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IJmuiden is glimlach armer
IJmuiden - Om het gebied tussen Oud-IJmuiden en de Vissershaven, vanaf de Dokweg tot
en met de kop van de haven,
een betere uitstraling te geven
heeft de gemeente Velsen in samenwerking met ondernemers,
omwonenden en andere belanghebbenden de gebiedsvisie ‘Havenkwartier’ ontwikkeld.

op het opknappen van het terrein tussen de Halkade en de
haven, grofweg tussen de Kruitenstraat en de Dokweg.
Onlangs is de laatste gebruiker van de hal verhuisd, zodat
maandag met slopen kon worden begonnen.
Door het verdwijnen van de hal
is IJmuiden ook een glimlach
kwijtgeraakt.... (Foto’s: Erik Baalbergen)

Onderdeel van deze visie is het
project ‘Viskade’ dat zich richt

Kledingverkoop voor
Beiroet levert 3.500 euro op

Velsen - De Velsense actie voor
slachtoffers van de ramp in Beiroet heeft 3.500 euro opgeleverd. Karin van Houten verkocht zondag samen met vriendinnen kleding bij haar huis in
Driehuis, maar ook op andere
plekken werd geld ingezameld.
Zo haalde de 9-jarige Carlijn
Korf 100 euro op met haar goocheltrucs en doneerden voetbalvrienden uit Doetinchem
250 euro.
De explosie die op 4 augustus grote delen van de Libanese hoofdstad verwoestte, maakte diepe indruk op Karin. Haar
vriendin Joke Nassar-van der
Hoek woont in Beiroet. ,,Haar
gezin is gelukkig gezond, maar
de schade is enorm. Ook op de
plek waar wij dit jaar nog oud
en nieuw vierden. Er zijn heel
veel slachtoffers en honderdduizenden mensen zijn dakloos
geraakt. Je kunt het je gewoon
niet voorstellen. Daarom moest
ik iets doen. Dat de actie dankzij vele vrienden zo’n geweldig
bedrag zou opleveren had ik
niet durven dromen.’’
Op de kledingverkoop in Driehuis kwamen tientallen mensen af die uiteraard werden gewezen op de RIVM-richtlijnen.
Jurkjes, schoenen en shirts verwisselden voor enkele tientjes
van eigenaar. De overgebleven
kleding wordt via een centraal
inzamelpunt verscheept naar
Libanon, zodat het alsnog een
goede bestemming krijgt. Karin: ,,Ook nog leuk om te vermelden is dat er spontaan een
busje voor het huis parkeerde
en vanuit het busje een mini
concert werd gegeven door de
band ‘Drie Vierkantemeter’. Dat

Wij zijn op zoek
naar serieuze

BEZORGERS/STERS
Omgeving:
Kleine Pan en Verbrande Vlak,
IJmuiden, 225 kranten

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
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WWW.VERSPREIDNET.NL
INFO@VERSPREIDNET.NL
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Senioren op de vuist
in Santpoort-Zuid

trok ook weer mensen aan die
vervolgens kleding kochten of
een donatie deden.’’
De opbrengst van de kledingverkoop gaat naar een man

en zijn gezin die zijn winkel in
fournituren volledig verwoest
zag worden door de explosie.
Joke ziet erop toe dat het geld
goed wordt besteed en dat er

niets aan de strijkstok blijft hangen: ,,Zij zijn alles kwijt. Ik denk
dat we hiermee hun leven redden. Geweldig!’’ (Foto: aangeleverd)

Santpoort-Zuid - Een slepend
conflict tussen bewoners aan
de Van Dalenlaan is zondagochtend geëscaleerd.
Een bewoner uit de wijk meldt
aan deze krant dat meerdere mensen al langere tijd geluidsoverlast zouden ervaren
van een 71-jarige bewoner. Dat
was ook zondag weer het geval, waarop de betrokken bewoner hierop door een buurman werd aangesproken. Het
leidde tot een handgemeen,
waarbij volgens een ooggetuige enkele vuistslagen werden
uitgedeeld. Toen een derde
(eveneens senior) bewoner van
de straat tussenbeiden kwam,
vluchtte de 71-jarige man zijn
woning in.
De buurman schakelde de po-

litie in en deed aangifte van
mishandeling. Daarop besloot
de politie de verdachte aan te
houden. Omdat er niet gereageerd werd op aanbellen, besloot de politie de deur van de
woning te forceren. In de woning werd echter niemand aangetroffen.
Even later kon de man alsnog worden aangehouden, hij
bleek zich te hebben verstopt
in de bergruimte onder de flat.
De verdachte is voor verhoor
overgebracht naar een politiebureau.
Woningcorporatie Brederode
Wonen bevestigt desgevraagd
op de hoogte te zijn dat er iets
speelt in de Van Dalenlaan en
laat weten dat de kwestie de
aandacht heeft.
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Blauwalg Westbroekplas
Velserbroek
In de Westbroekplas is door de aanhoudende warmte blauwalg ontstaan: blauwgroenig water met een drijflaag van troebele algen.

Kom je hiermee in contact, dan kan dat je
huid en ogen irriteren. Krijg je per ongeluk
wat water binnen, dan kun je klachten krijgen als misselijkheid, buikkramp, braken en
diarree. De klachten ontstaan na twaalf uur
en gaan meestal binnen vijf dagen vanzelf
weer over. Wil je uitsluiten dat de klachten
niet worden veroorzaakt door een andere

bacterie of een virus? Bel dan je huisarts.
Ook honden kunnen last krijgen van blauwalgen; laat je hond daarom niet in water met
blauwalgen zwemmen.
Check om te voorkomen dat je ziek wordt
thuis de waterkwaliteit van officieel aangewezen zwemplekken. Kijk hiervoor op www.
zwemwater.nl of in de Zwemwater-app. En
spoel je na het zwemmen in natuurwater altijd goed af onder de douche.

Wijkmobiel in Santpoort-Noord
Op dinsdag 25 augustus 2020 staat het
Sociaal Wijkteam Velsen met de wijkmobiel bij het Burgemeester Weertplantsoen/Hagelingerweg in Santpoort. Tussen 14.00 uur en 16.00 uur staat voor
iedereen een kop koffie en iets lekkers
klaar. De ontmoeting wordt op 1,5 meter
afstand georganiseerd.

In Het Sociaal Wijkteam Velsen werken verschillende organisaties samen uit het maatschappelijk werk, welzijnswerk en wijkverpleging.
Vragen van persoonlijke aard?
Bijvoorbeeld over inkomen en zorg, gezondheid etc.
We gaan graag met u in gesprek, denken mee

en bieden een steuntje in de rug.
Vragen en signalen over de leefbaarheid in
uw buurt?
Naast het Sociaal Wijkteam Velsen sluit
ook een medewerker van de gemeente Velsen, de woningbouwvereniging en politie/
handhaving aan. Inwoners kunnen met hen
signalen uit de wijk uitwisselen en praktische vragen over de wijk bespreken. Denk
aan vragen over prettig wonen, een veilige wijk of een goed idee voor de buurt.
We kijken uit naar een ontmoeting met u.
Sociaal Wijkteam Velsen
088 8876970
contact@swtvelsen.nl
www.swtvelsen.nl

Laat uw paspoort/identiteitskaart thuis bezorgen!
Sinds begin dit jaar kunt u uw paspoort/
identiteitskaart laten bezorgen. Bijvoorbeeld thuis of op uw werk, We bezorgen van maandag tot en met vrijdag
van 08:00 tot 22:00 uur. En op zaterdag
van 08:00 uur tot 18:00 uur. U kiest een
4-uur tijdvenster binnen het dagdeel dat
u het beste uitkomt.

De burgemeester: “Aan het begin van de bestuursperiode hebben de gemeenteraad en
het college uitgesproken dat we onze dienstverlening willen verbeteren. Het bezorgen
van reisdocumenten is hier een mooi voorbeeld van.

De gemeente geeft de bezorging in handen
van een door het Ministerie gecertificeerd
bedrijf. Zo wordt gegarandeerd dat de identiteit van de inwoner op juiste wijze wordt
vastgesteld.
Geef tijdens uw afspraak aan de balie aan dat
u uw reisdocument(en) wilt laten bezorgen.
U kunt uw reisdocument(en) laten bezorgen overal binnen Nederland (behalve op de
Waddeneilanden) voor € 15,00 per bezorging.
Meer weten? https://www.velsen.nl/paspoorten-en-identiteitskaarten-ook-latenbezorgen

‘Wij gaan weer naar school’
Deze week zijn de scholen weer van start
gegaan in Velsen. Dit betekent meer kinderen in het verkeer die lopend of op de
fiets naar school gaan. In de eerste maanden na de zomervakantie ligt het aantal
verkeersslachtoffers hoger dan in de rest
van het jaar.

“Het is voor veel kinderen weer even wennen
nu het weer drukker op de weg wordt”, zegt
Bram Diepstraten, wethouder Verkeer. “Daarom zijn ze extra kwetsbaar in het verkeer. Het
is van groot belang dat iedere weggebruiker extra goed oplet op lopende en fietsende kinderen
in het verkeer nu de scholen weer gestart zijn.
Want elk verkeersslachtoffer is er één te veel.”

Met illustraties van Dick Bruna, die associaties oproepen met kinderen, worden weggebruikers eraan
herinnerd dat de scholen weer zijn begonnen en er weer veel kinderen in het verkeer aanwezig zijn.
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u meer informatie over
vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

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

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

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

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

Aanvragen
Geplaatst op www.overheid.nl (zie Berichten over uw buurt) op 20 augustus2020. Voor informatie kunt u contact
opnemen met afdeling Fysiek Domein
(tel. 140255)
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in
de periode van 1 augustus tot en met 7 augustus 2020 de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van
ontvangst is tussen haakjes vermeld.
IJmuiden
Reaumurstraat
6,
bouwen
woning
(10/08/2020) 82874-2020
Snelliusstraat 2, realiseren dakopbouw
(13/08/2020) 84388-2020
tussen Volendamkade en IJmondhaven, bouwen bedrijfspand (14/08/2020) 84722-2020
Velsen-Noord

Heirweg 1, het legaliseren van groendragers
(13/08/2020) 84090-2020
Santpoort-Zuid
Van Dalenlaan 388, plaatsen geneesmiddelen
automaat (12/08/2020) 83902-2020
Brederoodseweg 41, kappen 29 bomen
(13/08/2020) 84234-2020 (Rijksmonument)
Laurillardlaan 6, kappen boom (14/08/2020)
84843-2020
Velserenderlaan 2, legaliseren
van 4 opslagvoorzieningen en 4 tent/luifel
constructies (14/08/2020) 84848-2020
Santpoort-Noord
Schipbroekenweg 17, plaatsen erker, dakkapel (voorzijde) (14/08/2020) 84744-2020
Driehuis
Driehuizerkerkweg 99, plaatsen extra entreedeur (14/08/2020) 84750-2020
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor
een omgevingsvergunning betrekking
hebben op een bouwactiviteit kunnen
deze worden voorgelegd aan de commis-

sie Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer
informatie over welstand: 140255

kerk en grasveld voor de kerk, Snelliusstraat
40 (14/08/2020) 84608-2020

Verlengen beslistermijn
IJmuiden
Slingerduinlaan 4, verduurzamen aula
en bijgebouwen (Begraafplaats Duinhof )
(13/08/2020) 73179-2020 (Rijksmonument)

Driehuis
“Hoe mijn koele ouder in de cel belandden
(voorheen TTDOS)”, op 2 en 3 september
2020 van 08:00 uur tot 19:00 uur, locatie: Nicolaas Beetslaan 24 (14/08/2020) 846642020

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
Driehuis
Tollenslaan 2, bouwen overkapping (zijtuin)
(11/08/2020) 62769-2020
Ingediende aanvragen filmvergunningen
APV artikel 2:7
IJmuiden
“Doodstil” (Penoza), op 21 augustus 2020, 3 en
4 september 2020, locatie: Egmondstraat 18,
1e Industriedwarsstraat 4, Bronsstraat 33,
Middenhavenstraat
20, Westerduinweg
(10/08/2020) 82843-2020
“Luizenmoeder de Film”, op 9 (of 10 oktober)
2020 van 07:00 tot 19:00 uur, locatie Ichtus-

Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen maakt bekend dat hij in de periode
van 8 augustus tot en met 14 augustus
2020 volgende aanvragen voor een evenementenvergunning heeft ontvangen
op grond van de Algemene plaatselijke
verordening artikel 2:10. De datum van
ontvangst is tussen haakjes vermeld.
IJmuiden
Lidl kerstmarkt 2020, op 4 en 5 december
2020 van 08:00 tot 18:00 uur en op 6 december van 10:00 tot 17:00 uur, locatie: Canopusplein 1(10/08/2020) 82999-2020

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond van de
Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij het (de) onderstaande
besluit(en) gedurende zes weken na de
dag van verzending van het besluit een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij het bestuursorgaan dat het besluit
heeft genomen (zoals college van burgemeester en wethouders van Velsen
of burgemeester van Velsen, Postbus
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs

elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in
combinatie met inloggen via DigiD). In
spoedeisende gevallen kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank
Noord-Holland, locatie Haarlem, sector
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR
Haarlem. Een voorlopige voorziening
kan alleen worden aangevraagd, indien
er ook een bezwaarschrift is ingediend.
De verzenddatum van het besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning verleend voor:
Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 123, tijdelijk
(5 jaar) plaatsen zittribune (noordzijde)
(14/08/2020) 72605-2020
Velsen-Noord
Wardenaarstraat 16, plaatsen uitschuifba-

re antennemast voor radioamateur gebruik
(14/08/2020) 21784-2020
Santpoort-Zuid
Wijnoldy Daniëlslaan 2, kappen boom
(12/08/2020) 75836-2020
Driehuis
Driehuizerkerkweg 140, moderniseren woning (11/08/2020) 75118-2020(Gemeentelijk monument)

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor het volgende perceel:
• Roggeland 22, 1991 CK VELSERBROEK

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

sche weg (elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden.
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Voorbereidingsbesluit Woningsplitsing.
Burgemeester en wethouders maken bekend
dat de gemeenteraad in zijn vergadering van
28 mei 2020 heeft besloten dat een paraplubestemmingsplan wordt voorbereid voor de
plangebieden zoals weergegeven op de bij dit
besluit behorende verbeelding.
Het voorbereidingsbesluit heeft tot doel de
verdere groei van kamerverhuur, het opsplitsen van woningen, bed and breakfast en het
bedrijfsmatig verstrekken van logies tegen
te gaan. Bij omgevingsvergunning kan hiervan worden afgeweken. Het college van burgemeester en wethouders kan aan de omgevingsvergunning voorschriften verbinden,
waaronder het verlenen van een omgevingsvergunning voor een bepaalde periode.
Het voorbereidingsbesluit geldt voor één
jaar. In dat jaar wordt een paraplubestemmingsplan voor de bestemmingsplannen

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

Voorverkoop van start

Kerstcircus Haarlem biedt dit jaar
programma met knusse voorstellingen

Regio - Deze maand start de voorverkoop van Kerstcircus Haarlem
voor het seizoen 2020/2021. Kerstcircus Haarlem biedt dit jaar een
gloednieuw programma onder de
naam “Petrol”. Vanwege de richtlijnen van de RIVM worden het knusse voorstellingen met meer dan halvering van de zitplaatsen.
Het programma van Kerstcircus
Haarlem is mooier dan ooit. Stoe-

re acts met glimmende motoren
spelen de hoofdrol, maar ook vertederende acts, zoals die met grappige en eigenwijze teckeltjes. De
beroemde clown Angelo Chaves
komt naar Haarlem, met zijn traditionele rake grappen krijgt hij snel
de lachers op zijn hand. Ciro en
Samantha van Duo Extreme zijn levende doelwitten bij een bloedstollende act met messenwerpen en

kruisboogschieten. Alex de Brandweerman zet de boel op stelten met
zijn acrobatische en hilarische act.
Het is de bedoeling om een brandje te blussen, maar weet hij dat zelf
ook? In de Globe of Death razen drie
motoren rakelings langs elkaar terwijl het publiek op het puntje van
de stoelen zit van de spanning.
Mexicaan Oswaldo Ramos danst op
het strakke koord in een ijzingwekkend tempo. Nooit eerder vertoond
is een bewegende trapezeact voortgedreven door een motor. Wegens
succes kerende sexy dames van het
La Bouche showballet weer terug in
Haarlem. Kevin Chaves balanceert
op rolarola’s, niet op de grond, maar
op een stoere motor. Zijn zus Erica
Chaves brengt een vleugje romantiek in de piste met een elegante act
in de doeken. Hondenliefhebbers
komen dit jaar extra aan hun trekken met een act van Patrick met zijn
hond Vader.
Wie zeker wil zijn van tickets op de
populairste dagen kan maar beter
vroeg bestellen. De tickets worden
terugbetaald in geval van canceling
van het evenement.
Meer informatie op https://kerstcircus-haarlem.nl. (Foto: aangeleverd)

Santpoort - Het verzoek om legalisatie van een reeds enkele
jaren geleden geplaatste erfafscheiding aan de Johan van
Beemlaan is door de gemeente Velsen afgewezen. Omwonenden hadden bij de gemeente hun bedenkingen geuit tegen de muur, die van stalen spijlen is voorzien. Het zou
de indruk van een gevangenis wekken. Een woordvoerder die namens de eigenaresse van het betreffende perceel
spreekt, legt uit dat het de bedoeling was geweest om die
spijlen door begroeiing te laten overwoekeren, waardoor
ze vrijwel onzichtbaar zouden
worden.

Een saillant detail is dat de Johan van Beemlaan is vernoemd
naar een inwoner die tijdens de
Tweede Wereldoorlog in het verzet heeft gezeten en uiteindelijk
in een concentratiekamp is beland. Het stuitte enkele omwonenden tegen de borst dat juist
in een straat met die specifieke
niet doorgaan, wat een teleurstel- een groep enthousiaste Eigenwij- achtergrond nu een dergelijke
ling! De musicalkids gaan er echter zers en een superleuk creatief team muur met stalen spijlen was geweer keihard tegenaan en hopen te zingen, dansen en acteren kom plaatst. Ook Hans van Beem jr.,
in april 2021 een spetterende voor- dan langs!
kleinzoon van Johan van Beem,
stelling neer te zetten. Wil jij ook Dinsdag 1, 8 of 15 september om heeft van zich laten horen. Voor
meedoen? Dat kan! De eerste 3 re- 19.00 uur in de Brulboei of mail hem is de kleine straat een bijpetities houdt Eigenwijs open huis. voor meer informatie naar be- zondere, emotionele plek. Hij
Ben jij tussen de 9 en 21 jaar oud stuur@eigenwijsmusicalkids.nl. is druk bezig om het laatste leen heb je er zin in om samen met (Foto: aangeleverd)
vensjaar van zijn grootvader in

Eigenwijs Musicalkids gaat weer van start

Wil jij ook in de spotlights?

Velsen - Dinsdag 1 september om
19.00 uur start de eerste repetitie
van dit seizoen van Eigenwijs Musicalkids in de Brulboei aan de Kanaalstraat 166 in IJmuiden.
Het afgelopen seizoen werd al hard
gewerkt aan de musical THE WIZ,
maar corona gooide roet in het
eten. Helaas kon de voorstelling

Geen toestemming voor reeds
geplaatste erfafscheiding

kaart te brengen. ,,Het vele lijden, vernederd worden, honger en uitputting die hij in negen verschillende gevangenissen en concentratiekampen en
even zoveel transporten beleefd
heeft, maar ook de hoop en geloof in de vrijheid en het weerzien van zijn geliefden, is mijn
onderwerp als gastspreker op
scholen. Ik doe pogingen dit
allemaal te beschrijven in een
boek. Als ik nu het laantje zie,
dan associeer ik de gemetselde
muur en de roestige speerpunten erop met de muren van de

gevangenissen en concentratiekampen waar grootvader Johan
geweest is. Veel liever zie ik het
laantje als een liefelijk laantje
zoals het was voordat de muur
geplaatst was.’’ Van Beem jr.
roept op tot overleg met de eigenaar en omwonenden, om tot
een voor ieder goede oplossing
te komen.
Inmiddels heeft de eigenaresse van het perceel laten weten
dat het hekwerk in de nabije
toekomst zal worden gedemonteerd. (Tekst en foto’s: Bos Media
Services)
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Door Erik Baalbergen
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Van speelgoed kun je
alleen maar vrolijk worden
IJmuiden - ,,Al bijna dertig jaar
werk ik in deze speelgoedwinkel
in IJmuiden. En ik wil nooit meer
iets anders. Dit voelt als mijn winkel en mijn klanten’’, vertelt Nel Verhagen, bedrijfsleider van Intertoys
IJmuiden, trots. ,,Vooral ook omdat ik een groot deel van mijn vaste klanten letterlijk heb zien opgroeien. Waar ze als drie- of vierjarige hier ooit binnen stapten voor
een teddybeer of hun eerste doosje Lego, komen ze nu binnen met
hun eigen kinderen, die speelgoed
willen.’’

raad, dan kunnen we natuurlijk altijd bekijken of het te bestellen is.’’

Enthousiast team
,,Naast het persoonlijke contact
met gezellige klanten, ben ik ook
heel erg blij met het team waarmee ik werk. Een enthousiaste
ploeg mensen die al jaren samenwerkt met elkaar. Sommige hebben hier al als stagiair gewerkt en
willen hier heel graag blijven. Dat
zegt wel wat over het team. Bovendien kun je van speelgoed alleen
maar heel vrolijk worden toch? We
geven onze klanten deskundig adVan skippybal tot legpuzzel
vies over het speelgoed dat ze wilBij de Intertoys op het Marktplein len aanschaffen. En we hebben het
kunnen jong en oud uiteraard te- hele jaar door leuke acties.’’
recht voor speelgoed. Maar klanten vinden er ook multimedia, Intertoys IJmuiden is te vinden op
snoep, bordspellen, puzzels en on- Marktplein 27. Stap er eens binnen
line giftcards. Het assortiment is als je op zoek bent voor een leuk
heel breed. Met uiteraard de be- cadeau of jezelf wilt verwennen.
kende merken als Lego, Playmobil, De laatste acties zijn te vinden op
Hasbro, VTech, Fisher-Price, Play- hun Facebookpagina. (Foto: aanStation, Nintendo, Barbie en Hot geleverd)
Wheels. ,,We zijn blij dat we een
ruim en breed assortiment hebben. Centrum IJmuiden.
En hebben we iets niet op voor- Kom gewoon eens langs!

Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.jutter.nl/
kabalen-opgeven

Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Oplage de Hofgeest: 13.400
Oplage de Jutter: 18.400
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden,
dient ondertekend te zijn en
voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Anoniem ingezonden brieven
worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

Bunch voor
burgers en lunch
IJmuiden - ,,We bestaan alweer vijf
jaar. In 2015 heb ik, samen met mijn
zus Kim en mijn vader Evert, Bunch
geopend. Maar onze vader is in
1984 hier al begonnen met een Jamin en in 1997 met de Vlaamsche
Pot. We zijn een echt familiebedrijf’’,
zegt Sacha Kassing, mede-eigenaar
van de lunchroom annex restaurant.
,,De snackbar is er nog steeds maar
heet sinds kort foodmaster Bunch 2
go. Je kunt in ons restaurant terecht
voor lunch, burgers en saté. Bovendien zijn we tijdens de coronacrisis
begonnen met het thuisbezorgen
van onze menu’s.’’

Verse zelfgemaakte friet en 100%
WieringerWeide rundvlees
,,Mijn vader wilde vanaf dat hij hier
startte altijd al iets met verse friet.
Daarom heeft hij in 1997 de Vlaamsche Pot geopend. We serveren nu
nog steeds verse producten. De
aardappels waarvan we zelf friet maken zijn zelfs van ons. Een boer teelt
ze speciaal voor ons. Ook de burgers
bestaan uit 100% WieringerWeide
rundvlees. En de saté van varkenshaas marineren we zelf. Die is erg
populair bij onze gasten. De burgers
en saté zijn tijdens de lunch al te krijgen. Maar onze leuke bediening serveert dan ook luxe broodjes. Mensen kunnen bij ons terecht voor lekkere, verse gerechten tegen een eerlijke prijs. Ze zijn toch uit eten zonder dat ze daarvoor de hoofdprijs
moeten betalen. Dat vinden we erg
belangrijk.’’

WWW.PLUSWIJZER.NL

Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.jutter.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt op FSC-Mix
papier van verantwoorde herkomst.

Hamburgers zijn
wereldberoemd in IJmuiden
De burgers en de saté zijn wereldberoemd in IJmuiden. Het maakt niet
uit op welk tijdstip je langsloopt.
Er zitten altijd wel mensen binnen.
,,Mensen zitten hier graag. Door de
grote ramen kunnen ze goed naar
buiten kijken. Een beetje het winkelend publiek bekijken. Uiteraard
kan dat nog beter vanaf ons terras.
We hebben veel vaste klanten. Zelfs
klanten die iedere dag even langskomen. Zijn ze er toch even uit. Er
komen hier niet alleen mensen uit
de directe omgeving. We hebben
zelfs gasten helemaal uit Schotland.
Zodra ze naar Nederland komen willen ze even bij Bunch eten. Ze reserveren daarvoor al vanuit Schotland’’,
vertelt Sacha enthousiast verder.

WWW.PLUSWIJZER.NL

WWW.HOFGEEST.NL
WWW.JUTTER.NL

WWW.PLUSWIJZER.NL

Het vroeg twintigste-eeuwse Hotel Augusta rijst statig op als je
vanaf de Margadantstraat omhoog gaat naar de Oranjestraat.
Augusta heeft met haar eigenaren, beheerders, personeel en
gasten meer dan honderd jaar
het wel en wee van IJmuiden van
dichtbij meegemaakt. Mede daarom is het onderdeel van het typisch IJmuidense erfgoed. Een
bijnaam is ‘de (ongekroonde) keizerin van IJmuiden’, de titel van
het in 2007 verschenen jubileumboekje ter gelegenheid van
het honderdjarig bestaan van Augusta. Dit boekje is een aanrader
voor de liefhebber van sfeerverhalen in en rond het hotel!
We duiken even in Augusta’s geschiedenis. In 1879 geeft de Amsterdamse arts Pieter Harttenroth,
die als investeerder al meer panden op eigen stukken grond in
het piepjonge IJmuiden heeft laten neerzetten, opdracht tot het
bouwen van een blok met ‘burgerwoningen’ aan de Neptunusstraat. Nog geen dertig jaar later,
in april 1907, brengt de IJmuidense makelaar Philips het complex
op een veiling in Hotel No. 1 in de
openbare verkoop.

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Uitgave van
Kennemerland PERS B.V.
Onderdeel van Regio Media
Groep B.V.

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

De IJmuidense reder en vishandelaar W. van Voorst koopt dit complex van ‘twaalf huizen en erven,
die staan en liggen aan de Neptunusstraat, tusschen de Oranjestraat en de v.d. Pollstraat te
IJmuiden’ voor een bedrag van
bijna vijftienduizend gulden. Van
Voorst laat de aangekochte woningen slopen en geeft de IJmuidense bouwkundige De Pagter
opdracht tot het bouwen van een
hotel met café en restaurant, vijf
winkelhuizen en vier bovenwoningen. Het nieuwbouwcomplex
beslaat een half bouwblok, gelegen aan de Oranjestraat, Neptunusstraat en Van der Pollstraat. Er
verrijst een voor die tijd in IJmui-

den indrukwekkend en voornaam complex op een strategische locatie. Reizigers die per
trein in IJmuiden aankomen en
vanuit het station omhoog lopen naar de Oranjestraat, kijken
op naar het statige hoekpand bovenaan de helling.

er centrale verwarming. Augusta
wordt het punt van samenkomst
voor de ‘visserijbazen’; de gewone IJmuidenaren zoeken elkaar
op in de talrijke IJmuider cafés.
Maar Augusta biedt ook regelmatig onderdak aan drenkelingen,
die door de reddingsbrigade veilig aan wal zijn gebracht.

Hotel Augusta overleeft de sloopwoede en bombardementen
van de Tweede Wereldoorlog. In
1952 nemen de dochter van Heere en haar man Van Heijst het hoVan Voorst noemt het hotel naar tel over. Zij leiden Augusta enkede Duitse keizerin Augusta, en le tientallen jaren. Grote moderniniet zonder reden. In decem- seringen blijven uit. Vooral vanaf
ber 1906 brengen de Duitse kei- medio jaren zeventiger raakt het
zer Wilhelm II en zijn gemalin Au- hotel in verval. De kamers worden
gusta Victoria een meerdaags be- die jaren voornamelijk gebruikt
zoek aan Amsterdam. Hun jacht door de gemeente voor opvang
Hohenzollern meert in de haven van onder meer daklozen.
van IJmuiden aan. Op de laatste
dag bezoekt het gezelschap de In 1984 kopen John en Monitoen al bekendstaande IJmuider que van Waveren het dan sterk
vishallen. Vanuit deze vishallen verwaarloosde pand en redwordt veel vis naar vooral Duits- den het van de sloop. Zij knapland geëxporteerd. Van Voorst wil pen het hotel en restaurant gronals vishandelaar z’n banden met dig op en brengen Augusta weer
Duitsland verstevigen…
tot bloei. Het restaurantgedeelte
blijft de originele uitstraling beOp zaterdag 2 mei 1908 wordt houden. In de loop der jaren brei‘Augusta-Hôtel Café-Restaurant’ den zij het complex uit. Zo wordt
geopend. Het hotel is ‘naar de het naast het hotel aan de Oraneischen des tijds ingericht’. Het jestraat gelegen pand, waar ooit
biedt elf ruime logeerkamers, sigarenhandel Dorresteijn en lawaarvan vier op de eerste en ze- ter poelier Onrust hebben gezeven op de tweede verdieping. ten, gekocht en omgebouwd tot
Verder biedt het onder meer een saloncafé. In 1996 wordt het op
luchtdrukwaterleiding,
elektri- de hoek Oranjestraat-Breesaapsche verlichting, nooduitgangen, straat gelegen pand ‘De Kroon’
stalling van automobielen en rij- bij het Augusta-complex getrokwielen, en … één badkamer voor ken en verbouwd tot ontbijt- en
het hele hotel, een luxe voor die feestzaal. De Kroon was vanaf
tijd! En dat alles voor ‘billijke prij- 1973 door de Jehova’s Getuigen
zen’. In de allereerste advertenties gebruikt als Koninkrijkszaal. De
wordt Augusta aangeprezen door naam van het hoekpand leeft nog
Th. Esselaar. D. Geus wordt de eer- voort de naam van de feestzaal
ste hotelhouder.
van Augusta: ‘Kroonzaal’. Bij alle
uitbreidingen en verbouwingen
In 1927 koopt M.J.H. Heere ho- is de oorspronkelijke, monumentel Augusta, compleet met inboe- tale allure van Augusta weer tedel, grond en straatlantaarn. Hij ruggekomen. Op 1 nov 2017 verlaat het hotel aanpassen naar de kopen John en Monique het hotel
moderne standaard van die tijd. aan een horecafamilie uit AmsterZo worden de lampetkannen in dam. De vroeg twintigste-eeuwde kamers vervangen door por- se allure is behouden. Augusta is
seleinen wastafels met warm en nog steeds een van de parels van
koud stromend water en komt Oud-IJmuiden!

Gratis taxatiedagWWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
in Bloemendaal

Bloemendaal - Die lade met wat
oude sieraden en goud, is dat nog
wat waard? Waar zijn de munten
van pa eigenlijk gebleven? Moesten die biljetten niet ingeleverd
worden bij de bank? En zijn die anZeven dagen per week geopend
Bunch is te vinden op Lange Nieuw- sichtkaarten bestemd voor het oud
straat 449 en is zeven dagen per papier. Herkenbaar?
week geopend tot 21.00 uur. De
keuken sluit om 20.00 uur. Bekijk het U bent niet de enige met vragen
menu op de website. Daar staat ook over een verzameling munten, pahoe er besteld en gereserveerd kan piergeld, oude ansichtkaarten,
worden. Check voor nieuws en de gouden sieraden of oud zilver. Vaak
laatste acties de Facebookpagina. gekregen van familie, vrienden of
zelf verzamelt. Het ligt er al jaren
(Foto: aangeleverd)
maar wat is het eigenlijk waard?
Om die vraag te beantwoorden,
houdt Heritage Auctions Europe
Centrum IJmuiden.
in Bloemendaal een gratis taxaKom gewoon eens langs!

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
tiedag op dinsdag 25 augustus.
Wie deze dag zijn of haar verzameling deskundig wil laten beoordelen, kan zonder afspraak tussen
11.00 en 15.00 uur terecht in ‘Vanouds het Dorpshuys’, Donkerelaan

20 in Bloemendaal. Kom langs en
wie weet blijkt u de eigenaar te zijn
van een kostbaar stuk. Voor meer
inlichtingen, tel.: 030-6063944. (Foto: aangeleverd door Heritage Auctions Europe)
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Glasvezel in Bloemendaal, Overveen en
Santpoort-Zuid is dichterbij dan ooit!
Velsen - DELTA Fiber Netwerk
start een glasvezelcampagne
in Bloemendaal, Overveen en
Santpoort-Zuid. Als 30% van de
inwoners, per kern, ‘ja’ zegt tegen de aanleg van een glasvezelnetwerk en vóór 16 oktober
2020 een abonnement afsluit
bij één van de telecomaanbieders komt er glasvezel.
DELTA Fiber Netwerk begrijpt dat
de inwoners in deze onzekere tijden door het coronavirus veel andere zaken aan hun hoofd hebben. Maar juist in deze tijd, nu het
hele gezin thuis is, kinderen online
les krijgen en veel mensen thuis-

Nederlandse beachvolleybaltop geeft
jeugdclinic bij Smashing Velsen ‘96
Velsen - De beachvolleyballers
van TeamNL bezorgden de jeugd
en mini’s van Smashing Velsen ‘96
op 11 augustus een onvergetelijke avond met de TeamNL Beach
Tour. De jeugdleden kregen niet
alleen training van grote namen
uit het Nederlandse beachvolleybal, maar speelden ook een korte
wedstrijd tegen de internationals.
De jeugd en mini’s van Smashing
Velsen ’96 deden hiermee volop
inspiratie op voor een mooie toekomst in het zand en straks weer
in de zaal.
Puk Stubbe en Ruben Penninga kwamen naar het kennemerstrand in IJmuiden om de jeugd
en mini’s van Smashing Velsen ‘96

uit te dagen met oefen- en spelvormen. Zo’n enthousiaste 21
jeugdleden deden mee aan de
clinic. “Super leuk dat de beachtoppers van TeamNL de jeugd en
mini’s van Smashing Velsen ’96
deze clinic bezorgde! Zeker ook
omdat de vereniging dit seizoen
25 jaar bestaat. Een mooiere opening van ons jubileumjaar hadden we ons niet kunnen wensen.”,
aldus Eline Hofland jeugdcoördinator bij Smashing Velsen ’96.
TeamNL Beach Tour
De TeamNL Beach Tour is een initiatief van de beachvolleybalspelers van TeamNL en de Nederlandse Volleybalbond waarmee

jeugdige volleyballers worden
geïnspireerd door de Nederlandse beachvolleybaltop. Een mooie
kans voor de jeugdleden waar
ook Smashing Velsen ‘96 gebruik
van maakte.
Vanaf 17 augustus gaat Smashing
Velsen ’96 weer de zaal in. Alle
groepen kunnen nog versterking
gebruiken, vanaf 6 jaar kan je al
beginnen, maar ook de seniorengroepen kunnen nog volop versterking gebruiken. Iedereen die
zin heeft om ook te komen volleyballen in de zaal nodigen wij
uit om een proeftraining te komen volgen. Aanmelden kan via
tc@smashingvelsen.nl. (Foto: aangeleverd)

werken, ervaren we hoe belangrijk een stabiele en snelle internetverbinding is. Het houdt iedereen
verbonden met elkaar.
Inwoners worden
persoonlijk geïnformeerd
Inwoners in Bloemendaal, Overveen en Santpoort-Zuid die in
aanmerking komen voor een glasvezelaansluiting worden persoonlijk geïnformeerd door middel van
een brief.
Op de website gavoorglasvezel.nl
kan een postcodecheck worden
gedaan om te zien of het adres in
aanmerking komt voor het aanbod.

Extra zomerconcert in Mosterdzaadje
Santpoort - Nog vóór de opening van het nieuwe concertseizoen is er een laatste extra zomerconcert in ‘t Mosterdzaadje. Op zondag 30 augustus om 15.00 uur zal het
Duo Groen/Kuppen in ‘t Mosterdzaadje werk uitvoeren van
Mozart, Respighi, Webern en
Strauss.

talentvolle en overvloedig in
de prijzen gevallen pianist
Rik Kuppen vormt zij het Duo
Groen/Kuppen. Zij debuteerden in de grote zalen van Nederland.
De twee jonge prijswinnaars
staan bekend om hun spel met
kleuren en contrasten. Samen
zoeken ze in de muziek naar
eenheid en vrijheid, vurige
Deze buitenkans wilde Paula energie en intimiteit. Ze kozen
Blom de liefhebbers niet ont- een uitgelezen programma om
houden. Te gast is violiste Co- dit alles te demonstreren.
raline Groen, winnares van de
Oskar Back Prijs en publieks- Reserveren via penningmeesprijs van het Nederlands Viool- ter@mosterdzaadje.nl
met
concours 2020. Zij wordt be- vermelding of het voor één
schouwd als een van de top- of twee stoelen gaat. Zie ook
violisten van haar generatie. www.mosterdzaadje.nl (Foto:
Samen met de eveneens zeer aangeleverd)

Nieuw veld korfbalvereniging DKV
wordt feestelijk geopend

IJmuiden - Zaterdag 29 augustus
viert korfbalvereniging DKV feestelijk de opening van haar nieuwe kunstgrasveld naast sporthal
Zeewijk.
Hierbij is iedereen welkom! ’s
Ochtends om 10.00 uur zijn er
voor de jongste kinderen tot en
met 7 jaar spelletjes te doen, en
om 11.30 uur zijn de oudere kinderen en jeugd van harte welkom
voor een aantal leuke sport-enspelactiviteiten. Aanmelden kan
via de website van DKV: www.
dkv-ijmuiden.nl.
Om 13.00 uur wordt het veld officieel geopend door wethouder
Diepstraten en oud-voorzitter
Hans de Boer, waarna het meteen
ingewijd zal worden door mid- te is er om 15.30 uur een feestedel van drie oefenwedstrijden lijke receptie bij sportcafé Nol. Uivan de seniorenteams. Tenslot- teraard zullen ook op deze feeste-

lijke dag alle coronamaatregelen
gehandhaafd worden. (Foto: aangeleverd)

Oerol-voorstelling ‘3 miljoen
voetstappen naar Sicilië’ in Velsen

Velsen - Het had de openingsvoorstelling van het Oerol Festival 2020 op Terschelling moeten
worden. Dat ging niet door, maar
de Stadsschouwburg Velsen is
het gelukt om de inmiddels in de
pers luid geprezen voorstelling
donderdag 20 augustus om 19.30
men. Acht kinderen en een vol- uur wél naar Velsen te halen.
wassene zijn met behulp van de
waterscooter gered. Nog eens zes Schrijver en (cabaret)regisseur
mensen werden door zwemmen- Koos Terpstra en actrice, theade lifeguards geholpen. Vier da- termaakster en schrijfster Nhung
gen later kwamen op locaties el- Dam hebben al een aantal sucders in het land zwemmers door cesvolle voorstellingen op hun
de sterke stroming in de proble- naam staan. Zij maakten in de afmen en vielen in Wijk aan Zee, gelopen lock down-maanden lanZandvoort en Den Haag zelfs do- ge wandelingen. Met het aantal
den te betreuren. Met 25 life- afgelegde kilometers zouden ze
guards is die avond vanaf 19.30 op Sicilië aangekomen kunnen
uur tot 23.00 uur gewerkt om ie- zijn en hadden zij oog in oog kundereen zowel op het IJmuider- nen staan met de Etna. Maar bijstrand als op het strand van Vel- zonder detail: zij hebben in wersen-Noord te waarschuwen. Hoe- kelijkheid Amsterdam niet verlawel in onze regio de zomervakan- ten. De afgelegde 1623 kilometie afgelopen is, zijn de lifeguards ters liepen zij door de Noord-Holdeze week nog wel elke dag aan- landse natuur.
wezig voor de toeristen, middel- Samen met regisseur Koos Terpbare scholieren en andere dagre- stra schreef actrice Nhung Dam
over haar wandelingen een prachcreanten.

Een jeugdlid loopt mee met een lifeguard om het werk in de praktijk te leren. (Foto: IJRB/Jeroen Groot)

Over DELTA Fiber Netwerk
DELTA Fiber Netwerk (voorheen
Glasvezel buitenaf ) is onderdeel
van DELTA Fiber Nederland, het
moederbedrijf van de telecomaanbieders DELTA en Caiway.
DELTA Fiber Nederland is eigendom van de Zweedse investeerder
EQT. Inmiddels de grootste glasvezelprovider van Noord-Europa.
DELTA Fiber Netwerk legt voortdurend nieuwe netwerken aan, voornamelijk in Randstedelijke gebieden en plattelandsregio’s.
Al meer dan 650.000 woningen
en bedrijven zijn aangesloten en
hebben de beschikking over snel
internet.

Drukke tijden voor lifeguards
IJmuider Reddingsbrigade
IJmuiden - Hoewel de maand augustus begin deze week pas halverwege was, hadden de lifeguards van de Reddingsbrigade er maandag al meer uren opzitten dan in de hele maand juli,
zo laat men weten in een nieuwsbrief. In juli is de reddingspost
op het strand 28 dagen open geweest, de vrijwilligers realiseerden gezamenlijk een inzet van
1832 uur. Deze week stond de teller voor augustus al op 1835 uur.
Een ander opmerkelijk feit is het
aantal hulpverleningen. Dat waren er maar liefst 378, ruim drie
keer zo veel als in juli, toen de vrijwilligers 117 keer in actie moesten komen. Van alle hulpverleningen in augustus betrof het grootste deel (255) kleine EHBO-taken.
Er moest 15 keer reddend worden

opgetreden en in 24 andere gevallen ging het om een vermist of
gevonden kind.
De gunstige wind trok begin juli
veel kitesurfers naar IJmuiden. Tijdens één van de stranddiensten
vielen twee kitesurfers gelijktijdig
hard op het water en/of de kant.
De uitkijktoren had door het hoge duin helaas geen zicht op deze kiters, maar na alarmering van
een omstander was de Reeddingsbrigade samen met het ambulancepersoneel snel ter plaatse. Beide kiters zijn door de ambulancedienst behandeld. Ook
werd in juli een drenkeling uit zee
gehaald en op het strand gereanimeerd. De sterke muistroming op
5 augustus zorgde ervoor dat veel
zwemmers in de problemen kwa-

tige toneeltekst, waarin treffende observaties en poëtische taal
onverwacht uitmonden in banale anekdotes en soms schaamteloze emoties. De Noord-Hollandse wandelingen vermengt Nhung
met haar herinneringen aan een
eerdere wandeling door Italië, die
zij met haar toenmalige maakte.
Een tocht vol liefdesverdriet.
En dat resulteert allemaal, on-

danks de liefdessores, in een aldus de pers “hoopgevende en
soms grappige” voorstelling. Een
zomers theaterjuweeltje. Breekbaar, grappig, vol goudeerlijke
taferelen en intens grappige en
pijnlijke momenten. Voer voor
theaterliefhebbers dus. En wat de
wijsgeer Confucius ooi zei, klopt:
“de weg zelf is je bestemming”.
(Foto: Imke Panhuijzen)
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HUISARTENPRAKTIJK
WESTBROEKERPLAS

Moderne Huisartsenpraktijk Westbroekerplas nieuw
in Velserbroek
Sinds 2018 is de nieuwe huisartsenpraktijk Westbroekerplas gevestigd in Velserbroek.
De huisartsenpraktijk is ambitieus, modern en naar de allernieuwste inzichten ingericht.
Westbroekerplas werkt samen
met Orthopedisch & Plastische
Chirurgie in de praktijk en is
2 x per week de mogelijkheid
om bloed af te nemen door
het artsenlaboratorium Salt,
op dinsdag en donderdagochtend. In de toekomst wil
de praktijk zelfs haar eigen assistenten opleiden voor bloedafname, zodat de hele week
bloed kan worden afgenomen
voor het laboratorium.
Hoe gaat Westbroekerplas
om met het Coronavirus?
Wij houden de landelijke
informatie goed in de gaten
en staan in nauw contact met
de regionale huisartsenvereniging en haar crisisteam.
Zelf nemen wij maatregelen
om mogelijke besmetting of
verspreiding tegen te gaan.
Wij hebben op iedere spreekkamer én in de wachtkamers
alcohol gel en vragen aan iedere bezoeker de handen te
wassen met deze gel.
Moderne huisartsenpraktijk
en kernwaarden
Huisartsenpraktijk
Westbroekerplas heeft een breed
zorgaanbod, streeft hoge
kwaliteit na en is servicegericht. De assistentes worden
continu getraind om patiënten
zo goed mogelijk te woord
te staan en onderscheid te
maken in wat direct door de
huisartsen gezien moet worden en wat mogelijk nog even
kan wachten.
Per 1 juli 2020 is de praktijk
aangesloten bij MijnGezondheid.net en heeft hiermee
een directe koppeling met
ons Huisartsen Informatie Systeem. Patiënten kunnen via
MijnGezondheid.net bij de
praktijk zelf hun afspraak in
de agenda inplannen, labuitslagen bekijken en nalezen
wat de dokter tijdens de afspraak heeft verteld!
Huisartsenpraktijk Westbroekerplas is open voor nieuwe
inschrijvingen.
Huisartsenpraktijk
Westbroekerplas, Vromaadweg 149 in Velserbroek,
tel. 023-5383272, www.
westbroekerplas.praktijkinfo.nl

Intern beraad van
ambtenaren blijft geheim

Veel vertraging
door kettingbotsing
Velsen-Zuid - Veel vertraging
maandag voor het verkeer op de
route naar IJmuiden. Op de Amsterdamseweg in Velsen-Zuid
klapten vier auto’s op elkaar,
waardoor de weg moest worden
afgesloten. Het ongeval gebeurde op de rijbaan richting IJmuiden, net voor de verkeerslichten
ter hoogte van de brandweerkazerne. Niemand raakte bij de aanrijding gewond, wel is er sprake
van veel materiële schade. Wat
precies de oorzaak van de klap is
geweest, is nog niet bekend. Het
verkeer op de Amsterdamseweg
kwam al vrij snel vast te staan,
ook op de Rijksweg liep het daardoor helemaal vol.

Zwemmer Lars Bottelier
verhuist naar Würzburg
IJmuiden - Niets is momenteel
hetzelfde, alles is anders. Zo
ook voor onze Velsense sporters. Wij spraken met IJmuidenaar Lars Bottelier over hoe
hij de afgelopen maanden met
zijn sport bezig was. En hoe het
nu verder moet gaan.

Weer naar
school!

Velsen - De zomervakantie zit
erop. Op diverse plekken in onze gemeente wordt via ludieke billboards aandacht gevraagd
voor het feit, dat de schoolkinderen weer op de fiets of wandelend aan het verkeer deelnemen,
om hun school te bezoeken. Zoals hier op de Heerenduinweg in
IJmuiden, waar middels tekeningen van Dick Bruna een steppend
en fietsend kind duidelijk maken
‘wij gaan weer naar school.’ (Arita
Immerzeel)

Orgelconcert
in Grote Kerk

Beverwijk - Op vrijdag 21 augustus komt Rien Donkersloot (1985)
een orgelconcert verzorgen op
het historische Christian Müller
orgel (1756) van de Grote Kerk
te Beverwijk. Donkersloot is een
veelgeprezen uitvoerend musicus en begenadigd improvisator, tevens organist van de St. Joriskerk te Amersfoort. Hij voert in
Beverwijk werken uit van Böhm,
Weckmann, Kittel, Bach en (uiteraard) een improvisatie als ultieme muzikale expressievorm voor
het orgel. Grote Kerk van Beverwijk, Kerkstraat 37a, 1941 GC Beverwijk. Aanvang concert vrijdag
21 augustus om 20.00 uur. Toegangsprijs: € 8,00 p.p. Wil men dit
concert bijwonen, dat kan door
aan te melden via het volgende
e-mail adres: hanskelder@pknbeverwijk.nl. (Foto: aangeleverd)

MAAK VAN JE HUIS JOUW DROOMHUIS!

3 X PER JAAR
IN ONZE KRANTEN!

Velsen - De gemeente ver- ten we meewegen dat het een
strekt geen interne communi- algemeen uitgangspunt is dat
catie over de besluitvorming bestuurders en ambtenaren in
rond een windmolenpark en de voorbereiding van besluitde consequenties daarvan voor vorming hun persoonlijke bede aanwezige woonschepen leidsopvattingen in vertrouwen
aan derden. Dat blijkt uit een en beslotenheid moeten kunbericht van burgemeester en nen delen. Daarom vallen dewethouders over de al maan- ze stukken niet onder de jurididen slepende kwestie. Door sche plicht tot openbaarmaking
twee bewoners is in het kader op grond van de WOB.’’
van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) een verzoek inge- Volgens het college hebben
diend om alle correspondentie meerdere
belanghebbenden
met betrekking tot dit dossier in hun zienswijzen aangegete mogen inzien. Toen de ge- ven bezwaar te hebben tegen
meente daar geen gehoor aan de openbaarmaking van dogaf, stapten de twee naar de cumenten die intern beraad of
rechter en die stelde het duo in persoonlijke beleidsopvattinhet gelijk. De gemeente moest gen bevatten. Alle definitieve
een nieuw besluit op bezwaar agenda’s en verslagen van benemen. Het college schakelde stuurlijke overleggen zullen
een advocatenkantoor in om de openbaar worden gemaakt en
zaak objectief te laten beoorde- aan de verzoekers worden verheden om te trainen groeiden. len.
strekt. Deze documenten zijn
,,Al was dit nog steeds niet ideaal.
conform de richtlijnen van de
Tijdens de trainingen waren er Het advies van het advocaten- WOB geanonimiseerd. De eeen hoop extra regels opgelegd kantoor is, tezamen met de in- mails en overige documenten
en het aantal trainingsuren die ik gediende zienswijzen door bevatten intern beraad of perwaaron- soonlijke beleidsopvattingen
kon draaien waren nog steeds be- belanghebbenden,
perkt.’’ Gelukkig stond het zwem- der provincie Noord-Holland en worden daarom, in lijn met
bad in Haarlem paraat om Botte- en Rijkswaterstaat, meegewo- de ontvangen zienswijzen, niet
lier tijdelijk onderdak te geven. gen in het uiteindelijke be- openbaar gemaakt.
Met een glimlach vertelt hij dat sluit. Volgens het college bevat
hij daar bijna dagelijks anderhalf een groot deel van de betref- Op een uitnodiging van de gefende documenten intern be- meente om ter nadere toeuur kon trainen.
Ondanks dat de omstandighe- raad en persoonlijke beleidsop- lichting een gesprek met burden zich stap voor stap verbeter- vattingen. ,,Het is voor het col- gemeester Frank Dales aan te
den is Bottelier niet tevreden met lege een belangrijk uitgangs- gaan, zijn de verzoekers volhet sportklimaat waar hij zich punt om open en transparant gens de gemeente niet ingemomenteel in bevindt. In Austra- te werken. Tegelijkertijd moe- gaan. (Bos Media Services)
lië heeft Bottelier wederom gemerkt dat hij nog lang niet klaar
is als topsporter. En ook merkt hij
dat er nog veel meer ‘in zit’, vertelt
hij gretig. ,,Daarom heb ik de afgelopen maanden ook de tijd genomen om mij te oriënteren op
een nieuwe zwemplek: een motiverende omgeving, een professionele club en een plek waar ik mij
verder kan ontwikkelen.’ ‘
Zijn ogen zijn gevallen op een
plek in Duitsland: Würzburg. In
juli heeft Bottelier de club en de
Naar aanleiding van een melding via de “Slim Melden app” van
stad bezocht en er was gelijk een
de gemeente Velsen van onderstaande situatie op het Kennemerklik. Stefan Lurz is hier de coach,
plein, kreeg ik deze reactie van de Beleidsadviseur Fysieke Leefde broer van de dertienvoudig
omgeving Gemeente Velsen:
wereldkampioen open water
‘Dit zijn inderdaad onwaarschijnlijke situaties die zich voordoen
zwemmen Thomas Lurz. Stefan
bij de containers op het Kennemerplein. Voorkomen is beter dan
heeft een groep van tien zwemgenezen. Echter het gedrag van sommige bewoners is moeilijk te
mers onder zich, waarvan er één
sturen en noodgedwongen dweilen we soms met de kraan open.’
al geplaatst is voor de Olympische Spelen van Tokio in 2021. De
komende tijd gaat Lars zich bij de
club voegen en trainen onder begeleiding van Stefan. (Foto: aangeleverd)

Van december 2019 tot maart
2020 was lange afstandszwemmer Bottelier Down Under. Hij
had een hele mooie periode in
Australië achter de rug met als
afsluiter de winst op de Rottnest
Channel Swim. Hij had kilometers
gemaakt, hard getraind en was
klaar voor het Europese zwemseizoen. Totdat het bericht kwam
dat de zwembaden zouden sluiten. Hoe nu verder?
Redelijk snel daarna had hij al
een antwoord. Hij zou de komende weken fit blijven met andere vormen van sport. Hij begon
met mountainbiken, hardlopen
en touwtjespringen. ,,Het open
water was nog koud in maart en
ik wilde bewust niet met wetsuit
trainen. Dat zwemt toch anders
dan in een gewone zwembroek.’’
Zeven weken was Bottelier uit het
water. Na die zeven was het echt
wel tijd om het water in te springen, licht Bottelier toe. Het zwemmen had een flinke deuk opgelopen. ,,Voornamelijk qua zwemtechniek en snelheid heb ik een
hoop ingeleverd.’’
De weken erna, inmiddels mei,
stonden daardoor in het teken
om terug naar het oude niveau
te komen. De zwembaden gingen weer open en de mogelijk-

LEZERSPOST

Melden hélpt, maar het zou
niet nodig moeten zijn

Een uurtje later zag het er weer zo uit!

Boerenjongens en
-meidenclub op Zorgvrij
Velsen-Zuid - In september start
de boerenjongens en- meidenclub. Kinderen tussen 7 en 10 jaar
zijn iedere derde woensdagmiddag van de maand van harte welkom bij Informatieboerderij Zorgvrij om al spelender wijs te leren
over de boerderij.
De laarzen aan en het platteland
ontdekken, creatief aan de slag
met stro en schapenwol, de koeien melken en spelletjes spelen,
kinderen hoeven zich niet te vervelen met het boerenjongens en
-meidenprogramma op boerderij Zorgvrij. Een middag vol activiteiten, met iedere maand een ander thema, maakt de club niet alleen heel gezellig, het is nog leerzaam ook.

Dit is het derde jaar dat de club
bij Zorgvrij van start gaat. Vanaf september tot en met juni vinden de clubbijeenkomsten iedere
derde woensdag van de maand
plaats van 14.00 tot 16.00 uur. Er
zijn 10 bijeenkomsten en de kosten om lid te worden bedragen
€75,00. Opgeven kan via zorgvrij@spaarnwoude.nl.

Informatieboerderij Zorgvrij
Zorgvrij is een biologisch veeteeltbedrijf met een educatieve functie. Op de boerderij kunnen bezoekers het reilen en zeilen van
een boerenbedrijf zien en ervaren. De boerderij heeft een lesprogramma voor basis- en voortgezet
onderwijs. (Foto: aangeleverd)

Met dank aan de mensen van HVC die de rotzooi van een aantal
medebewoners van IJmuiden, die het kennelijk geen bal interesseert hoe onze leefomgeving er uit ziet, weer op mogen ruimen.
Dus melden hélpt! Maar het zou niet nodig moeten zijn....
Met vriendelijke groet,
Dirk Weidema

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.
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Musicalles in Driehuis!

▲
20 AUGUSTUS

Geplande openingsvoorstelling van het Oerol Festival
2020 ‘3 Miljoen voetstappen
naar Sicilië’ is te zien in Stadsschouwburg Velsen, 19.3020.30 uur. Gespeeld door actrice/theatermaakster Nhung
Dam. (Foto: Imke Panhuijzen)

Zeehaven Zilveren Trawlertoernooi bij IJVV Stormvogels,
11.00-17.00 uur.

Film Koopvaardij in WO II (gratis na entree). Vooraf voor de
film reserveren is verplicht.
Driehuis - Zaterdag 22 augustus
www.zeehavenmuseum.nl.
tussen 12.00 en 16.00 is de Open
Buiten-rondleiding Bunkermu- Dag van KOEL creative productiseum IJmuiden, 13.00-15.00 ons in Driehuis (Driehuizerkerkuur. Aanmelden: www.bunker- weg 34 A). Je kunt er kennismaken met de docenten, het gemuseum.nl.
bouw en natuurlijk alle leuke muziek-, theater- en musicallessen
voor alle leeftijden.

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.eenzeevanstaal.nl. Deelname is gratis.
(Foto: aangeleverd)
‘Ruïne Bewoond’: de vroegere
bewoners van Kasteel Brederode komen iedere maand weer
een weekend tot leven, 11.0017.00 uur. Reserveren verplicht
op www.ruinevanbrederode.
nl. Ook zondag. (Foto: aangeleverd)

21 AUGUSTUS

25 AUGUSTUS

Dit seizoen zijn er weer veel nieuwe cursussen te kiezen. Bijvoorbeeld de groepslessen musical
voor kids vanaf 4 jaar. Musical is
een theatergenre dat bestaat uit 3
disciplines: zang, acteren en dans.
Vanaf 6 jaar kan gekozen worden
voor een voorkeur in één van deze richtingen. Bij alle lessen wordt
er gezongen, geacteerd en gedanst, maar ligt de nadruk steeds
ergens anders. Op dinsdag zijn de
lessen voor 6+, 9+ en 12+ Musical
Zang, op woensdag worden voor
dezelfde leeftijden Musical-danslessen gegeven, en op donderdag
ligt de focus op acteren tijdens de

Musical-theaterlessen. Op woens- plomeerde enthousiaste docendag zijn er voor kleuters de Musi- ten. Is musical iets voor jou? Meld
cal Mini Kids.
je nu aan, want de groepen zitten
snel vol! Een gratis proefles meeBij KOEL gaan ze voor veel plezier doen kan natuurlijk ook. Kijk voor
met kwaliteit. Ook de musicalles- alle info op:www.koelproductisen worden verzorgd door 4 gedi- ons.nl. (Foto: aangeleverd)

Gratis taxatiedag voor munten,
bankbiljetten, oude ansichtkaarten, goud, zilver en sieraden n ‘Vanouds het Dorpshuys’,
Donkerelaan 20, Bloemendaal,
11.00-15.00 uur. Voor meer inlichtingen: 030-6063944.

Pieter Vermeulen Museum in
Driehuis is open van 13.00 tot
17.00 uur. Reserveren verplicht
via www.pietervermeulenmuseum.nl.
Open huis KOEL Creative Productions, Driehuizerkerkweg
34A in Driehuis, 12.00-16.00
uur. Bekijk het aanbod en alle verdere informatie op www.
koelproductions.nl. (Foto: aangeleverd)
Open dag G-voetval bij voetbalvereniging Waterloo in
Driehuis van 12.00 tot 16.00
uur. Bezoek uitsluitend op basis van aanmelding via gvoetbalvvwaterloo@gmail.com.

Orgelconcerten in Grote Kerk
Beverwijk, 20.00 uur, organist
Rien Donkersloot. Aanmelden:
hanskelder@pknbeverwijk.nl.
(Foto: aangeleverd)

22 AUGUSTUS

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

23 AUGUSTUS

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

Films in Stadsschouwburg
Velsen: 11.00 uur: De beentjes van Sint-Hildegard (foto:
Maarten van Keller), 14.00 uur
Little Women, 17.00 uur: Once Were Brothers en 20.00 uur:
voorpremière: Babyteeth.
Museumhuis Beeckestijn open
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 4 euro p.p. Tickets uitsluitend online via www.museumhuizen.nl. (Foto: Arjan Bronkhorst)

Excursie IVN Zuid-Kennemerland: Rondje Oosterplas, 10.3012.00 uur. Start ingang Bleek
en Berg in Bloemendaal. Aanmelden: www.np-zuidkennemerland.nl.

Films in Stadsschouwburg Velsen: 11.00 uur: Apollo 11, 14.00
uur The Kingmaker: Imelda
Marcos (foto: aangeleverd),
17.00 uur: Little Women en
20.00 uur: Booksmart.

Sociaal Wijkteam Velsen met
de wijkmobiel bij het Burgemeester Weertplantsoen/Hagelingerweg in Santpoort.
Tussen 14.00 uur en 16.00 uur
staat voor iedereen een kop
koffie en iets lekkers klaar.
www.swtvelsen.nl. (Tekening:
aangeleverd)

26 AUGUSTUS
Zee- en Havenmuseum: zie zaterdag.
Pieter Vermeulen Museum: zie
vrijdag.

Red Pyramid, vrijetijdskleding
voor stoere gasten
IJmuiden - ,,We bestaan pas vier
jaar en ondanks dat we heel veel
van onze kleding online verkopen, vonden we het toch erg belangrijk om ook een fysieke winkel te hebben’’, zegt Quincy Lagerweij. Hij is mede-eigenaar van
Red Pyramid en is het eerste aanspreekpunt in de winkel.
,,In onze winkel aan de Lange
Nieuwstraat krijgen we mensen
vanuit het hele land op bezoek
die toch een kledingstuk liever
willen passen voordat ze het kopen.
Door het geven van goede service en vriendelijke hulp, proberen we ervoor te zorgen dat ze
wat langer hier in IJmuiden blijven hangen. Je bent bij ons geen
nummer. Of de zoveelste. We vinden klantvriendelijkheid heel be-

langrijk. Persoonlijke aandacht. en daardoor in verschillende maService met een glimlach.’’
ten snel uitverkocht. Maar je weet
dan ook zeker dat je niet direct
Iedere twee weken
iemand in hetzelfde shirt tegennieuwe collectie
komt. We hebben een grote diRed Pyramid ontwerpt en ver- versiteit aan kleding die lekker zit
koopt vrijetijdskleding voor jon- en met een uniek ontwerp.’’
ge gasten. Casual kleiding voor
gasten die graag een festival be- Unieke ontwerpen
zoeken.
van Red Pyramid
,,Ik praat liever over gasten dan Ben je benieuwd naar de collectie
klanten. Want ze mogen hier ook van Red Pyramid? Stap dan eens
gewoon binnen stappen voor een bij ze binnen. Er is voldoende
praatje. Natuurlijk wil je graag ruimte om rustig te winkelen en
kleding verkopen, maar alles ge- kleding te passen. De koffie staat
beurt in een ongedwongen sfeer’’, klaar. Ze zijn te vinden op Lange
vertelt Quincy.
Nieuwstraat 437. Of bekijk de col,,Iedere twee weken verandert lecties op hun website of Faceonze collectie. Dinsdagavond bookpagina. (Foto: aangeleverd)
online of in de winkel betekent
op woensdag al teleurstellin- Centrum IJmuiden.
gen, want veel artikelen zijn hot Kom gewoon eens langs!

Column
Bericht van de (levens)executeur

Ruïne Bewoond zie zaterdag.

Nabestaandenzorg!

Films in Stadsschouwburg Velsen: 11.00 uur: Never Rarely
Sometimes Always, 14.00 uur
Zondagmiddagklassieker: Le
Mépris, 17.00 uur: Apollo 11
(foto: aangeleverd) en 20.00
uur: Midsommar.
Museumhuis Beeckestijn: zie
zaterdag.
Draaiorgelmuseum Haarlem
(Küppersweg 3 in de Waarderpolder) is open van 12.00 tot
18.00 uur. Entree gratis.
Zee- en Havenmuseum geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
“SAIL IJmuiden’/‘Koopvaardij
en Visserij in WO II’/15.30 uur

Film Magical Maastricht met
André Rieu en André van Duin
in Stadsschouwburg Velsen,
13.30 en 19.30 uur. (Foto: Andre Rieu Productions-Piece of
Magic Entertainment)
Informatiebijeenkomst Energiek Velsen over het verduurzamen van je huis op het terras van Restaurant Boschbeek,
Wüstelaan 75 in SantpoortZuid, 19.30 uur. Er is plaats
voor maximaal 40 mensen.
Aanmelden: www.energiekvelsen.nl/santpoort-zuid.

Nabestaandenzorg is een emotioneel beladen woord en klinkt
heel ver weg als je nog geen
nabestaande bent.
Maar als je het woord anders
schrijft, zorgen voor je nabestaanden, dan is het plots voor
iedereen van toepassing. Want
of je nu net bent gaan samenwonen, aan je tweede huwelijk bent begonnen of directeur
van een groot bedrijf bent, realiseer je dat als er iets met je
gebeurt of alles dan door kan
gaan zoals jij dit wilt? Heb je
dat allemaal vastgelegd? En
met vastleggen denk je in eerste instantie natuurlijk aan je
testament. Is het duidelijk wat
je wensen zijn, zal er geen onenigheid ontstaan. Het is altijd goed om dat eens even

goed tegen het licht te houden. Stel dat je door een ongeluk (tijdelijk) geen juiste beslissingen meer kunt nemen. Dat
zou geen probleem zijn als er
een levenstestament is opgesteld. Daarin leg je vast wie er
namens jou mag handelen en
wat deze persoon mag doen
namens jou voor als je het zelf
niet meer weet of kunt. Vooruitdenken is niet altijd iets om
vrolijk van te worden. Maar als
je erop terugkijkt en je hebt alles goed geregeld geeft het
een goed gevoel.
Kom je er niet uit, of zoek je iemand die de touwtjes in handen moet nemen, wacht niet
tot het te laat is, denk aan de
Nabestaandenzorg!
(www.karinrutte.nl)
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✩
Volgende thuiswedstrijd:
zondag
30 augustus
12.15
uur Telstar
- FC Volendam
Volgende
thuiswedstrijd:
vrijdag
9 februari
20.00
uur Telstar
- Jong AJAX

Drie Telstarspelers
positief getest op corona
Drie spelers van het beloften
team (onder 21) van Telstar zijn
positief op het Covid19 virus getest. Na overleg met clubarts Ron
Peters en de GGD zijn deze drie
spelers direct in quarantaine gegaan.
De jongens maken het goed, is te

lezen op de website van Telstar.
Daarnaast zijn drie andere Jong
Telstar spelers alsmede twee van
de A-selectie uit voorzorg in quarantaine geplaatst.
Deze vijf mannen zijn in direct
contact met de besmette spelers
geweest.

Redouan Taha en Andries Jonker tijdens de contract-ondertekening. (Foto: aangeleverd)

Redouan Taha tekent tweejarig
contract bij de Witte Leeuwen
Telstar en Redouan Taha hebben
overeenstemming bereikt over
een tweejarig contract met een
optie voor een derde seizoen. De
21-jarige Taha traint al de gehele
voorbereiding mee met de Witte
Leeuwen en mag zich nu officieel
Telstar speler noemen. De mid-

denvelder komt transfervrij over
van FC Twente.

speler die met zijn techniek en
creativiteit een aanwinst kan zijn
voor onze ploeg. Ik denk dat er
,,Wij hebben Redouan al een tijd veel vertrouwen spreekt uit ons
bij de selectie, en in die periode voorstel om een tweejarig conheeft hij op ons een goede in- tract aan te bieden. Ik verwacht
druk achtergelaten’’, aldus trainer dat we met Redouan een speler
Andries Jonker. ,,Redouan is een in huis hebben die iets extra’s kan

bieden.’’

In 2018 maakte de destijds 19-jarige Taha de overstap van het
Amsterdamse DWS naar FC Twente. Daarvoor kwam hij uit voor
onder andere Ajax en FC Utrecht.
Redouan, van harte welkom!

Met deze foto maakte de nieuwe assistent-trainer zijn aanstelling bij Telstar wereldkundig. (Foto: aangeleverd)

Edgar Davids assistenttrainer van Telstar
Oud-international Edgar Davids (74 interlands) is vorige
week aangesloten bij de Witte
Leeuwen als assistent-trainer.
De oud-speler van oa Ajax, Barcelona en Juventus maakte zijn
debuut op de bank tijdens FC
Emmen – Telstar.

de huidige omstandigheden de
speeldagen veel wisselen en onze vaste assistenten Anthony Correia en Gertjan Tamerus er niet altijd kunnen zijn in verband met
hun verplichtingen bij VV Katwijk en Koninklijke HFC was het
noodzaak een oplossing te vinden. Edgar zal twee á drie da,,Edgar is al bij ons te gast ge- gen per week aanwezig zijn op
weest en zodoende hebben wij de club en per speelronde bekijvaak over voetbal kunnen praten’’, ken we of hij plaatsneemt op de
aldus trainer Andries Jonker op bank. Wij zijn daar uiteraard zeer
de website van Telstar. ,,Nu door verheugd mee’’.

Hopelijk komt er gauw een eind aan de leegte in het Telstarstadion. (Foto: aangeleverd)

Ben jij komend seizoen onderdeel
van de Telstar-organisatie?

Telstar is voor het komende seizoen op zoek naar horecapersoneel voor tijdens de thuiswedstrijden. Daarom organiseren wij
op maandag 24 augustus een informatieavond in het Telstar stadion waarin wij jou alles vertellen over de diverse functies bij
de Witte Leeuwen. Zo zoeken wij
host, hostess en horeca medewerkers.

Functieprofiel
Als host/hostess/horeca ben jij
hét aanspreekpunt van de club.
Je draagt als een ware gastheer
of gastvrouw bij tot de geweldige sfeer in het stadion. Jij voelt
je dan ook verantwoordelijk voor
het stadion en bent een uithang-

bord voor de club.
De hoofdtaken van deze hosts
zijn:
• Bezoekers verwelkomen en hen
nodig van informatie voorzien;
• Goed zichtbaar zijn voor bezoekers om eventuele vragen te kunnen beantwoorden;
• De schakel vormen tussen sponsoren, fans en de club;
• Een extra paar ogen open houden voor de stewards en politie.
• Bedienen van de VIP tafel

De werktijden van deze topjob
zijn bij de thuiswedstrijden variërend en afhankelijk van het speelschema.
Binnen deze uren bevind jij je
constant onder de mensen.

Wij bieden:
• Een mooie marktconforme vergoeding;
• Gezellig team met geweldige
sfeer;
• Een leuke bijbaan voor 5 uur in
het weekend (bij thuiswedstrijden);
• Een opdracht voor het gehele
seizoen 2020-2021, met garantie
op verlenging bij wederzijdse tevredenheid.
Heb jij interesse om komend seizoen onderdeel te zijn van deze betaald voetbal organisatie?
Kom dan maandag vanaf 18.30
uur naar het Telstar stadion. Tussen 19.00 en 20.00 uur brengen
wij jou op de hoogte.
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Mylene Cabri begeleidt jonge modellen

,,De modellenwereld is hard, maar wel heel leuk’’
IJmuiden - Mylene Cabri (26) begon op vijftienjarige leeftijd met modellenwerk. Natuurlijk droomde ze ervan om een beroemd model
te worden, maar ze deed het vooral omdat ze het leuk vond. Al snel kwam ze tot de conclusie dat de modellenwereld een harde wereld
is, maar ook een hele leuke wereld. Die grote doorbraak kwam er nooit, maar ze leerde wel heel veel. Die kennis draagt ze nu over aan
meisjes die zelf de ambitie hebben om een professioneel model te worden.

de maken die flaporen je juist anders en dus speciaal. Juist daardoor kun je dan nog wel eens
doorbreken in de modellenwereld. Bovendien, je kunt er zelf
niets aan doen dat je flaporen
hebt. Of dat je bijvoorbeeld heel
lang bent. Iedereen is mooi op
zijn eigen manier en je moet van
jezelf leren houden. Waarom pesten mensen? dat is vaak omdat ze
zelf onzeker zijn. Soms hebben ze
het moeilijk en worden ze daarom jaloers op een ander. Tijdens
mijn modellenwerk leerde ik een
meisje kennen. Ze was prachtig,
maar wel met een maatje meer.
Om die reden werd ze gepest op
school en was ze heel onzeker.
Ze werd uitgelachen omdat ze
model wilde worden. Ik heb dat
meisje geholpen. We hebben veel
gepraat, ik nam haar mee naar fotografen en bouwde zo een portfolio met haar op. Geleidelijk
durfde ze steeds meer. Ze heeft
zelfs een fotoshoot in bikini gedaan! Voor een ander zal dat niet
bijzonder zijn, maar voor ons was
dat het wel. Ik zag het meisje zekerder worden en gelukkiger. Ze
heeft een mooie show mogen lopen voor een kleine kledingwinkel en ze rockte hem helemaal!’’

een fotoshoot om te kijken of we
tevreden zijn en het model tevreden is. We kijken naar de looks en
naar de personality. Zo proberen
we vast te stellen of er opdrachten voor te krijgen zijn. Maar het
belangrijkste is dat het model
zo kan ontdekken wat zij (of hij)
echt wil en er ook echt plezier uithaalt. Ze moeten wel beseffen dat
het hard werken is en niet alleen
maar mooi doen voor de camera.’’

Vast team
De volgende stap is het opbouwen van een portfolio. Mylene
regelt ook professionele trainingen voor de catwalk. ,,Die worden door Cindy Koopmans gegeven. Zij is een partner en vriendin
van ons en loopt zelf veel shows.’’
Negen modellen heeft Mylene
inmiddels op deze manier onder haar hoede. Meer kunnen er
niet bij, want: ,,Ik wil alle modellen de volle aandacht kunnen geven. Ze mogen niet als een nummer gezien worden, ze verdienen
elk een goede, persoonlijke begeleiding.’’ In haar begeleiding staat
ze er niet helemaal alleen voor,
want visagist en haarstylist Nina van der Linden treedt tevens
op als coach. ,,Zij helpt mij onwijs
veel met alles eigenlijk. Mathilde
Goede begeleiding
de Draak is de tweede coach, zij
De samenwerking met dat meis- is zelf ook model. Daarnaast krijje deed Mylene beseffen dat ze gen we assistentie van Sanne,
het geweldig vond om anderen Carla en Melanie voor het verzorte helpen. Het geeft haar veel vol- gen van de make-up bij hele grodoening om meisjes, die een mo- te projecten. Ook hebben we een
dellencarrière ambiëren, de juiste vast team van fotografen om ons
weg te wijzen. ,,Hoe vaak hoor je heen, terwijl we desondanks volniet dat meisjes zelf op zoek gaan doende afwisseling kunnen bienaar een fotograaf en opeens on- den. We werken met Rik De Vries,

De negen modellen die Mylene onder haar hoede heeft, woonden maandag een groepstraining bij. Cindy Koopmans hielp bij de styling en coaching
voor deze fotoshoot. De make-up en hairstyling werd door Nina van der Linden verzorgd. (Foto: Alain Sasabone Photography)
Geleidelijk is de modellenwereld aan het veranderen. Werden er vroeger strikte eisen gesteld aan het uiterlijk van een model, tegenwoordig maken meisjes veel sneller kans om toegelaten te worden. Mylene: ,,Vroeger mocht je bijvoorbeeld geen
tatoeages of piercings hebben.
Ook moest je heel mager zijn, bijna tegen anorexia aan. Bovendien moest je minstens 1,72 meter lang zijn. Je ziet tegenwoordig
veel verschillende soorten modellen. Je hebt bijvoorbeeld modellen met een maatje meer en
er is ook een markt voor model-

len met tatoeages.’’ Zelf zou Mylene met haar 1,68 meter voor een
modellencarrière niet in aanmerking kunnen komen. Bovendien
heeft ze een tongpiercing en een
aantal tatoeages. ,,Maar dat is niet
meer echt een probleem in deze
branche. Er zijn meer mogelijkheden gekomen.’’
Vooroordelen
Over modellen bestaan veel vooroordelen. Zo blijft een hardnekkig misverstand dat een model
per definitie een domme blonde
meid zou zijn. Mylene: ,,Dat is beslist niet het geval. Ze verwach-

ten juist van je dat je een goed
stel hersens hebt, het zijn dus
geen domme blondjes, zoals het
stereotype beeld doet geloven.’’
Een ander misverstand betreft
de vermeende rivaliteit tussen de
modellen onderling. ,,Ik heb juist
geleerd dat al die meiden onwijs
lief zijn voor elkaar, elkaar onwijs
erg steunen en allemaal dezelfde droom hebben.’’ Door de jarenlange ervaring die Mylene zelf
opdeed als model, weet ze dat
een model niet in elk opzicht een
perfect lichaam hoeft te hebben,
om bij de opdrachtgevers in de
smaak te vallen.

Ook kan ze jonge meisjes goed
behoeden voor louche bureaus
die niet altijd het belang van het
model voorop hebben staan.
Mensen pesten vaak
uit onzekerheid
De grote vraag is natuurlijk hoe
een modellenbureau precies bepaalt wanneer iemand mooi is.
Immers, iedereen is anders en
smaken verschillen nu eenmaal.
Mylene geeft een voorbeeld:
,,Een meisje met flaporen wordt
op school gepest. Ten eerste vind
ik het heel erg hoe jongeren elkaar pesten op school. Ten twee-

Mylene Cabri. (Foto: Rik de Vries)
gewild in hun ondergoed op sociale media staan? Of dat een fotograaf zich schuldig heeft gemaakt aan ongewenste intimiteiten? Verschrikkelijk als zoiets
je overkomt en een nachtmerrie
voor zowel het meisje zelf als voor
haar ouders.’’ Mylene helpt meisjes om hun droom in de modellenwereld na te jagen en zorgt er
daarbij voor dat ze in goede handen komen en niet bij de verkeerde mensen. ,,Ik leer ze wat goed
en fout is in dit wereldje. Maar
ook dat ze zichzelf moeten blijven en plezier moeten hebben.
En tegelijk laat ik ze zien hoe ze er
Mathilde den Draak is met haar 1,68 meter eigenlijk net iets te klein om model te zijn. Toch knokt ze door en Mylene helpt haar heel graag. (Foto: Alain steeds wat bij kunnen leren. Ik beSasabone Photography)
gin met een testshoot, dat is puur

Peter Mantel, Robbanna Photography en videograaf Erik Bos van
Sourcedblack.’’
Dat ze aan het begeleiden van de
modellen geen geld overhoudt,
vindt ze geen probleem. ,,Het
gaat ons niet om het geld. De 35
euro inschrijfgeld die een model
betaalt, geven we uit aan de trainingen en andere kosten die we
maken. We maken er zelfs verlies
op. Maar het is onze grote passie. Het hele team werkt gratis.
We willen de meiden en jongens
hiermee graag verder helpen. We
doen dit dan ook elke dag met
veel plezier, maar ook met bloed,
zweet en tranen.’’ (Tekst: Bos Media Services)
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Velsen heeft laagste aantal wifinetwerken per 10.000 inwoners

Velsen - In de gemeente Velsen
zijn, afgezet naar het aantal inwoners, minder geregistreerde
openbare wifi-netwerken dan elders in de provincie. Dat blijkt Dat
blijkt uit onderzoek van VPNGids.
nl naar de toegang tot openbare
wifi in Nederland. Uit het onderzoek komt verder naar voren dat
Noord-Holland de hoogste wifidichtheid van ons land heeft. In
absolute aantallen staat Zuid-Holland hoger op de ranglijst.

Lekker gek doen in het schuimbad

Amsterdam krikt het gemiddelde
in deze provincie behoorlijk op.
Daar zijn 126.888 geregistreerde openbare wifi-netwerken. Opvallend is dat Diemen, in verhouding tot het aantal inwoners, procentueel gezien meer wifi-punten heeft dan Amsterdam. In Diemen delen 10.000 inwoners 1.517
netwerken, terwijl 10.000 Amsterdammers 1.454 netwerken tot
hun beschikking hebben. Ook
in Amstelveen en de gemeente
Haarlemmermeer bevinden zich
In heel Nederland bevinden zich meer dan 1.000 openbare netin totaal 744.229 openbare wifi- werken per 10.000 inwoners.
punten. Bijna een derde daarvan
(216.124) bevindt zich in Zuid- Velsen komt er in het onderzoek
Holland, dat komt neer op 583 maar bekaaid vanaf. Per 10.000
netwerken per 10.000 inwoners. Velsenaren zijn slechts 16 netwerIn Noord-Holland is de openba- ken beschikbaar. Meer regionale
re wifi-dichtheid met 741 net- verschillen en andere resultaten
werken per 10.000 inwoners het uit het onderzoek zijn te lezen op
grootst. Met name hoofdstad https://www.vpngids.nl/veilig-in-

ternet/surfen/statistieken-openbare-wifi-hotspots/
Onderzoeksmethode
Om een beeld te krijgen van het
aantal beschikbare openbare wifi-netwerken, is de database van
Wiman geraadpleegd. Hierin worden wifi-netwerken verzameld
die zonder wachtwoord toegankelijk zijn. Privénetwerken van
huishoudens met wachtwoordbeveiliging zijn niet meegerekend.
De data van Wiman is vervolgens
vergeleken met het aantal inwoners van Nederlandse gemeenten
per 01-01-2020 volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Ook zijn de inwoneraantallen van
buitenlandse steden vergeleken
met het aantal wifi-punten in de
betreffende stad.

uit Hillegom. ,,Maar opa en oma
wonen hier en daar gaan we ook
heen’’, legt ze uit.

Velserbroek - Een bijzonder tafereel zaterdagmiddag in het winkelcentrum aan de Galle Promenade. Kinderen konden er deelnemen aan een KidsSchuimDisco, die werd gehouden tussen
de winkelpanden van Zeeman
en Blokker. Van die mogelijkheid
werd gretig gebruikgemaakt. De
ouders keken toe, maar moesten
wel voldoende afstand tot elkaar
houden.
Het is even na half één, als twee
handhavers van de gemeente
Velsen in overleg gaan met de beheerders van deze bijzondere attractie. De kinderen mogen naar
hartenlust met elkaar stoeien en
ravotten in het schuimbad dat
voor ze is gecreëerd, maar over
de ouders die rond de opblaasbare omheining staan, bestaan zorgen. Ze staan te dicht op elkaar.
Even ervoor heeft medewerkster
Anke de ouders al via de geluidsinstallatie vriendelijk doch dringend verzocht om meer afstand
te houden. ,,Anderhalve meter
en niet aan de zijkant van het ter-

rein, want dat is het looppad’’, laat
ze weten. Tevreden ziet ze hoe
de ouders haar orders opvolgen.
Ook de handhavers zijn tevreden,
ze laten weten dat het zo in orde
is en vervolgen hun ronde.

Achter de geluidsinstallatie ligt
een aantal schepnetjes klaar. ,,Af
en toe spelen we een spel, dan
mogen de kinderen balletjes
proberen te vangen’’, vertelt Anke. Ze geniet zelf zichtbaar van
de vreugde die het team de kinderen met deze attractie weet te
brengen. ,,Het schuim is biologisch afbreekbaar, zuurstofdoorlatend en prikt niet in de ogen’’,
weet ze. Ze vervolgt: ,,Het zakt
uiteindelijk als een plasje water in
de grond. Met een beetje regen is
het schuim zo weg.’’ Het blijkt bovendien ook nog een goede manier te zijn om je te wapenen tegen eventueel ronddwarrelende virussen: ,,Het schuim breekt
het virus af.’’ Het team is er goed
in geslaagd om dit kinderfestijn
tot een goed einde te brengen en
hoopt het volgend jaar - zonder
beperkende maatregelen - te mogen herhalen. (Tekst en foto: Bos
Media Services)

Anke en haar collega Jeannet beheren deze KidsSchuimDisco en
houden nauwlettend in de gaten of alles goed verloopt. Intussen zorgt DJ Diederik ervoor dat
er dansbare muziek uit de speakers klinkt.
,,Er moet een beetje gedanst
worden’’, roept hij door de microfoon. Ook hij benadrukt nog
maar eens dat de toeschouwers
afstand moeten houden. Nigel
(8) geniet volop van het schuimbad. Hij woonde vroeger in Velserbroek, nu in IJmuiden. Vandaag is hij speciaal voor de KidsSchuimParty met zijn moeder teruggekomen naar zijn vroegere
woonplaats om zich even lekker
te kunnen uitleven. ,,Leuk!’’ is zijn
korte maar duidelijke commentaar. Ook Aylyn (9) woont niet in
Velserbroek, ze komt helemaal

Feest in jarig
Winkelcentrum Velserbroek
De hele maand september viert
Winkelcentrum
Velserbroek
het 30-jarig bestaan met een
‘Scan&Win’ prijzenactie! Van 1 tot
en met 30 september staat de
prijzengenerator op het winkelcentrum. Bij aankoop in een van
de winkels ontvangt men een
voucher die bij de prijzengenerator gescand kan worden. Bij “prijs”
wordt er een bon geprint waarmee deze gewonnen prijs in een
van de winkels kan worden opgehaald. Er zijn ook 30 gouden print
bonnen/tickets als nominatie
voor de hoofdprijs.... een Winkelcentrum ShopTeGoed ter waarde
van 1500 euro! Op zaterdag 3 oktober wordt de winnaar bekend
gemaakt. Tekst: Bos Media Services, foto’s : aangeleverd)

Weer concerten in Ruïne van Brederode

Santpoort - Uiteindelijk is het er
dan toch van gekomen op de Ruine van Brederode, het eerste inhaalconcert sinds de coronasluiting.
Helaas moest de inhaalconcertdag van 5 juli wegens slecht weer
worden afgelast, maar vrijdagavond ging het onder de nieuwe

luifel op corona-afstand van elkaar toch door. En hoe, het werd
een heerlijke geheel uitverkochte
bluesavond, verzorgd door PG &
the Jags, een delta- en citybluesband uit Haarlem.

da. Kijk daarvoor op www.ruinevanbrederode.nl.
Vrijdagavond 28 augustus is een
tangoavond met The Little Tange
Orchestra. Zondag 6 september
zijn er overdag 3 concerten met
heel verschillende muziekstijlen.
Er staan de komende weken nog Dus voor elk wat wils. Reserveren
de nodige concerten in de agen- verplicht. (Foto: Toni Zwenne)

Eindelijk weer een uitje voor gasten
De Zonnebloem IJmuiden-Oost

Velsen - Donderdag 13 augustus 14.00 uur: de gasten van
de Zonnebloem afdeling IJmuiden-Oost druppelen binnen bij
de Theeschenkerij in Velserbeek. Zij zijn van huis opgehaald door de OIG en vrijwilligers van de Zonnebloem. Enkeheid om verkoeling in zee te vin- pier. De werkzaamheden zullen le gasten komen zelf met scootden zonder nat te worden. Op tot en met 23 oktober duren.
mobiel of fiets.
het uiterste puntje van de Zuidpier staan hekken, die de toegang Door de week tot 21 uur is de Na 5 maanden kon de afdeling
versperren. Daar achter wordt ge- Zuidpier niet toegankelijk voor eindelijk weer iets leuks organiwerkt aan de versterking van de publiek. (Arita Immerzeel)
seren voor haar gasten, namelijk

Kop van de Zuidpier in revisie

IJmuiden - In het weekend is de
Zuidpier ondanks werkzaamheden toegankelijk voor publiek.
Dankbaar maakten zondag vissers, fotografen, wandelaars en
fietsers gebruik van de mogelijk-

een High Tea in de Theeschenkerij. En dat werd gewaardeerd .Veel
gasten waren blij elkaar weer te
zien en over en weer werd er weer
lekker “bijgekletst” onder het genot van al het lekkers dat ze werd
voorgeschoteld.
Na een afsluitend drankje op het
schaduwrijke terras gingen de
gasten rond 17.00 uur, blij en voldaan, weer op huis aan.

ganiseert zo’n 8 tot 10 keer per
jaar een activiteit. Dat kan zijn
een bezoek aan een museum,
dierentuin, een boottocht, een
bingomiddag enz.
De afdeling is op zoek naar een
nieuwe penningmeester. Wie
heeft er een paar uurtjes per
maand over om het bestuur van
deze gezellige vrijwilligersgroep
te komen versterken ?
Voor informatie bel: 06-14251346.
De afdeling IJmuiden-Oost is in Of mail: zonnebloem.ijmo.penn@
normale tijden zeer actief en or- gmail.com. (Foto: aangeleverd)
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Penningmeester Sint Nicolaas
Comité IJmuiden weggestuurd

Velsen - De penningmeester
van stichting Sint Nicolaas Comité IJmuiden heeft het vertrouwen van het bestuur geschonden en is per direct van
alle taken ontheven en weggestuurd.
Tussen de kascontroles over de
jaren 2019 en 2020 zijn er, zonder medeweten van overige bestuursleden, structureel grote bedragen contant geld opgenomen
van de bankrekening. Het gevolg is dat er op dit moment onvoldoende geld is om een Sinterklaasintocht te kunnen organiseren.
De overige bestuursleden zijn

Atleet Jochem Dobber in topvorm
Velsen - Jochem Dobber, atleet
van atletiekvereniging Suomi, is
de coronaperiode goed doorgekomen. Week na week verbetert
de 23 jarige topatleet uit Santpoort-Zuid zijn persoonlijk record op de 400 meter.
Op 15 augustus heeft Dobber
weer een prestatie van formaat

geleverd tijdens de Resisprint
International in het Zwitserse
La Chaux-de-Fond. In een persoonlijk record van 45.68 seconden eindigde Dobber 0,03 seconden achter de winnaar Vladimir Aceti.
Met deze absolute toptijd staat
Dobber na Liemarvin Boneva-

cia en Terrence Agard op een gedeelde (met Arjen Visserman NR 1986) derde plaats van de Nederlandse allertijdenlijst. Een geweldige prestatie die een vervolg gaat krijgen op het ASICS
NK atletiek op 29 en 30 augustus
2020 in Den Haag. (Foto: Erik van
Leeuwen)

geschrokken. Voorzitter A.I. Patrick Bellaart: ,,Wij betreuren dit
ten zeerste, toch heeft dit kunnen gebeuren. Voor ons is dit vrijwilligerswerk en wij doen dit allemaal voor ons plezier. Zoals veel
verenigingen en stichtingen gaat
veel op basis van vertrouwen, iets
waar wij nu heel anders naar kijken.”

eens kan gebeuren en het comité
doet er alles aan om het geld terug te krijgen.”

Sinterklaas heeft aangegeven dat
hij ook dit jaar weer van plan is
naar Nederland te komen en de
boot ook in IJmuiden aan te leggen. Hoe dit er uit zal zien is op
dit moment nog onduidelijk. ,,Gezien de huidige situatie rondom
Inmiddels zijn alle sponsoren en COVID-19, waarbij evenementen
vrijwilligers ingelicht. Bellaart: tot 1 september niet toegestaan
,,Stichting Sint Nicolaas Comité zijn, maar ook door onze financiIJmuiden ontvangt geen subsidie ele positie weten wij nog niet hoe
en is 100 procent afhankelijk van Sinterklaas in IJmuiden ontvanonze sponsoren en vrijwilligers. gen wordt. Er zal zeker iets geEr zijn nu maatregelen genomen, beuren, Sinterklaas slaat namelijk
zodat dit in de toekomst niet nog niemand over.”

Project Kantje Pikken van start
IJmuiden - Op diverse locaties op
de route door het havengebied
naar het strand wordt met street
art het karakter van IJmuiden afgebeeld. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met Amsterdam Street Art, Rigo verffabriek en de Kunstcommissie Velsen.

Dinsdag heeft het kunstenaarsduo Bier en brood de eerste stukjes van de afbeelding op de 60
meter lange muur bij Stolk aan
de Kromhoutstraat gespoten.
Het maandag aangebrachte raster helpt bij het op de muur krijconstateerd. Wel zijn, na overleg gen van het ontwerp.. (Foto: Erik
met de GGD, enkele collega’s uit Baalbergen)
voorzorg in quarantaine gegaan.
Klanten van de supermarkt hoeven zich volgens het bedrijf geen
zorgen te maken, omdat degene
om wie het gaat slechts minimaal
op de winkelvloer aan het werk is
geweest.

Medewerker Dekamarkt Velserbroek
positief getest op corona
Velserbroek - Bij een medewerker van supermarktconcern DekaMarkt is het coronavirus vastgesteld.
Het gaat om een medewerker van
het filiaal aan de Galle Promenade in Velserbroek. Het bedrijf laat
weten dat de medewerker adequaat heeft gehandeld door thuis

te blijven bij de eerste lichte verschijnselen en zich te laten testen.
Op sociale media werd gesuggereerd dat de helft van het supermarktpersoneel besmet is, maar
het bedrijf zegt dat van de tweehonderd medewerkers in dit filiaal slechts één besmetting is ge-

Gezocht: bijzonder glas uit de 20ste eeuw
sief product naar gemeengoed.
Men richt zich op gebruiksglas:
tafelglas en sierglas. Dus geen
lampen, glas in lood, woningglas
en dergelijke. Heeft u een object
dat u wel in bruikleen zou willen
afstaan voor deze tentoonstelling
dan horen we dat graag. Heeft u
iets bijzonders uit eerdere periodes dan zijn we daar natuurlijk
ook heel nieuwsgierig naar.

Regio - Museum Kennemerland
zoekt tafel- of sierglas uit de 20ste
eeuw, bijzonder glas of glas met
een bijzonder verhaal. ‘Glinsterend Glas’ is een tentoonstelling
rondom een verzameling glasvondsten. Men laat zien wat die
vondsten ons kunnen vertellen
over de bewoning van MiddenKennemerland in een aantal periodes. Het toont ook de geschiedenis van glas, van duur en exclu-

ten inspireren door glas uit de
tentoonstelling. We vertellen iets
over Midden-Kennemerland in
die periodes en waar mogelijk laten we beeld zien van vergelijkbaar glaswerk op schilderijen,
prenten en foto’s.
Wilt u meewerken aan deze tentoonstelling dan kunt u een mail
sturen naar Teatske de Jong
(t.dejong@museumkennemerland.nl). U kunt ook uw gegevens
achterlaten in het museum, dan
nemen zij contact met u op.
De tentoonstelling ‘Glinsterend
Glas’ is te zien vanaf begin oktober.
Museum Kennemerland, Noorderwijkweg 2a (hoek Westerhoutplein), Beverwijk. www.museumkennemerland.nl.

In de tentoonstelling is glas te
zien uit de Romeinse tijd, de Middeleeuwen, de Vroegmoderne
tijd en de Moderne tijd. Het glas
voor deze periodes komt uit de
eigen collectie van het museum
en de verzameling van bestuurslid Jeroen Zoetmulder, aangevuld
met bruiklenen van andere verzamelaars en bijvoorbeeld het Huis
van Hilde.
Roemer (wijnglas) met vier grote
Onze eigen tijd wordt vertegen- noppen op stam | Collectie Musewoordigd door glaskunstenares um Kennemerland
Carina Riezebos, die zich zal la-

Teva Halve van Haarlem Walk en Virtueel

Regio - Dat dit jaar alle evenementen in een andere vorm
plaatsvinden is voor niemand
meer een verrassing. De Teva
Halve van Haarlem is dit jaar extra uniek, naast dat deelnemers
virtueel kunnen deelnemen aan
dit mooie hardloopevenement,
wordt er op zondag 27 september gewandeld!

De Teva Halve van Haarlem Virtueel kent meerdere afstanden
waaronder een halve marathon,
10 en 5 kilometer, voor de kinderen is er een KidsRun van 1 kilometer. Normaal starten de afstanden vanaf de Grote Markt in Haarlem, dit jaar start je vanaf jouw eigen locatie en speld je geen startnummer op, maar loop je met
een app, zodat jouw finishtijd in
het Teva Halve van Haarlem klas-

sement wordt opgenomen en je
kans maakt op toffe prijzen. Deelnemen aan de Teva Halve van
Haarlem Virtueel kan tussen 12 en
27 september. Inschrijven kan tot
en met donderdag 10 september.

Op zondag 27 september organiseert SportSupport de Teva Halve van Haarlem Walk ‘een wandeling met smaak’. De diverse routes
gaan zowel door het centrum van
Haarlem als door de mooie natuur die Haarlem te bieden heeft.
De diverse stempelposten zijn bij
leuke Haarlemse horecagelegenheden, hier kun je als deelnemer
een drankje bestellen en krijg je
van de organisatie een lekker
‘hapje’. Zo kun jij een wandeling
maken met een lekker smaakje! Inschrijven voor de Teva Halve van Haarlem Walk kan t/m 20

september.

,,Wij zijn erg blij met het alternatief de Teva Halve van Haarlem
Walk”, zegt Milanne Teunissen,
Senior Coördinator Evenementen bij SportSupport. ,,Of je nou
deelneemt aan de 5, 10, 15 of 22
kilometer iedere deelnemer is tijdens de Teva Halve van Haarlem
Walk bezig met bewegen en gezondheid en zo zie ik het graag
als organisator. Daarnaast is wandelen ook erg leuk om samen met
vrienden te doen, gezellig kletsen
en een prachtige route lopen, wie
wilt dat nou niet!’’
Meer informatie over de Teva Halve van Haarlem Virtueel en de
Walk is te vinden op de website
van de Teva Halve van Haarlem:
www.halvevanhaarlem.nl.

Oppervlakte- en afvalwater
geschikt om bijna alle NoordHollandse gebouwen te verwarmen
Regio - Bijna al de 1.513.680
gebouwen in Noord-Holland
kunnen aangesloten worden
op duurzame warmte. Maar
liefst 96% van de woningen en
utiliteitsgebouwen kan aangesloten worden op de grootste warmtebron die waterrijk
Noord-Holland heeft: warmte uit oppervlaktewater (TEO).
De overige 2% gebouwen zou
aangesloten kunnen worden
op warmte uit afvalwater (TEA).
Dit blijk uit onderzoek naar de
aanwezige warmtebronnen in
Noord-Holland en de mogelijkheden om in de toekomst gebouwen te verwarmen in alle 449
Noord-Hollandse wijken. Het onderzoek is uitgevoerd door Syntraal in opdracht van provincie
Noord-Holland.
Noord-Holland is omgeven door
water en ook in de provincie is
veel oppervlakte water. Oppervlaktewater wordt in de zomer
opgewarmd door de zon en kan
worden gebruikt voor het verwarmen van huizen. Het is daardoor
een oneindige warmtebron.

Alternatieve warmte
In slechts 6 wijken lijken de waterwarmtebronnen te ver van de
wijken te liggen om effectief te
kunnen worden gebruikt. Bij deze wijken kan gekeken worden
naar andere warmtebronnen, bijvoorbeeld restwarmte afkomstig
van de industrie en datacenters,
of geothermie; warmte uit de diepe ondergrond.

wordt gebruik gemaakt van de
warmte van rioolwater, warmte die vrijkomt bij de rioolwaterzuivering (RWZI’s) en warmte die
vrijkomt bij rioolgemalen.
Niet allemaal
dezelfde warmtebron
De inventarisatie laat zien waar
warmtebronnen beschikbaar zijn,
maar we kunnen niet allemaal
onze warmte onttrekken uit dezelfde bron.
Om warmtebron en warmtevraag efficiënt aan elkaar te koppelen, wordt binnen de Regionale Energiestrategieën Noord-Holland Zuid en Noord de Regionale Structuur Warmte (RSW) uitgewerkt. De RSW geeft gemeente inzicht in welke bronnen zij het
beste kunnen gaan gebruiken
voor welke wijk.

Aardgasvrij
Nederland moet in 2050 aardgasvrij zijn. Dit is afgesproken in het
Klimaatakkoord. Gemeenten werken momenteel aan de Transitievisie Warmte die eind 2021 klaar
is. In deze visie staat welke wijken
het eerste van het gas af gaan en
in welk tempo. Het aansluiten van
huizen op warmtebronnen is afhankelijk van de financiële haalbaarheid, ruimtelijke mogelijkheden, milieu en draagvlak.
Het verbinden van warmtevraag
en -aanbod werd ook besproken
Om wijken te verwarmen met tijdens de RES-Reflectiebijeenbehulp van oppervlakte water komst op dinsdag 18 augustus
(TEO) is een warmtekoudeop- voor raadsleden, Statenleden, alslag (WKO), warmtewisselaar en gemeen besturen van de waterwarmtepomp nodig. Bij thermi- schappen en stakeholders. (Foto:
sche energie uit afvalwater (TEA) aangeleverd)
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Overslag Noordzeekanaal-havens ruim
10 procent lager door coronacrisis
Regio - De overslag van de zeehavens in het Noordzeekanaalgebied - Amsterdam, IJmuiden, Beverwijk en Zaanstad daalde in de eerste zes maanden van dit jaar met 10,7%
naar 48,7 miljoen ton (2019:
54,6 miljoen). De invloed van
de wereldwijde coronacrisis op
de overslagcijfers is onmiskenbaar.
Ook in de Amsterdamse haven
daalde de overslag in de eerste
zes maanden van 2020. Het volume ging van 45,2 miljoen ton in
de eerste helft van 2019 naar 39,8
miljoen ton dit jaar (-12 procent).
Ook deze daling is duidelijk beïnvloed door de gevolgen van de
coronapandemie.
Vitale infrastructuur
Koen Overtoom, CEO Port of Amsterdam: ,,Voor het eerst in jaren
is er sprake van een daling van de
overslag in onze haven en die is
meteen significant. Toch zijn wij
niet pessimistisch. Onder moeilijke omstandigheden hebben
wij in het eerste half jaar getoond
hoe cruciaal de haven is voor de
regio en voor het land. Als vitale
infrastructuur hebben wij onverkort het scheepvaartverkeer afgewikkeld en ladingstromen verwerkt. Daarmee hebben wij bijgedragen aan het draaiende houden van de samenleving en de
economie’.’
,,Vooral onze distributie klanten
hebben een erg druk halfjaar achter de rug, met de distributie van
levensmiddelen en pakketten. En

de markt voor transportbrandstoffen (benzine, kerosine, e.d.)
trekt inmiddels aan. Hoe de tweede jaarhelft eruit ziet, is moeilijk
te zeggen. Daarvoor is de brandstoffenmarkt te grillig en de impact van het coronavirus onzeker.
Wel verwachten wij dat onder de
huidige omstandigheden de volumedaling voor het hele jaar beperkt blijft tot het niveau van de
eerste jaarhelft’’, aldus Overtoom.
Stijgers en dalers
De daling in Amsterdam is in
het eerste half jaar werd veroorzaakt door zowel natte als droge
bulk, als door containers. De overslag van natte bulk (voornamelijk transportbrandstoffen) daalde
met 5,1 procent naar 24,7 miljoen
ton, tegen 26 miljoen ton vorig
jaar in dezelfde periode. Ondanks
het afgenomen vlieg- en wegverkeer bleven de volumes van de
transportbrandstoffen redelijk op
peil. Dat heeft te maken met de
fluctuerende markt voor deze ladingstromen, die voor aanhoudende beweging zorgt.
Het volume droge bulk daalde
met 21,2 procent, wat vooral het
gevolg was van een aanzienlijke daling van steenkool naar 4,6
miljoen ton, tegen 8,2 miljoen ton
vorig jaar (-43,6 procent). De onverwachte, niet-structurele groei
van het steenkoolvolume vorig
jaar heeft daarbij de daling dit
jaar scherper gemaakt. Ook daalde de overslag van granen (-15,4
procent) en was er sprake van
een daling in stukgoed (-18,2 pro-

cent).
Verder vielen zee- en riviercruise
weg als gevolg van de coronapandemie. Port of Amsterdam
besloot samen met de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland vanaf half maart de cruise uit
haar haven te weren om het besmettingsrisico te minimaliseren.
Sinds half juni is de haven voor
cruise weer open en komt het
aantal bezoeken van riviercruiseschepen langzaam en behoedzaam op gang. In de eerste jaarhelft was sprake van 21 bezoeken, waarvan 18 in januari en februari. Voor de tweede jaarhelft
verwacht de Amsterdamse haven
meer riviercruiseschepen te ontvangen. Zeecruise daarentegen
ziet de haven ook in de tweede
helft van het jaar vooralsnog niet
terugkeren.
De overslag in containers daalde
met 31,6%. Deze ladingstroom
steeg de afgelopen jaren gestaag
onder meer door shortsea-lijndiensten waarop de Amsterdamse haven zich richt. De daling is
dan ook op het conto te schrijven
van corona, waardoor lijndiensten gedeeltelijk kwamen stil te
liggen.
Wisselend beeld in de regio
In IJmuiden daalde de overslag
gering met slechts 3,4% tot 8,76
miljoen ton. In Beverwijk daalde
het overslagvolume met 44,3%
tot 194 duizend ton en in Zaanstad was sprake van een stijging
van de overslag met 15,3% tot 84
duizend ton.

FC Velsenoord verlengt
‘Rode draad leerplan’ voor de jeugd
Velsen-Noord - Het afgelopen
seizoen is FC Velsenoord gestart
met het “Rode draad leerplan”
voor de jeugd. Door het enthousiasme van de begeleiding en de
spelers is besloten om dit te verlengen.
FC Velsenoord heeft dit gedaan
om haar jeugd een optimale opleiding te bieden. In dit leerplan
krijgen alle spelers een totale opleiding op maat aangeboden, die
aansluit bij leeftijd en niveau. Met
name de jeugdspelers profiteren
van een planmatige aanpak.
Voor alle teams van onder 8 tot en
met onder 19 is er een verdeling
in drie groepen:
De Onderbouw; onder 8,9,10,11
en 12 jaar, de Middenbouw; onder 13,14 en 15 jaar en de Bovenbouw; onder 16,17,18 en 19 jaar.
In het plan worden alle speler vol-

gens vaste maandthema’s opgeleid met als uitgangspunten; eerste training in de week: individuele ontwikkeling, tweede training
in de week: teamontwikkeling en
wedstrijd: leermiddel.
Voor de uitvoering hiervan werkt
FC Velsenoord nauw samen met
www.jeugdvoetbalopleiding.nl.
Jeugdvoetbalopleiding is landelijk actief bij een groot aantal verenigingen met scholing en begeleiding op de vereniging van
de jeugdtrainers/leiders om verenigingsbreed stappen te maken. Via de Rode Draad zal er met
maandthema’s gestructureerd en
planmatig gewerkt gaan worden
met ondersteuning en begeleiding op maat. De vereniging en
trainers krijgen intensieve begeleiding, er ontstaat meer samenhang tussen de diverse trainingen en wedstrijden. De jeugdspe-

ler krijgt een gestructureerde opleiding waarbij rekening wordt
gehouden met leeftijd en niveau.
Ook is belangrijk dat alle trainers
vanuit dezelfde visie werken, zodat ook voor nieuwe trainers gelijk duidelijk en overzichtelijk is
wat het leerplan is. Verder krijgen
alle trainers maandelijks ondersteuning en feedback. Door deze
gestructureerde werkwijze wil FC
Velsenoord de jeugdopleiding de
komende jaren op het gewenste
peil brengen.
Met name voor de onderbouw
van 6 tot en met 10 jaar kan FC
Velsenoord nog spelers gebruiken om extra teams compleet te
maken. Kijk voor meer info over
dit plan, of voor het aanmelden
als (jeugd) speler van deze club
op: www.fcvelsenoord.nl. (Foto:
aangeleverd)

Aange naam!

Wateroverlast

In deze rubriek stellen we nieuwe plaatsgenootjes voor. De meeste Velsense baby’s zien het levensIJmuiden - Het regent niet veel de laatste dagen maar áls het regent, dan komt het ook met bakken uit de licht buiten Velsen en hun namen komen dus niet te staan bij de geboorteaankondigingen van de
hemel. Maandagmiddag bijvoorbeeld. Ida Schellinger maakte deze foto op de Julianakade in IJmuiden.
gemeente Velsen in deze krant. Daarom nu de mogelijkheid om uw (klein)kind in deze rubriek voor
te stellen. Stuur een foto uiterlijk 4 weken na de geboorte naar redactie@jutter.nl. Deelname is gratis.

Boormal opgehaald om te testen

IJmuiden - In de aflevering van
Typisch IJmuiden van 16 juli
schreef Erik Baalbergen al over de
boormal die bij Breman in IJmuiden geassembleerd wordt. Zaterdag was het zover: de boormal werd afgehaald voor testen. Zaterdagmorgen, na binnenkomst van de ferry uit Newcastle, doemde het kraanschip Bokalift 1 van Boskalis uit de nevel
boven zee op en meerde, geholpen door de Svitzer slepers Jupiter (voor) en Telstar (achter), aan
in de Haringhaven, bij de containerkade nabij Breman. Hier werd
onder grote belangstelling de
boormal, die vrijdag al op de kade was gereden metzogenaamde
Self Propelled Modular Transporters (SPMTs), aan boord gehesen.
Inmiddels had de nevel plaatsgemaakt voor een blauwe lucht met
zon. De grootte van de Bokalift
zal menig IJmuidenaar niet zijn
ontgaan...
De boormal gaat naar Franse wateretn om te testen. Later komt
de boormal terug naar Breman
voor de afbouw. (Foto: Erik Baalbergen)

AANGENAAM!

IJmuiden - Trotse oma Paulien
Braam wil graag Feline, een nieuwe inwoonster van IJmuiden,
voorstellen.
Feline Milou Sloot is geboren op
25 juli in het Rode Kruis Ziekenhuis, waar zij en haar ouders Isa

Aange naam!

Ketting en Jeroen Sloot prima
verzorgd zijn. Niet alleen zij zijn
heel trots op Feline, ook de tantes, oom en de oma’s en opa’s zijn
helemaal verliefd. Feline heeft
zelfs nog 3 overgrootoma’s en 1
overgrootopa, die uiteraard zeer

groots met haar zijn.
Met deze warmte slaapt Feline
gelukkig veel, maar als ze straks
meer wakker is, staat iedereen te
popelen om nog meer te knuffelen met haar, aldus oma Paulien
Braam.
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Velsen Verzamelt
Hans Lammers verzamelt
ansichtkaarten uit Lourdes
IJmuiden - In het jaar 1858 vond in de Franse stad Lourdes een
gebeurtenis plaats die tot op de dag van vandaag tot de verbeelding van velen spreekt. De toen veertien jaar oude Bernadette
Soubirous verklaarde dat een ‘witte dame’ aan haar was verschenen. Niet eenmaal, maar uiteindelijk achttien keer in een tijdsbestek van ongeveer vijf maanden. Het moet de Heilige maagd Maria zijn geweest, die daar aan het meisje verscheen. Sindsdien is
Lourdes een bedevaartsoord dat jaarlijks door miljoenen mensen wordt bezocht. Vaak sturen de bedevaartgangers een kaartje
naar het thuisfront en het zijn die specifieke, in Lourdes geposte
kaarten, die door IJmuidenaar Hans Lammers worden gespaard.
Van een aantal specifieke jaren heeft hij echter nog geen enkele kaart in zijn bezit. ,,Die liggen ongetwijfeld nog ergens bij iemand op zolder. Ik hoop ze door dit artikel in de krant te kunnen
vinden.’’

Jarenlang werkte Hans Lammers
voor de gemeente Velsen bij de
afdeling openbare werken. Hij
was verantwoordelijk voor het
onderhouden van het openbaar
groen in Velserbroek. Ongeveer
twaalf jaar geleden maakte hij de
overstap naar de facilitaire dienst
van de Rabobank, maar inmiddels is hij sinds enkele maanden
weer terug in het groenonderhoud. ,,Ik werd boventallig door
een reorganisatie en nu werk ik
weer voor de gemeente Velsen.
Niet meer in Velserbroek, maar
nu in IJmuiden.’’ Het is inmiddels
negentien jaar geleden dat Hans,
nu 63 jaar oud, door een collega
bij de gemeente Velsen werd benaderd met de vraag of hij belangstelling had om mee te gaan
naar Lourdes. ,,Die vraag kwam
van Ton Joosten, hij is de beheerder van de Lourdesgroep Santpoort. In eerste instantie was ik
niet zo geïnteresseerd, maar uiteindelijk ben ik toch op zijn uitnodiging ingegaan. En ik vond
het geweldig. Sindsdien ga ik elk
jaar, ik ben er nu negentien keer
geweest. Eén jaar heb ik overgeslagen, toen is mijn vrouw met
onze dochter Marjorie gegaan.
Maar ik ben ook een keer twee
keer in een jaar tijd geweest, één
van die reizen maakte ik samen
met een groep van acht nonnen
uit een klooster.’’ Inmiddels heeft
Hans zich ontpopt tot de huisfotograaf van de groep. Tijdens een
groepsreis naar Lourdes maakt
hij de hele week foto’s, waarvan hij bij thuiskomst een boekje maakt voor de pelgrims. Ook
maakt hij een film, die tijdens de
traditionele reünie aan de groep
wordt vertoond. Het duurde destijds niet lang voordat de passie
voor de reizen naar Lourdes oversloeg op zijn familieleden. ,,Niet
alleen mijn vrouw en dochter
Marjorie zijn geweest, ook dochter Melanie maakte inmiddels
de reis, evenals de in 2009 overleden schoonmoeder van Hans.
,,En kleindochter Sharon is er inmiddels ook geweest.’’
Dat iedereen zo enthousiast is geraakt over de reis naar Lourdes,
verbaast hem niet echt. ,,Ik heb

nog nooit iemand gesproken die
het daar niet naar zijn zin heeft
gehad. En het mooie van onze
groep is dat het altijd een mooie
mix is van bekenden en nieuwe
gezichten. We gaan altijd met ongeveer zestig mensen en daarbij
hanteren we de regel dat er altijd twintig nieuwe deelnemers
bij moeten zijn. Nog eens twintig mensen zijn al eens eerder geweest en de laatste twintig zijn
mensen die elk jaar mee gaan.
Het verslag voor op de website wordt altijd geschreven door
iemand die voor het eerst meegaat. Zo krijg je elk jaar weer een
ander verslag. Ik heb zelf destijds
ook het verslag mogen schrijven, toen ik voor het eerst meeging.’’ Hans koestert mooie herinneringen aan de reis, maar ook
een verdrietige gebeurtenis staat
in zijn geheugen gegrift. ,,Mijn
schoonmoeder was ook een echte Lourdesfan . Ze heeft in 2009
twee keer een hartstilstand gekregen, terwijl ze daar was. De
eerste keer heb ik haar persoonlijk kunnen reanimeren, ze is toen
nog twee dagen bij de groep geweest. De tweede keer dat het
gebeurde, heb ik haar weer gereanimeerd, maar helaas. Ze raakte in een coma en is uiteindelijk terug in Nederland gestorven.’’ Voor Hans is de jaarlijkse reis
naar Lourdes een samenspel van
vakantie en nuttige tijdsbesteding/bezinning. Voor alle deelnemers maakt hij vooraf naamkaartjes, die hij aan gele koordjes bevestigt. Daardoor zijn de deelnemers aan deze groep goed herkenbaar. Ook voor alle rolstoelen maakt hij naamkaartjes. ,,Die
rolstoelen worden vanuit de Vereniging Nederlandse Bedevaarten geregeld en staan al klaar
bij aankomst. Ze worden vervolgens op de persoon afgesteld en
daarna gaat er een naamkaartje
op, zodat iedereen de hele week
een vaste rolstoel heeft. Dan hoef
je niet steeds alles opnieuw af te
stellen.’’
Het bestuur van de Lourdesgroep
stuurt vanuit de Franse stad elk
jaar ansichtkaarten naar alle deelnemers van het jaar ervoor, die

er niet bij zijn. Het zijn dergelijke
kaarten, die Hans is gaan sparen.
Niet per definitie van deze groep,
het kan ieders kaart zijn, die uiteindelijk in zijn collectie belandt.
Immers, elk jaar wordt Lourdes
door miljoenen mensen bezocht
en er worden vanuit die locatie
ook heel wat ansichtkaarten verzonden. ,,Er moet een postzegel op zitten en een jaarstempel’’,
legt Hans uit. Onder die voorwaarden neemt hij de kaarten op
in zijn collectie. Maar als hij één
van de zes albums vol kaarten
toont, blijkt al snel dat hij ook nog
wat andere bijzonderheden heeft
verzameld. Postzegels uit Lourdes, affiches, mooie ansichtkaarten die geen poststempel bevatten, ook dergelijke zaken koestert
hij. Heel bijzonder is de brief, die
hij ontving van bisschop Simonis,
als dank voor de toegestuurde
foto’s. ,,Ik heb Simonis twee keer
tijdens zo’n reis meegemaakt.’’
Compleet is een verzameling als
deze natuurlijk nooit. Regelmatig
worden nieuwe ansichtkaarten in
omloop gebracht en je zou ze ook
nog kunnen rangschikken naar
het land waarheen ze zijn verzonden. Vooralsnog houdt Hans het
vooral bij een indeling op jaartal. Hoewel hij de trotse bezitter
is van kaarten uit 1901, ontbreken exemplaren uit vijf recentere
jaren. Het zijn 1919, 1941, 1944,
2008 en 2009. ,,Soms worden op
Marktplaats kaarten aangeboden. Die koop ik wel eens, maar
ik geef er geen tientallen euro’s
voor, hoor.’’ Naast al het kaartenspektakel komen er ook wel eens
beeldjes van Bernadette op Hans’
pad (zie foto) en ja, die neem je
dan toch even mee! Tussen hem
en Ton is in de loop der jaren een
hechte vriendschap gegroeid.
Samen met nog twee vrienden
gaan ze regelmatig op pad. Niet
alleen naar Lourdes, maar ook
naar andere plekken. Hoogtepunt was toch wel het bezoek aan
het klooster in Nevers. Daar ligt
Bernadette gebalsemd en volledig intact opgebaard. En: ,,Overal ter wereld staan tegenwoordig
replica’s van Lourdesgrotten. De
kaarten daarvan spaar ik ook. We
hebben een appgroepje om onze reizen te plannen. Als we vinden dat het tijd is om weer eens
te gaan, sturen we elkaar daar
een bericht.’’
Wekelijks op dinsdagochtend
(09.00 tot 11.00 uur) en daarnaast
elke tweede zaterdag van de
maand (09.00 tot 12.00 uur) wordt
achter de Naaldkerk in Santpoort
oud papier ingezameld. De opbrengst daarvan wordt gebruikt
om de kosten voor de reis naar
Lourdes te dragen, als een deelnemer daartoe zelf niet voldoende in staat is. Die kosten bedragen ongeveer 800 à 900 euro, inclusief de vlucht en het verblijf in
een hotel. Mensen kunnen ook
als hulpkracht mee, dan geldt uiteraard een aangepast bedrag.
Weliswaar levert oud papier tegenwoordig niet meer zo veel op
als voorheen, maar: ,,Elke honderd euro die we daarmee kunnen inzamelen, is meegenomen.
Ik hoop daarom dat mensen hun
oud papier aan ons willen doneren.’’
Mensen die oude ansichtkaarten
uit Lourdes hebben en die weg
willen doen, kunnen contact opnemen met Hans Lammers via
hanslammers5@gmail.com
of
kaarten bij hem in de brievenbus
doen aan de Zandkuil 9 te IJmuiden. Bellen kan ook: 06 37645550.
Verdere informatie over de reizen naar Lourdes is op www.lourdesgroepsantpoort.nl te vinden.
(Tekst en foto: Bos Media Services)

Zeehaven Zilveren Trawlertoernooi
zaterdag bij IJVV Stormvogels

IJmuiden - Hoe gewone dingen
opeens heel bijzonder zijn. Het
traditionele Zeehaven Zilveren
Trawlertoernooi bij IJVV Stormvogels kan en mag komend weekend doorgaan. Weliswaar onder
voorwaarden, maar de bal mag
weer rollen. Uiteraard worden de
maatregelen in acht genomen,
maar het is fijn dat de sportieve
degens weer met elkaar gekruist
mogen worden.
Dit jaar gaan bij de mannen andermaal VSV (zat), IJmuiden, Velsen (zondagselectie combinatie)
en Stormvogels met elkaar een
sportief gevecht aan. Zij gaan bepalen welke club met de Zilveren
Trawler op de foto mag en een ingelijste foto naast een fraai geldbedrag mee naar huis gaat krijgen. Bij de vrouwen strijden Velsen, IJmuiden, DSS en Stormvogels om de overwinning. Ook zullen 4 walking voetbal teams laten
zien wat zij op hun leeftijd nog
waard zijn.
De organisatoren zijn andermaal
erg trots op dit regionale deelnemersveld. Allemaal verenigingen met een schitterende historie. De mannen- en vrouwenploegen gaan elk in hun poule bepalen wie zich de koning(in) van de
voorbereiding mag noemen
Zaterdag 22 augustus 2020 op

sportpark Zeewijk. De basis voor
dit unieke toernooi werd gelegd
in 1952. Toen ontving Stormvogels bij de promotie naar de 1e
klasse, een zilveren replica van de
trawler IJM30 van de IJmuider Vishandelsvereniging en de Redersvereniging. Deze prijs is symbolisch te winnen. Aanvang van de
wedstrijden is 11.00 uur en de
prijsuitreiking is voorzien rond
17.00 uur. Uiteraard zullen de haring, gebakken vis en de BBQ niet
ontbreken en is er volop gelegenheid om onder het genot van een

drankje en live muziek na te praten over de resultaten van het
Zeehaven Zilveren Trawlertoernooi.
De organisatoren zien publiek
graag verschijnen op sportpark
Zeewijk bij het aanschouwen van
de eerste regionale krachtproeven in de aanloop naar de competitie. Uiteraard dankt het bestuur
van IJVV Stormvogels de sponsoren van dit toernooi, Zeehaven IJmuiden NV, Swanlake Consultants en rederij Cornelis Vrolijk.
(Foto: aangeleverd)

Na oproep in Jutter/Hofgeest

Paardenhoofden gevonden!
Velsen - Historische Kring
Velsen(HKV) plaatste in De Hofgeest/De Jutter van 25 juni 2020
een oproep onder de kop ‘Wie
weet waar de paardenhoofden
van Stalhouderij Van Gameren
zijn’. De stalhouderij is in 1963 afgebroken vanwege de kanaalverbreding. Op foto’s bij het artikel kon men zien dat de paardenhoofden voor de afbraak van
de gevel verwijderd zijn. Ongeveer 10 dagen na de oproep
meldde zich een inwoner van Velsen dat hij de betreffende paardenhoofden mogelijk in zijn bezit had. Hij heeft ze ruim 35 jaar
geleden op reguliere wijze gekocht van de toenmalige bezitter.
Het bestuur van HKV mocht komen kijken en kwam tot de conclusie “dit zijn ze!”. De eigenaar
kreeg van hen het jaarboek VELISENA 21/2012 waarin een artikel geschreven door Jan Morren:
”Hotel Appeldoorn en Stalhouderij J. van Gameren”. De eigenaar
was enthousiast dat hij nu de herkomst wist, en in een geanimeerd
gesprek bood hij aan: “Als ze in
het oude dorp Velsen een mooie
plaats kunnen krijgen, stel ik ze
gratis beschikbaar”. HKV nam terstond contact op met stichting
Het Dorp Velsen. Daar was men
aanvankelijk zeer enthousiast,
maar na dit spontaan enthousiasme kwam men tot de conclusie
dat men om cultuurhistorische
redenen ervan af zag om de paar-

denhoofden in het dorp te willen plaatsen. Men schreef: “Vanaf eind zeventiger jaren hebben
vele particulieren en de gemeente zich ingespannen om het dorp
te “vernieuwen” met behoud van
monumentale waarden die afzonderlijke panden en het dorp
als geheel hebben. Daarom is
het dorp ook beschermd dorpsgezicht en hebben vele panden
de status van rijksmonument.
Het aanbrengen van de paardenhoofden aan een pand in de nabijheid van de plek waar ooit de
stalhouderij heeft gestaan voegt
ons inziens geen waarde toe aan
het dorp Velsen. Niet cultuurhis-

torisch en ook niet functioneel”.
HKV respecteert dit standpunt,
maar vindt het ook niet zijn taak
om deze paardenhoofden voor
het nageslacht te bewaren. Bovendien vervalt hiermee het aanbod van de eigenaar. Kortom: de
paardenhoofden blijven als mooi
ornament in de tuin van de eigenaar, maar in elk geval hebben we
dan de foto nog!
Al met al dus wel een bewijs dat
publiceren in De Hofgeest/De
Jutter een zinvolle aangelegenheid is waarvan Historische Kring
Velsen graag gebruik blijft maken. (Foto: aangeleverd)

Vlag uit om bevrijding
Nederlands-Indië te herdenken
Velsen - Voor de opmerkzame
Velsenaar wapperde zaterdag
hier en daar de Hollandse driekleur. Reden? Japan gaf zich 15
augustus 1945, dus 75 jaar gele-

den, over in Nederlands-Indië.

ben een connectie met het verleden in Nederlands-Indië. Ook in
Het landelijk herdenkingscomité Velsen werd hier en daar gehoor
riep op om te vlaggen. Maar liefst gegeven aan de oproep. (Arita
twee miljoen Nederlanders heb- Immerzeel)
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Inschrijving voor
Burendag 2020 nog mogelijk

Regio - De inschrijving voor Burendag 2020 is gestart. Goed contact met buren en verbinding in de buurt is in deze tijd, waarin
we fysieke afstand moeten houden, nog belangrijker geworden.
Organisatoren Douwe Egberts en Oranje Fonds hebben daarom
een manier bedacht waarop buren deze dag op anderhalve meter kunnen vieren. Het motto luidt: ‘Vier het veilig, vier het voor
de deur’. Via www.burendag.nl kunnen alle buurten van Nederland zich aanmelden voor de 15e editie, die op zaterdag 26 september plaatsvindt.

Burendag is ontstaan vanuit de
gedachte dat buurten gezelliger,
socialer en veiliger zijn als buren
elkaar kennen.
Burendag biedt iedereen in Nederland een mooie gelegenheid
om op een laagdrempelige manier in contact te komen met hun
buren. Op deze manier kan iedereen ontdekken wie er in zijn
of haar buurt woont en wordt tijdens Burendag vaak de basis gelegd voor nieuwe contacten.
Zo kan één dag een effect hebben
dat veel langer duurt.

Anderhalve meter
Ook op anderhalve meter afstand
zijn er veel leuke en veilige activiteiten die buren met elkaar kunnen ondernemen. Op Burendag.
nl zijn ideeën te vinden voor veilige Burendagactiviteiten als een
spelletjesdag, buurtbingo of een
open buurtpodium voor de deur.
Daarbij is het belangrijk dat iedereen de richtlijnen volgt van de
Rijksoverheid en het RIVM. Sandra
Jetten, directeur Oranje Fonds:
,,We hebben de afgelopen maanden allemaal gevoeld hoe belangrijk het is om naar onze buren om

te kijken. Door Burendag te organiseren willen we buren de mogelijkheid geven contact te leggen,
zodat ze gemakkelijker op elkaar
terug kunnen vallen wanneer dat
nodig is. Ook zal het dit jaar een
moment worden waarop gevierd
wordt dat er al zoveel buurtgenoten zijn die voor elkaar klaarstaan.
We nodigen iedereen uit om mee
te doen en er op een veilige manier een waardevolle dag van te
maken.”
Verbinding op afstand
John Brands, algemeen directeur
Jacobs Douwe Egberts: ,,Met Burendag willen we mensen bij elkaar brengen. In de afgelopen
maanden brachten veel mensen
hun tijd vooral thuis door: achter de voordeur. Met de aangepaste opzet nodigen we iedereen
uit om de deur open te zetten en
vóór de voordeur contact te maken. Zo kun je op afstand toch
zorgen voor verbinding met elkaar en de buurt.” In 2006 organiseerde Douwe Egberts de eerste
editie van Burendag met 300.000
deelnemers, waarna het Oranje Fonds als medeorganisator in
2008 aansloot. Sinds 2006 organiseerden buurten al zo’n 48.000
Burendagactiviteiten. Inmiddels
doen er jaarlijks zo’n 6.000 buurten mee. Buren kunnen via www.
burendag.nl een aanvraag bij het
Oranje Fonds indienen voor een
financiële bijdrage van maximaal
350 euro voor hun Burendagactiviteiten. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de activiteit
aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze zijn op www.burendag.nl te vinden.
Richtlijnen
Burendag-initiatiefnemers Douwe
Egberts en het Oranje Fonds roepen deelnemers dringend op om
alle geldende richtlijnen vanuit de
Rijksoverheid en het RIVM in acht
te nemen. (Foto: aangeleverd)

IVN-excursie

Rondje Oosterplas in augustus
Regio- Zondag 23 augustus organiseert IVN Zuid-Kennemerland
van 10.30 tot 12.00 uur een excursie rond de Oosterplas in Nationaal Park Zuid-Kennemerland.
Tijdens deze excursie genieten
de deelnemers van het duinlandschap.
Welke invloed heeft de mens gehad op de duinen en wat zijn de
‘Thijssebosjes’? Wat is er te zien

vanaf het uitzichtpunt Starreberg? Welke specifieke zaken zien
we in dit jaargetijde? Denk bijvoorbeeld aan de ontluikende
bomen in het voorjaar, de vruchten en paddenstoelen in het najaar en hoe de bomen zich tegen
de kou in de winter beschermen.
Dus in elk jaargetijde voldoende
te beleven.. Met een beetje geluk
komt men nog diersporen tegen

in het zand.
Start: Parkeerplaats NPZK, bij het
informatiebord ingang Bleek en
Berg.
Reserveren/aanmelden via www.
np-zuidkennemerland.nl.
Let op: deze excursie wordt uitgevoerd onder strikte (Covid-19)
voorwaarden; deze kan men lezen op de website. (Foto: aangeleverd)

Provinciale Staten
gaan in Egmond vergaderen
Regio - Provinciale Staten wijken
voor hun vergaderingen voorlopig uit naar Egmond. De laatste
tijd werd, vanwege de coronamaatregelen, online vergaderd.
In september komen de Statenleden weer fysiek bijeen. Maar
dat kan niet in het provinciehuis
in Haarlem. Daar is niet voldoende ruimte om alle Statenleden op
anderhalve meter afstand van el-

kaar te laten plaatsnemen in dezelfde zaal. Hotel Zuiderduin in
Egmond biedt die mogelijkheid
wel, daarom is ervoor gekozen
om daar te gaan vergaderen.
Er blijft voldoende ruimte over
om zeventig bezoekers toe te laten. Wie langs wil komen, dient
zich wel vooraf aan te melden.
Ook de vergaderingen van de
Statencommissies zijn vanaf sep-

tember weer echte bijeenkomsten. Omdat hierbij minder mensen aanwezig zijn, zullen die
wel in de Statenzaal in Haarlem
plaatsvinden.
Voor publiek is daarbij echter
voorlopig geen ruimte. Mensen
die de vergaderingen van de Statencommissies willen volgen,
kunnen dat online doen.

Boekje over de tuinbouw in de
Beverwijkse binnenduinrand

Regio - ‘Malse spinazie’, ‘friszure rabarber’, ‘knapperige wortelen’, ‘bijterige boontjes’ en
‘sappige aardbeien’. Dat kwam
vroeger allemaal van de verdwenen akkers in de Beverwijkse binnenduinrand. Donderdag 2 juli werd het boekje “Land vol Leven” gepresenteerd. De rijk geïllustreerde

uitgave handelt over de tuinbouw in de Beverwijkse binnenduinrand.
Schrijver en samensteller Truus
Zonneveld deed onderzoek,
interviewde enkele (oud)-tuinders, en schreef een beknopte
geschiedenis van de tuinbouw
vanaf de 17de eeuw. Aan bod

Collecteweek in november:

komen zaken als de ligging op
een strandwal, de afgegraven
duinen (nollen), de gevarieerde teelten (professor Blauw,
Amazones, Agapanthussen),
productiewijzen, de veilingen,
en de mores van tuindersfamilies.
Zonneveld pleit met het boekje indirect voor het behoud
van de laatste tuinderijen in
de binnenduinrand. Deze zijn
waardevol vanwege de huidige teelten, de lange geschiedenis en de tuinders die het
land eeuwenlang hebben bewerkt.
‘Land vol leven’, geschreven en
samengesteld door Truus Zonneveld, met foto’s van Heleen
Vink en vormgegeven door Peter Neijenhoff, is een uitgave
van de gemeente Beverwijk.
Geïnteresseerden kunnen een
(gratis) exemplaar ophalen bij
het gemeentehuis in Beverwijk. (Foto: aangeleverd)

MS Fonds zoekt collectanten
Regio - Van 16 tot en met 21
november vindt de landelijke
collecte van het Nationaal MS
Fonds plaats. De organisatie is
hard op zoek naar collectanten
in deze regio. Voor de strijd tegen de ziekte multiple sclerose
(MS) is veel geld nodig.
MS is de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen. Het is een
ziekte die het centrale zenuwstelsel aantast. Doordat er iets mis is
in het afweersysteem, wordt de
laag om de zenuwen aangevallen en beschadigd. Hierdoor komen signalen van en naar de her-

senen niet (goed) door, waardoor
verlammings- en uitvalsverschijnselen optreden. In Nederland hebben 17.000 mensen MS en elk jaar
komen hier zo’n 1.000 mensen
bij. De eerste symptomen treden
meestal op tussen het 20e en 40e
levensjaar.

3D-voedselprinter zorgt voor
eetrevolutie in ziekenhuis

Regio - Het Spaarne Gasthuis is
het eerste ziekenhuis in Nederland met een 3D-voedselprinter. Er valt namelijk nog veel te
winnen als het gaat om het eten
in de ziekenhuizen. Met de 3Dvoedselprinter kunnen we in
het Spaarne Gasthuis het verschil maken voor de patiënt.
Eten tijdens ziek zijn
Moeilijk kunnen slikken. Gebonden zijn aan een vloeibaar dieet.
Geen groenten lusten. De 3Dvoedselprinter is aangeschaft om
het eten tijdens ziek zijn iets prettiger te maken. Met name voor
onze oudere patiënten en jonge
patiëntjes is dit apparaat een fijne uitvinding doordat je voeding
in alle gewenste vormen kan printen. Voor kinderen ziet broccoli er
een stuk aantrekkelijker uit in de
vorm van bijvoorbeeld een beertje.

naar MS. Het coronavirus heeft
grote impact, ook op het Nationaal MS Fonds. Door de maatregelen moesten fondsenwervende
evenementen uitgesteld of afgelast worden. Daardoor loopt de organisatie inkomsten mis. Maar onderzoek naar MS moet doorgaan.
Het Nationaal MS Fonds vraagt ieOnderzoek hard nodig
dereen, die in de collecteperiode
Er is nog geen oplossing voor MS. twee uurtjes tijd kan missen, om
Onderzoekers weten niet hoe MS te helpen met collecteren.
ontstaat en hoe de ziekte te genezen is. Onderzoek is daarom hard Meer informatie is op www.nationodig. Het Nationaal MS Fonds in- naalmsfonds.nl/collecteren te vin- Over de 3D-voedselprinter
vesteert de opbrengst uit de col- den. Hier kunnen nieuwe collec- Het lijkt simpel: je bereidt homogene voeding voor, doet het in de
lecte in innovatieve onderzoeken tanten zich direct aanmelden.

zogenoemde cartridge, kiest een
vormpje uit de bestaande software en printen maar. De techniek en de uiteindelijke productie is vele malen ingewikkelder.
De printer perst als het ware het
voedsel uit een dunne naald van
de cartridge. En terwijl het apparaat in verschillende richtlijnen
beweegt, bouwt zich per laag een
vorm op. Eén vormpje kost minimaal 10 minuten om te laten printen. Ook kan met één klein klontje in de voeding de printer vastlopen.

Op dit moment is Yves een van
de medewerkers die zich bezighoudt met de printer. Door veel
gebruik te maken van het apparaat leert hij de techniek onder
de knie te krijgen en welke voedingsmiddelen wel of niet werken. Yves: ,,De eerste laag ziet er
in het begin wat rommelig uit.
Langzaam bouwt de printer per
laag het vormpje op en begin je
de vorm te herkennen. Een proces dat patiënten, maar ook ik,

heel leuk vinden om te zien’’
Live cooking
Naast de mobiele keuken waarmee de chef langs afdelingen rijdt
en ter plaatse maaltijden voor patiënten bereidt, is de printer de
nieuwe aanwinst die de eetbeleving van de patiënt bevordert.
Yves: ,,Met de 3D-voedselprinter
kunnen we nog beter aansluiten
op de wensen van de patiënt en
zo de opname aangenamer maken. Als patiënten zien hoe de
printer werkt, wekt dat veel interesse op. Mensen zijn nieuwsgierig wat de structuur is en hoe het
smaakt. Ik vind het mooi om te
zien dat de printer afleiding geeft
en het eten tijdens ziek zijn weer
leuk maakt.’’
Uiteindelijk zal de printer een vaste plek krijgen in de speciale dieetkeuken in Haarlem Zuid. Ook
wordt de printer ingezet in het
Vrouw & Kind centrum, op de afdeling geriatrie en de geriatrische
trauma unit (GTU). (Foto: aangeleverd)
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In Museum Kennemerland

nen en andere oorlogsherinneringen. Waaronder een origineel
waarschuwingsbord ‘Minen lebensgefahr’, inclusief doodskop.
Lief zijn de sieraden van kunstig
uit munten gezaagde Wilhelmakopjes. Een vorm van stil verzet.
Een zaal is aangekleed als huiskamer in oorlogstijd, compleet
met verduisteringspapier, illegale radio en noodkacheltje. Op
een moderne, veelzijdige multitouch tafel kan de bezoeker hier
tientallen korte, doch indrukwekkende interviews met ouderen bekijken. Zij vertellen over
wat zij destijds zoal hebben beleefd.
Fascinerend zijn de filmbeelden
over Wijk aan Zee (vanaf de loop
van een kanon), over (verwoest)
Velsen-Noord en over de Beverwijk. In de meidagen verzamelt
zich op de Breestraat een massa
publiek om afdruipende Duitsers
uit te jouwen, moffenmeiden te
Regio - Wie anderhalvemeter- tie gaat 75 jaar terug in de tijd en straffen en binnenrijdende Casamenleving als erg onvrij er- behandelt onder meer de lange nadezen toe te juichen. De soms
vaart, moet zeker de tentoon- reeks verboden en geboden die beverige, maar prachtige beelstelling ‘Onvrijheid toen en nu’ de regio in de oorlog te verstou- den zijn gefilmd door de winkein Museum Kennemerland in wen kreeg.
liers Spruit en Stoutenbeek.
Beverwijk bezoeken. Die gaat De wanden van de expositiezaal Voor ieders gezondheid moover de Tweede Wereldoorlog zijn behangen met tientallen gen hooguit 12 bezoekers tegetoen de Duitse bezetter de be- pamfletten, onder meer over de lijk binnen zijn. Een entreekaartwoners in de tang hield. Ook is verplichting om de ramen te ver- je dient te worden gereserveerd
er aandacht voor de langver- duisteren. Bij verzuim mogen de via de website www.museumwachte bevrijding: met een Duitsers met scherp schieten, zo kennemerland.nl.
unieke film over de intocht der is de niet mis te verstane waar- Museum Kennemerland, Noor‘Canadeezen’ op de Beverwijk- schuwing. Andere proclamaties derwijkweg 2a (hoek Westerse Breestraat.
gaan over evacuaties, pasjes, houtplein). Openingstijden: zaontruimingen, enzovoorts.
terdag, zondag en woensdag
Vanwege de coronacrisis ging de Rode draad is een serie rake spot- van 14.00 tot 17.00 uur
opening van de tentoonstelling prenten van Leo Jordaan over de
eind april niet door. Nu pakt Mu- vrijheid berovende, Duitse maat- (Foto: Intocht van de Canadezen
seum Kennemerland de draad regelen. In vitrines is een selectie op 10 mei 1945 op de Breestraat voorzichtig weer op. De exposi- van verzetskranten, voedselbon- Collectie Arie van Dongen)

Tentoonstelling
‘Onvrijheid toen en nu’

Pink Ribbon Dam tot Dam
Wandeltocht komt met thuiseditie
Regio - De Pink Ribbon Dam
tot Dam Wandeltocht kan dit
jaar helaas niet in gebruikelijke
vorm plaatsvinden, maar organisator Le Champion heeft niet
stilgezeten en komt nu met een
thuiseditie. Een ludieke manier
om toch met elkaar de Pink Ribbon Dam tot Dam Wandeltocht
te beleven. Dit jaar niet met
16.000 wandelaars van de Dam
in Amsterdam naar Zaandam,
maar in eigen omgeving. Meedoen aan de thuiseditie is mogelijk op de originele data van
het Dam tot Dam Weekend: zaterdag 19 en zondag 20 september. Er kan gekozen worden
voor een afstand van 10, 20, 27
of 42 kilometer.
Het Dam tot Dam Weekend, met
de Dam tot Dam Wandeltocht,
Damloop by night, Dam tot Dam
FietsClassic en de Dam tot Damloop, trekt normaliter 83.000
sporters naar Amsterdam en
Zaandam. Dit jaar zal dat iets anders gaan plaatsvinden. Eerder
kondigde organisator Le Cham-

pion al de Home Edition van de
Dam tot Damloop aan en nu
volgt dan ook een alternatief voor
de wandeltocht.

Nieuw: officiële Pink Ribbon
Dam tot Dam Wandeltocht
Thuiseditie event-app
Vanaf 1 september is het mogelijk om de speciaal voor deze
editie ontwikkelde event-app te
downloaden. Middels deze app
krijgen zij verschillende tips en
tricks, aanbiedingen van partners
én kunnen deelnemers hun eigen
thuiseditie-route registreren. Ook
kunnen supporters deze app gebruiken om de wandelaars live
te volgen en onderweg te gaan
aanmoedigen of binnenhalen
met bloemen bij de finish. En, bij
het volbrengen van een prestatie
hoort natuurlijk een medaille. Deze ontvangen de wandelaars dan
ook vlak na het volbrengen van
de wandeltocht per post.

20, 27 en 42 km. Wandelen mag
overal, bij de thuiseditie bepalen deelnemers namelijk zelf hun
route. Een extra uitdaging is om
op zoek te gaan naar een ‘Dam’
in eigen omgeving. Dit kan een
stad zijn, een dorp, een straat of
een plein. Met de selfietool in de
eventapp kunnen deze zelf gevonden ‘Dammen’ als herinnering
vastgelegd worden.

Inschrijven nu mogelijk
Vanaf nu kunnen wandelaars zich
voor € 8,50 inschrijven via www.
pinkribbondamtotdamwandeltocht.nl. Ingeschreven deelnemers van de editie van 2020 en
leden van Le Champion die hun
inschrijfgeld niet hebben gerestitueerd, kunnen gratis deelnemen aan deze thuiseditie. Zij
zijn persoonlijk op de hoogte
gesteld. In het inschrijfformulier
kunnen wandelaars een vrijwillige bijdrage doen aan Pink Ribbon, het officiële goede doel dat
al jaren verbonden is aan de Dam
Op zoek naar een ‘Dam’
Bij de thuiseditie kunnen wande- tot Dam Wandeltocht. (Foto: aanlaars kiezen uit de afstanden 10, geleverd)

Publiek denkt mee over
toekomst van Het Benoorden
John Constable

Overzichtstentoonstelling van de
Engelse grootmeester van de romantiek
Regio - Een felle regenbui boven
zee, zonnestralen uit een onstuimige wolkenlucht, glooiende groene heuvels met bomen
die ritselen in de wind. De Britse kunstenaar John Constable
(1776-1837) is een van de beste
landschapschilders aller tijden.
Van 19 september tot en met 31
januari presenteert Teylers Museum de eerste overzichtstentoonstelling in Nederland van
deze meester uit de romantiek.
Vanuit Canada, Londen en Oxford komen de mooiste tekeningen, aquarellen en schilderijen
naar Nederland. In Haarlem kun
je je verliezen in de overweldigende Engelse landschappen
van John Constable.

‘Painting is but
another word for feeling’
Constables meest geliefde onderwerp was het landschap van zijn
jeugd aan de Engelse oostkust in
de buurt van Harwich. Geen kunstenaar schilderde eerder zoveel
in de buitenlucht als hij. Sterk geinspireerd door de manier waarop oude meesters als Ruisdael,
Rembrandt en Rubens het Nederlandse landschap weergaven,

benaderde hij het Engelse landschap met een originele en open
blik. Zo kon hij het effect vangen
van plotselinge weersveranderingen. Constable was gefascineerd
door de kleuren en vormen van
wolken, regenbogen en andere
atmosferische verschijnselen en
hield nauwkeurig bij onder welke
weers- en lichtomstandigheden
hij geschilderd had.
Achter zijn scherpe natuurobservatie schemert een heftig gevoelsleven. Geluk en verdriet, liefde en vriendschap gaan schuil in
licht, lucht en landschap. “Painting is but another word for feeling,” schreef hij aan een vriend.
Zijn stijl was zo vernieuwend dat
tijdgenoten er lange tijd geen
raad mee wisten. Zijn werk werd
een inspiratiebron voor veel kunstenaars, van de School van Barbizon en de Franse impressionisten tot aan kunstenaars van nu.
Hij wordt gezien als een van de
vaders van de moderne schilderkunst.

stables genie. Wanneer hij Haarlem zou hebben bezocht, was
hij zeker in Teylers Museum komen kijken naar de schilderijen
van zijn Nederlandse tijdgenoten
én de tekeningen en prenten van
zijn grote Nederlandse voorbeelden. In de Eerste Schilderijenzaal
stapt de bezoeker terug naar de
tijd van Constable in Nederland.
In het Prentenkabinet is een apart
deel van de tentoonstelling speciaal gewijd aan de invloedvan de
oude meesters op zijn werk. Sinds
2018 bezit het museum bovendien zeven tekeningen van Constable, de eerste werken van zijn
hand in een Nederlandse museumverzameling.

Constable in Teylers Museum
Teylers Museum is de perfecte
plek om het Nederlandse publiek
kennis te laten maken met Con-

Afbeelding: John Constable (17761837), Het strand bij Osmington
Mills, 1816, olieverf op doek. Collectie David Thomson.

Praktische informatie
Tickets met tijdslot zijn vanaf 1
september te bestellen via teylersmuseum.nl. Het museum is
helemaal aangepast aan de geldende veiligheidsnormen. Kijk
voor meer informatie op teylersmuseum.nl.

Regio - Recreatieschap Spaarnwoude is vorige week gestart
met een participatieprogramma rond het monumentale Fort
Benoorden Spaardam en het
naastgelegen munitiebos. Het
doel is om samen met mensen
uit de omgeving na te denken
over een nieuwe toekomst voor
‘Het Benoorden’, waarbij de belevingswaarde wordt vergroot
en de cultuurhistorische waarde
behouden blijft.
Belangstellenden kunnen zich
vanaf nu aanmelden voor het participatieprogramma via het nieuwe online platform www.hetbenoorden.nl. Naast het online platform is er een open dag op 29 augustus 2020, waarbij het publiek
ter plaatse een mening kan geven.
Naast het online en offline participatieprogramma laat het recreatieschap zich in deze eerste fase

van de herbestemming adviseren turele oplossing zodat de locatie
door verschillende belangenver- door veel meer mensen kan wortegenwoordigers.
den beleefd. Dat een structurele oplossing nodig is, werd in juStructurele oplossing
ni nog eens extra duidelijk toen bij
De hoeveelheid en diversiteit aan een inbraak onderdelen van histohistorische schilderingen en te- rische wapens, de fortsleutels en
keningen, ontdekt door vrijwilli- lampen uit het fort verdwenen.
gers van de stichting Krayenhoff,
maken het fort en het voorma- Participatieprogramma
lige munitiecomplex uniek bin- Het recreatieschap trekt ruim een
nen de Stelling van Amsterdam. jaar uit om in overleg met de omHet recreatieschap, beheerder van geving te komen tot een ‘bidbook’
het fort, besteedt jaarlijks circa waarin de wensen, grenzen en
50.000,- euro aan beheer, onder- mogelijke herbestemmingsrichhoud en noodmaatregelen rond- tingen staan beschreven. Streven
om het fort. Zo is een aantal ja- is om in het najaar van 2021 dit
ren geleden het lekkende dak ge- bidbook aan het bestuur te kunrestaureerd en starten deze week nen presenteren. Daarna volgt een
werkzaamheden gericht op con- besluit over het vervolg. Het recreservering van de muurschilderin- atieschap wordt bij het proces gegen. Vrijwilligers dragen bij aan adviseerd door BOEi, een non-prohet onderhoud en organiseren zo fit organisatie gericht op restauranu en dan een open dag, maar er tie en herbestemming van cultuis behoefte aan een meer struc- reel erfgoed. (Foto: aangeleverd)

