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Velsen - Het was een uniek eve-
nement, maar hopelijk hoeft 
het niet herhaald te worden. 
Het Velsen Virtueel Festival, dat 
zondag werd gehouden, was 
immers geboren vanuit de gel-
dende beperkingen rond het 
coronavirus, waardoor massa-
le fysieke bijeenkomsten niet 
mogelijk zijn. Een online fes-
tival bijwonen was minder in-
gewikkeld, al werd de organi-
satie aanvankelijk vooral ge-
plaagd door technische proble-
men. Die hebben ertoe geleid 
dat een groep kijkers al vrij snel 

afhaakte. Om die reden is in-
middels besloten het volledige 
digitale evenement nog twee 
keer te herhalen.

Wie zondagmiddag om 15.00 uur 
thuis bij het televisietoestel of op 
een andere locatie met een lap-
top, tablet of mobiele telefoon 
in de hand klaar zat om te genie-
ten van het Velsen Virtueel Festi-
val, kreeg alleen een soort test-
beeld te zien met het verzoek om 
even geduld. Dat ‘even’ werd uit-
eindelijk anderhalf uur, want zo 
lang duurde het ongeveer voor-

dat het bijzondere festival daad-
werkelijk in de lucht kwam. Vol-
gens citymarketeer Friso Huizin-
ga had dat vooral te maken met 
het hoge gebruik van 4G-verbin-
dingen in de omgeving van het 
Forteiland, waar de centrale pre-
sentatie plaatsvond. Het lokale 
evenement had concurrentie van 
Max Verstappen, wiens verrich-
tingen door velen online werden 
gevolgd. Ook veel strandgangers 
maken gebruik van het mobiele 
netwerk en daardoor kostte het 
veel moeite om het signaal van-
af Forteiland aan land te krijgen. 

Toen dat eenmaal was gelukt, za-
gen de kijkers een breed palet 
aan optredens, zowel uit het ar-
chief als rechtstreeks vanaf diver-
se locaties. Minpuntje daarbij was 
wel dat beeld en geluid niet syn-
chroon liepen, zodat het geheel 
voor de kijker soms wat verwar-
rend overkwam. 
Wie het gemist heeft, kan het op 
zondag 16 en zondag 23 augus-
tus alsnog bekijken, zowel via 
RTV Seaport als via YouTube. El-
ders in deze krant een uitgebrei-
der artikel over het Velsen Virtu-
eel Festival. (Foto: Machiel Kraaij)

Herhalingen op 16 en 23 augustus
Moeizame start voor Velsen Virtueel Festival

KidsSchuimDisco in Velserbroek
Velserbroek - Voor alle kinde-
ren organiseert Winkelcentrum 
Velserbroek op zaterdag 15 au-
gustus van 11.00 tot 15.00 uur 
een mega-coole (veilige coro-
na-proof ) KidsSchuimDisco op 
het middenplein.
Hier mogen alle kinderen gratis 
aan mee doen. Zij kunnen dan  
‘het ruime sop’ nemen. 
De kinderen moeten wel zelf 
droge kleding en een hand-
doek meenemen. (Foto: aange-
leverd)

VOOR AUTOPECH GROOT 
OF KLEIN, MOET U 
ONGETWIJFELD BIJ 

ALBATROS BANDEN ZIJN!

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN

www.albatrosbanden.nl

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 

 

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL
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Wij zijn op zoek 
naar serieuze

BEZORGERS/STERS
Omgeving: 
Kleine Pan en Verbrande Vlak, 
IJmuiden, 225 kranten
Schulpweg, Velsen-Noord, 200 kranten

MEER DAGLICHT 
IN UW WONING?
KIES VOOR EEN SCHUIFPUI!

Broekerdreef 134-140 | Velserbroek

VANDERVLUGT.NL/PRACHTIGE_KOZIJNEN
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Zalmfi let
Bijzonder zacht van smaak 
en stevig van structuur. 
Pak 4 stuks, circa 500 gram

Geldig t/m zaterdag 15 augustus 2020.

Zalmfi let

5t

PER 500 GRAM

 9.49

 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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Gratis naar het zwembad

Informatiebijeenkomst 
verduurzamen huis 
Energiek Velsen organiseert twee in-
formatieavonden, waarbij inwoners van 
Velsen  van harte welkom zijn. Er wordt 
algemene informatie over het verlagen 
van energiekosten gegeven en verteld 
welke maatregelen er mogelijk zijn. Te-
vens zijn er speeddate-gesprekken met 
energiecoaches die op specifi eke vragen 
ingaan.
  
Locatie: op het terras van Restaurant Bosch-

beek, Wüstelaan 75 in Santpoort-Zuid. Er is 
plaats voor maximaal 40 personen!

De data en tijden zijn:
– woensdag 19 augustus om 19.30 uur
– woensdag 26 augustus om 19.30 uur

Meer informatie en aanmelden is te vinden 
via de homepage van Energiek Velsen en op 
de pagina: 
www.energiekvelsen.nl/santpoort-zuid

Heeft u een laag inkomen (tot 110% van 
het minimum) en een kind in de leeftijd 
van 10 tot 18 jaar? Dan kunt u een aan-
vraag indienen voor een 10-badenkaart 
voor zwembad De Heerenduinen. Met 
deze kaart kan uw kind tien keer gratis 
zwemmen!
  
Heeft uw kind geen zwemdiploma? 
Dan wordt uw kind alleen onder begeleiding 
van een volwassene toegelaten tot het zwem-
bad. 

Hoe vraagt u gratis zwemmen aan?
Ga naar de website van Velsen: www.velsen.
nl. Zoek vervolgens op ‘gratis zwemmen’. 
U kunt daar het aanvraagformulier down-
loaden. Ontvangt u een uitkering van de ge-
meente Velsen? Dan krijgt u het aanvraag-

formulier automatisch thuisgestuurd. 

Hoe gaat het verder?
Als u een aanvraag heeft ingediend en u vol-
doet aan de voorwaarden, dan ontvangt u 
snel daarna een brief die u kunt inleveren bij 
het zwembad. U krijgt dan per kind in de leef-
tijd van 10 tot 18 jaar een 10-badenkaart. 

Openingstijden
De openingstijden zijn  te vinden op www.
zwembadvelsen.nl/openingstijden. Iedereen 
vanaf 18 jaar dient een bezoek aan het zwem-
bad vooraf te reserveren.

Huisregels
De huisregels van het zwembad zijn  te vin-
den op www.zwembadvelsen.nl/huisregels.

Mogelijke drukte op pont 
en fi etspaden
Let op! Volgende week gaan de (middel-
bare en basis-)scholen weer beginnen. 
Dit betekent dat het o.a. tussen 7:30 en 
9:00 drukker wordt op de fi etspaden en 
op de pont. Als het kan, kies dan voor een 
ander tijdstip om op de fi ets te stappen.
  
Om er voor te zorgen dat mensen voldoende 
afstand kunnen houden op de pont,  kan het 

gemotoriseerde verkeer tijdelijk niet worden 
toegelaten op de pont zodat er meer fi etsers 
mee kunnen. Het blijft echter mogelijk dat 
soms niet alle fi etsers tegelijkertijd met de 
pont mee kunnen. Houd hier rekening mee 
als je tijdens ‘spitstijden’ naar de overkant 
van het kanaal moet. 

#Vermijddrukte #alleensamen

Met een spetterend optreden van Latin Vil-
lage-oprichter D-Rashid op het helikopter-
deck van Forteiland IJmuiden kwam zon-
dagavond om tien uur een einde aan het 
allereerste Velsen Virtueel Festival. In een 
zeven uur durend live-programma werden 
oude beelden en interviews gekoppeld aan 
optredens in coronatijd - op lege festivalter-
reinen en op bijzondere locaties in Velsen. 
Vooral ‘s avonds werd het virtuele festival 
door een groot aantal mensen gevolgd van-
uit huis, de tuin, op het strand of op het ter-
ras. Artiesten als Yorick van Norden, Gerard 

Alderliefste, Full Count, Funky Diva Ezz, 
100% Pretband, Barry Brand en The Local 
Boyzz maakten er met elkaar een uniek fes-
tival van. De huisband van het Velsen Virtu-
eel Festival was Drie Vierkante Meter, dat 
elk festivalblok met een toepasselijk lied 
opende.

Vanwege de streamingproblemen in de eer-
ste anderhalf uur wordt het volledige virtue-
le festival op zondag 16 en zondag 23 augus-
tus vanaf 15.00 uur opnieuw uitgezonden op 
RTV Seaport en YouTube.

Uitzending  Velsen Virtueel 
Festival twee keer herhaald

In de basisregistratie personen (BRP) 
staan persoonsgegevens van  iedereen 
die in gemeente Velsen woont. Denk 
hierbij aan gegevens over uw adres,  hu-
welijk of geregistreerd partnerschap, uw 
nationaliteit, uw ouders en kinderen.
  
U kunt gemeente Velsen kosteloos vragen om 
uw gegevens uit de Basisregistratie Personen 
(BRP) niet door te geven. Uw gegevens blij-
ven dan geheim voor bepaalde organisaties. 

Geheimhouding persoonsgegevens door 
gemeente
Heeft u uw gemeente gevraagd om geen per-
soonsgegevens te delen? Dan mag zij uw per-
soonsgegevens niet doorgeven aan onder an-
dere:

•  de stichting Interkerkelijke Ledenadminis-
tratie (SILA);

•  organisaties die gezondheidszorg verlenen 
aan patiënten in een instelling;

•  organisaties die gerechtelijke werkzaam-
heden uitvoeren;

Geheimhouding persoonsgegevens aan-
vragen
U vraagt geheimhouding van uw persoons-
gegevens aan bij de gemeente waar u woont. 
De geheimhouding geldt voor alle gegevens 
uit de BRP. U kunt alleen voor uzelf en voor 
uw minderjarige kinderen geheimhouding 
aanvragen. Als uw kind meerderjarig is, moet 

het zelf geheimhouding aanvragen. U hoeft 
bij het verzoek niet te vertellen waarom u ge-
heimhouding aanvraagt.

Niet verstrekken persoonsgegevens niet 
altijd mogelijk
Heeft een organisatie uw gegevens nodig 
voor het uitvoeren van een taak? Bijvoor-
beeld voor de inning van belasting of de beta-
ling van uw pensioen? Dan moet de gemeente 
uw gegevens doorgeven. Uw gegevens blijven 
dan niet geheim. Ook al heeft u hiervoor een 
verzoek ingediend.

Kijk voor meer informatie hierover op 
www.rvig.nl/brp/wetgeving

Benieuwd hoe u in BRP staat?
Wilt u weten hoe u geregistreerd bent in de 
BRP? Log dan in op www.mijnoverheid.nl. 
Kloppen uw gegevens niet? Bel dan met ge-
meente Velsen via 14 0255.

Wie kreeg uw gegevens?
Wilt u weten aan wie het afgelopen jaar gege-
vens zijn verstrekt van u uit de basisregistra-
tie? Vraag dan een overzicht op bij gemeente 
Velsen. Stuur een brief met een kopie van uw 
legitimatiebewijs. Dan krijgt u binnen enkele 
weken het overzicht thuisgestuurd.

Team Contact
Postbus 465
1970 AL  IJmuiden

Waar vraag ik geheimhouding 
van persoonsgegevens uit de 
BRP aan?
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Aanvragen
Geplaatst op  www.overheid.nl  (zie Be-
richten over uw buurt) op 13 augustus 
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 1 augustus tot en met 7 au-
gustus 2020 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning hebben ont-
vangen op grond van de wet algemene be-
palingen omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Kruitenstraat 13, brandveilig gebruik 5 hotel-
kamers (01/08/2020) 80166-2020
Iepenstraat 21, plaatsen dakopbouw 
(02/08/2020) 80320-2020

Kennemerplein 21, plaatsen hekwerk 
(06/08/2020) 81918-2020
Velsen-Zuid
Rijksweg 116, wijzigen gebruik naar terras 
(05/08/2020) 81737-2020 (Rijksmonument)
Stationsweg 61, legaliseren van het isoleren 
dak, aanbrengen zonnepannen, plaatsen dak-
kapel (zijkant) (07/08/2020) 82491-2020

Velsen-Noord
De Zandstraat 1, legalisatie bewoning 
(03/08/2020) 80648-2020
Wijkerstraatweg 55 A, herindelen tot 4 ap-
partementen (03/08/2020) 80770-2020

Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 36, kappen 4 bomen 
(07/08/2020) 82314-2020

Santpoort-Noord
Patriciuslaan 18, plaatsen dakkapel (voorge-
vel), plaatsen balkonhek, wijzigen van de ge-

vel (achter- en zijgevel) (06/08/2020) 82200-
2020

Driehuis
Van Lenneplaan 6, kappen boom 
(07/08/2020) 82433-2020

Velserbroek
Hofgeesterweg 10A, bouwen paardenstal 
(07/08/2020) 82450-2020

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
Wijkerstraatweg 199, vergroten 2e verdie-

ping, herbouwen mansardekap op bijgebouw, 
wijzigen voorgevelkozijn (04/08/2020) 
58067-2020
Olieweg 1, tijdelijk (3,5 jaar) uitbreiden be-
drijfsaccommodatie (04/08/2020) 59857-
2020

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning
Driehuis
Driehuizerkerkweg 119, bouwen tuinhuis met 
zithoek (06/08/2020) 32519-2020
Driehuizerkerkweg 71, plaatsen dierenver-
blijf (06/08/2020) 77567-2019

Ingediende aanvragen fi lmvergunningen 
APV artikel 2:7
Driehuis
Tot de dood ons scheidt, op 26 en 27 augus-
tus 2020, locatie: Nicolaas Beetslaan 24 
(04/08/2020) 81360-2020

Burgemeester en wethouders van Vel-
sen hebben de hierna volgende be-
sluiten genomen. Op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht kan een be-
langhebbende bij het (de) onderstaande 
besluit(en) gedurende zes weken na de 
dag van verzending van het besluit een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het bestuursorgaan dat het besluit 
heeft genomen (zoals college van bur-
gemeester en wethouders van Velsen 
of burgemeester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD). In 

spoedeisende gevallen kan een voorlo-
pige voorziening worden gevraagd bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank 
Noord-Holland, locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem. Een voorlopige voorziening 
kan alleen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is ingediend. 
De verzenddatum van het besluit is tus-
sen haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Oosterduinweg 29, uitbreiden en verande-
ren voormalige drukkerij naar 4 zelfstan-
dige appartementen (04/08/2020) 15473-
2020
De Ruyterstraat 95, plaatsen dakopbouw in-
clusief dakkapel (05/08/2020) 73809-2020
Kanaalstraat 71, wijzigen kantoor in een 
appartement (nr. 3) (06/08/2020) 30829-
2020
Oranjestraat 2 (hoort bij Kanaalstraat 71), 
wijzigen kantoor en verdieping in 3 apparte-
menten (nrs. 1, 5 en 6), plaatsen dakraam en 
realiseren dakterras (06/08/2020) 30831-
2020

Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben omgevingsvergun-
ning geweigerd voor: 
Santpoort-Noord
Hoofdstraat 270, legaliseren aangepaste 
erfafscheiding (07/08/2020) 63699-2020

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning 
Het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben omgevingsvergun-
ning buiten behandeling gesteld voor: 
Velsen-Noord
Geelvinckstraat 83, plaatsen dakopbouw 
(achterzijde) en veranderen kozijnen 
(06/08/2020) 64975-2020

Besluiten

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.

Gaat u met dit mooie weer naar het strand? 
Op initiatief van burgemeester Frank Da-
les staan vanaf vandaag bij de strandopgan-
gen van IJmuiden aan Zee, IJmuiderslag en 
Reyndersweg in Velsen-Noord deze matrix-
borden. Houd bij een bezoek aan het strand 
de vlaggen en borden van de reddingsbriga-
de in de gaten. Deze informatie staat in het 

Nederlands, Engels en Duits. 

Wilt u weten welke vlaggen reddingsbriga-
des gebruiken, kijk op: 
www.reddingsbrigade.nl 

Wij wensen iedereen een fi jne en veilige dag 
op het strand. 

Matrixborden bij 
strandopgangen
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Ingezonden brieven
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Anoniem ingezonden brieven 
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Let op
Nadrukkelijk  maken wij  u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of  tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
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uitgever!

Privacy
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www.jutter.nl/privacy

Milieu
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papier van verantwoor-
de herkomst.
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COLOFON Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

Afgelopen weekend en deze 
week zouden we hebben kun-
nen genieten van PreSail en Sail 
2020, ware het niet dat dat rot-
tige virus roet in het eten heeft 
gegooid. Het weer zou in elk ge-
val prima meegewerkt hebben! 
Hoe mooi zou het zijn geweest 
om met dit zomerse weer te ge-
nieten van al die prachtige zeil-
schepen die zich dagenlang voor 
en rond IJmuiden zouden verza-
melen om woensdag met de Sail 
In over het kanaal van IJmuiden 
naar Amsterdam te varen? Laat ik 
maar stoppen met deze dromen; 
over vijf jaar krijgen we een nieu-
we kans.

Toch waren we deze typische 
Sail-dagen niet geheel verstoken 
van tallships. Zo kregen we vo-
rige week donderdagavond be-
zoek van de ruim honderd jaar 
oude Nederlandse driemast-
schoener Oosterschelde. Zij is ge-
bouwd in 1917/1918 en inmid-
dels het grootste gerestaureerde 
Nederlandse zeilschip. Vanuit de 
thuishaven Rotterdam wordt de 
Oosterschelde ingezet voor rei-
zen over de wereldzeeën, bedrijf-
stochten en partijen. Dit alles om 
in haar onderhoud te voorzien.
Vrijdag voer de Oosterschelde 
naar zee en hees tussen de pie-

ren haar zeilen. Na een tochtje 
over zee, keerde zij terug en voer 
zij via de Zuidersluis richting Am-
sterdam. De Oosterschelde was 
het decor voor opnames voor het 
NOS-programma SAIL Away, dat 
woensdag 12 augustus is uitge-
zonden. In het programma volg-
de de Oosterschelde de route van 
de Sail-In parade. Tijdens het pro-
gramma zijn beelden getoond 
van vorige edities van Sail en zijn 
de voorzitter van Sail 2020 en 
de schipper van de Oosterschel-
de geïnterviewd. Daarnaast was 
er aandacht voor het ‘varend erf-
goed’. Zaterdagmorgen vertrok 
de Oosterschelde weer vanaf de 
kade bij de Felison Terminal rich-
ting thuishaven.

Kort na het vertrek van de Oos-
terschelde werden we zaterdag-
morgen getrakteerd op de aan-
komst van het volgende tallship: 
de tweemast-topzeilschoener 
Wylde Swan. Dit schip is in 1920 
in Duitsland gebouwd als stoom-
schip, en heeft lange tijd als snel-
le haringjager met de naam Jemo 
dienst gedaan. Tussen 2007 en 
2010 is het schip met de scheeps-
romp als basis herbouwd als zeil-
schoener. Op 11 juni 2010 wordt 
ze als Wylde Swan te water gela-
ten en krijgt thuishaven Makkum. 

Om het schip rendabel te hou-
den wordt de Wylde Swan inge-
zet voor onder meer school-op-
zee programma’s.

In het kader van het ‘Masters-
kip’-programma hebben vijftien 
HAVO en VWO scholieren als trai-
nees op de Wylde Swan de afge-
lopen zes weken een zeiltocht 
gemaakt vanuit Harlingen langs 
Noorwegen, via de Shetland Ei-
landen, om Ierland heen richting 
Frankrijk en via het Kanaal rich-
ting eindbestemming IJmuiden. 
Normaliter zou de Wylde Swan 
met zesendertig trainees van-
uit Cuba hierheen zijn komen va-
ren maar ook hier lag de corona-
crisis dwars. De Wylde Swan zou 
volgens planning wel op tijd voor 
de PreSail en Sail in IJmuiden aan-
komen.

Afgelopen zaterdag was zij dus 
keurig op tijd. Op de kop van de 
haven en even later aan de kade 
bij de Felison Terminal werden de 
trainees opgewacht en verwel-
komd door een grote groep ou-
ders, broertjes en zusjes en groot-
ouders. In plaats van deelname 
aan sail-evenementen worden de 
komende weken vanuit IJmuiden 
zeilkampen van een week ge-
organiseerd. We gaan de Wylde 
Swan de komende tijd hier dus 
vaker zien!

Op de foto, gemaakt vanaf de kop 
van de haven, zien we de Ooster-
schelde net buiten de pieren on-
der zeil.

Wekelijks staat Erik Baalbergen aan de hand van een foto stil bij 
een IJmuidens onderwerp naar aanleiding van de actualiteit, een 
bijzondere gebeurtenis, een evenement of gewoon de mooie ta-
ferelen die IJmuiden biedt. In deze a�evering aandacht voor de 
enkele tallships die IJmuiden nog hebben bezocht afgelopen 
weekend, ondanks dat PreSail en Sail niet zijn doorgegaan.

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
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Burgemeester sluit
pand Ampèrestraat 
IJmuiden - De Landelijke Een-
heid van de politie trof op 4 ju-
ni 80 kilogram cocaïne, muni-
tie en kogelwerende vesten aan 
in een bestelauto die vertrok uit 
een pand aan de Ampèrestraat.  
De productie van drugs en illega-
le handel tasten de openbare or-
de en het woon- en leefklimaat 
ernstig aan. De burgemeester is 
daarom genoodzaakt het pand te 
sluiten.
Aannemelijk is geworden dat de 
harddrugs, munitie en kogelwe-
rende vesten in het pand aanwe-
zig zijn geweest. Uit nader onder-
zoek blijkt tevens dat het pand 
aan de Ampèrestraat een rol 
speelt in het drugscircuit. Daar-
om sloot burgemeester Frank 
Dales het pand eind vorige week  
voor de duur van zes maanden. 

Tot vrijdag 5 februari 10.00 uur 
mag niemand het pand betreden. 
,,Ik vind het van groot belang dat 
we deze vorm van criminaliteit 
opsporen en aanpakken’’, aldus 
burgemeester Dales. ,,Dat kun-
nen politie en gemeente niet al-
leen. We hebben daarbij de ogen 
en oren van onze inwoners hard 
nodig. Daarom roep ik alle inwo-
ners van Velsen op om bij de po-
litie te melden als men signalen 
heeft dat in hun buurt drugs ver-
handeld worden of een hennep-
kwekerij of drugslaboratorium 
aanwezig zijn.” 

Melden kan via de bekende num-
mers van de politie (0900-8844 of 
bij spoed 112), maar ook via Meld 
Misdaad Anoniem (0800-7000 of 
www.meldmisdaadanoniem.nl).

In Zee- en Havenmuseum
Tiny Schepers exposeert 
‘Werken in IJmuiden’
IJmuiden - In het Zee- en Haven-
museum exposeert Tiny Schepers 
met schilderijen die zijn geïnspi-
reerd op haar eigen leefomge-
ving: IJmuiden. Tiny is als autodi-
dact begonnen, maar heeft later 
les genomen bij Pauline Bakker 
uit Bergen. Tiny schildert graag 
‘noeste’ onderwerpen in een vrij 
gra�sche stijl, zoals de haven, de 
schepen en de hoogovens, alles 

volop te vinden in IJmuiden of 
omgeving. ‘Voor mij is IJmuiden 
boeiend, mooi, lelijk, veelzijdig, 
maar vooral mijn thuis’, aldus Tiny.
Deze (verkoop) expositie is te zien 
t/m 30 september in de Loodsen-
zaal van het museum. Het muse-
um is geopend op woensdag-, 
zaterdag- en zondagmiddag van 
13.00 tot 17.00 uur. (Foto: aange-
leverd)

Soli Summerschool 
en start nieuw repetitieseizoen
Velsen - Gedurende de zomer-
vakantie heeft Soli de summer-
school in het leven geroepen. Re-
den hiervoor was dat veel muzi-
kanten de repetities gemist had-
den tijdens de coronatijd. Het 
idee werd enthousiast ontvan-
gen en leden van diverse orkes-
ten en zelfs oud-leden hebben sa-
men een achttal avonden corona-
proof gerepeteerd. 
Vanaf volgende week gaan de re-

guliere repetities weer van start 
en kunnen ook nieuwe muzikan-
ten zich weer aanmelden. 
Bij Soli lid worden betekent: In-
terne opleiding tot het HaFaBra 
diploma (theorie en praktijk), een 
instrument in bruikleen, in-huis 
muzieklessen door professione-
le docenten, wekelijkse repeti-
tie in één van de (opleidings)or-
kesten, mogelijkheden om kor-
ting te krijgen op de muziekles-

sen. Uiteraard alles met in acht-
neming van de door corona ge-
adviseerde maatregelen. Gemid-
deld zijn de kosten (muziekles & 
lidmaatschap) ongeveer €60,- per 
maand. 

Geïnteresseerd in muzieklessen, 
neem dan contact op met Ri-
an Schelvis (opleidingen@soli.nl) 
voor meer informatie. (Foto: aan-
geleverd)

De Bibliotheek verruimt
de openingstijden weer
Velsen - Vanaf 17 augustus ver-
ruimt Bibliotheek Velsen haar 
openingstijden. Voortaan is de 
vestiging IJmuiden ook weer op 
woensdagavond open. Natuurlijk 
blijft men de richtlijnen van het 
RIVM volgen. Houdt men de an-
derhalve meter aan en is handen 
desinfecteren, bij binnenkomst 
nog steeds verplicht. De materia-
len dienen via de buitenboeken-
brievenbus ingeleverd te wor-
den, zodat ze eerst nog 24 uur in 
quarantaine kunnen. De collec-
tie, de internetpc’s en een kopje 
ko�e met een krantje of diverse 
tijdschriften staan weer tot ieders 
beschikking. 

Openingstijden
Bibliotheek IJmuiden: ma/di/do/
vr 10.00 – 16.00 uur (selfservice 
van 10.00 tot 13.00 uur), woens-
dag 13.00 – 20.00 uur, zaterdag 
10.00 – 14.00 uur.

Bibliotheek Velserbroek: ma/di/
do/vr 10.00 – 16.00 uur (selfser-
vice van 10.00 tot 13.00 uur), 
woensdag 13.00 – 16.00 uur, za-
terdag 10.00 – 14.00 uur.

Er is gekozen voor meer selfser-
vice, en fullservice uren. Door 
middel van selfservice kunnen 
klanten gebruiken maken van de 
voorzieningen die beschikbaar 
zijn, zoals gratis WIFI, de werk/
computerplekken, de kranten 
en tijdschriften, zelfstandig inne-
men en uitlenen van boeken etc., 
de betaalautomaat of een kop-
je ko�e/thee drinken. Tijdens de 
full service uren is er ook een bi-
bliotheekmedewerker aanwezig 
die informatie en advies kan ge-
ven. 
Ook kun je alle dagen en 24 per 
dag voor informatie en reserve-
ringen terecht op de website: 
www.bibliotheekvelsen.nl. 
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Nieuwe single van Koen Alvarez
IJmuiden - Het meest persoon-
lijke nummer dat hij ooit schreef. 
Zo omschrijft zanger Koen Alva-
rez zijn nieuwe single. 
Anderhalve maand geleden de-
buteerde hij met ‘I don’t know’ en 
inmiddels is de tweede single een 
feit. Het is een gevoelig nummer 

geworden, het kreeg de titel ‘Win’.

Na al eerder muziek te hebben 
uitgebracht met bands als Green-
�eld, Lake Michigan en Lisa & the 
Lumberjacks (te vinden op Spo-
tify), besloot Alvarez om zich dit 
jaar volledig te focussen op het 

schrijven van eigen repertoire. ,,I 
don’t have much, but it’s yours’’, 
zingt de in IJmuiden wonende 
zanger van Spaanse afkomst. 

Het nummer is vanaf 14 augustus 
te beluisteren op alle streamings-
diensten. (Foto: aangeleverd)

Veel IJmuidenaren zullen zich de 
Marnixschool nog herinneren. 
Een oude school in IJmuiden, No-
belstraat/Stephensonstraat. Van 
buiten onaantrekkelijk. Leek op 
een gevangenis. Het had twee 
verdiepingen, een eigen gym-
zaal, plus een zolder. Daar kwam 
nooit iemand.  In de oorlog wer-
den er paarden van Duitsers in 
de school gestald.
In 1974 kwam ik daar als leer-
kracht. Op een avond gebeurde 
het volgende.
Ik zat beneden, in het ‘kamertje’ 
met een andere leerkracht. Ver-
der was de school leeg. Plotse-
ling hoorden we voetstappen, 
boven in de gang. Grote, zware 
voetstappen. Het leek of iemand 
laarzen droeg. Ze gingen tot het 
einde van de gang en weer te-
rug. Daarna stilte. We keken el-
kaar aan…… Is er nog iemand 
in school? Even later hoorden 
we het weer. Toch vreemd! ‘Held-
haftig’ als we waren, besloten 
we te gaan kijken. Maar… eerst 
de schoenen uit! Uit de gym-
zaal haalden we voor de zeker-
heid een honkbalknuppel. Voor-
zichtig gingen we achter elkaar 
de trap naar de bovenverdieping 
op. Ik achteraan. De voetstappen 
verwijderden zich. Boven aan-
gekomen, keken we voorzich-
tig, om de hoek de gang in. Het 
was plotseling stil. Geen voetstap 
meer te horen. En… niets te zien. 
We slopen de gang in en contro-
leerden ieder lokaal en elke nis. 
Niets! Vreemd. 
Toen maar weer terug naar bene-
den, naar het ‘kamertje’. Plotse-
ling hoorden we de zware voet-

stappen uit de gymzaal komen, 
die aan de school vast zat. Het 
werd steeds vreemder. Ook daar 
zijn we op kousenvoeten heen 
geslopen en… opnieuw niets. 
Terug in het ‘kamertje’ hoorden 
we het geluid weer van voet-
stappen in de gang op de boven-
verdieping. We besloten weg te 
gaan uit school.
Dagen later bleek, dat een colle-
ga dezelfde ervaring had gehad. 
Zij heeft sinds dit verhaal, nooit 
meer een stap ’s avonds in school 
gezet.
Bij afbraak van de Marnix, is de 

zolder doorzocht. Niets te vin-
den.
Deze gebeurtenis heb ik jaren-
lang verteld aan mijn groepen. 
Die vertelden het weer door aan 
hun kinderen. Het verhaal over 
de stappen in de gang stond ook 
centraal in een afscheidsmusical. 

Tot op de dag van vandaag 
vraagt men zich af: ‘was het een 
onrustige geest uit oorlogstijd’.  
Of toch… ‘De Geest van Marnix 
van St. Aldegonde’. 
Als antwoord zeg ik: ‘Het verhaal 
is echt gebeurd!’

41 jaar stond hij voor de klas in IJmuiden, meester Serné. Op de Marnixschool, die later plaatsmaak-
te voor Het Kompas. Honderden IJmuidenaren hebben bij hem in de schoolbanken gezeten tussen 
1974 en 2015. Ongezien over straat lopen is er dan ook niet bij voor deze 68-jarige IJmuidenaar. Met 
enige regelmaat zal hij de komende tijd herinneringen ophalen in de Jutter/Hofgeest. Deze week: 
‘Marnix van St. Aldegonde’.

Meester Serné haalt herinneringen opMeester Serné haalt herinneringen op

Zondag in Stadsschouwburg Velsen
Dr. Strangelove in unieke combi 
van speelfilm én theatercomedy
Velsen - Stadsschouwburg Vel-
sen heeft voor haar zomerpro-
grammering beslag weten te leg-
gen op de succesvolle voorstel-
ling Strangelove, die gemaakt 
werd als een van de blikvangers 
van het jaarlijkse zomerfestival 
De Parade. Toen De Parade om 
corona-redenen werd afgebla-
zen, besloten de makers een kor-
te tournee langs een aantal favo-
riete speelplekken te maken. In 
die tournee staat Strangelove op 
zondag 16 augustus twee keer 
(middag en avond) in de Velsense 
schouwburg. Bijzonder is dat het 
theater, dat sinds ruim twee we-
ken zijn theaterzaal ook als �lm-
zaal gebruikt, ’s ochtends voor de 
liefhebbers de bijbehorende le-
gendarische speel�lm ‘Dr. Stran-
gelove’ draait. 

Strangelove is een hardhandige 
comedy over het leven in qua-
rantaine, de pandemie, de globa-

lisering en het einde van de we-
reld, zoals wij die kennen. Uitvoe-
rend gezelschap is het Theater-
collectief ‘Kat Op Het Spek’ dat 
bestaat uit de bevlogen theater-
makers Thijs Prein, Peter Vande-
meulebroecke, Roelof Posthuis 
en Ko van den Bosch (voorheen 
Alex d’Electrique en Noord Ne-
derlands Toneel). 
De drie acteurs maakten met hun 
voorstelling een vervolg op de 
befaamde gelijknamige �lm van 
Stanley Kubrick. Zij kruipen in de 
huid van de Amerikaanse pre-
sident, een bijbehorende kolo-
nel en dito wetenschapper. Het 
drietal heeft zich tijdens de pan-
demie ingevroren en na duizend 
jaar laten ontdooien. Als de pan-
demie is uitgeraasd, zal dat het 
moment zijn dat de aarde leeg is 
en een nieuwe, betere wereld ge-
maakt kan worden. Dat leek hen 
een goed idee. Maar de waanzin 
van de wereld blijkt toch niet he-

lemaal uit te doven…
Dat levert wel een mooie pot ab-
surd-komisch, beeldend theater 
op. Geëngageerd entertainment 
en een verbijsterende rock ’n roll-
cartoon in één. Om met de ma-
kers te spreken: “lachzalf voor de 
door de crisis ontwrichte mens-
heid”
Als service aan de theaterbezoe-
kers programmeert de Stads-
schouwburg Velsen op zondag 
16 augustus om 11.00 uur, voor-
afgaand aan de eerste voorstel-
ling van Strangelove, Stanley Ku-
brick’s legendarische �lm met on-
der anderePeter Sellers.

Dr. Strangelove (speel�lm)
Zondag 16 augustus 11.00 uur, 
entree € 10,-.

Strangelove (theatercomedy)
Zondag 16 augustus 17.00 en 
20.00 uur, entree € 22,50. 
(Foto: aangeleverd)

‘Vogels van de Pier’
Binnenkort verschijnt naslagwerk 
over vogels rond kust van IJmuiden
IJmuiden - De kustlijn bij IJmuiden 
is in veel opzichten een bijzondere 
plek. De ligging, met de duinen op 
een steenworp afstand en de twee 
pieren, die anderhalve kilometer de 
Noordzee in steken, maken het tot 
een geliefde verblijfplek voor vele 
tientallen, zelfs enkele honderden, 
vogelsoorten. Vanuit het hele land 
komen vogelaars daarom al jaren 
naar IJmuiden om vogels te spotten. 
Veelal nemen ze dan ook hun ca-
mera mee om de gevederde vrien-
den mee te kunnen vastleggen. On-
geveer zestig van hen hebben in de 
afgelopen vijf jaar een bijdrage ge-
leverd aan het boek ‘Vogels van de 
Pier’, dat deze maand verschijnt.

De kuifaalscholver, de paarse strand-
loper, de middelste jager en de jan-
van-gent. Het zijn vogels die al-
lemaal één ding met elkaar ge-
meen hebben. Ze zijn gesignaleerd 
in de omgeving van het strand bij 
IJmuiden. En wat te denken van 
een steenuil op de walsen van Ta-
ta Steel? Voor sommige vogels is 
IJmuiden het dagelijkse leefgebied, 
anderen brengen er slechts een kor-
te periode door, op trektocht of om 
bij te komen van een storm op zee. 
Ze vormen een grote bron van inspi-
ratie voor de vele natuurliefhebbers 
die het gebied bezoeken. 
Het boek ‘Vogels van de Pier’ is een 
ode aan alle vogels die er ooit langs-
kwamen. Het laat zien dat natuurbe-
leving op onverwachte plekken een 
hoge vlucht kan nemen. In het boek 
worden alle waargenomen vogels 

beschreven, van de meeste exem-
plaren zijn bovendien prachtige fo-
to’s toegevoegd. Een waar genot 
dus voor de echte vogelliefhebber 
om te bekijken, maar eigenlijk voor 
iedereen die al het moois van de na-
tuur weet te waarderen een aanra-
der.

Dat laatste beaamt ook Amsterdam-
mer Rinus Kreeft. Al dertig jaar heeft 
hij een strandhuisje in IJmuiden en 
geregeld is hij zelf op de pier of in 
de duinen te vinden voor een wan-
deling. ,,Ik ben geen vogelaar, maar 
wel een vogelliefhebber. Als ik daar 
loop, kijk ik altijd naar de vogels en 
probeer ik ze te herkennen.’’ Als een 
van de eersten kreeg Rinus het boek 
‘Vogels van de Pier’ al in handen. Hij 
is er zeer enthousiast over: ,,Het is 
echt heel mooi gemaakt. Zeker een 

aanrader voor iedereen die van vo-
gels houdt. Ik was eigenlijk verbaasd 
hoeveel vogelsoorten hier komen. 
Het deed me bese�en dat ik nog 
wel een paar dagen op de pier moet 
blijven!’’ 
Het boek ‘Vogels van de Pier’ be-
vat naast beschrijvingen van de vo-
gels ook informatie over de herfst-
trek, storm en bedreigingen voor 
de vogels. De samenstelling werd 
verzorgd door Jelle van der Helm, 
Dick Groenendijk en Roy Slaterus. 
Het eerste exemplaar werd afgelo-
pen donderdag door Jelle van der 
Helm overhandigd aan burgemees-
ter Frank Dales.
Vanaf 28 augustus ligt het in de 
boekhandels, het boek wordt uit-
gegeven door Noordboek Natuur. 
(Tekst: Bos Media Services, foto’s: 
aangeleverd)
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Een breed strand met twee pieren die 1,5 kilometer de 
Noordzee in steken met op de ‘achtergrond’ duinen en een 
belangrĳ ke haven en grote industrieën in de skyline.

Vogelaars uit het hele land, vissers en inwoners van Ken-
nemerland komen naar de pieren van Ĳ muiden om uit 
te waaien, te vissen of om er van vogels te genieten. De 
auteurs van Vogels van de Pier komen er soms dagelĳ ks 
om er zeevogels te kĳ ken en omdat altĳ d de kans bestaat 
bĳ zondere vogels waar te nemen tĳ dens de trek of bĳ voor-
beeld na fl inke stormen op zee. Niet voor niets zĳ n er meer 
dan 300 vogelsoorten gezien, waaronder aansprekende als 
Kuifaalscholver, Paarse Strandloper, Middelste Jager, Jan-
van-gent en Velduil. Voor natuurfotografen zĳ n landschap 
en vogels een inspiratiebron om foto’s te maken met een 
extra - wat rauwe - dimensie.

Vogels van de Pier is een ode aan al die vogels die ooit 
langskwamen. Vastgelegd in schitterende beelden. Het laat 
zien dat natuurbeleving op onverwachte plekken een hoge 
vlucht kan nemen.

VOGELS VAN

DE PIER

Informatiebijeenkomst verduurzamen
Santpoort-Zuid - Energiek Velsen 
organiseert twee informatieavon-
den, waarbij inwoners van Sant-
poort-Zuid en andere delen van Vel-
sen van harte welkom zijn. Er wordt 
algemene informatie gegeven over 
het verlagen van energiekosten en 

welke maatregelen er mogelijk zijn. 
Tevens zijn er speeddate-gesprek-
ken met energiecoaches die op spe-
ci�eke vragen ingaan. Lokatie: op 
het terras van Restaurant Boschbeek, 
Wüstelaan 75 in Santpoort-Zuid. Er is 
plaats voor maximaal 40 personen! 

De data en tijden zijn: woensdag 19 
augustus om 19.30 uur en woensdag 
26 augustus om 19.30 uur. Meer in-
formatie en aanmelden is te vinden 
via de homepage van Energiek Vel-
sen en op de pagina www.energiek-
velsen.nl/santpoort-zuid.
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Pieter Vermeulen Museum
nieuw verkooppunt Museumkaart
Driehuis - Vanaf heden kunnen 
bezoekers bij het Pieter Vermeu-
len Museum een Museumkaart 
aanscha�en. Deze Museumkaart, 
bij velen waarschijnlijk nog be-
kend als Museum Jaarkaart, is de 
sleutel tot meer dan 400 musea in 
Nederland.

Door het kopen van een (voorlo-
pige) Museumkaart ondersteunt 
de bezoeker het Pieter Vermeu-
len Museum. Van elke verkoch-
te (voorlopige) kaart ontvangt 
het museum namelijk een geld-
bedrag.

Ruim 1,4 miljoen mensen hebben 

een Museumkaart. En die maakt 
het wel heel makkelijk een muse-
um binnen te stappen. Bij ieder-
een in de buurt zijn verrassende 
collecties en bijzondere tentoon-
stellingen te vinden. Ons éch-
te goud is vaak dichterbij dan je 
denkt! En het Pieter Vermeulen 
Museum, in 2018 ook nog eens 
beloond met de titel Kidsproof-
museum, maakt die verwachting 
helemaal waar!
Aan de balie van het Pieter Ver-
meulen Museum kan men kiezen 
voor een voorlopige kaart voor 
volwassenen en/of een kaart voor 
kinderen tot en met 18 jaar. Deze 
voorlopige kaart moet dan bin-

nen 1 maand geregistreerd wor-
den. Bij deze registratie wordt om 
een pasfoto gevraagd. Na regi-
stratie wordt de de�nitieve kaart 
thuis bezorgd. In de tussentijd 
kan de voorlopige kaart een (be-
perkt) aantal keer worden ge-
bruikt.
Prijzen: Museumkaart volwasse-
nen bij aanschaf € 64,90 (inclusief 
€ 4,95 administratiekosten). 
Museumkaart jongeren tot en 
met 18 jaar bij aanschaf € 32,45 
(inclusief € 4,95 administratiekos-
ten).

Voor meer informatie: www.pie-
tervermeulenmuseum.nl.

Funband Soli brengt aubade aan 
95-jarige in serviceflat De Luchte
Driehuis - Op maandagoch-
tend 10 augustus had de Fun-
band van Soli de primeur om 
na de lock down vanaf maart 
een coronaproof-optreden te 
mogen verzorgen. In de tuin 

van serviceflat De Luchte in 
Driehuis werd ‘s ochtends een 
jarige Job van 95 een wellui-
dende aubade gebracht. 
Aansluitend speelde de Fun-
band nog even een paar num-

mers bij Soli-lid Sine Abma 
voor de deur om hem een hart 
onder de riem te steken. Hij 
heeft het optreden bijzonder 
gewaardeerd. (Foto: aangele-
verd)

Joris Bergman weer de beste 
buikschuiver van Nederland
Santpoort/Hilversum - Hoe 
hij het telkens weer voor elkaar 
krijgt? Joris Bergman heeft zelf 
geen �auw idee. Maar hij is er we-
derom in geslaagd om de langste 
buikschuiver te maken. Na zeven 
keer de eerste plaats te hebben 
gepakt in Santpoort, gleed hij 
maandagochtend als enige he-
lemaal door tot het einde van de 
vijftig meter lange baan. ,,Ik heb 
werkelijk geen idee wat ik anders 
doe dan de anderen. Ik doe elk 
jaar hetzelfde kunstje, zonder er 

bij na te denken.’’
Het concept is simpel. Je neemt 
een aanloop, laat je plat op je 
buik op de ingezeepte baan val-
len en je schuift vanzelf over de 
baan. Wie het verste komt, wint 
het kampioenschap. Dit keer 
werd dat uitgeschreven door Ra-
dio 538 in het kader van de Zo-
mer Top 538. Het verschil in de 
geschoven afstand met de num-
mer twee van het klassement is 
maar liefst dertien meter. ,,En ik 
had nog wel een paar meter door 

kunnen glijden’’, zegt Joris Berg-
man. ,,Maar de baan is niet lan-
ger.’’ Overigens is dat exact dezelf-
de baan als jaarlijks ook in Sant-
poort staat. ,,Die baan komt uit 
Voorhout, volgend jaar wordt het 
kampioenschap daar gehouden. 
Dan ben ik ook van de partij.’’ 
Uit handen van 538-DJ Wietze de 
Jager en sidekick Klaas van der 
Eerden ontving Joris, alias ‘De Na-
vel’, maandag de speciale buik-
schuifbokaal ter ere van zijn bij-
zondere prestatie.

Van links naar rechts Joris Bergman, Klaas van der Eerden en Wietze de Jager. (Foto: aangeleverd)

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

14 AUGUSTUS

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

Velserduin Zomerfeest met Ma-
riska van Kolck en Erwin Fillee. 
(Foto: aangeleverd)

Buiten-rondleiding Bunkermu-
seum IJmuiden, 19.00-21.00 uur. 
Aanmelden: www.bunkermuse-
um.nl.

15 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)

KidsSchuimDisco op het midden-
plein in Winkelcentrum Velser-
broek, 11.00-15.00 uur. Alle kin-
deren mogen gratis meedoen, 
wel zelf een handdoek en droge 
kleren meenemen. (Foto: aange-
leverd)

Museumhuis Beeckestijn open 

van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 
4 euro p.p. Tickets uitsluitend on-
line via www.museumhuizen.nl. 
(Foto: Arjan Bronkhorst)

Films in de Stadsschouwburg Vel-
sen: 11.00 uur Portrait de la jeu-
ne �lle en feu, 14.00 uur The King-
maker: Imelda Marcos (foto: aan-
geleverd), 17.00 uur Never Rarely 
Sometimes Always en 20.00 uur 
Midsommar.

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)

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

Film in de Stadsschouwburg Vel-
sen: 11.00 uur zondagmiddag-
klassieker: Dr. Strangelove or: 
How I Learned to Stop Worrying 
and Love The Bomb. (Foto: aan-
geleverd). Om 17.00 en 20.00 uur 
is de theatercomedie Strangelove 
in de stadsschouwburg te zien. 
www.stadsschouwburgvelsen.nl.

IVN-excursie: Natuur in de stad 
Haarlem, 11.00 - 12.30 uur. Start 
vóór Albert Heijn (To Go) in het 
station Haarlem CS. Aanmelden 
vooraf is verplicht bij Wim Swin-
kels, 023-5293302. (foto: aange-
leverd)

Zomerconcert Flowertown Jazz-
band in Cultureel Centrum De 
Stompe Toren, Kerkweg 26 in 
Spaarnwoude, 12.00 uur. Open-
luchtconcert. De toegang is gra-
tis. (Foto: aangeleverd)

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

▲

uur. Entree gratis. (Foto: aange-
leverd)

Zomerconcert in Sociëteit Ver-
eeniging Haarlem, Zijlweg 1, 
12.30 uur: Anastasia Feruleva cel-
lo en Frank van de Laar piano. 
€15,- voor leden, €20,- voor niet 
leden. Verplicht aanmelden via 
www.societeitvereeniging.nl. (Fo-
to: aangeleverd)

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

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)

Rondleiding beeldenpark Een 
Zee van Staal in Wijk aan Zee. 
Aanvang 14.00 uur, hoek van de 
Bosweg en de Reyndersweg in 
Wijk aan Zee. www.eenzeevan-
staal.nl. Deelname is gratis. (Foto: 
aangeleverd)

Heide-excursie in de oude dui-
nen van de Zilk, 14.00-16.00 uur. 
Aanmelden vooraf is verplicht via 
ericvanbakel@hetnet.nl. (Foto: 
aangeleverd)

18 AUGUSTUS

Films in de Stadsschouwburg Vel-
sen: 11.00 uur Never Rarely Some-
times Always en 14.00 uur Books-
mart (foto: WW Entertainment).

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

Informatiebijeenkomst Energiek 
Velsen over het verduurzamen 
van je huis op het terras van Res-
taurant Boschbeek, Wüstelaan 
75 in Santpoort-Zuid, 19.30 uur. 
Ook woensdag 26 augustus. Er is 
plaats voor maximaal 40 mensen 
er avond, Aanmelden: www.ener-
giekvelsen.nl/santpoort-zuid.
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Haarlemse Boodschappenservice 
ook voor inwoners van Velsen
Regio - Eind maart startten jon-
gerenorganisatie Triple ThreaT 
en vervoersorganisatie Zoefzoef 
een gratis boodschappendienst 
voor ouderen en mensen met 
een zwakke gezondheid. Nu Tri-
ple ThreaT zijn (sport)activitei-
ten weer grotendeels kan opstar-
ten, heeft de organisatie de bood-
schappenservice overgedragen 
aan jongerennetwerk CitySha-
pers. Met de inmiddels omvang-
rijke vrijwilligersachterban staat 
deze club te popelen om aan de 
slag te gaan. 
Jurrin Reckers, oprichter van City-
Shapers, vertelt: ,,Iets doen voor 
een ander en sociaal contact sti-
muleren zijn dingen die we be-
langrijk vinden bij CityShapers. 
De boodschappenservice sluit 

hier mooi op aan, en met de vele 
jonge vrijwilligers die zich in kor-
te tijd hebben aangemeld kun-
nen we meteen de handen uit de 
mouwen steken.”
De afgelopen maanden hebben 
de jongeren van Triple ThreaT 
en bezorgers van ZoefZoef fan-
tastisch werk verzet. Elke werk-
dag stonden ze ’s ochtends vroeg 
klaar om de boodschappenlijstjes 
aan te nemen en de winkel in te 
gaan. Maar doordat nu de sport-
activiteiten van Triple ThreaT en 
het ouderenvervoer van ZoefZoef 
weer worden opgestart hebben 
ze hier minder tijd voor, en werd 
CityShapers gevraagd om het 
over te nemen. 
De betrokken partijen verwach-
ten dat er voorlopig nog wel een 

behoefte bestaat aan de bood-
schappenservice. Inmiddels is de 
honderdste klant verwelkomd en 
het aantal blijft groeien. Boven-
dien is de bezorging een mooi so-
ciaal contactmoment. ,,Het zou 
helemaal mooi zijn als er uit dit 
project ook weer langdurige con-
tacten ontstaan tussen onze vrij-
willigers en de mensen die ge-
holpen worden”, laat Jurrin we-
ten. ,,Dat hebben we bij andere 
projecten ook al gezien, en is uit-
eindelijk het beste resultaat dat je 
kunt wensen.”

Wil men gebruik maken van de 
service? Neem dan contact op 
met CityShapers: 06 52046181 
of per e-mail: jurrin@citysha-
pers.nl.

Coronacrisis maakt watervraag van thuisblijvers onvoorspelbaar

Deze zomer geldt: elke druppel telt

Regio - Afgelopen twee jaar 
voerden de drinkwaterbedrij-
ven in ons land actief campag-
ne om bewuster om te gaan 
met water. Moeten we ons zor-
gen maken? ,,In Noord-Holland 
vormt de hoeveelheid water 
niet snel een probleem”, zegt 
droogtecoördinator Paul Wes-
selius van PWN, het bedrijf dat 
bijna heel Noord-Holland van 
schoon drinkwater voorziet. 
,,Onze belangrijkste bron is het 
IJsselmeer en die bron raakt 
niet zomaar leeg. Toch is het 
belangrijk om drinkwater niet 
te verspillen, want aanhouden-
de warmte en droogte kunnen 
ook bij ons voor spanning in de 
waterlevering zorgen.”

Per dag gebruikt elke inwoner 
van Nederland gemiddeld bijna 
120 liter drinkwater. Nog geen 
liter daarvan drinken we op; de 
rest zit in andere huis-tuin-en-
keukentoepassingen. De wc 
doortrekken kost bijvoorbeeld 
al gauw 8 liter en bij een dou-
chebeurt spoelt zo’n 70 liter weg 
door het putje. Op warme, dro-
ge dagen schiet het gebruik ver-
der omhoog als mensen massaal 
hun tuin gaan sproeien en op-
zetzwembaden neerzetten. Dat 
sproeien kost gemiddeld 6 à 7 li-
ter water per minuut en voor het 
vullen van een zwembad gebruik 
je ook ongemerkt heel veel wa-
ter. Het zijn vooral deze piek ver-
bruiken die belastend kunnen 
zijn voor de drinkwatersystemen.

Op volle toeren
De afgelopen twee jaar hield het 

hoge verbruik door het mooie 
weer lang aan. En ook dit jaar 
was het al vroeg warm en droog. 
Het gevolg was dat het drink-
watergebruik ineens hard steeg 
en veel productielocaties de af-
gelopen maanden op volle toe-
ren draaiden om aan die stijgen-
de vraag te voldoen. ,,Tot nu toe 
ondervonden we bij PWN geluk-
kig nog geen acute problemen”, 
vertelt Wesselius. ,,Onze produc-
tielocaties kunnen veel aan. Maar 
het is wel net alsof je continu 180 
kilometer per uur op de snelweg 
rijdt. Dan moet je extra alert zijn 
en als het lang aanhoudt, is het 
niet erg comfortabel.”

Files in het waternet
Wat bij een extreem hoge drink-
watervraag kan gebeuren, is dat 
op sommige plekken de druk in 
de leidingen afneemt. Dan ont-
staan er als het ware �les in het 
netwerk en staat er extra druk 
op de waterkelders die de bu�er 
vormen voor extra vraag. 
Vooral tijdens piekuren is dat ri-
sico aanwezig: ’s ochtends als bij-
na iedereen gaat douchen en ’s 
avonds als de tuinsproeiers aan 
gaan en de pannen op het vuur. 
,,We roepen onze klanten daar-
om op om tijdens een warme, 
droge zomer, vooral tussen 6.00 
en 9.00 uur ’s morgens en tussen 
18.00 en 23.00 uur ’s avonds, ex-
tra bewust om te gaan met wa-
ter en bijvoorbeeld niet de tuin 
te sproeien. 
Ook andere drinkwaterbedrijven 
voeren campagne. Zo versterken 
onze boodschappen elkaar. De 
afgelopen jaren pakte dat goed 

uit: het watergebruik daalde toen 
met 15 procent. Daarmee werd 
de situatie weer genormaliseerd.”

Elke druppel telt!
De kans dat we deze zomer op-
nieuw met lange periodes van 
warmte en droogte te maken 
krijgen, is aanwezig. Dit jaar be-
gon in maart alweer droger en 
warmer dan vorige jaren. En dat 
terwijl we allemaal aan huis zijn 
gebonden vanwege de corona-
crisis. Massaal kopen we nu op-
zetzwembadjes en investeren we 
in onze tuinen. Daarom is onze 
boodschap nu extra van kracht: 
wees bewust met water. Elke 
druppel telt daarbij. 

Niet alleen in de zomer, maar het 
hele jaar door, ieder jaar. Want de 
voorspelling is dat klimaatveran-
dering vaker langdurige droog-
teperiodes met zich mee gaat 
brengen. Dat maakt het belang 
om duurzaam met drinkwater 
om te gaan alleen maar groter.

Blik in de toekomst
Behalve dat lange droge peri-
odes vaker gaan voorkomen, 
neemt de vraag naar drinkwa-
ter toe. Onder andere doordat 
de bevolking groeit en er steeds 
meer kleine huishoudens zijn. Ter 
vergelijking: een eenpersoons-
huishouden gebruikt gemiddeld 
51.000 liter drinkwater per jaar, 
tegenover 191.000 liter voor een 
vierpersoonshuishouden. Ook 
de economische voorspoed drijft 
de vraag op. Als de huidige trend 
doorzet, hebben we in 2050 met 
z’n allen veel meer drinkwater 
nodig dan nu.
,,Met dat scenario in het vooruit-
zicht kijken we samen met ande-
re partijen alvast uit naar bron-
nen die in de toekomst ingezet 
kunnen worden om aan de stij-
gende vraag te voldoen”, besluit 
Wesselius.
 
Tips om geen kraanwater te 
verspillen
• Neem een douche in plaats van 
een bad en douche wat korter.
• Vanwege de coronacrisis was-
sen we extra vaak onze handen. 
Zet de kraan uit tijdens het inze-
pen.
• Plaats een regenton in de tuin 
en vang regenwater op. Dit kunt 
u tijdens droge dagen gebruiken 
om de planten water te geven.
• Geef in de tuin alleen de plan-
ten water die het nodig hebben 
en gebruik hiervoor liefst een 
gieter.
• Dek ook kleine zwembad-
jes ’s avonds af, zodat het water 
schoon blijft om nog een keer te 
gebruiken.
• Was uw auto niet met de hand, 
maar ga naar de carwash of nog 
liever: sla de wasbeurt een keer-
tje over. (Foto: aangeleverd)

Invoering CoronaMelder in Noord-
Holland gepland op 1 september
Regio - Achter de schermen 
wordt hard gewerkt aan de coro-
navirus-app CoronaMelder. Deze 
app, die mogelijk per 1 septem-
ber landelijk ingevoerd wordt, 
is een aanvullend middel op de 
RIVM-richtlijnen om een tweede 
coronagolf te voorkomen. Vanaf 
half augustus wordt in de prak-
tijk getest hoe CoronaMelder 
werkt in aanvulling op het regu-
liere bron- en contactonderzoek 
van de GGD. In de tweede helft 
van augustus spreekt de Tweede 
Kamer zich uit over CoronaMel-
der. Of je de app wilt gebruiken, 
bepaal je zelf.

Het coronavirus is nog steeds in 
Nederland. Ook in Noord-Hol-
land. Daarom is het belangrijk 
alert te blijven en je te houden 
aan de basisregels: houd 1,5 me-
ter afstand, werk zoveel mogelijk 
thuis, vermijd drukke plekken en 
was vaak je handen. Heb je klach-
ten? Blijf dan thuis en laat je tes-
ten. Alleen als nieuwe besmettin-

gen snel worden ontdekt, kun-
nen we elkaar beschermen. Co-
ronaMelder helpt hierbij. Dank-
zij de app krijgen meer mensen 
in korte tijd bericht dat ze in de 
buurt zijn geweest van een be-
smet persoon. Dit kan een beken-
de zijn, maar bijvoorbeeld ook ie-
mand bij wie je in de buurt zat in 
het openbaar vervoer die ook de 
app op zijn of haar telefoon had 
staan. Hierdoor bereikt Corona-
Melder, ter aanvulling op het re-
guliere bron- en contactonder-
zoek van de GGD, ook mensen die 
een besmet persoon niet kent of 
herinnert. Doordat al die mensen 
zich eerder kunnen laten testen, 
wordt de kans op verdere ver-
spreiding van het virus beperkt.

Vijf wist-je-datjes 
over CoronaMelder
De app is nog in ontwikkeling. 
Eind augustus wordt beslist of de 
app er komt.
Het gebruik van de app is vrijwil-
lig. Niemand mag je verplichten 

de app te gebruiken.
CoronaMelder werkt met Blue-
tooth, niet met locatiegegevens 
(GPS). De app weet dus niet waar 
je bent en kan je niet volgen.
In de app vul je geen persoonlij-
ke gegevens zoals je naam of te-
lefoonnummer in.
CoronaMelder geeft geen mel-
dingen over actuele besmettin-
gen in de buurt. Daarom is het 
belangrijk ook 1,5 meter afstand 
te houden en veelvuldig je han-
den te wassen.

De komende periode vinden er 
verschillende testen plaatsen. Zo 
wordt de app bijvoorbeeld van-
af 17 augustus in de praktijk ge-
test in de GGD-regio’s Twente en 
Rotterdam-Rijnmond, één van de 
grootste GGD-regio’s in Neder-
land.
 
Lees meer over CoronaMelder op 
www.coronamelder.nl of www.
rijksoverheid.nl/onderwerpen/
coronavirus-app.

Om zwerfafval tegen te gaan
Stichting De Noordzee deelt duizenden 
papieren Schoon Strand-tasjes uit
Regio - Vorig weekend deelde 
Stichting De Noordzee papie-
ren Schoon Strand-tasjes uit op 
de stranden van Scheveningen, 
Noordwijk aan Zee, Zandvoort 
en Egmond aan Zee. De stich-
ting roept daarmee strandgan-
gers op om samen het strand 
schoon te houden. Na een zo-
merse dag blijven de resten van 
een plezierig uitje vaak achter 
als zwerfafval. De afgelopen ze-
ven jaar startte op 1 augustus 
de Boskalis Beach Cleanup Tour, 
waarbij duizenden vrijwilli-
gers in groepen de hele Noord-
zeekust opruimen. Deze groot-
schalige landelijke strandop-
ruimactie is afgelast door CO-
VID-19. Juist nu veel mensen 
vakantie vieren in eigen land 
wil de stichting het belang van 
een schoon strand en een scho-
ne zee benadrukken.

Oproep: laat het 
strand schoon achter
,,Vandaag gaan we met zoveel 
mogelijk strandgangers in ge-
sprek over vervuiling van het 
strand en de zee”, vertelt Marijke 
Boonstra, programmaleider Scho-
ne Zee bij Stichting De Noordzee. 
,,Juist deze zomer genieten veel 
Nederlanders graag van hun ei-
gen Noordzee. Er is in Nederland 
maar liefst 353 kilometer Noord-
zeekust om van te genieten. Na 
een dagje strand is het een klei-

ne moeite om je afval netjes mee 
te nemen en weg te gooien in 
de daarvoor bestemde afvalbak-
ken. Vissen, vogels en zeezoog-
dieren kunnen afval aanzien voor 
voedsel of erin verstrikken, en het 
draagt bij aan de plasticsoep.” La-
ter deze maand bezoekt de stich-
ting dezelfde stranden nogmaals, 
en daarnaast ook stranden in Was-
senaar, Wijk aan Zee, Castricum 
aan Zee en Texel.

Tips voor een schoon strand
Op het papieren Schoon Strand-
tasje staan tips om veilig en co-
ronaproof het strand op te rui-
men. ,,Denk aan 1,5 meter af-
stand houden, afval met een 
handschoen of grijper oprapen 
en je handen goed wassen,” somt 
Boonstra op. ,,We roepen ieder-
een die het strand bezoekt op om 
er goed voor te zorgen: ‘leave no-
thing but footprints’.” Wie meer 
wil doen kan op www.noordzee.
nl/strandopruimen een toolkit 
downloaden met nog veel meer 
tips. Bijvoorbeeld over waar je op 
moet letten als je afval wilt oprui-
men tijdens een strandwandeling. 
Of wat je juist op het strand mag 
laten liggen omdat het een biolo-
gisch aanspoelsel is.

Achtergelaten strandafval 
voornamelijk wegwerpplastic
Het afval dat strandgangers ach-
terlaten is voornamelijk weg-

werpplastic: o.a. sigaretten�lters 
(die bestaan voor 95% uit plas-
tic), plastic zakjes, bekers, rietjes, 
wegwerpbestek, doppen, blikjes, 
�esjes en snoep-, chips- en snack-
verpakkingen. Maar niet al het 
strandafval wordt op het strand 
achtergelaten. Bovenaan de top 
vijf van meest gevonden strand-
afval staat namelijk afval afkom-
stig van de visserij: vispluis, net-
ten en touwen. Ook via de rivieren 
stroomt er afval in zee, zoals wat-
tenstaa�es, tampons en ander sa-
nitair afval dat door de wc wordt 
gespoeld.

Onderzoek maakt mogelijk het 
afval bij de bron aan te pakken
Stichting De Noordzee doet al 
meer dan 15 jaar strandafval-
onderzoek op niet-toeristische 
stranden. ,,Dankzij ons onderzoek 
hebben we een helder beeld van 
wat voor afval er aanspoelt van-
uit zee en op het strand wordt 
achtergelaten,” legt Boonstra uit. 
,,Hierdoor kunnen we het afval-
probleem bij de bron aanpakken. 
Onder andere door te pleiten voor 
statiegeld, door ervoor te zorgen 
dat gemeenten ballonoplatingen 
verbieden, en door mensen ervan 
bewust te maken dat ze makkelijk 
hun steentje kunnen bijdragen. 
Laten we samen zorgen dat ons 
mooie Noordzeestrand schoon 
blijft!” (Foto: Stichting De Noord-
zee)
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DJ staat te draaien op een 
verlaten evenemententerrein
Velsen - Het was een vreemde 
gewaarwording, DJ Barry Brand 
te zien draaien op een leeg gras-
veld. Op de plek waar normaal ge-
sproken in het afgelopen week-
einde Dance Valley zou hebben 
plaatsgevonden, stond nu alleen 
de DJ-booth van Brand opgesteld 
met verder een enorme leegte 
daar omheen. Juist voor een DJ 
is het van belang de sfeer bij het 
publiek te proeven en daarop te 
anticiperen. Maar hoe maak je er 
een groot feest van, als je het pu-
bliek zien noch horen kunt? Het 
lukte Brand uitstekend zich van 
deze taak te kwijten. 
Met een spetterend optreden van 
Latin Village-oprichter D-Rashid 
op het helikopterdeck van Fortei-
land IJmuiden kwam enkele uren 
later een einde aan het allereer-
ste Velsen Virtueel Festival. In een 
zeven uur durend live program-
ma werden oude beelden en in-

terviews gekoppeld aan optre-
dens in coronatijd - op lege festi-
valterreinen en op bijzondere lo-
caties in Velsen. Vooral ‘s avonds 
werd het virtuele festival door 
een groot aantal mensen gevolgd 
vanuit huis, de tuin, op het strand 
of op het terras.

Het was een bijzonder weekein-
de. Vier grote evenementen zou-
den hebben moeten plaatsvin-
den, maar moesten worden ge-
annuleerd. Daarom sloegen Pre-
Sail, Zomerfestival.IJmuiden, 
Dorpsfeest Santpoort, LatinVilla-
ge Festival, Koningsdag, Stads-
schouwburg Velsen en Telstar de 
handen ineen. Dankzij een unieke 
samenwerking kregen de inwo-
ners van Velsen alsnog een festi-
valgevoel. Artiesten als Yorick van 
Norden, Gerard Alderliefste, Full 
Count, Funky Diva Ezz, 100% Pret-
band en The Local Boyzz maakten 

er met elkaar een uniek festival 
van. De huisband van het Velsen 
Virtueel Festival was Drie Vierkan-
te Meter, dat elk festivalblok met 
een toepasselijk lied opende. 
Ondanks de technische onvolko-
menheden kijkt de organisatie 
toch terug op een geslaagd virtu-
eel festival. Tientallen mensen lie-
ten via sociale media weten dat 
ze hadden genoten van de op-
tredens. ,,Het is echt heel bijzon-
der wat we met elkaar hebben 
neergezet’’, aldus initiatiefnemer 
Thijs Huijbens. ,,Dat alle organisa-
ties samenwerken geeft aan hoe 
goed de saamhorigheid is in de 
gemeente. Het is uniek en laten 
we hopen ook eenmalig, want 
we kijken allemaal enorm uit naar 
het moment dat we weer naar 
een gewoon festival kunnen.’’

Door de haperende verbinding is 
met name het eerste blok van het 

programma niet uit de verf geko-
men. Dat blok ging over PreSail 
IJmond. Niet getreurd, want aan-
staande zondag en de zondag 
daarop krijgen de liefhebbers 
een nieuwe kans. Het gehele eve-
nement zal dan normaals te zien 
zijn, zowel via de televisiekanalen 
van RTV Seaport als via YouTube. 
Het Velsen Virtueel Festival werd 

mede mogelijk gemaakt door 
de gemeente Velsen (IJmuiden 
Rauw aan Zee), Provincie Noord-
Holland, Rabobank, Zeehaven 
IJmuiden, Forteiland IJmuiden, 
No Nonsense Producties, Stich-
ting PreSail Havenfestival IJmui-
den en Stichting Citymarketing 
Velsen|.IJmuiden. (Foto’s: Machiel 
Kraaij)Yorick van Norden.

Peter van de Meerakker, algemeen directeur van Zeehaven IJmuiden en Jerry Notenboom, directievoorzitter van 
de Rabobank Haarlem-IJmond, twee organisaties die het festival mede mogelijk hebben gemaakt.

Met een spetterend optreden van Latin Village-oprichter D-Rashid op het helikopterdeck van Forteiland IJmui-
den kwam zondagavond om tien uur een einde aan het allereerste Velsen Virtueel Festival.

De mannen van Drie Vierkante Meter.
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Hittegolf!!
Het is even na half twee. Van ver-
keersdrukte op de weg naar de 
Kennemer Boulevard is geen 
sprake. Sterker nog, er staat niet 
één auto te wachten voor de 
slagboom. Kennelijk hebben de 
strandbezoekers het advies om 
met de �ets te komen, ter har-
te genomen. En inderdaad, bij 
de strandopgang staan heel wat 
�etsen en ook scooters gepar-
keerd. Toch is het geen enkel pro-
bleem om het stalen ros te kun-
nen stallen, want er zijn nog ze-
ker 150 �etsenrekken beschik-
baar. Voor Anita en Wendy begint 
het middagje strand met een klei-
ne tegenslag, want bij aankomst 
is de snelbinder van een van de 
�etsen losgeschoten en rond de 
as van het wiel gedraaid. Behen-
dig wordt de �ets ondersteboven 
gezet en binnen enkele minuten 
slagen de dames erin om het on-
gemak te verhelpen. Voor Ani-
ta kent het strand van IJmuiden 
nauwelijks nog geheimen. Als 
vrijwilliger van de Reddingsbri-
gade is ze er vaak te vinden, maar 
vandaag komt ze er puur voor de 
ontspanning. Wendy gaat graag 
met haar mee, alhoewel ze eigen-
lijk liever niet in zee zwemt, maar 
in open water elders in de regio. 
Wat brachten de dames mee naar 
het strand? ,,Water, tomaatjes en 
zonnebrandcrème. Gezonde din-
gen dus en zo min mogelijk, want 
dat moeten we allemaal tillen.’’

Het strand blijkt intussen goed 
gevuld te zijn. De zonering, waar-
bij aparte delen voor badgas-
ten en sportievelingen zijn inge-
ruimd, werkt uitstekend. Rond de 
strandopgang liggen de badgas-
ten op hun handdoeken, wat ver-

derop wordt het blokarten beoe-
fend en zo is er voor elk wat wils. 
De exploitanten hebben maan-
denlang geen omzet kunnen 
draaien, maar doen deze week 
goede zaken. ,,Al vóór elf uur wa-
ren alle vierhonderd bedjes ver-
huurd’’, vertelt Lars. Hij helpt, sa-
men met Julius en Indy, de bad-
gasten die een strandbedje of 
windscherm willen huren bij 
Charlotte aan Zee, het bedrijf van 
Charlotte en haar partner Rick. 
,,Maar eigenlijk is dit de echte 
baas’’, lacht Lars, wijzend naar de 
2-jarige Keith. Lars is de zoon van 
Rick en rapporteert: ,,We heb-
ben ongeveer zestig windscher-
men in voorraad, daar is er nu 
nog één van beschikbaar.’’ Samen 
met zijn collega’s vermaakt hij 
zich prima met dit werk, al begon 
de dag voor hen wat moeizaam. 
,,Toen we om half zeven vanoch-
tend hier aankwamen, zagen we 
dat het touw van een stapel bed-
jes was losgemaakt. We stape-
len er veertig op elkaar en die zit-
ten met een touw vast. Iemand 
had het touw eraf gehaald en vier 
bedjes ontbraken. Die vonden we 
terug in zee, gelukkig nog net op 
tijd, voordat ze onder water zou-
den verdwijnen.’’

Wat verder richting de branding 
klinkt zachtjes de relaxte reggae-
muziek van UB40 uit een speaker. 
Ernaast ligt Femi uit Alphen aan 
den Rijn te genieten van zowel 
de muziek als het mooie weer. 
,,Ik ben een echte muziekliefheb-
ber’’, reageert hij desgevraagd. 
Dat hij zijn favoriete muziek ook 
meeneemt naar het strand, le-
vert hem over het algemeen al-
leen maar positieve reacties op. 

Zijn vriendin en twee kinderen 
(3 en 5) zijn intussen al richting 
het water gelopen. Waarom koos 
het gezin voor IJmuiden? ,,Sche-
veningen zat al vol. Vanwege co-
rona bekijken we eerst waar het 
rustig is. Het werd IJmuiden. We 
hebben helemaal geen �le ge-
had onderweg hierheen. Ik heb 
mijn vriendin en de kinderen zo 
dicht mogelijk bij het strand af-
gezet met de spullen en daarna 
heb ik de auto geparkeerd.’’ Wat 
verderop proberen Gabriella (8) 
en haar broertje Stefano (7) een 

potje badminton te spelen. De 
wind speelt hen echter parten, 
want de shuttle vliegt alle kanten 
op, behalve de goede. Als daar-
na het ding na vier vergeefse po-
gingen nota bene pardoes tussen 
vader Tom en moeder Tamara be-
landt, die languit van de zon ge-
nieten, krijgt het meisje een idee. 
Ze besluit om de speelrichting 
negentig graden te draaien, zo-
dat haaks op de wind wordt ge-
speeld.

Tom en Tamara zijn inmiddels vijf-
tien jaar samen en kozen voor de-
ze warme zomerse dag IJmuiden 
als reisbestemming. Geen voor de 
hand liggende keuze, wanneer je 
weet dat het gezin in Maastricht 
woont. ,,Twee uur en drie kwar-

tier rijden’’, zegt Tom. Hij draait er 
zijn hand niet voor om, al is het 
maar voor één dagje. We verlaten 
het viertal en wandelen verder in 
zuidelijke richting. Op het strand 
staat een auto van de Reddings-
brigade. Pure noodzaak, zo blijkt. 
Vanuit de reddingspost is dit deel 
van het strand niet meer goed te 
zien, omdat het duin ernaast in 
de afgelopen jaren steeds ver-
der is aangegroeid. ,,We hebben 
mazzel dat er een windje is op-
gestoken’’, zegt Kees Buis, terwijl 
hij intussen met zijn collega’s de 
omgeving nauwlettend in het 
oog houdt. De wind zorgt voor 
de nodige verkoeling. ,,Het is een 
noordoosten wind en het wordt 
laag water. Dat is het meest gun-
stige wat je kunt hebben’’, weet 

hij uit ervaring. Hij doelt op het 
feit dat het strand daardoor de-
ze middag steeds breder wordt 
en iedereen, ondanks de grote 
toestroom van badgasten, een 
plekje weet te vinden. Maar meer 
mensen betekent ook meer werk. 
,,We zijn hier vast niet voor acht 
uur vanavond klaar. Het mees-
te gebeurt aan het einde van de 
dag.’’

Op het zuidelijke deel van het 
IJmuider strand zijn honden toe-
gestaan. Van die mogelijkheid 
wordt volop gebruik gemaakt. 
Maar ook honden komen soms in 
moeilijkheden. ,,Gemiddeld ha-
len we per jaar zes tot acht hon-
den uit het water’’, vertelt Kees 
Buis. Het blijkt zelfs de aanlei-
ding te zijn geweest om eind ja-
ren 80 het besluit te nemen tot 
instelling van de reguliere zon-
dagsdiensten van de Reddings-
brigade. Buis: ,,Honden springen 
soms spontaan van de pier af, het 
water in. In het verleden gebeur-
de het dan op een zondag wel 
eens dat we niet aanwezig wa-
ren en speciaal voor zo’n melding 
naar het strand moesten komen. 
Dan liep het met zo’n hondje wel 
eens slecht af.’’ Gelukkig gaat het 
in de meeste gevallen wel goed: 
,,Ik heb zelf één keer te maken ge-
had met een dode hond.’’ Waren 
het zo’n dertig jaar geleden nog 
ongeveer dertig honden per jaar 
die uit het water moesten wor-
den gered, tegenwoordig zijn het 
er dus nog hooguit acht, een hele 
vooruitgang. Kunnen eigenlijk al-
le honden even goed zwemmen? 
,,Een labrador kan heel goed 
zwemmen. Die zwemt ons er 
met gemak uit. Het zijn vaak de 
wat kleinere hondjes, die in de 
problemen komen. Ze springen 
soms ergens overheen en heb-
ben niet eens door dat ze in het 
water belanden.’’ (Tekst en foto’s: 
Bos Media Services)

IJmuiden - Met temperaturen boven de dertig graden midden in de vakantieperiode is er eigenlijk 
maar één plek waar velen dezer dagen willen zijn: op het strand. Gelukkig beschikt IJmuiden over 
een breed strand, zodat er voldoende ruimte is om de benodigde afstand tot elkaar te houden en 
zorgeloos te kunnen genieten van het mooie weer. Logisch dus om zaterdagmiddag een verslagge-
ver naar het strand te sturen, om de situatie terplekke te kunnen bekijken.

Gabriella (8), Stefano (7) en vader Tom. Samen met moeder Tamara zijn ze vanuit Maastricht naar IJmuiden ge-
komen.

Blokarten blijft een populaire bezigheid op het strand van IJmuiden.
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Prentenboek cadeau-actie 
succes voor de VoorleesExpress
Velsen - De landelijke leesbe-
vorderingscampagne ‘Geef een 
prentenboek cadeau’ was een 
succes; klanten van Kennemer 
Boekhandel in Haarlem hebben 
maar liefst 26 prentenboeken van 
Woeste Willem aan de Voorlees-
Express Velsen gedoneerd! Voor 
€ 2,50 waren de boeken te koop 
bij Kennemer Boekhandel. Wie er 
eentje extra kocht doneerde deze 
aan de kinderen van de Voorlees-
Express Velsen. 
De VoorleesExpress Velsen, uit-
gevoerd door Bibliotheek Velsen, 
leest voor aan kinderen met een 
taalachterstand. Een vrijwilliger 
doet dit 20 weken lang bij een ge-
zin thuis of wanneer dit niet mo-
gelijk is, digitaal. Bibliotheekad-
viseur Nadine van Oostende be-
dankt alle klanten die een pren-
tenboek van Woeste Willem heb-
ben gedoneerd.
,,k ga ze uitdelen aan onze voor-
lezers. Zij geven het boek dan 
cadeau aan de kinderen uit hun 
voorlees-gezin. Omdat de kinde-
ren die meedoen aan de Voor-
leesExpress Velsen veelal tweeta-
lig worden opgevoed, is dit boek 
extra leuk voor hen. Het boek 
wordt namelijk in 27 verschillen-
de talen voorgelezen.” Je luistert 
de audio-vertalingen van Woes-
te Willem op www.prentenboe-
keninalletalen.nl. Woeste Willem 
is een humeurige en mopperen-
de zeerover. Hij sluit vriendschap 
met het jongetje Frank en vertelt 
hem al zijn avonturen. Het boek is 
niet nieuw, maar verscheen voor 
het eerst in 1992.
De missie van de leesbevorde-
ringscampagne ‘Geef een pren-
tenboek cadeau’ is om alle kin-
deren in Nederland en Vlaande-

ren te laten opgroeien tussen de 
mooiste boeken uit de jeugdlite-
ratuur. Kennemer Boekhandel in 
Haarlem heeft zich hard gemaakt 
voor deze mooie missie en be-
sloten de gedoneerde boeken te 
schenken aan de VoorleesExpress 
Velsen. ,,Met de VoorleesExpress 
Velsen willen we ouders en kin-
deren laten ervaren hoe leuk le-
zen en taal is’’, aldus Nadine van 
Oostende. ,,Ik was dan ook super 
enthousiast toen Mireille de Haan 
van Kennemer Boekhandel voor-

stelde om de boeken van deze 
campagne aan ons te doneren!”
Mireille de Haan is ook voorlezer 
geweest bij de VoorleesExpress 
Velsen. ,,Ik draag dit mooie pro-
ject een warm hart toe en raad 
het iedereen aan om ook een keer 
mee te doen als voorlezer’’, aldus 
Mireille de Haan.  

Lijkt het je ook wat om voorle-
zer te worden bij VoorleesExpress 
Velsen? Neem contact op met 
jwinkel@bibliotheekvelsen.nl. 

In Velserbroek
Dieuwke Bos dertig jaar huisarts
Velserbroek - Aanvankelijk 
werd Dieuwke Bos in de zeven-
tiger jaren uitgeloot voor de 
studie geneeskunde en beraad-
de zij zich op een carrière in een 
kibboets in Israël. Er kwam ech-
ter toch nog ineens bericht, dat 
er een studieplek was openge-
vallen. De studie voelde aan-
vankelijk wat ongemakkelijk. 
,,Ik was altijd een beetje net op 
tijd, met studeren. Maar toen 
de coschappen begonnen was 
ik als een vis in het water. Dat 
voelde meteen goed. Ik ben 
meer een mens van de prak-
tijk”, aldus 63-jarige Dieuwke. 

Zij groeide op in een dorpje in 
Friesland, waar zij samen met een 
vriendin en haar vader, die huis-
arts was, als puber mee mocht 
visiterijden. ,,Hij vertelde bij elk 
huis, elke visite, het verhaal van 
wat zich daar afspeelde. Van een 
beroepsgeheim had ik toen nog 
niet gehoord, maar ik weet wel, 
dat ik toen dacht: dat wil ik ook! 
Ik ben namelijk nogal nieuwsgie-
rig van aard.” 

Over het plezier in haar werk is 
Dieuwke duidelijk. ,,Het vertrou-
wen dat mensen in mij stellen en 
dat zij zoveel van hun leven met 
mij delen, maakt elk patiënten-
contact bijzonder. Ik maak ver-
drietige dingen mee, maar ook 
veel mooie dingen. Je loopt als 
het ware zo nu en dan een stukje 
mee met het leven van mensen”. 
Dertig jaar geleden begon 
Dieuwke een solopraktijk als 
huisarts in jong Velserbroek. ,,Van 
sommige families heb ik vier ge-

neraties in zorg gehad. Sommi-
ge kinderen heb ik bijna geboren 
zien worden en zij worden nu zelf 
ouders. Door sterke familieban-
den komen broers, zussen, vaders 
en moeders uit IJmuiden hier ook 
vaak wonen. Omdat ik voorheen 
in Haarlem-Noord werkte, en Vel-
serbroek nog geen huisarts had, 
kennen een aantal patiënten mij 
nog langer dan 30 jaar. Ik merk 
dat ik nu soms ook meer dan 
vroeger over mijn persoonlijk le-
ven met hen deel, als het de band 
die ik heb opgebouwd, versterkt. 
Ik vind het heerlijk om me in men-
sen te verdiepen, ik zie het als een 
soort puzzel om samen te pro-
beren tot een oplossing van hun 
ziekte of probleem te komen. Het 
werk als huisarts vind ik geweldig, 
praktijkhouder zijn is dat ook. Al 
begon ik in mijn eentje, nu ik deel 
uitmaak van een maatschap is dat 
het allerleukst. We hebben een 
geweldig team. Wat ik belangrijk 
vind, en dat heb ik van mijn va-
der geleerd: stel je nooit boven je 
personeel, heb respect voor ze en 
aandacht, neem ze serieus. En dat 
blijkt nog steeds goed te werken”. 

Het is wel zo dat het vak van huis-
arts langzamerhand zwaarder 
wordt voor Dieuwke. ,,Dat heeft 
ook met mijn leeftijd te maken. 
Vroeger deed ik veel diensten, 
nog net niet �uitend, maar tegen-
woordig kost me dat meer moei-
te. Ook is er een grote administra-
tie met mijn vak gemoeid, en dat 
is net als veel collega’s, niet mijn 
hobby.” 
Voor haar balans geniet Dieuw-
ke in haar vrije tijd van de natuur 

en wandelt en �etst graag. Ook is 
zij liefhebber van katten en vo-
gels. ,,Een wat lastige combina-
tie, die twee diersoorten, maar 
het is nu eenmaal zo,” constateert 
zij droog. 

Als huisarts leidt Dieuwke menig 
basisarts op tot huisarts, een spe-
cialisme als dokter. ,,Ik schat een 
stuk of 15? Het is �jn om mijn ken-
nis en ervaring over te dragen en 
het houdt mij scherp. Ik ben voor-
al een allround dokter, precies zo-
als een ouderwetse huisarts: van 
alles een beetje, maar heb veel 
ervaring in typische vrouwendin-
gen zoals het zetten van spiralen”. 

Anekdotes zijn er teveel om op te 
noemen, maar de eerste, die haar 
te binnen schiet is van een jaar of 
tien geleden. ,,Ik had het ’s mor-
gens altijd behoorlijk druk voor ik 
naar de praktijk ging, en ging al-
tijd haastig de deur uit. Op een 
ochtend zat ik met mijn eerste 
patiënt in de spreekkamer, ik kijk 
naar beneden en zie tot mijn ver-
bijstering dat ik twee verschillen-
de laarzen aan heb! De ene laars 
was bruin en de andere zwart, 
met ook nog een �ink hakver-
schil in hoogte tussen die twee. 
Ik zeg tegen de patiënt: oeps, ik 
heb twee verschillende laarzen 
aan. Hij kijkt en zegt: je ziet het 
bijna niet, maar vervolgens kreeg 
hij zo ongeveer de slappe lach. Ik 
heb de mensen, die mijn spreek-
uur bezochten en mijn collega’s 
die dag een leuke dag bezorgd. 
Nog steeds ben ik wel eens bang 
dat het me nog een keer gebeurt.” 
(Tekst en foto: Arita Immerzeel)

Hartekamp Groep verhuist naar
pand BK Ingenieurs in Velserbroek
Velserbroek - De ondersteu-
nende diensten en de raad 
van bestuur van de Harte-
kamp Groep, die nu gevestigd 
zijn aan de Delftlaan in Haar-
lem, verhuizen naar de Za-
delmakerstraat 150 in Velser-
broek. Donderdag 30 juli te-
kenden Michel Schapers (Ma-
nager Huisvesting & Facili-
tair) en Marlijn Lenselink (be-
stuurder) het nieuwe huur-
contract. 

Het halfronde gebouw aan 
de Zadelmakerstraat is eigen-
dom van BK ingenieurs. Zij heb-
ben hun kantoor op de 3e ver-
dieping. De Hartekamp Groep 
huurt de 1ste en 2de verdie-
ping en gaat gedeeld gebruik 
maken van de begane grond. 
Op de begane grond komen de 
poliklinische spreekkamers die 
nu op de Delftlaan zitten. 

Een reden om te verhuizen is 
dat het pand in Velserbroek 
moderner en energiezuiniger 
is dan het huidige gebouw. Het 
gebouw heeft energielabel A. 
Een tweede belangrijke reden 
is dat in het nieuwe pand acti-
viteiten voor cliënten mogelijk 
zijn. Het plan is om de brasse-
rie en de receptie door cliënten 
te bemannen. Het wordt naast 

een werkruimte ook een ont-
moetingsruimte voor mede-
werkers en cliënten.

De komende maanden wordt 

de verhuizing voorbereid. Ui-
terlijk 1 februari 2021 werken 
alle ongeveer 100 medewer-
kers in Velserbroek. (Foto: aan-
geleverd)

Mooi IJmuiden
IJmuiden - Stel je zit op een bankje op de Kop van de Haven, vakantie in eigen land te houden. De zomer is 
wat koeler dan je zou verwachten, maar het is droog en ook warm genoeg voor een avondje buiten zijn. Je 
houdt anderhalve meter afstand van je vriendin, de bank is ruim genoeg. Het is maandagavond en de zon 
gaat al wat zakken en verschuilt zich soms even achter een wolkje, waardoor er gouden randjes omheen 
verschijnen. Met zicht op Forteiland IJmuiden glijdt dan ineens de Holland Amerika Line voor je langs, om 
de draai naar open zee te maken. Hoe mooi kan je het hebben, hoe mooi kan het zijn? (Arita Immerzeel)

Nadine van Oostende en Mireille de Haan. (Foto: aangeleverd)

Slecht zicht door te hoog duin
LGV wil snelle oplossing 
voor Reddingsbrigade
IJmuiden - Fractievoorzitter Leo 
Kwant van de partij LGV dringt 
er bij burgemeester en wethou-
ders op aan snel maatregelen te 
nemen om het toezicht op het 
strand te verbeteren. 
Al geruime tijd kampt de Red-
dingsbrigade met het probleem 
dat vanuit de reddingspost niet 
het gehele strand is te overzien. 

Dat komt omdat een stuk duin in 
de loop der jaren steeds verder is 
aangegroeid. 
Een camera op het dak voor de 
reddingspost bood aanvankelijk 
uitkomst, maar ook daarmee is 
inmiddels het betre�ende deel 
van het strand niet meer te zien. 
Volgens Kwant kan daardoor de 
veiligheid van de badgasten niet 

meer gegarandeerd worden. Hij 
noemt het, zeker gezien de veel 
voorkomende muistromen, le-
vensgevaarlijk om nu in zee te 
zwemmen, omdat de Reddings-
brigade geen zicht meer heeft. 
Van het college wil hij weten 
welke maatregelen er op zeer 
korte termijn genomen zullen 
worden.
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