de kwali-
teit van de organisatie is er conti-
nuïteit gebleven,  corona-vrij. Een 
tekort aan vrijwilligers was voor 
sommige hospices ook een reden 
de deuren te sluiten. Dit dreigde 
ook voor de Heideberg. Wij heb-
ben een dikke tachtig vrijwilligers 
nodig, omdat ze allemaal een of 
twee halve dagen per week wer-
ken. Nogal wat hebben een time-
out gevraagd. De meesten zijn 

Jan Bakker,
voorzitter Hospice de Heideberg

zelf ook niet de jongsten en wa-
ren angstig. Of hun omgeving 
zei: ‘Je blijft thuis’. We hebben hen 
toen gevraagd of zij mensen ken-
den die ons tijdelijk wilden hel-
pen bij de zorg aan het bed. Zo 
kreeg de hospice vijftien �ex-vrij-
willigers waaronder ikzelf. Dat 
heeft mij als voorzitter gehol-
pen bij het begrijpen van de or-
ganisatie en de motieven van vrij-
willigers. Je doet het voor on-
ze gasten, voor de families. Je 
creeert rust in een laatste levens-
fase. Maar.... je helpt ook jezelf. Je 
maakt deel uit van een hechte en 
veilige, nieuwe gemeenschap van 
vrijwilligers, met een luisterend 
voor gasten maar ook voor el-
kaar. Je doet er toe. Dat proberen 
we ook te verwoorden op onze 
vernieuwde website. Mocht u dit 
aanspreken: van harte welkom!









PUUR SANTPOORT ORGANISEERT SUMMER SALE SANTPOORT
Santpoort - Op vrijdag en zaterdag 7 en 8 augustus orga-
niseert Puur Santpoort een 2-daagse Summer Sale Sant-
poort. De winkeliers houden een gezamenlijke uitver-
koop, ieder ruimt op in zijn eigen winkel om zo plaats te 
maken voor de najaarscollectie. Deelnemende winkels 
zijn te herkennen aan de posters en etalages. 

Zonder feestweek ziet de zomer in Santpoort-Noord er echt 
anders uit. Er wordt een keur aan activiteiten en heel veel ge-
zelligheid gemist. Ook de Jaarmarkt kan niet doorgaan. Het be-
stuur van de nieuwe BIZ-vereniging Puur Santpoort heeft de 
koppen bij elkaar gestoken en gekeken naar wat er wèl kan 
èn leuk is om te doen. Zo kwamen ze op het idee om een ge-
zamenlijke uitverkoop te organiseren: Ieder in zijn eigen win-

kel, zodat de drukte en het afstand houden door iedere win-
kelier zelf goed georganiseerd kan worden. Alle deelnemen-
de winkeliers zijn herkenbaar aan de poster met Summer Sa-
le Santpoort. 

PS: veilig shoppen doen we samen, let nog steeds op anderhal-
ve meter afstand, op straat en in de winkels!

Santpoort - Dinsdagmiddag, 14.30 uur. Er 
hangt een serene rust in het centrum van Sant-
poort. Een bijna onwerkelijke rust, want nor-
maal gesproken zou nu het ringsteken op po-
ny’s en paarden in volle gang zijn. Overal in 
het centrum zou je mensen tegenkomen. Er 
zou gelachen, gepraat en gezongen worden. 
Van dit alles is nu niets merkbaar. Santpoort 
moet het voor het eerst sinds lange tijd zonder 
dorpsfeest stellen.

Als we door het winkelgedeelte van de Hoofd-
straat slenteren, komen we nauwelijks mensen te-
gen. Een enkeling is op de � ets gestapt om de da-
gelijkse boodschappen te doen. Bij een horecage-
legenheid zitten twee mensen op het terras met 
elkaar te praten, terwijl ze van hun drankje ge-
nieten. Iets verderop komt de geur van paarden-
mest ons tegemoet. Was er dan toch nog iemand 
niet op de hoogte van het feit dat alle festivitei-
ten zijn afgeblazen? De verse paardenvijgen mid-
den op de rijbaan van de Hoofdstaat verraden dat 
een paard hier in elk geval recent is geweest. Maar 
het enige paard dat we aantre� en, is het bronzen 
exemplaar op de rotonde, iets verderop. Het beeld 
‘de draver’, compleet met sulky en pikeur, staat er 
vandaag precies elf jaar. Op 6 augustus 2009 werd 
het door Hans Eijsvogel onthuld. De vroegere 
paardensportcommentator zou het ongetwijfeld 
aan het hart gegaan zijn, te moeten constateren 
dat de paarden dit jaar niet mogen draven. He-
laas overleed Eijsvogel anderhalf jaar geleden op 
91-jarige leeftijd.

Omdat er geen festiviteiten mogelijk zijn in het 
dorp, is het voor de winkeliers een doorsnee werk-
dag. ,,Deze week opruiming’’, staat op een stoep-
bord te lezen. Eronder: ,,Wordt het toch nog een 
beetje feestweek!’’ Tja, zo kun je het ook bekijken. 
Een kwestie van het beste proberen te maken van 
een vervelende situatie. 

We vervolgen onze wandeling in de richting van 
de Gladiolenstraat. Hier hebben heel wat bewo-
ners de vlag uitgestoken. De dorpsfeestvlag, wel 
te verstaan. Het geeft een vrolijke sfeer. Een be-
woonster van de woonwijk direct achter het cen-
trum wandelt voorbij. Ze heeft gemengde gevoe-
lens bij het afblazen van de vele activiteiten die 
gewoonlijk in de eerste week van augustus plaats-
vinden. ,,Het is altijd leuk, zo’n week. Er zijn zo-
veel mensen die ervan genieten. Maar ik vind het 
ook wel lekker rustig eigenlijk. Het is niet alleen 
de week zelf, ze beginnen al eerder met opbou-
wen en na a� oop moet alles weer worden wegge-
haald. We zitten twee weken in het lawaai. Maar 
ach, dat is maar één keer in het jaar, dus zo erg 
vind ik dat niet.’’

Terwijl ze aanstalten maakt om haar wandeling te 
vervolgen, zegt ze nog: ,,Laten we blij zijn dat we 
gezond zijn. Dat is heel veel waard.’’ Ze blijkt on-
derweg te zijn naar de bushalte, omdat ze ergens 
op weg van die plek naar huis een hanger is ver-
loren. Hopelijk vindt ze hem terug door dezelfde 
route nog een keer te wandelen. 
We nemen afscheid en lopen bij een horecabedrijf 
naar binnen. Als we kenbaar maken wat onze mis-
sie is, klinkt het kort: ,,Ik heb geen interesse in een 
gesprek. Ik wens je veel succes.’’ Normaal gespro-
ken zou de cafébaas het nu ongetwijfeld heel druk 
hebben gehad, nu draait hij vrijwel geen omzet en 
dat doet ongetwijfeld pijn. 

Ook bij vishandel Santpoort aan Zee is het rustig, 
maar dat lijkt stilte voor de storm. Buiten staat een 
groot terras klaar om vanaf 17.00 uur de gasten 
te verwelkomen die er komen smullen van mosse-
len. ,,De tweede shift voor vanavond is al helemaal 
volgeboekt’’, zegt een medewerker tevreden. 
Iets later komen we dezelfde vrouw opnieuw te-
gen. ,,Ik heb de hanger gevonden’’, meldt ze. 
,,Maar hij is helaas kapot gevallen.’’

Ringsteken op recreatiepark Samo-
za in Vierhouten is geslaagd, toch een 
beetje dorpsfeestgevoel, meldt Sant-
poorter Ed Kops op Facebook. (Foto: 
aangeleverd)
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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: Bernique Vissers van Schoonheidssalon Beauty By Bernique. (Foto: Mark Sassen Fotogra�e in samenwerking met Karin van Houten)

VASTGELEGD
Ondernemers in crisistijd

Bij klachten als frozen shoulder en burn-out
Kostas Stavridis maakt patronen
los die vastzitten in uw lichaam
Haarlem - Je zult er maar last van 
hebben: aanhoudende pijn in je 
lichaam. Of je bent chronisch 
hoofdpijnpatiënt die nooit ech-
te ontspanning ervaart. Heb je 
een burn-out waardoor je al een 
lange tijd helemaal uitgescha-
keld bent? Deze en diverse ande-
re klachten die een goed functio-
nerend lichaam in de weg staan 
kunnen je leven echt somber ma-
ken. Ben je op zoek naar een aan-
pak tegen deze klachten als an-
dere behandelingen niet (goed) 
aanslaan? Neem eens contact 
op met Kostas Stavridis. Een van 
oorsprong Griekse man die in 
Haarlem werkt als holistisch ge-
nezer, dat wil zeggen dat hij zijn 
handen actief op het lichaam ge-
bruikt daar waar pijn wordt ge-
voeld. Door holistisch (helend) 
te masseren zorgt hij dat vastzit-
tende patronen loskomen, waar-
na �exibiliteit en bewegingsvrij-
heid in het lichaam vrijkomen. 
Op die manier gaat het lichaam 
zelf klachten te lijf. De methode 
die Kostas hanteert heet Rol�ng® 
Structural Integration. 

Op de website van zijn bedrijf, 
Iyasu Bodywork en Healing, lees 
je uitgebreide informatie over 
wat Kostas voor je kan beteke-

nen als je die vervelende pijn 
maar blijft houden.
Als jonge man raakte Kostas ge-
fascineerd door helende eigen-
schappen van voedingsmidde-
len (hij was vroeger chef-kok) 
en het helingsproces van men-
sen. “Ik heb altijd het grote ver-
langen gehad om mensen te hel-
pen”, zegt hij op zijn site, waar-
op je gauw het verband begrijpt 
tussen heerlijk eten en pijnvrij 
leven: dat gaat over mensen op 
hun best te laten voelen door je 
handen in te zetten. 
In 2016 ontdekte hij Rol�ng 

Structural Integration. Kortge-
zegd houdt deze behandelme-
thode in dat de handen het fas-
ciale systeem van het gehele li-
chaam reorganiseren. “Door pa-
tronen los te maken die vast zit-
ten in het faciale systeem krijgt 
het lichaam meer �exibiliteit en 
bewegingsvrijheid terug en is 
het in staat om beter in balans 
te zijn met de zwaartekracht”, zo 
zegt Kostas.

Een behandeling (massage) 
duurt een tot anderhalf uur. Er 
gaat een analyse aan vooraf 
waarbij de houding van de cliënt 
wordt bekeken, de structuur van 
het lichaam en hoe het functio-
neert.

Herkent u zich in een greep uit 
onderstaande klachten, dan ver-
licht Kostas wellicht uw pijn!
Pijn in de onderrug, een slechte 
houding, chronische pijn, ischias, 
heuppijn, frozen shoulder, RSI, 
carpaal tunnel syndroom, ver-
minderde beweeglijkheid, burn-
out, post-operatieve pijn, hoofd-
pijn, spanningsvermindering na 
trauma en andere pijn.

 Informatie en contact: www.Iya-
su.nl. (Foto: aangeleverd)

Hulpdiensten massaal in actie voor 
incident met kind in Velserbeek
Velsen - De hulpdiensten zijn 
donderdagmiddag massaal in ac-
tie gekomen na een incident met 
een jongetje bij de speelvijver in 
park Velserbeek. Even na half vijf 
ging het mis. Meerdere ambulan-
ces, politie, KMAr en een Mobiel 

Medisch Team werden opgeroe-
pen om hulp te bieden. 
De traumahelikopter landde op 
het grasveld bij de speelplek en 
twee ambulances stonden op het 
veldje. Volgens omstanders zou 
het jongetje in het water een epi-

leptische aanval hebben gekre-
gen. 
Hij hoefde uiteindelijk gelukkig 
niet met de traumahelikopter 
vervoerd te worden en is per am-
bulance naar het ziekenhuis ge-
bracht. (Foto: Michel van Bergen)
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Sportloket 
Velsen roept op 
tot deelname
Velsen - Sportloket Velsen roept 
sportaanbieders op om deel te 
nemen aan de Nationale Sport-
week. 
Het jaarlijkse evenement vindt 
plaats van 18 tot en met 27 sep-
tember en vormt een goede ge-
legenheid om sporten te promo-
ten. Het initiatief van sportkoepel 
NOC-NSF is bedoeld om te laten 
zien hoe gezond en vooral leuk 
sporten en bewegen is. Sportlo-
ket Velsen stimuleert sportver-
enigingen, scholen, organisaties 
en ondernemers om aan de slag 
te gaan met de Nationale Sport-
week in Velsen. Inschrijvers krij-
gen een toolkit met inspirerende 
voorbeelden en bruikbare con-
tent om de activiteit te promoten. 

De activiteit wordt bovendien op-
genomen in een speciale sport-
krant en aangekondigd via so-
ciale media. Sportaanbieders 
kunnen zich op https://natio-
nalesportweek.nl/sportclub in-
schrijven. Aanmelden bij Sport-
loket Velsen kan door een e-mail 
naar avisser@velsen.nl te sturen.

Open dag G-voetbal
Driehuis - Voetbalvereniging Wa-
terloo houdt op 22 augustus een 
open dag voor het G-team. Hiermee 
steunt de vereniging deze speci�eke 
afdeling binnen de club, die het in 
de afgelopen maanden zwaar heeft 
gehad door de coronamaatregelen. 
Iedereen, met of zonder beperking, 
is tijdens de open dag welkom om 
deel te nemen aan de activiteiten.
In het verleden heeft voetbalver-
eniging Waterloo al de nodige suc-
cessen behaald. Omdat er in de re-
gio maar heel weinig clubs zijn die 
een G-team hebben (in Velsen is 
het zelfs de enige club) gaat de or-
ganisatie ervan uit dat veel mensen 
met een beperking zich zouden wil-
len aansluiten bij deze club. Er wordt 
dan ook gehoopt op veel aanmel-
dingen voor de open dag. Degenen 
voor wie het voetballen zelf te veel 
fysieke belemmeringen met zich 
meebrengt, kunnen overwegen om 
zich aan te melden als coach, bege-
leider of zelfs scheidsrechter. De club 
wil uiteindelijk meerdere G-teams in 
het leven roepen, waarbij rekening 

wordt gehouden met het niveau en 
de ‘beperkingen’ van de spelers. Zo 
hoopt Waterloo de competitie ver-
der op te kunnen stuwen.
Wethouder Marianne Steijn zal op 
22 augustus de o�ciële aftrap ver-
richten. Spelers van Telstar zullen 
meerdere clinics verzorgen en vra-
gen beantwoorden over hun leven 
als profvoetballer. Ook zijn er prij-
zen te winnen voor iedereen die ook 
maar iets van voetbal weet, want 
halverwege de middag zal er een 
quiz zijn. De middag zal afgesloten 
worden met een oefenwedstrijd. 
De opendag zal duren tot ongeveer 
16.00 uur. 
Wie de open dat wil bijwonen, dient 
zich via gvoetbalvvwaterloo@gmail.
com aan te melden. Hetzelfde e-
mailadres kan worden gebruikt om 
contact te leggen als de datum niet 
gelegen komt, maar men wel een 
keer wil komen proefspelen in het 
G-team van Waterloo. Uiteraard zul-
len tijdens de open dag de gelden-
de coronamaatregelen strikt in acht 
worden genomen.

Fietstochtje 
Senioren 
Vereniging 
Velsen
Velsen - Op woensdag 12 au-
gustus heeft Senioren Vereni-
ging Velsen een �etstochtje van 
23 kilometer gepland. Gestart 
wordt met ko�e om 09.45 uur 
bij Dorpshuis Het Terras in Sant-
poort-Noord.  Om 10.00 uur start 
het tochtje naar Bloemendaal 
aan Zee. 
Gedeeltelijk gaat de rit door de 
duinen. In het parcours zijn een 
paar heuveltjes. Mocht men daar 
moeite mee hebben, dan stap-
pen ze af en lopen dat stukje. 
Plezier staat voorop. In overleg 
houdt men een horecastop aan 
zee of na a�oop bij de boerderij 
tegenover ingang Duin en Kruid-
berg. 
De deelnemers hebben geen 
haast. Wél �etsen ze vanwege 
de coronamaatregelen achter el-
kaar en niet naast elkaar. Ze �et-
sen met maximaal 8 personen en 
1 begeleider voorop voor de rou-
te en 1 begeleider als “bezemwa-
gen” om de schaapjes bij elkaar te 
houden. 

Mee�etsen? Deelname is gratis, 
consumpties zijn voor eigen re-
kening.  Opgeven kan tot uiterlijk 
9 augustus bij Margret de Graaf: 
06-55847976 of secretaris@svvel-
sen.nl. Wees er snel bij want het 
maximum aantal deelnemers is 
echt acht! 

Thuis in Santpoort
Draven in Santpoort
Tijdens de traditionele Sant-
poortse Feestweek wordt een 
deel van de Hoofdstraat altijd 
door de harddraverijvereni-
ging omgetoverd tot renbaan. 
Het is dan een drukte van be-
lang, er wordt ingezet op po-
tentiële winnaars die snui-
vend staan te trappelen tot 
het startschot klinkt. 
Kortom: de Hoofdstraat is die 
dag dan even de harddravers-
baan van ons allemaal.

Maar wist u, dat er in het ver-
leden iemand hier in Sant-
poort zich een privérenbaan 
kon veroorloven en dat op ei-
gen grond?

In de eerste helft van de ne-
gentiende eeuw liet de rijke 
bankier Adriaan van der Hoop, 
die landgoed Spaarnberg be-
zat, zijn eigen harddravers-
baan aanleggen. Spaarnberg 

bestond toen niet enkel uit 
het huidige gebied, ook het 
Burgemeester Rijkenspark 
maakte er deel van uit.

Van der Hoop hield van ren-
paarden en bezat er ook en-
kele. Die werden vanuit zijn 
koetshuis via het bospad met 
de kanonslopen naar zijn aan-
gelegde renbaan geleid.
Als u vanaf de rand van het 
Burgemeester Rijkenspark de 
Harddraverslaan in kijkt, kunt 
u het kaarsrechte tracé nog 
duidelijk zien.

De hardraversbaan liep oor-
spronkelijk tot voorbij het 
spoor, daar waar de Willem de 
Zwijgerlaan en Duinweg sa-
menkomen.

Stichting Santpoort
Tekst: Jos Diekstra
Foto: Florian van der Horst

Acquisitie en adviezen van externe bureaus worden door ons niet op prijs gesteld.

GEÏNTERESSEERD? 
Mail dan jouw 

motivatiebrief met CV naar 
vacature@velserbeek.nl

Automobielbedrijf Velserbeek is de laatste jaren 
uitgegroeid tot een toonaangevende organisatie op het 
gebied van mobiliteit. Met vijf vestigingen garanderen 
wij service en mobiliteit binnen de regio Kennemerland, 
Haarlem en omstreken. Wij zijn officieel merkdealer van 
Renault, Hyundai en Mazda en kunnen met Auto RC aan alle merken onderhoud en reparaties uitvoeren.

Jij als automonteur voert onderhoudswerkzaamheden en reparaties uit aan de auto’s. Je zorgt er, samen met het 
enthousiaste team monteurs, voor dat klanten weer tevreden en met plezier van een auto kunnen genieten. Je 
werkzaamheden bestaan o.a. uit APK, reparaties en onderhoud. 

•  Je bent in bezit van minimaal een opleiding automonteur niveau 2;
•  Je bent zorgvuldig, flexibel en zelfstandig;
•  Ervaring als automonteur is een pré.

VACATURES

Kleermakerstraat 71, 1991 JL Velserbroek
Tel: 023 513 29 28 | www.velserbeek.nl

WIJ BIEDEN
•  Een fulltime functie in een groeiend bedrijf;
•  Leuke baan met een prettige werksfeer in Velserbroek;
•  Marktconform salaris;
• Zicht op een vaste arbeidsovereenkomst;
• Mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen;
•  Werken met de nieuwste modellen en technieken.

Jij bent de schakel tussen de klanten, de werkplaats, het magazijn en de planning. Door jouw duidelijke 
communicatie richting de klant en heldere (prijs)afspraken zorg jij ervoor dat de klanten met een goed gevoel de deur 
uit gaan. Daarnaast weet jij goed advies te geven aan de klant met een commerciële inslag.

•  Je bent communicatief sterk en geeft de klanten een goed gevoel mee tijdens hun bezoek;
•  Je hebt ervaring als service adviseur in de autobranche;
•  Je werkt nauwkeurig, structureel en goed georganiseerd;
•  Je bent stressbestendig en hebt een flexibele instelling;
•  Je bent klant- en servicegericht en kan goed meedenken met de klant;
•  Je beheerst de Nederlandse taal goed in woord en geschrift.

Jij bent de schakel tussen de klanten, de werkplaats, het magazijn en de planning. Door jouw duidelijke 

SERVICE ADVISEUR 

Jij als automonteur voert onderhoudswerkzaamheden en reparaties uit aan de auto’s. Je zorgt er, samen met het 

AUTOMONTEUR
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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)

6 AUGUSTUS

Open toernooi padel en tennis 
bij LTC Groeneveen in Santpoort-
Noord, tot en met 9 september. 
(Foto: aangeleverd)

7 AUGUSTUS
Summer Sale Santpoort: winke-
liers Santpoort-Noord houden 
gezamenlijke uitverkoop. Ook za-
terdag.

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

Orgelconcerten in Grote Kerk Be-
verwijk, 20.00 uur, organist Jo-
chem Schuurman. Aanmelden: 
hanskelder@pknbeverwijk.nl. 
(Foto: aangeleverd)

8 AUGUSTUS
Summer Sale Santpoort: zie vrij-
dag.

Eerste IVN-werkdag van dit sei-
zoen. Verzamelen om 9.30 uur op 
de parkeerplaats van Kraantje Lek 
in Overveen. De werkdag duurt 
tot 15.00 uur. Informatie bij Marc 
van Schie, 06-22575748 en aan-
melden graag via marcmargriet@
hetnet.nl of kijk op  www.ivn.nl/
zk en bekijk alle werkdagen van 
het nieuwe seizoen. (Foto: aange-
leverd)

Duinentocht Le Champion van-
uit Castricum over 40, 75 en 100 
kilometer die door de prachtige 
Noord-Hollandse duinen Er kun-
nen maximaal 249 � etsers mee-
doen, inschrijven is alleen online 
mogelijk via www.lechampion.nl.  
(Foto: aangeleverd)

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

Films in de Stadsschouwburg Vel-
sen: 11.00 uur De beentjes van 
Sint-Hildegard, 14.00 uur The 
Lighthouse, 17.00 uur Joker en 
20.00 uur Booksmart (foto: WWW 
Entertainment).

Museumhuis Beeckestijn open 
van 11.00 tot 16.00 uur. Vereni-
ging Hendrick de Keyser ‘Toegan-
kelijke panden’ gratis voor leden 
HdK. (Foto: Arjan Bronkhorst)

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. (Foto: aan-
geleverd)

Sport- en spelmiddag georgani-
seerd door Welzijn Velsen op het 
terrein van de Huttenbouw (Grote 
Buitendijk) in Velserbroek, 14.00-
16.00 uur. Voor kinderen van 8 
t/m 12 jaar. Verplicht aanmelden: 
pieterman@welzijnvelsen.nl of 
what’s app (06-22921816).

Theater in een tuin in de Maas-
straat in IJmuiden: Salieri en Mo-
zart, een theatersolo door Mark 
van den Berg. Entree 10 euro (in-
clusief drankje na a� oop). Reser-
veren via vdberg_mark@hotmail.
com. Kijk ook op www.markvan-
denberg.nu. (Foto: aangeleverd)

9 AUGUSTUS

Voorstelling De Vriendelijke Draak 
(muzikaal poppentheater 4+) in 
Stadsschouwburg Velsen, 10.30 
uur. Kaartverkoop: www.stads-
schuwburgvelsen.nl. (Foto: Ma-
rieke Vos)

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

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

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

Zee- en Havenmuseum geopend 
van 13.00 tot 17.00 uur. “SAIL 
IJmuiden’/‘Koopvaardij en Visse-
rij in WO II’/15.30 uur Film Koop-
vaardij in WO II (gratis na entree). 
Vooraf voor de � lm reserveren is 
verplicht. www.zeehavenmuse-
um.nl. (Foto: aangeleverd)

Films in de Stadsschouwburg Vel-

sen: 14.00 uur Zondagmiddag-
klassieker: Crash (foto: aangele-
verd), 17.00 uur Sorry We Missed 
You en 20.00 uur Little Women. 

Rondleiding beeldenpark Een Zee 
van Staal in Wijk aan Zee. Aan-
vang 14.00 uur, hoek van de Bos-
weg en de Reyndersweg in Wijk 
aan Zee. www.eenzeevanstaal.nl. 
Deelname is gratis. Speciale gast: 
Nick Kolder, stadsdichter van Be-
verwijk. (Foto: aangeleverd)

Velsen Virtueel Festival: De 
grootste evenementen die dit 
jaar niet doorgaan vanwege co-
rona zorgen voor een gratis vir-
tueel festival waarbij muziek en 
cultuur centraal staan. Van 15.00 
tot 22.00 uur te zien op RTV 
Seaport (Ziggo kanaal 40) en 
verschillende livestreams op in-
ternet en social media. Kijk voor 
meer informatie op ijmuiden.nl/
velsenvirtueelfestival of meld 
je aan voor het Facebook-event 
Velsen Virtueel Festival. (Foto: 
Machiel Kraaij)

11 AUGUSTUS

Films in Stadsschouwburg Vel-
sen: 11.00 uur The Lighthouse, 
14.00 uur Little Women, 17.00 uur 
Portrait de la jeune � lle en feu en 
20.00 uur De beentjes van Sint-
Hildegard (foto: Maarten van Kel-
ler). 

12 AUGUSTUS
Fietstochtje Senioren Vereniging 
Velsen van 23 kilometer start om 
09.45 uur bij Dorpshuis Het Ter-
ras in Santpoort-Noord. Aanmel-
den uiterlijk 9 augustus bij Mar-
gret de Graaf: 06-55847976 of se-
cretaris@svvelsen.nl.

Zee- en Havenmuseum: zie zater-
dag.
Pieter Vermeulen Museum: zie 
vrijdag. 

Ode aan � amenco-maestro Paco 
de Lucía door Eric Vaarzon Mo-
rel om 19.30 en 21.30 uur in de 
Stadsschouwburg Velsen aan de 
Groeneweg 71 te IJmuiden. In-
fo via www.stadsschouwburgvel-
sen.nl.

13 AUGUSTUS
Freule’s vriendinnen voetbaltoer-
nooi in Haarlem-Noord voor mei-
den van 15 tot en met 18 jaar. 
Aanmelden: www.freule.club/
toernooi.

Het nieuwe Haerhuys 
geopend op D. Marotstraat
Velserbroek - Na een maand 
hard werken, verbouwen, klus-
sen en verhuizen is de dag daar; 
de opening van het nieuwe Haer-
huys op de D. Marotstraat 24 
in Velserbroek, dinsdag in alle 
vroegte. Niet alleen de inrichting 
en de plek is nieuw, ook is het ge-
hele team volledig in een Haer-
huys out� t gestoken en zijn zij 
uitgebreid met haarstyliste Bian-
ca en zaterdagtopper Amber.
Ook werd deze gebeurtenis be-
kroond met een verlenging van 
het Ambassadeurschap van Keu-
ne wat zij met veel trots uitdra-
gen. De openingstijden worden 
ook verruimd waaronder 2 koop-
avonden, dinsdag en donderdag. 
Via www.hethaerhuys.nl kan men 
gemakkelijk en snel online een af-
spraak inplannen bij de Haarsty-
list naar wens. Vindt men dit las-
tig dan mag altijd even gebeld 
worden met 06-83085335.
Er is in de woonwijk om de salon 
heen voldoende parkeerruimte.
Zoals velen al weten staat het 
Haerhuys voor kwaliteit en om 

dit door te blijven ontwikkelen 
gaat het team regelmatig op trai-
ning bij Keune en zijn zij hierdoor 
op de hoogte van de nieuwste 
trends.
Ook kunnen belangstellenden  
bij Monique terecht voor mooie 
haarverlenging door middel van 
extensions van het topmerk Djar-
ling hair.
Ben je nieuwsgierig maar heb je 
(nog) geen afspraak staan? Kom 
gerust even binnen kijken want 
ze zijn maar al te trots op het 
eindresultaat.
Afgelopen dinsdag 4 augustus 
werd het symbolische lint in alle 
vroegte doorgeknipt door eige-
naresses Mariska en Monique. Ge-
volgd door het vrolijke team gin-
gen de dames van het Haerhuys 
van start. Wat een werk is er ver-
zet om dit resultaat te mogen be-
halen!
Omdat zij zo ontzettend blij zijn 
met hun (vaste) klanten is er de 
gehele maand augustus een ca-
deautje voor iedereen. (Foto: aan-
geleverd)

Graag wil ik de meisjes bedanken die getuige waren van het 
ongeval op de Velserbroekse Dreef op 23 juli, waarbij ik ge-
wond ben geraakt doordat ik werd aangereden door een 
witte VW Golf. De meisjes hebben direct 112 gebeld en zijn 
gebleven tot de politie kwam om verslag te doen. Ook de 
mannen die me bijstonden en bleven om me gerust te stel-
len en ook zeker de hulpverleners (politie en ambulance) wil 
ik graag bedanken voor hun professionele samenwerking 
ten gunste van mij.

Geen dank voor de bestuurder van de witte VW Golf die 
door rood reed, mij voor oud vuil achter liet en doorgereden 
is. Hij heeft zich later wel gemeld, na kansberekening dat ze 
hem misschien toch wel zouden vinden.

Rob
(volledige achternaam bij de redactie bekend)

LEZERSPOST
Ongeval Velserbroekse Dreef

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

Diepe put waar eens 
een rotonde komt
Driehuis - De rotonde Nicolaas Beetslaan / Hiëronymus van Alphenlaan 
is in wording. De enorme bouwput trekt veel aandacht, ook van jonge 
fans, die zich normaal gesproken met boekjes en � lmpjes van Bob de 
Bouwer vermaken. Dit is het echte werk voor hen. ,,Zo hé! Daar is een 
graafmachine, een schepmachine, een aanstamper, een zager en een sta-
pelaar aan het werk”, vertelt 5-jarige Milo enthousiast. (Arita Immerzeel)
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Om 14.00 uur hebben zich heel 
wat jongeren rond de skatebaan 
verzameld. Meer zelfs dan waar-
mee de organisatoren rekening 
hadden gehouden. ,,Als er twintig 
zouden meedoen, was het leuk, 
dachten we’’, vertelt jongerenwer-
ker Alexander. Hij constateert te-
vreden dat het aantal inschrij-
vingen bijna twee keer zo hoog 
is. Op de tribune zitten ook veel 
belangstellenden, vaak vriendjes 
van de deelnemers en ook een 
aantal ouders. Onder hen is ook 
Mario, de vader van de 11-jarige 
Liam uit Santpoort. ,,Op de skate-
baan in Santpoort hing een bord-
je, waarop deze wedstrijd werd 
aangekondigd’’, vertelt hij. Hij 
pakt zijn telefoon en toont de fo-
to die hij van dat bordje maakte, 
terwijl hij met een schuin ook de 
verrichtingen van zijn zoon volgt. 
,,Door dat bordje wisten we van 
deze wedstrijd. Die jongens pos-
ten dat vervolgens in hun eigen 
Whatsappgroepjes, dus zo wordt 
het snel bekend. Ze kennen nogal 
wat jongeren uit de buurt.’’ Hoe-
wel Liam al een tijdje in het be-
zit van een stuntstep is en zich in-
middels tot de gevorderden mag 
rekenen, zijn er bij deze wedstrijd 
geen prijzen voor hem wegge-
legd. Dat heeft er niet in de laat-
ste plaats mee te maken dat de-
ze skatebaan voor hem onbekend 
terrein is en hij ook de meeste an-
dere deelnemers hier niet kent.
De 13-jarige Pietje komt wel uit 
Velserbroek en heeft kenne-

lijk een grote schare fans mee-
genomen. Als hij zijn skills ver-
toont, juichen de toeschouwers 
regelmatig. Opeens houdt Piet-
je even stil. Hij vindt het kenne-
lijk te warm en trekt onder luid 
gejoel zijn shirt uit. Met ontbloot 
bovenlijf begint hij aan een reeks 
ingewikkelde stunts op de baan. 
Het publiek vindt het prachtig 
en roept ‘Pietje, Pietje, Pietje’ om 
hem aan te moedigen. Af en toe 
lijkt hij even boven de baan te 
zweven. Dat hij heel wat uren op 
de skatebaan doorbrengt, is goed 
te zien. Nadat hij zijn ronde heeft 
volbracht, loopt hij in de richting 
van de tribune en trekt zijn shirt 
weer aan. Als hij hoort wie er bij 
de jurering betrokken zijn, be-
trekt zijn gezicht. Eén van de ju-
ryleden blijkt iemand te zijn met 
wie hij kennelijk eerder proble-
men heeft gehad. ,,Ik heb ruzie 
met hem. Als hij mij punten moet 
geven, krijg ik heel weinig pun-
ten’’, roept hij uit. Alexander hoort 
het en grijpt meteen in: ,,Hé, ik let 
ook op hè’’, zegt hij troostend. Hij 
zorgt ervoor dat alles er eerlijk 
aan toe gaat. 
De angst van Pietje blijkt onge-
grond, want hij wordt eerste in de 
categorie gevorderden en mag 
een mooie trofee in ontvangst 
nemen. De wedstrijd is verdeeld 
in twee categorieën, zowel voor 
de beginners als gevorderden 
staan prijzen klaar.
De skatebaan in Velserbroek is 
enkele jaren geleden aangelegd. 

De jeugd uit de buurt heeft zelf 
het ontwerp ervoor gemaakt, een 
mooi voorbeeld van burgerpar-
ticipatie. Het ontwerp is zodanig 
gemaakt dat de baan voor ieder-
een in de leeftijd van zes tot vijf-
tien jaar een uitdaging biedt. 

De meeste gebruikers van de-
ze skatebaan zijn tussen de tien 
en veertien jaar oud. Zo ook Ja-
ney Joy uit Haarlem-Noord. Ze 
is 11 en komt tegenwoordig bij-
na elke dag naar deze locatie om 
te trainen met haar stuntstep. 
Voor haar is dat een logische keu-
ze, want: ,,Als ik naar een skate-
baan in Haarlem ga, moet ik ver-
der weg. Deze is dichterbij en 
bovendien ken ik hier veel men-
sen.’’ Aanvankelijk hield ze zich al-
leen met voetbal bezig, ze speelt 
bij HFC EDO en traint bovendien 
bij Ajax. Inmiddels is de stuntstep 
haar tweede sportieve passie ge-
worden. ,,Ik wilde het al best heel 
lang, omdat veel van mijn vrien-
den het ook doen. Nu ben ik hier 
bijna elke dag.’’ 
Amper drie kwartier na de start 
van de wedstrijd besluiten de 
jongerenwerkers Alexander en 
John-Lee om het schema in te 
korten. Het begint te regenen 
en doordoor wordt de skatebaan 
te glad om door te kunnen gaan 
met het uithalen van stunts. Dat 
zou dat tot gevaarlijke situaties 
leiden. Om 15.00 uur vindt de 
prijsuitreiking plaats. (Tekst en fo-
to’s: Bos Media Services)

Velserbroek - Was het een aantal jaren geleden nog de normaalste zaak van de wereld om op een 
skatepark met een skateboard voor de dag te komen, tegenwoordig is de stuntstep op dergelijke lo-
caties helemaal hot. Alle reden dus voor de jongerenwerkers van de gemeente Velsen om een wed-
strijd te organiseren, waar de jeugd uit de buurt hun beste kunnen op de stuntstep kon showen. Af-
gelopen maandagmiddag was het zover. Op de skatebaan bij het Zwanebloemplantsoen vond de 
stuntstep contest plaats.

Pietje (midden) werd eerste bij de gevorderden. David (rechts) werd twee-
de en Joe (links) eindigde als derde.

Finn (midden) was de beste deel-
nemer bij de beginners. Daylin 
(rechts) eindigde als tweede in de-
ze categorie, gevolgd door Jelmer 
(links) op de derde plaats.

Boeken, pakkettenservice
en bank bij The Read Shop
IJmuiden - ,,Toen ik zeven jaar ge-
leden begon met The Read Shop 
op het Marktplein, werd mijn 
droom werkelijkheid. Ik wilde al-
tijd al een eigen bedrijf, maar na 
mijn studie ging ik het bankwe-
zen in. Toch wist ik als laatbloei-
er wel meteen wat voor type on-
dernemer ik wilde zijn’’, zegt Paul 
Worp. ,,Ik wil graag mensen hel-
pen. Ik geloof dat als je heel veel 
service verleent dat je het vanzelf 
steeds drukker krijgt. Je moet 
moeite doen voor je klant. Daar-
voor komen ze bij jou. Je moet 
de klanten blij maken, bijvoor-
beeld bij het inpakken kan je kie-
zen uit 10 soorten inpakpapier, 
voor elke gelegenheid of leeftijd 
is er wel iets. Of gewoon een losse 
potzegel of envelop verkopen.’’

Van kookboek tot Staatslot
Bij The Read Shop verkopen ze boe-
ken, tijdschriften, kranten, kantoor-
artikelen, geschenken, giftcards, 
(staats)loten en tabak. Ondertussen 
kunnen klanten er ook terecht om 
pakketjes weg te brengen of op te 
halen bij het PostNL Pakketpunt en 
de OV-chipkaart opladen. 
,,We hebben wel gemerkt dat er 
een coronacrisis aan de gang was. 
Vooral tijdens de intelligente lock-
down. We verkochten heel veel 
boeken, tijdschriften en legpuz-
zels, omdat mensen zoveel moge-
lijk binnen moesten blijven. Ook 

verkochten we meer wenskaarten 
dan normaal. Mensen wilden elkaar 
toch een kaartje sturen om diegene 
te feliciteren of een hart onder de 
riem te steken.’’

Vanaf 10 augustus 
ook een ING Bank
De klanten die vaker in de winkel 
komen is het vast al opgevallen. In 
de hoek is ruimte vrijgemaakt voor 
een service point van de ING Bank. 
Deze gaat op 10 augustus open. 
Klanten van de bank kunnen hier 
dan diverse bankzaken laten ver-
richten. Zoals bijvoorbeeld een re-
kening openen. Vanaf 18 augustus 
wordt er in de winkel ook een Geld-
maat geplaatst. Mensen kunnen 
dan binnen veilig pinnen tijdens 

openingstijden.

Service met een glimlach
,,Klanten helpen doe je met een 
glimlach. Ik denk dat de mees-
te winkeliers dat wel door hebben 
hier in het centrum. Want de laat-
ste jaren merk ik dat het drukker 
wordt. Ook service blijft heel be-
langrijk. Alleen daarmee win je het 
van de webwinkels. Mensen kun-
nen net als op internet ook hier ge-
woon een boek bestellen. Het eni-
ge verschil is dat je de volgende 
dag even naar de winkel moet lo-
pen, maar dan ben je meteen lek-
ker buiten geweest. Standaard heb-
ben we de boeken top 60 staan. 
Voor de rest hebben we een ruime 
keuze. Van kinder- tot kookboek. De 
laatste tijd doen de boeken van de 
Zeven Zussen het goed. En sport-
boeken. Maar ook thrillers van bij-
voorbeeld Karin Slaughter of Saskia 
Noort. Ik heb echt een goed team 
in de winkel, klanten zijn zo blij met 
ons. Er is er zelfs één die ons iedere 
week koekjes of croissantjes brengt. 
Daar worden wij dan weer heel blij 
van’’, eindigt Paul zijn verhaal.

Stap eens binnen bij The Read Shop 
op Marktplein 33. Of bekijk hun 
Facebookpagina voor het laatste 
nieuws. (Foto: aangeleverd)

Centrum IJmuiden. 
Kom gewoon eens langs!

Zeer geslaagde Stuntstep contest

Man gewond na val van hoogte 
op Monnickendamkade in IJmuiden
IJmuiden - Een man is vorige week woensdagmiddag gewond geraakt bij een bedrijfsongeval in de ha-
ven van IJmuiden. De man was daar rond half twee aan het werk toen hij van zo’n vier meter naar beneden 
viel op de Monnickendamkade. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumateam, werden opgeroe-
pen om hulp te bieden. Het slachto�er is gestabiliseerd waarna hij met spoed naar het ziekenhuis is ver-
voerd voor verdere behandeling. De arbeidsinspectie zal onderzoek doen naar de toedracht van het on-
geval. (Foto: Michel van Bergen)

Chauffeur om het leven gekomen bij Velsertunnel
Vrachtwagen kantelt over geleiderail
Beverwijk - Bij een ongeval met 
een vrachtwagen op de A22 ter 
hoogte van Beverwijk is vrijdag-
ochtend de chau�eur van het 
voertuig om het leven geko-
men. Het ongeval gebeurde rond 
kwart voor acht en zorgde voor 
veel oponthoud.

De chau�eur raakte door onbe-
kende oorzaak van de weg en de 
vrachtwagen kantelde over de 
geleiderail heen. Mogelijk is de 
man onwel geworden, maar ook 
een technisch mankement kon 

vrijdag nog niet worden uitge-
sloten. Volgens ooggetuigen reed 
de vrachtwagen al honderden 
meters slingerend over de weg, 
voordat zich de fatale klap voor-
deed. De vrachtwagen had een 
Bulgaars kenteken, terwijl de aan-
hanger een Duits kenteken voer-
de. De identiteit van de omgeko-
men chau�eur is niet bekend ge-
maakt.

Rond half negen had Rijkswa-
terstaat het verkeer, dat ach-
ter de ongevalslocatie ingeslo-

ten stond, weggeleid. Een half 
uur later was ook een bergings-
bedrijf met zwaar materieel ter 
plaatse. Omdat ook de geleide-
rail moet worden hersteld, bleef 
de A22 in noordelijke richting lan-
ge tijd afgesloten. Pas aan het be-
gin van de avond werd één rij-
strook van de snelweg weer vrij-
gegeven voor het verkeer. Zowel 
op de N208 bij Velsen als op de 
A9 vanuit Haarlem in noordelijke 
richting ontstonden �les doordat 
de A22 afgesloten was. (Foto: Mi-
chel van Bergen)

Twee voorstellingen op woensdag 26 augustus
André Rieu én André van Duin op 
witte doek Stadsschouwburg Velsen
Velsen - De theaterplannen van 
André Rieu staan vanwege de co-
ronaperikelen nog even in de ijs-
kast. Maar helemaal weg uit de 
theaters is het Maastrichtse fe-
nomeen, dat dit jaar zijn 15-ja-
rig jubileum had willen vieren, 
niet. Voor zijn trouwe fans stelde 
de Koning van de Wals een bios-
coop�lm samen, ‘Magical Maas-
tricht’, gevuld met de meest spec-
taculaire en gevoelige hoogte-
punten uit zijn succesvolle con-
certen op het Maastrichtse Vrijt-
hof. De vrolijke en feestelijke sfeer 
van de legendarische openlucht-
shows krijgt deze zomer op het 
witte doek dus een nieuw leven 
ingeblazen. De Stadsschouwburg 
Velsen, waar André Rieu én An-
dré van Duin eerder al hun eigen 
theatersporen verdienden, maakt 
als kersvers �lmtheater graag 
mooie sier met de unieke Rieu-

�lm, die slechts drie weken in de 
Nederlandse bioscopen te zien 
zal zijn. Tussen de muziek door 
stapt naast Rieu niemand minder 

dan theater- en televisiester An-
dré van Duin in de schijnwerpers 
van het Maastrichtse Vrijthof. Hij 
is als gastheer de rode draad in de 
�lm en neemt tussen alle bedrij-
ven door aan zijn naamgenoot 
ook nog eens een exclusief inter-
view af. 

Voor de miljoenen Rieu-fans een 
unieke mogelijkheid om de wal-
senkoning van dichtbij te leren 
kennen. In een hartverwarmend 
muziekspektakel waarin Rieu 
schittert als altijd.

De �lm wordt twee keer gedraaid 
op woesdag 26 augustus: om 
13.30 en om 19.30 uur, een kaarte 
kost 14,50. De kaartverkoop is ge-
start via www.stadsschouwburg-
velsen.nl. (Foto: Andre Rieu Pro-
ductions-Piece of Magic Enter-
tainment)
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Zuidpier op werkdagen afgesloten
IJmuiden - Eén van de meest rauwe attracties van Velsen is toch wel de Zuidpier. Er kan op de pier ge-
� etst, gewandeld en gevist worden. In zee kan er volop genoten worden van frisse lucht en mooie, altijd 
wisselende vergezichten. Komende tijd is de Zuidpier echter overdag en door de week gesloten voor pu-
bliek in verband met herstelwerkzaamheden aan de kop van de pier. Een stormbestendig hekwerk is daar-
om neergezet om het publiek tegen te houden. De werkzaamheden zullen naar verwachting tot 23 okto-
ber duren. (Arita Immerzeel)

Muzikaal poppentheater 4+
De Vriendelijke Draak in 
Stadsschouwburg Velsen
Velsen - In haar zomerprogram-
mering haalt de Stadsschouw-
burg Velsen voor het 4+theater-
publiek op zondag 9 augustus 
de succesvolle voorstelling De 
Vriendelijke Draak in huis. 
De door de pers als “poppenthe-
ater-juweeltje” omschreven voor-
stelling is de vernieuwde versie 
van de eerder door Theater Gn-
a� el uitgebrachte muzikale pop-
pentheater-hit. Theatermaker 
Mark Haayema schreef het gelijk-
namige veelgelezen kinderboek 

‘De Vriendelijke Draak’ en maak-
te er voor Theater Gna� el de bij-
passende theaterversie van. En 
nu brengt hij dus met zijn groep 
De Grote Haay de voorstelling te-
rug in de theaters. 
In het muzikale theatersprookje 
draait alles om een draak. Waar 
je als kind van alles over kunt fan-
taseren. Dat doet Teun dan ook. 
Hij denkt dat ze lelijk en gemeen 
zijn. Maar heeft er eigenlijk nog 
nooit een in het echt gezien. En 
als er dan in Teun’s dorp toch op-

eens een opduikt, blijkt die ge-
dichtjes te rijmen. Zonder vuur 
en enge vleugels. Het lijkt wel 
een vriendelijke draak! Iedereen 
wil bang zijn, maar dat is hele-
maal niet nodig. Het dorp is van 
slag. En Teun en de vriendelijke 
draak ook....

De voorstelling begint zondag 
9 augustus om 10.30 uur en een 
kaartje kost 12,50. Kaartverkoop: 
www.stadsschouwburgvelsen.nl. 
(Foto: Marieke Vos)

Orgeloncert in Grote Kerk Beverwijk
Beverwijk - Op 7 augustus komt 
Jochem Schuurman een concert 
verzorgen in de serie concerten 
in Grote Kerk Beverwijk. Jochem 
Schuurman is titulair organist 
van de Martinikerk te Franeker en 
daarmee de vaste bespeler van 
het monumentale Van Dam or-
gel uit 1842. Voor Beverwijk heeft 
hij het volgende op het program-
ma staan, onder andere werken 
van G Böhm, J.S. Bach Triosonate 
nr 3, Piet Post (Toccata en Fuga in 
C) en August Gottfried Ritter. Gro-
te Kerk van Beverwijk, Kerkstraat 
37 a, 1941 GC Beverwijk. Aanvang 
concert: 20.00 uur. Toegangsprijs: 
€ 8,00 p.p. Wil men een concert 
bijwonen, dat kan door aan te 
melden via het volgende e mail 
adres: hanskelder@pknbeverwijk.
nl. (Foto: aangeleverd)

Freule’s vriendinnen voetbaltoernooi
Haarlem-Noord - Freule, een 
nieuw initiatief vanuit de KNVB, 
dat zich inzet voor meer meiden 
op het voetbalveld, organiseert 
donderdagmiddag 13 augustus 
een 4x4 vriendinnen voetbaltoer-
nooi voor meiden van 15 tot en 
met 18 jaar.
Dit vriendinnen voetbaltoernooi 
vindt plaats in Haarlem-Noord 
en bestatn uit korte wedstrijdjes 
waarbij vriendinnenteams tegen 
elkaar spelen voor leuke prijzen. 
Op het toernooi draait het niet al-

leen maar om voetbal, zo zal de 
middag afgesloten worden met 
een gezellig drankje in het zon-
netje.
Meedoen aan het vriendinnen 
voetbaltoernooi is gratis én voor 
iedereen; voor meiden die al ja-
ren voetballen, voor meiden die 
ooit gestopt zijn omdat hun team 
uit elkaar viel, maar ook voor hoc-
keymeiden die hun geluk eens op 
het voetbalveld willen beproe-
ven.
Heb je nog nooit gevoetbald of 

altijd al eens met je vriendinnen 
op het voetbalveld willen staan? 
Dan is dit een unieke kans om het 
eens te proberen!

Wacht niet met inschrijven voor 
dit leuke zomertoernooi, maar 
ga meteen naar www.freule.club/
toernooi  en schrijf jouw vriendin-
nenteam in! Heb je geen team, 
maar wil je wel mee doen? Schrijf 
je dan als speler in, dan zorgt 
Freule voor een team. (Fotocolla-
ge: aangeleverd)

Er worden veel pompen geplaatst langs de 
Steigerweg en bij de middensluis. Dit om-
dat er 1 pomp van het spuigemaal stuk is en 
een andere van hetzelfde type uit bedrijf ge-
nomen is.
Het is belachelijk dat er voor zulke cruciale 
pompen geen reserves zijn, zeker in acht ge-
nomen de leeftijd van die pompen.

Dan de plaatsing, dichtbij woningen, nu het 
geratel van gereedschap en straks het lawaai 
van de pompen.
Het is mij een raadsel dat de pompen niet ge-
plaatst zijn bij het spuigemaal, waar geen hui-
zen staan en ruimte genoeg is.

Willem Ramerman, IJmuiden

LEZERSPOST

Plaatsing pompen bij sluizen

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

Velsen Virtueel Festival Samen Sterk Box
Velsen - In overleg met City Mar-
keting .IJmuiden is een Velsen Vir-
tueel Festival Samen Sterk Box 
(VVF Box) in het leven geroepen.
De samenwerkende partners zijn 
City Marketing .IJmuiden, Korf 
Catering, Santpoort Bier en Ne-
derlandse Streekwijnen. Deze 

box bieden zij aan voor € 25,00.
De box is online te bestellen via 
de site www.samensterk-box.
nl en kan af worden gehaald tij-
dens de reguliere openingstijden 
in de ambachtelijke winkel van 
Korf Catering, Kennemerlaan 88 
in IJmuiden. Tevens als extra VVF-

service is Korf Catering speciaal 
voor de festival-liefhebbers aan-
staande zondag van 11.00-13.00 
geopend.
Ook bieden zij de mogelijkheid 
om de VVF box gewoon te kopen 
in de winkel van Korf Catering tij-
dens de reguliere openingstijden.

Chaos rond afvalcontainers
IJmuiden - Een groot deel van de 
IJmuidenaren viert thuis vakan-
tie. En dat is helaas te merken aan 
de hoeveelheid afval dat wordt 
geproduceerd. Dit in combinatie 
met de vele meeuwen en kraai-
en die hier hun leefgebied heb-
ben leidt tot een behoorlijke cha-
os rond de ondergrondse afval-
containers.

HVC doet er alles aan om de con-
tainers tijdig te legen maar vraagt 
op haar website wel om de mede-
werking van iedereen: ‘Doordat er 
nu veel mensen thuis werken en 
thuis vakantie vieren zitten de 
containers sneller vol. We doen er 
alles aan om de containers zo snel 
mogelijk te legen. Probeer even-
tueel nog een andere container 

of bewaar de zak nog even thuis. 
Zet het er alstublieft niet naast. 
De chau� eur kan dan de onder-
grondse container niet goed op-
tillen en er komt ongedierte op af.’

Maar helaas, dat laatste verzoek 
blijkt op de Marconistraat aan do-
vemansoren gericht... (Foto: Ellen 
Gouda)
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