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Rotonde Driehuis weer open

Driehuis - Geheel volgens de planning is vrijdagmiddag om 16.00
uur de rotonde, die de Hiëronymus van Alphenlaan, de Nicolaas
Beetslaan en de Van den Vondellaan verbindt, weer geopend. Er
heeft wekenlang een ingrijpende renovatie plaatsgevonden, die
veel overlast bezorgde aan het doorgaande verkeer tussen Santpoort en IJmuiden. Net vóór alle regenbuien uit konden vrijdag
wegmarkeringen aangebracht worden, zodat de laan weer open
kon. Het aanzicht is nog wel kaal, want bomen komen zullen pas
in het najaar geplant gaan worden. Tot zover het goede nieuws.

de weg. ,,Ik zie de auto voor mij
echter ook een beetje stuiteren.”
Bij nadere bestudering lijken er
her en der kleine beschadigingen aan het asfalt te zien, alsof het al wat broos aan het worden is. Bij de overgang van de Van
den Vondellaan naar de splinternieuw aangelegde rotonde is de
overgang rommelig te noemen.
Helaas is er ook een kritische varen, als je eroverheen rijdt. Bij elke auto die eroverheen rijdt,
kanttekening te maken omdat ,,Aanvankelijk dacht ik, het ligt is een zelfs kleine ‘kedoenk’ te
automobilisten opmerken, dat aan mijn auto”, aldus één van horen. Een telefoontje naar Gehet asfalt als hobbelig wordt er- de opmerkzame gebruikers van meente Velsen leert ons, dat er

niet alleen bij deze krant meldingen zijn binnengekomen over de
kwaliteit van het asfalt, maar ook
bij de gemeente Velsen zijn meldingen gedaan. ,,Het is ons dus
reeds bekend. Het is bij de aannemer neergelegd. In principe is
de laan af en de asfaltering klaar.
Meer kunnen we voorlopig niet
doen”, aldus de woordvoerder namens de gemeente, de heer Mario van Eeuwijk. ,,We zijn ermee
bezig.” (Tekst en foto: Arita Immerzeel)
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Extra camera moet toezicht
op strand iets verbeteren
IJmuiden - Voorlopig moet een extra digitale camera de toezicht op het strand van IJmuiden wat
verbeteren. De gemeente Velsen heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad in reactie op vragen van raadslid Leo
Kwant (LGV). Voor de lange termijn staat de verplaatsing van de uitkijktoren naar een nieuwe locatie in de planontwikkeling voor IJmuiden aan Zee.

Kwant stelde onlangs vragen over
de veiligheid van de badgasten,
nadat duidelijk werd dat de vrijwilligers van de Reddingsbrigade niet meer goed in staat zijn om
vanuit de reddingspost het hele strand te kunnen overzien. Dat
komt door natuurlijke aanwas van
een duin vlakbij het gebouw van
de Reddingsbrigade. Aanvankelijk kon dit nog opgelost worden
door een camera op het dak van

de reddingspost te zetten. Maar
ook daarop valt inmiddels niets
meer te zien, omdat het duin
steeds hoger is geworden.
Het raadslid stelde dat hierdoor
de veiligheid van de badgasten
niet meer kan worden gegarandeerd. Die verantwoordelijkheid
ligt volgens het college in eerste
instantie bij de bezoekers van het
strand zelf: ,,Garanties over de veiligheid van strandbezoekers zijn

KOZIJNEN

☎ 0251-211825

AANBOUW

niet te geven.’’
Dat neemt niet weg dat het college het probleem onderkent en
passende maatregelen treft. Een
eerste aanzet daartoe is al gegeven, want op verzoek van de Reddingsbrigade zijn tijdelijke vlaggenmasten op het strand geplaatst. Het is de bedoeling om
deze tijdelijke masten uiteindelijk
om te zetten naar een meer toekomstbestendige oplossing.

Ook mikt de gemeente vooral op
preventieve acties. Via sociale media en via de informatiepagina’s
in deze krant worden badgasten
geïnformeerd over de gevaren
van zwemmen in zee. Op stranddagen zijn deze zomer ook tekstkarren bij de strandopgangen
van IJmuiden aan Zee, IJmuiderslag en Velsen-Noord geplaatst.
Voor de middellange termijn is
het de bedoeling om de duinen af
te toppen. Daarvoor werd in september 2014 al een vergunning
verleend, maar die is kort daarna
door de provincie weer ingetrokken, omdat een flora en fauna vergunning nodig bleek te zijn. Destijds werd duidelijk dat het zogenaamde beschermde ‘grijze duinen’ betroffen. Daardoor moesten de gestarte werkzaamheden
beëindigd worden. De gemeente
gaat met de provincie in gesprek
om duidelijk te krijgen of het zinvol is opnieuw een flora- en faunaonderzoek te doen en een vergunningsaanvraag in te dienen.
Het college pakt dit met hoge urgentie op.
Daarnaast wordt gewerkt aan het
sluiten van een dienstverleningsovereenkomst met de Reddingsbrigade. Hiermee wil de gemeente de onderlinge relatie tussen
beide partijen bekrachtigen. (Foto: IJRB)

Deze actie is geldig t/m zaterdag 5 september 2020.

Dwangsom van 2,4
miljoen voor Tata Steel
Velsen - Tata Steel moet 2,4 miljoen euro betalen als het bedrijf
geen haast maakt met het brandveilig maken van een aantal kantoorgebouwen. De dwangsom is
opgelegd door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied,
nadat bij controle bleek dat de
staalproducent de zaken niet voldoende op orde heeft. Het bedrijf
stelt zelf dat de veiligheid van
medewerkers niet in het geding
is en heeft bezwaar gemaakt te-

SAMEN
maken we het ZOVEEL MOOIER!
Aannemersbedrijf Braak Velsen • Showroom: Duinvlietstraat 102 • Velsen-Noord • ma/vr 13-17 • za 10-16

OPBOUW

gen de opgelegde dwangsom.
Tata Steel laat weten dat medewerkers in geval van brand de gebouwen tijdig op een veilige manier kunnen verlaten. De kwestie
gaat dan ook niet over brandveiligheid, maar over het brandwerende vermogen van de gebouwen. Twee jaar geleden werd Tata Steel hiervoor al door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied op de vingers getikt. (Foto: Bos Media Services)
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Open Monumentendag NAAR SCHOOL!

Velsense leermonumenten
In het weekend van 12 en 13 september zal
er landelijk dit jaar een ‘light versie’ van de
Open Monumentendag worden georganiseerd, met als thema: leermonument. Ook
gemeente Velsen heeft vanwege het coronavirus besloten dit jaar niet actief openstellingen te organiseren, maar het aan de
eigenaren van monumenten over te laten
óf zij mee willen doen met de Open Monumentendag en in welke mate. Zie voor meer
informatie www.openmonumentendag.nl

dero in Santpoort-Noord, boekhandel The
Read Shop, en de bibliotheek in IJmuiden en de
bibliotheek in Velserbroek. Ook vindt u informatie op de website www.openmonumentendag.nl.
Wij wensen u veel leesplezier.

Iedereen die een monument bezoekt, beleeft
dat op een andere manier, maar vaak kun je er
wat van leren. Bijvoorbeeld over de architectuur of de betekenis van zo ’n pand of object
voor zijn omgeving.

Beste Velsenaren,

Met zijn allen hebben we de afgelopen maanden hard gewerkt om de
verspreiding van het coronavirus onder controle te krijgen. Ik
zei het eerder: in Velsen kunnen we het. En dat hebben we laten
zien. Maar het virus is helaas nog steeds onder ons.
Toename
De afgelopen tijd is het aantal besmettingen weer toegenomen. In
de maand augustus kwamen er in Velsen 35 bevestigde nieuwe besmettingen bij, in de maand juli waren dat er maar zes.
De gezondheid van je naasten
Niet alleen die toename baart mij zorgen, maar ook dat een deel
van de mensen de coronaregels minder goed naleeft sinds de maatregelen versoepeld zijn. Niet iedereen houdt 1,5 meter afstand
of blijft thuis bij verkoudheidsklachten.
Afgelopen weekend werden de coronaregels in een aantal Velsense
cafés stevig geschonden en dat levert acuut besmettingsgevaar
op. Deze zaken kregen een ofﬁciële waarschuwing en we houden ze
goed in de gaten. Gelukkig vormen zij de minderheid; verreweg de
meeste horecaondernemers wil ik een groot compliment geven. Zij
slagen erin om hun zaak wel ‘coronaproof’ te runnen. Duim omhoog
voor hen!
Aan het begin van de zomer keken we reikhalzend uit naar het moment dat we meer vrijheden zouden krijgen. Ik maak me zorgen als
de vrijheden die we nu hebben, aangegrepen worden om laconiek
met de basisregels om te gaan. Dat brengt niet alleen jouzelf in
gevaar om corona te krijgen, maar ook je familie en vrienden en
vooral de kwetsbaren in onze gemeenschap.
We kennen de slogan: alleen samen houden we corona onder controle. En zo is het. Ons samen aan de regels houden is de beste
manier om te voorkomen dat de vrijheden van nu moeten worden ingeperkt. Dan komt onze economie, ook de lokale, in grotere problemen. En de medewerkers in de zorg die nog bijkomen van de
eerste coronagolf, worden weer enorm zwaar belast.
Voor wie houd jij 1,5 meter afstand?
Veel mensen worden in de huiselijke kring besmet. Tijdens feestjes en etentjes thuis. Daarom doe ik een dringend beroep op jou
om de basisregels te blijven opvolgen. Om 1,5 meter afstand te
blijven houden. Vier verjaardagen klein, thuis met je gezin of
enkele vrienden en houd afstand van elkaar. En mijd drukte, ook
bij vrije tijd buitenshuis, zoals een bezoek aan het strand.
Wil je met mij in gesprek? Over jouw zorgen, maar ook over je
positieve ervaringen en tips voor anderen? Sluit dan woensdag
9 september om 16.30 uur aan bij mijn online spreekuur via de
Facebookpagina van onze gemeente.
Ik reken op jou! Alleen samen houden we corona onder controle.
Jouw burgemeester, Frank Dales

Daarnaast zijn er ook monumenten die letterlijk een leerfunctie hadden of hebben, zoals
scholen en universiteiten. Ook in Velsen zijn
nog diverse leermonumenten te vinden, zoals
de Bosbeekschool die vorig jaar haar 150 jarig
jubileum vierde. Het monumentale gebouw
van het Vellesancollege was de eerste school
voor voortgezet onderwijs in de gemeente. En
het gebouw van het huidige Zee- en Havenmuseum was de eerste school voor visserij in Nederland.
Al deze leermonumenten geven een identiteit
aan een plek en verbinden ons met die plek. Ze
leren ons over het verleden en heden.
Brochure
Om de Open Monumentendag niet helemaal
ongemerkt voorbij te laten gaan is door de gemeente een brochure rondom het landelijke
thema ‘Leermonument’ samengesteld. Er is
een keuze gemaakt van de meest aansprekende leermonumenten van Velsen. Zo kunt u toch
uw eigen leermo(nu)ment beleven.

Naar school!
Velsense leermonumenten

Open Monumentendag
Zaterdag 12 september 2020

De brochure is af te halen bij boekhandel Bre-
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Gemeente Velsen op zoek naar Junior Cyber Agents (8 tot 12 jaar)!
Om cybercriminaliteit tegen te gaan
zoekt gemeente Velsen Junior Cyber
Agents: kinderen tussen de 8 en 12 jaar
die door het spelen van HackShield leren hoe ze zichzelf en hun omgeving beschermen tegen online gevaren.

De maatschappij digitaliseert. Dat biedt kansen, maar er zijn ook risico’s. Steeds meer
mensen worden het slachtoffer van cybercrime of gedigitaliseerde vormen van criminaliteit. Via het spel HackShield leren we
meer over de digitale wereld, zodat we de online boeven te slim af zijn. Daar hebben we de
hulp van Junior Cyber Agents bij nodig.
HackShield is een educatieve game die kinderen tussen de 8 en 12 jaar spelenderwijs
opleidt tot Junior Cyber Agents. In de game

gaan de kinderen op avontuur met de fictieve karakters Sanne en André. Samen vinden
zij oplossingen voor digitale problemen zoals
identiteitsfraude, cyberpesten en misbruik
van privacy. Het spel is zo opgezet dat de kinderen ook hun omgeving betrekken bij het
leerproces.
De beste Cyber Agents uit Velsen worden in
december gehuldigd op het gemeentehuis.
Gemeente Velsen ziet de Cyber Agents namelijk als de helden van de toekomst. Kinderen tussen 8 en 12 jaar oud kunnen HackShield online spelen op www.joinhackshield.
nl/gemeente/velsen of de game downloaden
in de App store. Meer informatie en een oproep van wethouder Jeroen Verwoort aan de
kinderen in Velsen vind je op www.velsen.nl/
hackshield.

Discozwemmen Heerenduinen

Yes, we gaan weer lekker uit ons dak!
Vrijdag 11 september wordt er een discoavond georganiseerd in het zwembad. Het
recreatiebad wordt omgetoverd tot een echte disco met lichteffecten en onze DJ heeft
weer te gekke muziek klaar staan om lekker
op te dansen. Ook leuk voor je verjaardagspartijtje!

Komt je vader, moeder of een andere volwassene mee, dan moeten zij hun kaartje reserveren via www.sportpasvelsen.nl

Kom je ook?
Kaarten zijn tot 11 september 15.00 uur te
verkrijgen bij de receptie van het zwembad.

Van 18.15 tot 21.00 uur. Voor jeugd van 6 t/m
14 jaar. Toegang: € 6,50

Kinderen zonder diploma dragen zwemvleugels en hebben alleen toegang onder begeleiding van een betalende volwassene.
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AGENDA VAN DE SESSIES
Concept-Regionale Energiestrategie
(RES)
De Nederlandse regering heeft afgesproken
dat alle energie in Nederland in 2050 duurzaam is. In heel Nederland wordt nagedacht
over hoe dit kan worden aangepakt. Dit
proces heet de Regionale Energie Strategie
(RES).
Ook voor de regio Noord-Holland Zuid waar
Velsen deel van uit maakt is gekeken naar de
kansen en mogelijkheden. Deze zijn vastgelegd in de concept-RES. Tijdens deze oordeelsvormende sessie zullen de concept-RES
en de wensen en bedenkingen daarop worden
besproken.
Woensdag 9 september van 19.00-20.30 uur
in de Raadzaal
Nota Investeren en afschrijven 2020
De nota Investeren en afschrijven 2020 omvat richtlijnen die de gemeente hanteert voor
besluitvorming bij investeringen en de administratieve verwerking daarvan. Het kader
bevat onder andere voorschriften over afschrijven op activa, kredieten en wanneer investeringen geactiveerd worden op de balans.
Het kader moet worden geactualiseerd om-

dat er diverse wijzingen zijn geweest in de
wettelijke voorschriften en in de structuur
van de begroting.
Woensdag 9 september van 19.00-20.30 uur
in de Rooswijkzaal
Historische kosten BRAK!
Voor de raadsvergadering van 25 juni 2020
was er een informatieve memo aangeleverd
die op hoofdlijnen inzicht gaf in de kosten
die vanaf december 2013 zijn gemaakt voor
BRAK!. De raad heeft toen aangegeven meer
inzicht te willen in de kosten, voor de periode tot eind 2019. Hiermee heeft de raad een
beter inzicht in wat er met de totale kosten
van €695.000,- is gedaan en wat de resultaten
zijn die hiermee behaald zijn. Tijdens deze
informatieve sessie wordt hier een toelichting op gegeven.
Woensdag 9 september van 19.00-20.30 uur
in de Schoonenbergzaal
Impact van de coronacrisis
Op 10 juni is de raad tijdens een sessie geïnformeerd over de gevolgen van het coronavirus voor de gemeente, deze sessie is een vervolgsessie daarop. Tijdens deze sessie geeft

gemeente_velsen

POLITIEK ACTIEF
het college een toelichting geeft op de impact
van het coronavirus op de gemeente Velsen
tot nu toe. De verwachting is dat er keuzes
moeten worden gemaakt om de negatieve impact op Velsen te verminderen.
Aan de hand van een discussienotitie kan er
worden gesproken over scenario’s, de keuzes
die kunnen worden gemaakt en de financiële
impact. De uitkomsten worden meegenomen
voor de begroting 2021.
Woensdag 9 september van 21.00-23.00 uur
in de Raadzaal
Bijsturingsmaatregelen begroting
De Kadernota 2021-2014 geeft aan welk beleid de gemeente Velsen wil uitvoeren in de
komende jaren. Echter, de komende jaren
zijn er meer inkomsten van uitgaven waardoor er een tekort is die moet worden opgelost.
Er zijn verschillende maatregelen uitgewerkt
om bij te sturen en bezuinigen. Tijdens deze
sessie worden de mogelijke maatregelen
toegelicht, zodat de raad daar keuzes in kan
maken.
Donderdag 10 september 19.30-22.30 uur in
de Raadzaal

Meldt u aan voor de cursus Politiek Actief
via www.velsen.nl/politiekactief

Bij de sessies kunt u inspreken, dit kan alleen digitaal. Mocht u willen inspreken, meldt dit dan via griffie@velsen.nl

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 d.d. 3 september 2020. Voor informatie kunt u contact
opnemen met afdeling Fysiek Domein
(tel. 140255)
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de
periode van 22 augustus tot en met 28 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
t.o. Edisonstraat 19, kappen
(28/08/2020) 90410-2020
t.o. Tuindersstraat 47, kappen
(28/08/2020) 90442-2020

boom
boom

Velsen-Zuid
Ver Loren van Themaatlaan 10, vergroten wo-

ning met opbouw (achterzijde) (26/08/2020)
89498-2020
in Park Velserbeek, kappen 2 bomen
(28/08/2020) 90459-2020 (Rijksmonument)
Santpoort-Zuid
Olga von Gotschlaan 7, wijzigen van de voorgevel en interne constructie (08/2020)
89082-2020
in Van den Bergh Van Eysingaplantsoen 1,
kappen boom (28/08/2020) 90450-2020
t.o. Wijnoldy Daniëlslaan 53, kappen boom
(28/08/2020) 90472-2020
Bloemendaalsestraatweg 92, wijzigen interne
constructie (27/08/2020) 90144-2020
Santpoort-Noord
Groenelaantje 6-0008/0023, plaatsen tuinhuis (23/08/2020) 87871-2020
Vlietweg 20, vernieuwen gevelmetselwerk
(24/08/2020) 87936-2020
Hoofdstraat 270, kappen 2 bomen
(24/08/2020) 88264-2020
Kerkerinklaan 34, uitbreiden 2e verdieping
(achterzijde) (28/08/2020) 90582-2020

Driehuis
t.o. Van den Vondellaan 50,kappen boom
(28/08/2020) 90408-2020
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning betrekking hebben op
een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over welstand:
140255
Verlengen beslistermijn
IJmuiden
Velserduinweg 338-9000, tijdelijk (5 maanden) plaatsen afvoerpijp (25/08/2020)
68358-2020
2e Havenstraat 3, bouwkundig splitsen, terugbrengen naar originele staat nr. 3 en nr. 5
(27/08/2020) 62219-2020
Santpoort-Noord
Dobbiuslaan 46, plaatsen erker (27/08/2020)
69221-2020
Wüstelaan 92, legalisatie voor aanpassing dak

en gevelindeling (27/08/2020) 69173-2020
Velserbroek
Schokker 22, vergroten woning met aanbouw, splitsen woning voor mantelzorg
(25/08/2020) 66671-2020
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden
Herculesstraat 32, wijzigen voorgevel
(25/08/2020) 43025-2020
Velserbroek
De Sluistocht 16, vervangen erfafscheiding
(25/08/2020) 41539-2020
Fregat 75 en 76, plaatsen aanbouw (voorzijde)
(27/08/2020) 69603-2020
Ingediende aanvragen filmvergunningen
APV artikel 2:7
IJmuiden
‘Treckx’, op 30 september 2020 van
07:00 tot 14:00 uur, locatie Kennemerstrand,(25/08/2020) 89335-2020

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 be-

stuursorgaan 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:
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Infopagina
3 september 2020 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |
IJmuiden
Zeeweg 268, kappen (noodkap) (25/08/2020)
85968-2020
Beukenstraat 32, realiseren van een op- en
uitbouw (26/08/2020) 63823-2020
Acaciastraat 13, plaatsen dakopbouw
(26/08/2020) 73357-2020
Kromme Mijdrechtstraat 59, vergroten zolderverdieping (26/08/2020) 73301-2020

Driehuis
Driehuizerkerkweg 123, kappen 23 bomen
(25/08/2020) 51844-2020
Velserbroek
De Vliet 6, plaatsen dakkapel (voor en achterzijde) (25/08/2020) 87193-2020
Waterweegbree 2, plaatsen 2 dakkapellen
(voor- en achterzijde) (28/08/2020) 788682020

gemeentevelsen |

gemvelsen |

Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders
van Velsen hebben omgevingsvergunning geweigerd voor:
Driehuis
Driehuizerkerkweg 123, kappen boom (nr.
109) (25/08/2020) 51844-2020
Verleende filmvergunningen APV artikel 2:7

gemeente_velsen

Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben filmvergunning verleend voor:
IJmuiden
“Doodstil (Penoza)”, op 3 en 4 september
2020 van 18:00 tot 05:00 uur of van 12:00 tot
01:00 uur, locatie 1ste Industriedwarsstraat
4, Steiger Westerduinweg 4 en Egmondstraat
18 (25/08/2020) 82843-2020

De gezondheidsvoordelen van sporten in de buitenlucht.

Sporten in de buitenlucht; lekker,
gezellig en ook nog eens erg gezond

Velsen - Bij GezondOud kun je het hele jaar door sporten op de
mooiste plekken in de natuur. Zo sporten wij wekelijks met gezellige groepen in Landgoed Beeckestijn en Natuurgebied Bleek en
Berg. Naast dat het lekker en gezellig is, heeft buiten sporten ook
nog eens een hoop gezondheidsvoordelen.

Sizeup nu alleen in Heemskerk verder
Heemskerk - Sizeup heeft inmiddels per 1 augustus de deuren in Uitgeest gesloten. Na bijna zes jaar hebben ze het dorp
verlaten. Sizeup verhuisde in november 2019 naar Heemskerk en
werd daar zeer positief ontvangen. In Uitgeest heeft de winkel
vele goede jaren gehad, maar als
ondernemer wil je groeien en dat
was op de oude locatie niet mogelijk. Natuurlijk heeft Uitgeest
een grote rol gespeeld met de

start van deze kledingzaak. Daar
zijn Anneke en Juliette, die samen deze winkel beheren, ook
zeer dankbaar voor. Daarom is er
nog steeds een mogelijkheid om
te bellen voor een bestelling.

is goed bezocht en de inwoners
uit de omliggende dorpen komen ook naar Heemskerk. Kortom, ze zijn erg blij met deze stap
en hebben het erg naar hun zin.
,,Bedankt Uitgeest en tot ziens
in Heemskerk!’’ In Heemskerk is
,,Nu wij met zijn tweeën in één Sizeup te vinden naast Action
winkel staan, hebben we meer aan de Dr. Prinsengalerij 6. Teletijd voor thuisbezoek.’’ In Heems- foon: 06 51597360. Kijk op www.
kerk willen ze nog verder groei- sizeup3860.nl en www.facebook.
en. Heemskerk telt zo’n 40.000 com/sizeup3860 voor het laatste
inwoners. Ook de vrijdagmarkt nieuws. (Foto: aangeleverd)

De voordelen van
buiten sporten
Al heel wat jaren wordt de relatie
tussen natuur en gezondheid onderzocht met tot op heden louter positieve resultaten. Zo zorgen
het vele groen, de frisse buitenlucht en de rust voor allerlei zintuiglijke prikkels en een ontspannen gevoel. Daarbij heeft onderzoek aangetoond dat zonlicht een
directe invloed heeft op je hormoonstelsel. Het gelukshormoon
endorfine wordt aangemaakt, wat
je schildklier stimuleert. Dit zorgt
ervoor dat je meer energie krijgt.
Ook maak je door zonlicht meer
witte bloedlichaampjes aan, waardoor je lichaam beter beschermd
wordt tegen bacteriën en virussen. Vitamine D, dat je lichaam
aanmaakt uit zonlicht, zorgt weer
voor sterkere botten, een fitter gevoel en een beter slaapritme. Ook
niet onbelangrijk: het is bewezen
dat sporten in de buitenlucht een
vertragende werking heeft op dementie.

Zeer goede sfeer
en persoonlijke begeleiding
De buitentrainingen van GezondOud worden gegeven door professionele trainers. Tijdens de training wordt gewerkt aan de conditie, de stabiliteit, de mobiliteit en
doen we diverse spierversterkende oefeningen. De trainingen zijn
lekker inspannend maar ook oer-

gezellig. Want een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.
Er wordt gesport in groepen van
maximaal 15 deelnemers en alle RIVM-richtlijnen worden gerespecteerd. Binnen de groep kan iedereen deelnemen op zijn eigen
niveau. Na afloop van de training
wordt er een kopje koffie gedronken op het terras van de nabijgelegen horecagelegenheid.
Nieuwsgierig geworden?
Kijk voor meer informatie op www.
gezondoud.nl of bel 06-53837045.
(Foto: aangeleverd)

Goud voor Jochem Dobber
Santpoort - Zondag heeft atleet Jochem Dobber goud gewonnen
op de 400 meter tijdens het Nederlands Kampioenschap Atletiek
in Utrecht. De Santpoorter wist hij met een ijzersterke eindsprint
de zege te pakken in 46,59 seconden.

Bij Juwelier Ris

TW Steel Store Takeover
IJmuiden - De gehele maand
september is het TW Steelmaand
bij Juwelier Ris.
Klanten kunnen tot wel 240 euro terugkrijgen voor hun oude horloge bij aankoop van een
nieuw horloge van TW Steel. Dit
topmerk laat vorm en functie samengaan in een collectie die wereldwijd wordt geroemd. Onge-

Gemeente grijpt in

evenaarde stijl en klasse zorgen
voor een uniek horloge dat je
persoonlijkheid onderstreept. Je
zou haast vergeten dat TW Steel
een Nederlands bedrijf is, maar
wel met uurwerken van Zwitserse topkwaliteit.
Juwelier Ris is al sinds 1932 een
vertrouwd adres voor de aanschaf van horloges en sieraden.

Het bedrijf is in de loop der jaren
een begrip geworden in de wijde regio. Sinds 1954 al gevestigd
aan het Marktplein 17 te IJmuiden. Kom langs om de volledige
collectie met de nieuwste modellen van TW Steel te bekijken. Het
team van Juwelier Ris kan dan
meteen alles vertellen over deze
inruilactie. (Foto: aangeleverd)

Jochem stond vooraf als favoriet te boek maar de zege ging
niet vanzelf. Zijn start was sterk,

Sociaal wijkteam gaat Velserbroek in

Velserbroek - Iedereen kan wel
eens een steuntje in de rug gebruiken. Het sociaal wijkteam is
er voor alle vragen of problemen
waar men zelf niet uitkomt. De
Velsen - In augustus heeft de ge- zijn en dat leidt vaker tot situaties aan een illegaal feest in het re- teamleden komen naar de menmeente twee keer ingegrepen in waarbij ingegrepen moet wor- creatiegebied Spaarnwoude. Vol- sen toe en denken met ze mee.
verband met de organisatie van den. Door de dreiging van een gens het college blijft aanpak van Samen zoeken ze een passende
illegale feesten. Dat blijkt uit de dwangsom wist de gemeente te jeugdoverlast een aandachts- oplossing. Ze leggen contacten
periodieke rapportage van bur- voorkomen dat in het weekeinde punt dat prioriteit heeft bij hand- waar dat nodig is, ook met andegemeester en wethouders over van 15 en 16 augustus een illega- having. Daarnaast is er ook nog re deskundigen - in goed overleg
de coronacrisis. Met name jon- le raveparty zou worden gehou- steeds extra aandacht voor de na- met de inwoners. Het wijkteam
geren lijken de maatregelen rond den. Een week later heeft de po- leving van coronaregels binnen kan helpen bij vragen over wohet coronavirus behoorlijk zat te litie ’s nachts een einde gemaakt de lokale horeca en detailhandel. nen, zorgen, geldzaken en admi-

Twee illegale feesten in augustus

de vaart er uit ging door de harde tegenwind, pakte Jochem in
de bocht zijn snelheid weer op.
Toch kwam nationaal recordhouder Liemarvin Bonevacia
op de 300 meter langszij. Maar
met een ijzersterke eindsprint
kwam Jochem als eerste over
de finish.
Dobber, al vanaf zijn zevende
lid van atletiekvereniging Suomi, is uitermate blij met zijn eerste gouden plak op het seniorentoernooi. Ondanks alle coronabeperkingen heeft Jochem,
onder leiding van de Zwitserse
trainer Laurent Meuwly, dit seizoen goed kunnen trainen rond
en op Papendal.
Na de eerste proefwedstrijden
verbeterde hij tijdens de officiële wedstrijden keer op keer
zijn persoonlijk record. In het
Zwitserse La Chaux-de-Fonds
liep Jochem zelfs een toptijd
van 45.68 seconden. Hiermee
want hij haalde direct 400-me- staat hij op een gedeelde derde
terspecialist Tony van Diepen plaats van de ranglijst aller tijin. Alhoewel voor zijn gevoel den. (Foto: Atletiekunie)

nistratie, persoonlijke problemen, sociaal netwerk, vrije tijd
besteding, gezondheid en allerlei andere zaken. Ook als men
vindt dat er iets ontbreekt in Velserbroek of als iemand graag een
steentje wil bijdragen door anderen te helpen, is men bij het
sociaal wijkteam van harte welkom. Het sociaal wijkteam is in
de komende periode elke maandagmiddag van 15.00 tot 16.00
uur in Velserbroek aanwezig met
flyers, informatie en een luiste-

rend oor.
Data:
7 September: Wieringer Aak.
14 September: Johanna Westerdijkstraat.
21 september: Waterscheerling.
28 september: L. Zocherplantsoen.
Vragen of ideeën kunnen ook telefonisch (088 8876970) of per email (velserbroek@swtvelsen.nl)
doorgegeven worden.
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Door Erik Baalbergen
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Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Openingstijden
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vrijdag 09.00-15.00 uur
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
Advertentieverkoop
Jeroen van Duijn
Mobiel 06-33836478
Gerda Ritskes
Mobiel 06-45708874
Ellen Gouda
Mobiel 06-51128572
Advertentie-tarieven
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Renée Wouwenaar
Marja van der Wulp
Raimond Bos
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Directie
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Mobiel 06-53951836
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Mobiel 06-30695175
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voor www.jutter.nl/
kabalen-opgeven

Kortingsactie bij Vissies
aan Hagelingerweg
Santpoort - Sinds 1 juli van
dit jaar staat er weer vier dagen in de week een viskraam
aan de Hagelingerweg, tegenover DekaMarkt. Het initiatief
daarvoor kwam van ondernemer Michel Smit. Met een achtergrond in de voedselsector
en een bonuszoon in de visbranche lag de keuze voor deze stap voor de hand. Toch was
het nog even spannend, of er
groen licht voor het bedrijf zou
kunnen.
Zelf woont Michel Smit op een
steenworp afstand van de standplaats. Tot mei 2019 stond een
andere viskraam op deze locatie. Smit wist dus al dat het voor
veel mensen een geliefde plek is
om een portie verse vis te halen.
Toen vijf maanden geleden in deze krant werd aangekondigd dat
de vergunning voor deze standplaats weer beschikbaar kwam,
greep hij zijn kans. ,,Ik dacht dat
ik weinig kans zou maken, maar
ik heb de vergunning toch aangevraagd en het lukte. Ik was
tweede geworden in de loting

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
Kennemerland PERS B.V.
Onderdeel van Regio Media
Groep B.V.
Oplage de Hofgeest: 13.400
Oplage de Jutter: 18.400
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden,
dient ondertekend te zijn en
voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Anoniem ingezonden brieven
worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
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!

en mocht kiezen uit de maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Ik vroeg of ik ze alle vier
mocht hebben en dat werd goed- Wekelijks staat Erik Baalbergen aan de hand van een foto stil bij
gekeurd.’’ Het bedrijf kreeg de een IJmuidens onderwerp naar aanleiding van de actualiteit, een
bijzondere gebeurtenis, een evenement of gewoon de mooie tanaam Vissies.
ferelen die IJmuiden biedt. In deze aflevering aandacht voor de
Er kwam een mooie verkoopwa- nieuwe muurschilderijen langs de wegen naar het Kennemergen en de benodigde materialen strand.
werden ingekocht. Michel Smit:
,,Ik ben heel erg gesteund door De afgelopen paar weken heeft ge Bart is street art toegevoegd aan
mijn bonuszoon. Hij is directeur IJmuiden kennis kunnen maken met de Rauwe Loper. Het voorstel werd
bij Interfish en heeft me goed ge- twee nieuwe muurschilderijen bij toegejuicht door onder meer de geholpen. De vis komt van IJmuiden het havengebied. Ruim anderhal- meente Velsen en Zeehaven IJmuiVis Online, het bedrijf van Marlon ve week is het kunstenaarsteam Bier den. En aldus verschijnt deze zomerRijbroek.’’ Inmiddels wordt de kib- en Brood bezig geweest om de zes- maanden street art langs de route
beling (gemaakt van kabeljauw) tig meter lange muur aan de Krom- naar IJmuiden aan Zee.
alom geroemd. Ook de haring is houtstraat bij Aannemingsbedrijf de
populair, evenals de huisgemaak- Branding en de ronde muur bij de De naam ‘Kantje Pikken’ is een knipte salades met zalm, pikante ma- rotonde aan de Dokweg bij Wage- oog naar het IJmuidense ‘kantje pikkreel of tonijn. ,,We willen het ni- ningen Marine Research (bij de ou- ken’ of ‘kantje pakken’: een wandeveau van de viskraam in het alge- dere IJmuidenaren vooral bekend lingetje langs de kade maken en
meen wat opschroeven door ook als het RIVO) te voorzien van muur- genieten van de havenbeelden om
wraps, vissoepen, maaltijden en vullende graffitischilderijen, zoge- je heen. Het project Kantje Pikken
voor de catering mooie visscho- naamde ‘murals’.
doelt op het wandelen naar IJmuitels te verkopen. Daarnaast kan
den aan Zee, waarbij je tijdens het
men Vissies ook boeken voor eve- Bier en Brood wordt gevormd door nuttigen van een vers visje kunt genementen.’’ Zie de advertentie in de Rotterdamse graffitikunstenaars nieten van de havenbeelden op de
deze krant voor een reeks speci- Koen en Jelmer. Al sinds 2008 wer- muurschilderingen.
ale aanbiedingen in de komende ken ze samen en creëren ze opvaltwee weken. (Foto: aangeleverd) lende zwart-wit afbeeldingen, bij Voor de uitvoering werkt de gevoorkeur op grote muren. Ze stre- meente Velsen samen met Amsterven een unieke stijl na, waarbij ze dam Street Art (ASA), de Kunstcomdetailafbeeldingen
combineren missie Velsen en de Rigo verffabriek.
met abstracte patronen. In 2018 De Branding en Wageningen Marine
heeft Bier en Brood met een schil- Research stelden elk een muur langs
dering op een 26 meter hoge muur de route naar IJmuiden aan Zee ter
van het Nederlands Dans Theater in beschikking. Daan en Lars van AmDen Haag de ‘Benelux + ABC Mural’ sterdam Street Art hanteerden eind
award gewonnen bij de Street Art juli de verfroller om de twee muren
Awards Benelux. Voor de murals in te voorzien van een laag witte latexIJmuiden hebben ze zich laten inspi- verf. Vooral de muur bij de Branding
reren door havenbeelden. De murals bleek een uitdaging; niet alleen door
tonen details van typische havenele- de omvang maar ook vanwege de
menten zoals ankers en ankerkettin- scheuren. Veel oneffenheden wergen, een cruiseschip, visnetten, tros- den uiteindelijk met een mantel der
sen, fenders, boeien, basaltblokken latex gedekt.
langs de pier en een lichttorentje.
In opdracht van Amsterdam Street
De muurschilderingen zijn aange- Art begonnen Koen en Jelmer op 17
bracht in het kader van het street art augustus als ware eenentwintigsteproject Kantje Pikken, dat onderdeel eeuwse Rembrandts met hun epiis van het masterplan de Rauwe Lo- sche schilderklus. Gewapend met
per van de gemeente Velsen. Met de meetlint en groene en rode verf werRauwe Loper wil Velsen de bezoe- den eerst rasters op de gewitte mukers en inwoners het rauwe karak- ren aangebracht en werden de hokKokkerellen met
ter van IJmuiden laten ervaren. Op jes genummerd. Na het rasteren zetén voor het hele gezin
voorstel via een in 2016 ingediende ten zij de eerste “spuitbusstreken”
De allerkleinste klanten van Vo- motie van LGV-gemeenteraadslid Si- (de spuitbusversie van penseelstremar kunnen met de keukenmini’s
en de bijproducten kokkerellen in
hun eigen keukentje. Zo ervaren ze
op jonge leeftijd hoe leuk koken is
en komen zij in aanraking met verschillende ingrediënten. Daarnaast
brengt Vomar een inspirerend magazine voor het hele gezin uit, geheel in Mini Chefs thema. In dit ma- Velsen - Truus wilde graag iets voor en er is hulp van buitenaf nodig.
gazine wordt het hele gezin geïn- andere mensen betekenen en be- Home-Start biedt ondersteuning
spireerd om lekker, voordelig én gon een jaar geleden als vrijwilli- aan gezinnen met kinderen van 0
verantwoord te eten met recep- ger van Home-Start. ,,Door er voor tot en met 17 jaar, die een moeilijten als een bloemkoolpizza met de ouders te zijn, kan ik ook de kin- ke periode doormaken. De enthouverstopte groenten, verantwoor- deren iets meegeven. Ouders halen siaste vrijwilligers ondersteunen
de traktatietips en gezonde brood- eruit wat voor hen nuttig is: interac- de ouders in het ouderschap. De
tie, samen activiteiten doen, dingen Home-Start vrijwilliger is een matrommels boordevol lekkers.
bespreken en samen uitzoeken. tje, iemand om op te bouwen, en
Het mooist aan dit vrijwilligerswerk biedt zowel de kinderen als volwasA-merk
Van de 30 keukenmini’s die ver- vind ik het enthousiasme en de lol sen in het gezin een luisterend oor.
krijgbaar zijn bij Vomar zijn er maar bij het doen van spelletjes en acti- Home-Start is op zoek naar positieliefst 25 van een bekend A-merk. viteiten. Prachtig. Ook de hartelijk- ve en ervaren opvoeders
Chantal Dane, Marketing Mana- heid en gastvrijheid van gezinnen Hun opvoedervaring is nu én straks
ger bij Vomar, is blij met de deel- zijn bijzonder. Vrijwilliger zijn bij enorm waardevol. Met een paar uur
name van deze A-merken: ,,Dank- Home-Start verruimt je leven, het per week helpen zij een gezin écht
zij de deelname van A-merken zijn geeft voldoening en brengt plezier. verder, online en bij hen thuis. Een
de keukenmini’s niet van echt te Niet alleen voor jezelf, ook voor het vrijwilliger komt gemiddeld een
jaar lang, iedere week 3 uur bij een
onderscheiden. Het perfecte in- gezin waar je aanwezig bent.”
grediënt om de fantasie van kinde- Een scheiding, verhuizing, geboor- gezin thuis. De vrijwilligerstraining
ren de vrije loop te laten gaan!” De te of overlijden en vele andere ge- bestaat uit meerdere dagdelen en
Vomar Mini Chefs spaaractie voor beurtenissen kunnen voor onzeker- start in september.
gratis keukenmini’s loopt tot en heid en stress zorgen binnen een
met zaterdag 3 oktober 2020. (Fo- gezin. Alledaagse problemen wor- Soms op je handen zitten
den dan niet meer vanzelf opgelost Twee jaar geleden zag Anneke een
to: aangeleverd)

Bij Vomar kokkerellen met Mini Chefs

Chef-koks in spé kunnen nu
sparen voor keukenmini’s

Regio - Na het succes van de Vomar Minimarkt, waarbij klanten
mini’s konden sparen om een eigen winkeltje te openen, kunnen jonge chef-koks in spé dit
jaar hun fantasie de vrije loop laten gaan.
Vanaf deze week kunnen spaarders hun collectie mini’s namelijk uitbreiden met 30 gloednieuwe keukenmini’s. Vijf weken
lang kan bij Vomar worden gespaard voor keukenmini’s zoals
aardappelen, avocado’s, tomaten en spaghetti om uitgebreid
mee te kokkerellen. Voor de échte enthousiastelingen is er ook
een Vomar pop-up-keukentje en
bijbehorend speelgoed te koop,
om zo een compleet keukentje
in eigen woonkamer te beginnen!

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.

Sparen
Tijdens deze spaaractie ontvangen
klanten van Vomar bij elke €15,aan boodschappen een gratis keukenmini.
De mini’s zijn willekeurig in folie
verpakt, dus van tevoren is niet te
zien welk mini-product de klant
ontvangt. Om alle 30 keukenmini’s
bij elkaar te ruilen zal Vomar een
ruilplatform openen via Facebook,
zo is de set na vijf weken helemaal
compleet!

WWW.PLUSWIJZER.NL

WWW.HOFGEEST.NL
WWW.JUTTER.NL

WWW.PLUSWIJZER.NL

ken) op de zestig meterlange muur
aan de Kromhoutstraat. Aan de
hand van het raster werd het ontwerp overgezet van papier naar de
supergrote muur. Eerst zijn contouren van de afbeeldingen geplaatst.
Daarna werden de contouren opgevuld met zwart, wit en grijstinten. Als
toetje is de naam ‘Bier en Brood’ als
handtekening toegevoegd.
Het klinkt zo eenvoudig, maar dat
is het echt niet. Koen en Jelmer zijn
ruim anderhalve week in weer, wind
en regen geconcentreerd bezig geweest met hun spuitbussen. Vorige
week dinsdag rondden zij de mural
aan de Kromhoutstraat af. Donderdagmiddag even voor vieren plaatsten zij hun handtekening op de mural aan de Dokweg. Kort daarvoor
gunden zij zich even tijd om trots te
poseren bij deze mural voor de bijgevoegde foto.
Zwart, wit en grijstinten… heel opvallend en fraai passend in het
straatbeeld rond de op zichzelf toch
al kleurige havens en iets minder
kleurige weg langs die havens naar
IJmuiden aan Zee! De reacties zijn
veelal positief; de verfkunstenaars
hebben dit zelf kunnen ervaren, met
getoeter van langsrijdende auto’s,
vrolijke gezichten, opgestoken duimen en lovende woorden van voorbijgangers.
Misschien een buitenkansje om de
kademuur aan de Halkade onderaan de Bik en Arnoldkade wat aan te
kleden? Bijvoorbeeld met wat IJmuidense beelden en gebouwen en
mooie sfeerbeelden van het strand,
de duinen en bossen, omliggende buitenplaatsen, de sluizen, de
schepen, en dat alles in zwart, wit
en grijstinten, gelardeerd met abstractie en verbindende lijnen? Een
IJmuidens visitekaartje voor de ferrygangers, maar vooral een mural
om als IJmuidenaar trots op te zijn!
Ik heb Koen en Jelmer foto’s van de
nu kale en sombere kademuur laten zien. Zij willen wel! Nu IJmuiden
nog...

Help een gezin écht verder:
versterk het Home-Start team!
advertentie van Home-Start. Zij
voelde zich direct aangesproken
en meldde zich aan. ,,Ik volgde de
training en ging aan de slag binnen
een gezin. Ik richt mij op wat goed
gaat. Soms moet je echt op je handen gaan zitten. Ik ga niet zeggen
hoe ze het moeten doen. Ik vraag:
hoe zou je dat anders kunnen aanpakken? Als ik naar huis toe rijd voel
ik mij nuttig. Ik ben blij als een moeder na verloop van tijd beter in haar
vel zit, dat is fijn voor haar en de kinderen.”

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

Interesse in vrijwilligerswerk bij
Home-Start Velsen, Heemskerk of
Beverwijk? Neem dan contact op
met coördinator Velsen Annemarie Oudendijk, aoudendijk@sociusmd.nl, 06 339 56 983. Of met coördinator Heemskerk/Beverwijk Saskia Erkelens, serkelens@socius-md.
nl, 06 453 04 409. Meer informatie
op www.home-start.nl.

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
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Meester Serné haalt herinneringen op
41 jaar stond hij voor de klas in IJmuiden, meester Serné. Op de Marnixschool, die later plaatsmaakte voor Het Kompas. Honderden IJmuidenaren hebben bij hem in de schoolbanken gezeten tussen
1974 en 2015. Ongezien over straat lopen is er dan ook niet bij voor deze 68-jarige IJmuidenaar. Met
enige regelmaat zal hij de komende tijd herinneringen ophalen in de Jutter/Hofgeest. Deze week:
‘Broekie (22) koos op gevoel voor moeilijk IJmuidens publiek’.

In 1974 moest ik nog eindexamen doen aan de Kweekschool
(later Pedagogische Academie) in
Amsterdam. Ik was 22 jaar.
Het was mode, om ‘buiten de
stad” te werken. Ik solliciteerde
op de Marnixschool, in IJmuiden.
De leraren op de PA waarschuwden mij: ‘IJmuidens publiek is
moeilijker dan Amsterdams publiek.’
Waarom koos ik de Marnixschool? Niet door het gebouw.
Het leek een kazerne. Ook volgens het hoofd der school (toen
heette dat z ), bij de routebeschrijving: ‘Bij de rotonde rechtsaf, eerste straat rechtsaf , dan

door, tot je een soort kazerne
ziet’.
Ik zocht naar de voordeur en
drukte op de bel. De deur ging
open en er verscheen een grote,
gezette man, gekleed in visserstrui met rits, een filterloze sigaret
in een mondhoek. Het type klusjesman. Ik vroeg naar het hoofd
van de school. Het bleek, dat hij
dat was en ik stelde me voor.
In de personeelskamer vroeg hij:
‘Houd je van een neut?’. Deze
vraag had ik niet verwacht, maar
schuchter antwoordde ik met ‘Ja’.
Het antwoord, van het nog altijd
rokende hoofd der school, was:
‘Mooi, aangenomen’.
In die personeelskamer, voortaan

‘kamertje’, stond een bij elkaar
geraapt interieur, overwegend
bruin. Een blind paard kon geen
schade doen. Ook hing er een
geur, die ik niet kon thuisbrengen, maar die alle jaren is blijven
hangen.
De Marnix was een school op
GG (Gereformeerde Grondslag).
Geen idee wat dat betekende.
Het hoofd vroeg nog: ‘Je bent
toch wel wat? Hoor je bij een
kerk?’. Hij adviseerde mij: ‘Zeg
Christelijk Gereformeerd, is altijd
goed voor het bestuur’.
Er waren twee verdiepingen.
Tijdens de rondleiding, onder
schooltijd, werd ik met open armen ontvangen. De leerkrachten stonden in de gangen, met
de deuren van de lokalen open,
beneden en boven, met elkaar te
praten of te roken. Onder schooltijd werd in de klassen nog gerookt.
De sfeer sprak me enorm aan.
Het voelde als thuiskomen, een
warm bad. Warme vriendschappen zijn er ontstaan en tot op de
huidige dag gebleven.
Dezelfde avond was ik officieel
aangenomen.
Ik slaagde voor mijn examen en
had, als eerste van mijn lichting,
een baan…
in IJmuiden. IJmuidens publiek
moeilijk? ‘Rauw aan zee’ is een
betere typering.

Ondernemer Dianne Varkevisser
geeft gastles op het Vellesan College
IJmuiden - Vorige week werden
de leerlingen van klas 3 van het
Vellesan College tijdens hun les
ondernemen voorgelicht door
een lokale ondernemer. Door
vaak iemand uit de praktijk uit
te nodigen probeert het Vellesan
de leerlingen een inkijk te geven
in hoe het er in werkelijkheid aan
toe gaat waardoor ze een goed
beeld krijgen van de werkelijke situatie. Doel van het bezoek was
de leerlingen inzicht te geven in
het ondernemerschap met al zijn
voor- en nadelen.
Ondernemer Dianne Varkevisser
van grand café Staal heeft de leerlingen meegenomen in het ondernemerschap. Is het zelfstandig
zijn wel leuk, hoe ga je om met tegenslag en personeel? Wat zijn nu
eigenlijk de voor- en nadelen van
het eigen ondernemer zijn?
Dianne heeft op een leuke en interactieve manier de leerlingen
hierin meegenomen. De leerlingen hebben de les als waardevol
ervaren. (Foto: aangeleverd)

De Jan Gijzenvaart

AANGENAAM!

De Haarlemse burgemeester Johan Gijssen van Blanckevoort
kreeg in 1537 toestemming ‘een
vaert te moogen maeken’ vanaf de duinen door de heerlijkheid Brederode tot aan de Delft
en verder over Jan Gijssens eigen land tot het Spaarne. De
vaart werd gebruikt voor het
vervoer van duinzand, vandaar
de oude naam Jan Gijsenzandvaart. Het zand uit de binnenduinrand werd per schuit vervoerd naar Haarlem en Amsterdam voor stadsuitbreidingen.

De vaart werd een paar keer verlengd tot aan de gemeentegrens
van Bloemendaal. Langs de vaart
vestigden zich blekerijen. Er lekte
schoon water uit de duinen voor
het bleekproces, weilanden deden dienst als bleekvelden.
Rond 1850 waren de meeste blekerijen verdwenen. Er stonden
28 huizen en er waren 270 inwoners, van wie de meesten werkten bij een van de vijf overgebleven blekerijen, o.a. Garenvreugd,
gelegen op het huidige Blekersveld. Men loosde zijn vuile wa-

ter op de vaart, zodat de algemene benaming voor de Jan Gijzenvaart De Stinkerd werd. Vanwege
de stankoverlast werd de vaart
begin 20’ste eeuw gedempt tot
aan de spoorlijn.
Blekerij Garenvreugd bestaat niet
meer. De Jan Gijzenzandvaart
liep door de voortuin van het
huidige pand Garenvreugd, Bloemendaalsestraatweg 123.
Stichting Santpoort
Tekst: Pim Boer
Foto: Tialda Willems

In deze rubriek stellen we nieuwe plaatsgenootjes voor. De meeste Velsense baby’s zien het levenslicht buiten Velsen en hun namen komen dus niet te staan bij de geboorteaankondigingen van de
gemeente Velsen in deze krant. Daarom nu de mogelijkheid om uw (klein)kind in deze rubriek voor
te stellen. Stuur een foto uiterlijk 4 weken na de geboorte naar redactie@jutter.nl. Deelname is gratis.

zig houden. Het moet gaan om
zaken waar de gemeente en
de gemeenteraad iets aan kunnen doen. Suggesties, aanbevelingen, verbeterpunten, kritische opmerkingen, iedereen
mag het via het communicatiesysteem Zoom met de Christen-

Unie delen. Met een PC, laptop
of iPad kan iedereen contact
maken met deze online bijeenkomst. Deelnemers moeten zich
via www.velsen.christenunie.nl/
zoom aanmelden voor deelname. Ze ontvangen dan een inlogcode.

Inschrijving Schoolkorfbaltoernooi
IJmuiden - De inschrijving voor
het Schoolkorfbaltoernooi op zaterdag 17 oktober 2020 in sporthal Zeewijk is geopend. Kinderen
uit de groepen 3 t/m 6 van de basisscholen worden van harte uitgenodigd om met één of meer
teams mee te doen aan het quatrokorfbaltoernooi. Quatrokorfbal wordt gespeeld met teams

Thuis in Santpoort

Aange naam!

ChristenUnie IJmond
gaat met inwoners in gesprek
Velsen - Op maandag 7 september kan iedereen uit de regio om 19.30 uur deelnemen
aan een online bijeenkomst van
een uur. De lokale tak van de
ChristenUnie hoort graag van
bewoners in de gemeente Velsen welke onderwerpen hen be-

Aange naam!

bestaande uit vier jongens en/of
meisjes (een gelijke verdeling van
jongens en meisjes is wenselijk
maar niet noodzakelijk). Daarbij is
het verstandig om per team één
of twee extra kinderen te hebben
als wissel. De inschrijving verloopt via www.sportpasvelsen.nl
en sluit op 1 oktober. Alle basisscholen zijn hier inmiddels over

geïnformeerd. Voorafgaand aan
het toernooi geeft korfbalvereniging DKV op woensdag 23 september en maandag 28 september korfbalclinics in sporthal Zeewijk.
Deze clinics zijn van 17.00 tot
18.00 uur en de kinderen kunnen
zich hiervoor apart aanmelden
via www.sportpasvelsen.nl.

IJmuiden - Op zaterdag 1 augustus om 07.26 uur is Mitta Djayen Venema geboren in het Rode Kruis in Beverwijk. Mitta is de
zoon van Dave Venema en Khwanmai
Aksornmee-Venema
en woont in de Rivierenbuurt
in IJmuiden. Het is een gezond
mannetje, woog bij de geboorte
ruim 8 pond en was 52 centimeter lang.
Mitta is ede eerste kleinzoon van
opa en oma Ruud en Anneke Venema en oma Rasri Aksornmee,
die woont in Thailand.
,,‘Mitta’ is Pali-talig, een taal die
gebruikt wordt in de oude geschriften van het Theravadaboeddhisme en betekent vriendelijk, aardig, lief’’, vertelt moeder
Khwanmai, die zelf tien jaar geleden vanuit Thailand naar Nederland kwam en nu de Nederlandse
taal al heel goed beheerst.

Concert in Grote Kerk van Beverwijk

Beverwijk - Op vrijdag 4 september 2020 geeft de Poolse organist Krzysztof Urbaniak een extra
orgelconcert op het historische
Christiaan Müller orgel (1756) in
de Grote Kerk van Beverwijk. Urbaniak is organist en musicoloog,
en promoveerde in 2012 aan het
conservatorium van Kraków. Momenteel is hij Universitair Hoofddocent orgel aan de conservatoria van Lódz and Kraków. Hij won
talrijke prijzen op diverse con-

coursen, zoals de eerste prijs op
het Arp Schnitger Orgel Concours
in Bremen (2010). Sinds 2013 is
hij Artist in Residence aan de Artur Rubinstein Philharmonic Hall
in Lódz. Hij is artistiek directeur
van het orgelfestival van het historische Andreas Hildebrandt orgel (1719) in Paslek en orgel adviseur aan het Ministerie van Cultuur en Nationaal Erfgoed van Polen. In 2019 maakte Urbaniak zeer
veel indruk met zijn concerten tij-

dens het Internationale Orgelfestival Holland in Alkmaar. Op het
programma werken van Buxtehude, Siefert, Mohrheim, Gronau
en Bach (de beroemde Passacaglia in c).
Grote Kerk van Beverwijk, Kerkstraat 37a, 1941 GC Beverwijk.
Aanvang concert vrijdag 4 september om 20.00 uur. Toegangsprijs: € 8,00. Aanmelden via hanskelder@pknbeverwijk.nl.
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Nieuwe trainingsballen
voor RKVV Velsen

resultaat van een actie die eerder deze zomer door Clubplan.
nl werd gestart. De keuze voor
Sport 2000 als leverancier van
de ballen was een nadrukkelijke
wens van RKVV Velsen.

De voetbalclub maakt zich, juist
in deze coronatijd, sterk voor lokale samenwerking. Daarom koos
RKVV Velsen ervoor om geen gebruik te maken van de mogelijkheid om de voetballen rechtstreeks via een distributeur uit
het noorden van het land te betrekken. In plaats daarvan werd
hoofdsponsor Sport 2000 ingeschakeld. Via de actie van Clubplan.nl konden geïnteresseerden
aan de voetbalclub uit Driehuis
één of meerdere ballen doneren.
Clubplan regelde formats voor de
promotie, de afhandeling van het
betalingsverkeer en de adminiTrots poseren Emma en Sophie in het hagelnieuwe tenue en trainingspak. stratie. Door 137 clubs in Nederland werden op deze wijze bij el(Foto: aangeleverd)
kaar 8752 ballen opgehaald. Bij
Velsen - Emma en Sophie, twee dag bij Sport 2000 maar liefst 83 Sport 2000 is inmiddels ook de
leden uit MO15-1 van RKVV Vel- nieuwe trainingsballen in ont- nieuwe kledinglijn van 2020 volsen, mochten vorige week dins- vangst nemen. Het cadeau is het op te verkrijgen.

Plannen voor museum over
klimaat en biodiversiteit zijn klaar

IJmuiden - Als alles loopt zoals het is bedacht, heeft IJmuiden
over enige tijd de eerste publieksplek in Europa met de thema’s
klimaatverandering, natuur en duurzame technologie. In het
nieuwe museum worden het bestaande Pieter Vermeulen Museum (PVM) en science center BRAK! samengevoegd.
Erwin van Liempd, directeur
BRAK!/PVM is trots op de plannen die er liggen: ,,Wat wij voor
ogen hebben, is een speeltuin
voor innovatie en kennis over klimaatverandering, gecombineerd
met natuurhistorie. Een plek aan
de kust van IJmuiden waar geleerd kan worden over het leven
op aarde met hands-on educatie
waar we werken aan een circulaire toekomst. Na een museumbezoek gaan mensen onder de indruk én vol ideeën naar huis om
thuis of op hun werk zelf aan de
slag te gaan met klimaatverandering en natuur.”

kers kunnen straks klimaatverandering ervaren met tentoonstellingen die alle zintuigen prikkelen, met inspirerende activiteiten
over natuur, klimaat en duurzame
technologie. Daarnaast kunnen
ze bij BRAK!/PVM zelf een actieve
bijdrage leveren, bijvoorbeeld in
de vorm van burgerwetenschap.
Inwoners van de IJmond (en daarbuiten) kunnen hier samenwerken met wetenschappers, kunstenaars, en politici. Ook duurzame
en innovatieve bedrijven in bijvoorbeeld de bouw, energievoorziening, scheepvaart, toerisme
en industrie krijgen een plek in
BRAK!/PVM. Educatie is een kernLeren over klimaat, natuur
taak; in het nieuwe BRAK!/PVM
en duurzame technologie
worden scholieren van zowel baKlimaatverandering heeft steeds sis- voortgezet als beroepsondermeer effect op onze manier van wijs bediend.
leven. Denk aan de hittegolven,
hoosbuien en droogte van de Unieke locatie
afgelopen tijd. Dat heeft effect Het te realiseren gebouw van
op de natuur, tuinen, landbouw in totaal 1970 vierkante meter
en woningen. Museumbezoe- vloeroppervlak wordt bij IJmui-

den aan Zee gebouwd. Een spectaculaire plek bij kust en duinen,
waar zoet en zout water elkaar
ontmoeten en natuur grenst aan
industrie, waar de zee altijd zichtbaar is én buitendijks. Een plek
waar twee grote nationale ontwikkelingen samenkomen; de
kustlijn van Nederland en de Metropool Regio Amsterdam. De totale kosten voor de bouw en inrichting van het museum zijn geraamd op ruim 5,6 miljoen euro.
Het toekomstige museum verwacht in vier jaar meer dan 1,25
miljoen euro omzet per jaar te
draaien door museumbezoek,
zaalverhuur, activiteiten, educatie en winkelomzet. ,,Nu duidelijk is hoe de financiering eruit
kan zien, zoeken we sponsors. We
benaderen momenteel bedrijven
en instellingen die een impactvolle bijdrage leveren aan een
schone wereld en aan biodiversiteit en dat graag willen laten zien,
hun kennis willen delen in ons
toekomstige museum”, aldus Van
Liempd.
In november besluit gemeente
Velsen over hun deel van de financiering van het nieuwe museum.

Bezoek het Bunkermuseum
IJmuiden - Iedere eerste en derde zondag van de maand is het
Bunkermuseum IJmuiden te bezoeken. Het museum bestaat uit
zeven bunkers waarin de collectie tentoongesteld wordt. In één
van de ruimtes is een onderkomen ingericht zoals dit er in de
oorlog uitgezien heeft. Aan de
bedden hangen de veldflessen
en helmen.
Op tafel ligt zelfs nog het kaartspel alsof de ruimte net is verla-

ten. Een unieke setting om zelf te
ervaren hoe het destijds voor de
soldagen moet zijn geweest om
in een bunker te leven.
Tijdens het museumbezoek zijn
ervaren suppoosten aanwezig die
graag vertellen over de collectie
en tentoongestelde materialen.
Het buitenterrein is ingericht met
tal van originele objecten. De bezienswaardigheden zijn te bereiken via wandelpaden of loopgra-

Pippel slaat toe bij seizoensopening

De openingstijden zijn van 11.00
tot 16.00 uur. De ingang bevindt
zich aan de Badweg 38, tegenover Camping de Duindoorn. (Foto: Bos Media Services)

Drie concerten in Ruïne van Brederode

Santpoort - Afgelopen vrijdagavond speelde het Little Tango Orchestra in de Ruïne van Brederode. Met sfeervolle tangomuziek,
zowel instrumentaal als met zang door de prachtige stem van
Evelyne Montens. De prachtige wolkenpartijen, de af en toe rommelende donder in de verte, hier en daar een spettertje, de heerlijke temperatuur en later op de avond de prachtig uitgelichte RuIJmuiden - Bijna zes maanden rating wel onderscheid gemaakt de zelfs meestreed om een podi- ine maakte de beleving compleet. Aanstaande zondag kunnen de
geleden vierde Damclub IJmui- tussen de A- en B-categorie. Waar umplaats in het algemeen klasse- muziekliefhebbers opnieuw volop aan hun trekken komen op deden (DCIJ) zijn 95-jarig jubile- de andere deelnemers fanatiek ment, won de B-categorie. Luuk ze locatie.
um. Toen wist men nog niet dat de online clubavond bezocht Terweijden uit Heerhugowaard
dit ook direct het einde van het hadden, had Kees Pippel (foto) behaalde evenveel punten, maar De laatste drie concerten van het & Ruis sluiten om 15.30 uur het
(fysieke) seizoen zou zijn. Ge- zich in alle rust voorbereid op de had zwakkere tegenstanders ge- seizoen vinden zondag plaats. programma af. Na afloop van elk
lukkig kon er op het online plat- seizoensstart. Met zes overwin- had en werd tweede. Jacque- De leden van The Civilized bren- concert is de inhoud van de hoed
form Lidraughts doorgedamd ningen en één gelijkspel werd hij line Schouten, die het Neder- gen hun americana om 11.30 voor de muzikanten. Neem dus
worden, maar het voelde toch zeer overtuigend eerste. Stefan lands kampioenschap voor vrou- uur, Dockside volgt met Ierse ook cash geld mee. Het concertanders. Afgelopen vrijdag hield Stolwijk uit Haarlem volgde op wen verschoven zag worden naar muziek om 13.30 uur en Eysker publiek kan dan natuurlijk geDCIJ zijn eerste fysieke club- gepaste afstand en werd twee- het einde van het kalenderjaar,
avond van het nieuwe seizoen. de, voor Krijn ter Braake. Cees moest genoegen nemen met de
Daarbij was de speelzaal inge- van der Vlis, die tot de laatste ron- derde plaats. (Foto: aangeleverd)
richt volgens het coronaprotocol voor binnensport. De schijven
en klokken werden na elke parSantpoort - Historische Kring hoe ze hun vrije tijd doorbrachtij schoongemaakt. Zoals gebruiVelsen maakt een nieuwe start ten in afwachting van vervoer
kelijk werd het seizoen geopend
met het lezingenprogramma. naar huis in Canada. Ook is er de
met het ‘Kerst de Jongtoernooi’,
Op vrijdag 11 september om traditionele boekenmarkt, met
vernoemd naar de oud-voorzit20.00 uur vinden drie lezingen dit keer extra veel mooie boeter van DCIJ. Bij de jeugd werd de
plaats, die aanvankelijk op het ken. De lezing wordt gehouden
eerste prijs gedeeld door Martijn
programma van april stonden. in het Soli Muziekcentrum aan
Schoenmaker en Jens Mischke,
Aanleiding hiervoor vormde de het Kerkpad 83 te Santpoortdie beide tweemaal wonnen en
presentatie van het boek ‘Veli- Noord, direct naast NS-station
onderling remise speelden. Tasina, oorlog en bevrijding Vel- Driehuis. Parkeren bij voorkeur
mar Out werd derde.
sen, 75 jaar Vrijheid’. Arjen Bos- aan de Driehuis-zijde van het
man schets de situatie van de station. Het Soli Muziekcentrum
Bij de senioren deden ook gastGemeente Velsen in en rond heeft een zaal van 390 vierkanspelers uit Haarlem en Heerhugode Tweede Wereldoorlog. Ver- te meter, voorzien van een goewaard mee. Zij namen ook al deel
volgens vertelt Johan Kuijlman de luchtcirculatiesysteem. Uiaan de online toernooien van
over correspondentie in de oor- teraard dienen de bezoekers anDCIJ en brachten nu een bezoek
log via het Rode Kruis. Daarna derhalve meter afstand tot elaan de fysieke clubavond. Dit jaar
vertelt Marianne Kwant over de kaar te houden. (Foto: aangelespeelden alle deelnemers in één
Canadese bevrijders. Ze legt uit verd)
groep, maar werd er op basis van

DCIJ-nieuws:

ven. De loopgraven lopen deels
onder de grond. Het is verplicht
om vooraf via www.bunkermuseum.nl een toegangskaart te reserveren. Het Bunkermuseum IJmuiden is geopend op 6 en 20 september en op 4 oktober.

lijk de tentoonstelling bewonderen, die wegens succes tot en
met 27 september verlengd is. De
entreeprijs is 6 euro voor iedereen van 12 jaar en ouder. Kinderen van 4 t/m 11 jaar betalen 5,50
euro en voor kinderen onder de 4
jaar is de toegang gratis.
Voor de concerten geldt dat daarna de hoed rondgaat om de artiesten te belonen.
Kijk op www.ruinevanbrederode.
nl voor uitgebreide informatie en
voor het reserveren van kaartjes.
(Foto: Angelique Schipper)

Historische Kring hervat lezingen
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Kunstgrasveld DKV
in Zeewijk feestelijk geopend

IJmuiden - Eindelijk kon afgelopen zaterdag het nieuwe kunstgrasveld van Korfbalvereniging DKV naast sporthal Zeewijk worden geopend. Aanvankelijk stond deze opening in april gepland,
maar door de coronacrisis kon dat toen niet doorgaan. Sinds juni werd er wel al getraind op het veld. Zaterdag vond de opening
officieel plaats door oud-voorzitter en oud-wethouder Hans de
Boer en wethouder Bram Diepstraten.

Wethouder Floor Bal en HVC-directeur Gertjan de Waard zamelen in met de elektrische zijlader. (Foto: Marc Dorleijn)

Duurzame afvalinzameling

Elektrische inzamelwagen HVC in Velsen

Velsen - Het is een primeur in
de afvalinzameling: een geluidsarm elektrisch voertuig
zonder schadelijke uitstoot.
Sinds een half jaar rijdt HVC in
de gemeente Velsen rond met
een elektrisch inzamelvoertuig. Daarmee is Velsen is de
eerste gemeente waar elektrisch wordt ingezameld. En
dat bevalt uitstekend. Afgelopen vrijdag testten wethouder
Floor Bal en directeur Gertjan
de Waard (HVC) de wagen in
IJmuiden.

vinden we het ook belangrijk om
het hele proces van afval scheiden zo duurzaam mogelijk te maken. Een logische vervolgstap is
om het wagenpark te verduurzamen. Daarom zijn we er ook trots
op dat we deze wagen nu al een
half jaar in Velsen hebben rondrijden”, zegt HVC directeur Gertjan de Waard.
Wethouder Floor Bal: ,,HVC is onze partner in afvalinzameling
én in duurzaamheid. Ik vind het
mooi hoe HVC, waarvan Velsen
medeaandeelhouder is, verbrandingswarmte terug levert aan
Met afvalinzameling heeft HVC al bewoners via warmtenetten. Debelangrijke stappen gezet om tot ze elektrische inzamelwagen rijdt
zoveel mogelijk hergebruik te ko- op energie die HVC zelf opwekt,
men. ,,Inwoners verwachten van weer een duurzame stap. Goed
ons dat wij hun afval zo duur- om te horen dat er bij HVC meer
zaam mogelijk inzamelen. Zelf duurzame wagens zullen volgen.”

De voertuigen zijn onderdeel van
een proeftuinproject dat ontwikkeld is door VDL, in samenwerking met HVC, ROVA, gemeente
Rotterdam en Cure. Ook onderzoeksbureau TNO is betrokken,
om de ervaringen van de koplopers te monitoren. Als het project
succesvol is, ontwikkelt TNO een
breed implementatieplan om
meer partijen over te laten stappen op het elektrisch inzamelen
van afval. ,,We hopen dat we met
deze inzamelwagen de toon hebben gezet en dat veel inzamelaars en gemeenten binnenkort
zullen volgen”, zegt Gertjan de
Waard. De volgende stap die HVC
neemt is om elektrische veegwagens aan te schaffen. ,,De elektrische zijlader is pas het begin”, besluit Gertjan de Waard.

De start van de dag viel letterlijk
in het water. Gelukkig konden de
kinderspelen in de ochtend binnen in de sporthal doorgaan. Een
groot aantal kinderen had zich
via de Sportpas aangemeld voor
de spelletjes.
Het werd een leuk feestje binnen. Aan het eind van de ochtend hield het gelukkig op met
regenen, waardoor ook het grote springkussen buiten nog kon
worden gebruikt.

ze verhuizing mogelijk heeft gemaakt. Hij wenste DKV veel succes op de nieuwe plek. Ook constateerde hij dat de club de coronamaatregelen goed op orde had. De wethouder noemde

dit voor de komende tijd bij alle
sportverenigingen een belangrijk
punt van aandacht. Daarna knipten de beide heren gezamenlijk
het lint door.
Vervolgens waren er oefenwedstrijden tussen de seniorenteams
van DKV en de bevriende korfbalvereniging Aurora uit Haarlem. De dag werd buiten en binnen feestelijk afgesloten met de
drankje en een hapje. (Foto: Erik
Baalbergen)

Het officiële openingsmoment
was om 13.00 uur, toen net de
zon begon te schijnen. Hans de
Boer vertelde over het begin van
de korfbalvereniging en benadrukte dat DKV een vereniging
is waar gezelligheid en sportiviteit samengaan. Bram Diepstraten gaf in zijn toespraak aan dat
hij blij is dat de gemeente de-

Nieuw schoolplein voor De Pionier

Velserbroek - Tijdens de zomervakantie is het schoolplein van basisschool De Pionier onder handen genomen door het bedrijf Wijcker Infra uit Beverwijk. Door middel van natuurlijke materialen zoals boomstammen heeft het plein een speels aanzien gekregen. De kinderen worden uitgedaagd door de omgeving om tot spel te komen. Ook de buitenkant van de school heeft een metamorfose gekregen. In samenwerking met Op Stoom (het kinderdagverblijf dat in hetzelfde schoolgebouw gevestigd is) is de school gestart met het aanleggen van moestuinen. De kinderen verzorgen de tuintjes, plukken de groenten en eten
het op. Nu alle verbouwingen klaar zijn is De Pionier helemaal klaar voor de toekomst. (Foto: aangeleverd)

Bij IJmuider Harmonie

Gratis muzieklessen
voor kinderen uit groep 5/6
Velsen - Voor veel kinderen is
een instrument leren spelen niet
vanzelfsprekend. Uit onderzoek
blijkt echter dat musiceren goed
is voor de ontwikkeling van een
kind. Door te spelen in een harmonieorkest leren kinderen samenwerken, communiceren en
andere vaardigheden.
Velsen-Zuid - Afgelopen vrijdag openden Rick Koelemij, eigenaar tiviteiten in de gemeente Velsen. Het Music-4U-team van de IJmuivan de horecazaak Pontplein, en Jeroen Verwoort, wethouder Er zijn folderrekken in rauwe stijl der Harmonie start daarom met
Economische Zaken en Toerisme, het eerste toeristisch informa- ontwikkeld, die in samenwerking een nieuwe cursus voor kindetiepunt in nieuwe vorm. Onder het toeziend oog van ‘Kaatje Ka- met citymarketing gevuld worbeljauw’ onthulden ze het ‘rauwe’ folderrek dat een mooi plekje den met toeristische folders. Bij
elk informatiepunt hangt ook een
heeft gekregen in de horecazaak.
toeristische plattegrond. Zo is er
Rick Koelemij reageerde direct zijn uniek in wat zij doen met als voor bezoekers en inwoners op
positief op de vraag van de ge- middelpunt; vis uit IJmuiden. Wij verschillende locaties de mogemeente of er ruimte in de zaak vinden het dan ook belangrijk om lijkheid in de gemeente om goed
beschikbaar gesteld kon worden dit erfgoed aan bezoek van bui- zien wat er te doen is.
voor toeristische informatievoor- tenaf te laten proeven en zien.”
Wethouder Jeroen Verwoort: ,,Ik
ziening. Dit past goed bij de amwas blij verrast door het enthoubities en plannen van de nieuwe Informatiepunten
siasme van onze partners om in
eigenaar. Koelemij: ,,Pontplein op vier locaties in IJmuiden
hun horecazaken een informatieis het ideale startpunt voor ie- Er worden op verschillende lo- punt in te richten. Ze dragen Veldereen die de gemeente Velsen caties informatiepunten gerea- sen, IJmuiden een warm hart toe,
komt bezoeken.’’ Hij wijst op het liseerd. Naast het Pontplein zijn zoveel is wel duidelijk.”
feit dat de kustplaats veel te bie- dat de Kop van de Haven, het De toeristische informatie is ook
den heeft en dat de visserij er de Apollo Hotel en strandpaviljoen via de website www.ijmuidenbasis vormt voor de geschiede- Beach Inn. Bij een informatiepunt aanzee.nl te vinden. (Foto: aannis en toekomst. ,,Al onze locaties is informatie te vinden over de ac- geleverd)
IJmuiden - Voor de vijftiende keer
organiseerde IJVV Stormvogels in
het afgelopen weekeinde het Koert
Heiligtoernooi. Een leuk en gezellig
toernooi voor teams van O-9 t/m
O-16, genoemd naar één van de
Velserbroek - Elke dinsdag wordt het Kruispunt aan het Zon Bastion 3 een kledingbeurs gehouden. De- steunpilaren uit het verleden.
ze kledingbeurs is geopend van 10.00 tot 12.00 uur. Het is ook mogelijk om kleding in te brengen. Bel voor Aan inschrijvingen geen gebrek.
meer informatie naar nummer 023 5384997.
In deze bizarre periode is het aan-

Toeristisch informatiepunt op Pontplein

ren. Op maandag 7 september
start de opleiding, die bestaat uit
twee deelcursussen van tien weken. De lessen zijn op maandagavond van 18.15 tot 19.00 uur in
het clubgebouw van de IJmuider
Harmonie te Velsen-Zuid (bij het
station van Telstar).
Een unieke kans voor kinderen in
groep 5 en 6 van het basisonderwijs om hun muzikale talenten te
ontdekken en ontwikkelen. Het

kan het begin zijn van een levenslange hobby of misschien
zelfs beroepscarrière!
Het aanmeldingsformulier is op
www.ijmuiderharmonie.nl onder het kopje Music for You (
M4U) te vinden. Deelname is geheel gratis, evenals de limonade op de cursusavond. Bel voor
meer informatie naar nummer 06
51002538.

Bij voetbalvereniging Stormvogels

15e Koert Heiligtoernooi groot succes

Kledingbeurs in het Kruispunt

bod van toernooien niet groot en
dat vertaalde zich in de belangstelling hiervoor. Met teams als Reiger
Boys, Amsterdam West, Kolping
Boys, Legmeervogels, WSV ’30, VV
Alkmaar (MO-14) en zelfs DSO Zoetermeer als clubs van buiten de regio en IJmuiden, Velsen, SVIJ, EDO
en uiteraard Stormvogels uit de nabijheid beloofde het een spannende en leuke dag te worden. Het
weer werkte, op een klein buitje na,
prima mee. Er werd met veel inzet,
enthousiasme en sportiviteit gestreden om de prijzen. Gedurende
de hele dag heerste een gezellige
en gemoedelijke voetbalsfeer op
sportpark Zeewijk.
Het voert te ver om alle uitslagen
en wedstrijden te behandelen,
maar na afloop bleken de teams

van Amsterdam West (JO-9 / JO10), IJmuiden 1 (JO-11), VV Alkmaar MO-14 (JO-13), Velsen (JO14), Stormvogels (JO-15 / JO-16) en
Stormvogels (MO-15) het sterkst
van hun poule. Het toernooi kende een uitermate sportief verloop, tijdens alle veertig wedstrijden van deze dag is er geen enkele waarschuwing gegeven of kaart
getrokken! Een groot compliment
aan spelers, trainers, coaches en leiders is hier dan ook op zijn plaats.
Een zeer geslaagd toernooi, waarbij de onderlinge verenigingsbanden werden aangehaald. Gezien
de positieve reacties en onderlinge
sfeer is de kans groot dat dezelfde
teams ook tijdens de zestiende editie in 2021 te bewonderen zijn. (Foto: aangeleverd)
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Nieuwe cursus vaarbewijs van start

▲
3 SEPTEMBER

Museumhuis Beeckestijn aan de
Rijksweg 134 te Velsen-Zuid open
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang
4 euro. Kaarten uitsluitend online
via www.museumhuizen.nl.

ro, leden Natuurmonumenten
krijgen 4 euro korting. Museumhuis geopend van 11.00 tot 16.00
uur. Toegang 4 euro. Kaarten uitsluitend online via www.museumhuizen.nl.

Open repetitie Eigenwijs Musicalkids om 19.00 uur in de Brulboei
aan de Kanaalstraat 166 in IJmuiden. Iedereen tussen 9 en 21 jaar
mag langskomen. Info: bestuur@
eigenwijsmusicalkids.nl.
(Foto:
aangeleverd)

Orgelconcert in Grote Kerk Beverwijk, 20.00 uur, organist Krzysztof Urbaniak. Aanmelden: hanskelder@pknbeverwijk.nl. (Foto:
aangeleverd)

5 SEPTEMBER
Museumhuis Beeckestijn aan de
Rijksweg 134 te Velsen-Zuid open
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang
4 euro. Kaarten uitsluitend online
via www.museumhuizen.nl.
Maritieme fotoruilbeurs van
10.30 tot 13.30 uur in het Zee- en
Havenmuseum aan de Havenkade 55 te IJmuiden. Aansluitend
museum geopend van 13.00 tot
17.00 uur met expositie over SAIL
IJmuiden, Koopvaardij en Visserij in WO II, Tiny Schepers, vier
speurtochten en escapespel

6 SEPTEMBER
Jeugdvoorstelling ‘Geel’ met
mimespel en livemuziek om
10.00 uur in de Stadsschouwburg
Velsen aan de Groeneweg 71 te
IJmuiden. Info via www.stadsschouwburgvelsen.nl.

Kunstenaars Collectief Velsen exposeert
Velsen - Elf leden van het Kunstenaars Collectief Velsen exposeren vanaf zondag 6 september in het Raadhuis voor de Kunst aan
de Torenstraat 7 in Velsen Zuid. Te zien zijn schilderijen, tekeningen, keramiek, fotografie en gemengde technieken. Deze expositie is tot en met 11 oktober te bezoeken.
Bunkermuseum aan de Badweg
38 te IJmuiden geopend van
11.00 tot 16.00 uur. Informatie via
www.bunkermuseum.nl. (Foto:
Bos Media Services)

Drie concerten in de Ruïne van
Brederode: 11.30 uur The Civilized, 13.00: Dockside en 15.00
uur Eysker & Ruis, reserveren verplicht: www.ruinevanbrederode.
nl. (Foto: aangeleverd)
Zee- en Havenmuseum aan de
Havenkade 55 te IJmuiden geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Om 15.30 uur de film ‘Koopvaardij
in WO II’ (gratis na entree). Vooraf voor de film reserveren is verplicht. Info via www.zeehavenmuseum.nl.

Filosofie Café in Verhalenhuis
Haarlem, Van Egmondstraat 5 in
Haarlem-Noord, 20.00 uur. Boekpresentatie ‘Nabijheid’ door JanHendrik Bakker over de wereld
die door goedkope vluchten, internet en 24 uur per dag nieuws
lijkt te zijn gekrompen. Reserveren: verhalenhuishaarlem.nl. (Foto: aangeleverd)

9 SEPTEMBER

Maandelijkse rondleiding huis en
tuinen Museumhuis Beeckestijn
aan de Rijksweg 134 te VelsenZuid om 11.00 uur. Aanmelden
via www.natuurmonumenten.nl/
natuurgebieden/buitenplaatsbeeckestijn. Deelname kost 9 eu-

Herten in de tuin, verbeeld door Afke Spaargaren. (Foto: aangeleverd)
Met het thema van de Open Monumentendag (‘Leermonumenten’) heeft Renske de Jong in de
bunkers haar fotoreeks gemaakt.
In een tijd waar onze vrijheden
stukje bij beetje wordt ontnomen, kijkt zij vanuit het verleden
naar de toekomst. Wat hebben
we geleerd van onze geschiedenis? Blijven we deze, elke keer een
beetje anders als een variatie van
hetzelfde, herhalen? Of....?

leiden door het werkproces, vindt
in het midden van de chaos altijd
weer de kern van kalmte terug.
Heel veel kleur laag over laag tot
samenhang gebracht. Zij zoekt
daarmee de verbinding tussen
werk en de kijker. De exposanten zijn Renske de Jong, John van
den Goorbergh, Afke Spaargaren,
Bettine Heslinga, Tania Engelchor,
Winnie Meijer-Rob, Annet Verplanke, Dakmar Scholten, Henk
Zwanenburg, Dianne Vivianne
Robinson en Petra C.M. Meskers.
De expositie is gratis toegankelijk
op vrijdag, zaterdag en zondag
tussen 13.00 en 17.00 uur. Op Monumentendag (zaterdag 12 september) gaat de deur al om 12.00
uur open.

snoeid. Ik stelde mij voor hoe dat
er uit zou zien in mijn eigen voortuintje in IJmuiden.” Winnie Meijer-Rob toont haar in keramiek
uitgevoerde toren met daarbovenop een enorme meeuw van
het markante schoolgebouw uit
1916 waarin vanaf 1994 het Zeeen Havenmuseum te IJmuiden is
gevestigd. De aanleiding om dit
beeld te maken was de oproep
van diverse gemeenten aan burgers om de meeuwen niet te voeren.

Afke Spaargaren: ,,Door de oprukkende herten uit de duinen
Veel kleur, laag over laag aangevan Velsen naar de dorpskernen Petra C.M. Meskers start vanuit bracht, in het werk van Petra C.M.
wordt menig tuin ’s avond ge- een idee en laat zich uiteindelijk Meskers. (Foto: aangeleverd)

Oproep:

Ga lokaal op zoek naar vertier
Pieter Vermeulen Museum: zie
vrijdag. (Foto: aangeleverd)

7 SEPTEMBER
Sociaal wijkteam aanwezig aan
de Wieringer Aak te Velserbroek
van 15.00 tot 16.00 uur met flyers, informatie en een luisterend
oor. Info via 088 8876970 of velserbroek@swtvelsen.nl.

Zee- en Havenmuseum aan de
Havenkade 55 te IJmuiden geopend van 13.00 tot 17.00 uur
met expositie over SAIL IJmuiden,
Koopvaardij en Visserij in WO II,
Tiny Schepers, vier speurtochten
en escapespel. (Foto: Bos Media
Services)
Pieter Vermeulen Museum: zie
vrijdag.

Start opleiding instrument spelen voor kinderen uit groep 5 en
6 van het basisonderwijs bij de
IJmuider Harmonie. Twee deelcursussen van tien weken, steeds
om 18.15 uur. Aanmelden via
www.ijmuiderharmonie.nl, kopje
Music for You ( M4U). Info via telefoonnummer 06 51002538.

Publieksdag op Forteiland IJmuiden. Afvaart schip Koningin Emma vanaf Sluisplein 80 te IJmuiden om 10.45, 12,45 en 15.15 uur.
Retourvaart naar keuze om 13.00,
15.15 en 17.25 uur. Kosten 12,50
euro inclusief rondleiding op het
eiland. (Foto: aangeleverd)

fronteerd met een hoop aanduidingen en regels op het water.
En die zijn er natuurlijk niet voor
niets! Met meer vertrouwen het
water op? Volg een cursus vaarbewijs! Interessant, leerzaam en
met een diploma op zak veilig het
water op.
Op 23 september start een nieuwe cursus in het Kennemer Sportcentrum te Haarlem. Kijk op www.
vaarbewijs-haarlem.nl voor meer
informatie of bel: 06 18665376.
(Foto: 112-Uitgeest.nl)

Raadhuis voor de Kunst

4 SEPTEMBER
Pieter Vermeulen Museum in
Driehuis is open van 13.00 tot
17.00 uur. Reserveren verplicht
via www.pietervermeulenmuseum.nl.

Regio - Zomer op het Hollandse
water. Dat was hoe veel mensen
vakantie vierden deze zomer.
Met een aangeschaft, gehuurd of
geleend bootje of je eigen vertrouwde scheepje. Het werd druk
op het water. Fysiek konden we
zo anderhalve meter afstand houden. Maar konden die bootjes dat
ook?
Oeps daar ging het toch bijna mis… Tja het lijkt allemaal zo
makkelijk, maar in de praktijk van
het varen word je toch gecon-

Online bijeenkomst via Zoom
om 19.30 uur door ChristenUnie
IJmond voor iedereen in Velsen
die suggesties, aanbevelingen of
kritische opmerkingen heeft over
zaken die de gemeente kan verbeteren. Aanmelden via www.
velsen.christenunie.nl/zoom.

8 SEPTEMBER
Kledingbeurs van 10.00 tot 12.00
uur in het Kruispunt aan het Zon
Bastion 3 te Velserbroek. Info via
telefoonnummer 023 5384997.

Schrijver en historicus Ewoud
Kieft spreekt de 15e door de provincie georganiseerde Willem
Arondéuslezing uit in de St. Bavokerk, aan de Grote Markt 22 in
Haarlem, 20.00 uur. Beperkt aantal bezoekers maar ook live te volgen via NH-media. (Foto: Stephan
Vanfleteren)

Velsen - De cultuursector is net als de horeca en een deel van de
middenstand zwaar getroffen door de coronacrisis. Om lokale ondernemers een steuntje in de rug te geven hebben de gemeente
Velsen en Citymarketing Velsen de campagnes ‘Ik koop lokaal’ en
‘Ik eet lokaal’ ontwikkeld. In september voegen zij daar een derde campagne aan toe: ‘Ik bezoek lokaal’. Hiermee worden inwoners opgeroepen in hun eigen gemeente een activiteit, theater of
museum te bezoeken.

of zij een leuk uitje verdient. De
reden hoeft niet vermeld te worden, alleen een naam is voldoende. Als je zelf in aanmerking wilt
komen vul je alleen ‘Ik bezoek lokaal’ in. De winnaar wordt vrijdag rond 16.00 uur getrokken en
krijgt persoonlijk bericht. Over de
uitslag kan niet worden gecorres,,Het zijn een ongekende tijden mag een activiteit van maximaal pondeerd.
waarin ondernemers onze steun vijftig euro uitkiezen. Meedoen is Kijk voor alle activiteiten in de
verdienen’’, aldus wethouder Je- heel simpel. Schrijf in een reactie gemeente Velsen op www.ijmuiroen Verwoort. ,,Dat geldt ook onder het Facebook-bericht de denaanzee.nl of volg IJmuiden
voor organisaties in de cultuur- tekst ‘Ik bezoek lokaal’ en tag de Rauw aan Zee op social media.
sector, sport en recreatiebranche. persoon waarvan je vindt dat hij (Foto: Ron Pichel)
Door de coronamaatregelen kunnen er vaak minder bezoekers tegelijk aanwezig zijn. Daarom is
het van groot belang dat we de
plekken die er wel zijn maximaal
benutten. Uiteraard met inachtneming van de coronamaatregelen. Laten we allemaal lokaal op
zoek gaan naar vertier. Er is hier
écht van alles te doen.’’
,,Voor de bedrijven en organisaties in Velsen is het ontzettend
belangrijk dat we ons geld in de
buurt uitgeven’’, voegt citymarketeer Friso Huizinga toe. ,,We hebben een prima winkelaanbod, fijne restaurants, een mooi theater,
uiteenlopende musea, een betaald voetbalclub en ondernemers die leuke activiteiten aanbieden. Daar hoef je de gemeente
niet voor uit. Ik kan zo vijfentwintig dingen opnoemen die het bezoeken meer dan waard zijn.’’
Om de campagne extra onder de
aandacht te brengen wordt vanaf 4 september elke week een
cadeaubon verloot via de Facebookpagina van Citymarketing
Velsen | .IJmuiden. De winnaar
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Geen Zwarte Pieten meer
op Velsense basisscholen

broek en de Bosbeekschool en
Brederode Daltonschool in Santpoort. Hier zullen dus voortaan
alleen nog anders gekleurde Pieten rondlopen, dat zullen dan zogenoemde Roetveegpieten zijn
of Regenboogpieten. Het lijkt erop dat bij de intocht van de Goedheiligman dezelfde koers zal worden gevaren. Onlangs liet het organiserende comité in IJmuiden
weten dat de intocht hier op losse schroeven staat. Dat heeft
niets te maken met de Pietendiscussie, maar met een frauduleuze penningmeester, die inmidSinterklaas, hier nog met Zwarte Pieten. Het lijkt erop dat Piet definitief dels de laan uit is gestuurd. Ook
een ander uiterlijk gaat krijgen. (Foto: Reinder Weidijk Fotografie)
is nog niet duidelijk of de intocht
dit jaar überhaupt kan plaatsvinVelsen - Sinterklaas, wie kent hem sloten om geen Zwarte Piet meer den. Het is bij dergelijke eveneniet? Sinterklaas, Sinterklaas en in de schoolgebouwen toe te la- menten doorgaans erg lastig om
natuurlijk Zwarte Piet. Het ultie- ten, hebben ook Fedra en OPO anderhalve meter afstand te kunme Sinterklaaslied van Henk Tem- IJmond die stap inmiddels gezet. nen houden. Daarom is niet onming en Henk Westbroek kan weldenkbaar dat op landelijk niveau
licht voorgoed het geluidsmu- Fedra heeft in Velsen-Noord ba- zal worden besloten dit jaar een
seum in, want zo natuurlijk is de sisschool De Pataan en in Velser- streep door de intochten te zetkomst van Zwarte Piet niet meer. broek basisschool De Westbroek ten. Gisteren hadden premier
Schoolbesturen in de regio kie- in beheer. Onder OPO IJmond Mark Rutte en minister Wouter
zen ervoor om de veelbesproken vallen de basisscholen De Plei- Koolmees (sociale zaken) een afhulp van de Goedheiligman de- aden, De Vliegende Hollander, spraak met de groepering Kick
finitief een ander uiterlijk te ge- De Boekanier en De Vuurtoren in Out Zwarte Piet. De resultaten
ven. Nadat eerder De organisa- IJmuiden, de Jan Campertschool daarvan waren bij het drukken
ties Atlant en Tabijn al hadden be- in Driehuis, De Pionier in Velser- van deze krant nog niet bekend.

Onderzoek toont aan:

Naamsbekendheid
van IJmuiden is verbeterd
IJmuiden - De naamsbekendheid van IJmuiden is verbeterd, inwoners van Amsterdam en Haarlem zijn vaker wel eens in IJmuiden geweest en onder bedrijven en organisaties is het draagvlak
toegenomen. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek dat de gemeente Velsen heeft laten uitvoeren naar de effecten van vier jaar citymarketing. De activiteiten worden sinds eind
2018 uitgevoerd door Stichting Citymarketing Velsen, onder de
naam .IJmuiden.

Voor de start van de citymarketingactiviteiten is in 2016
een zogenaamde 0-meting
uitgevoerd. Hiermee bracht
de gemeente in kaart wat het
imago en de aantrekkelijkheid
van IJmuiden is voor bezoekers, bewoners en bedrijven de drie doelgroepen van citymarketing.
Destijds werd afgesproken dat
de resultaten door middel van
een 1-meting zouden worden
onderzocht. Dat onderzoek
is nu afgerond. Aan de 1-meting deden ongeveer 700 inwoners van de gemeente Velsen en circa 270 inwoners van
Amsterdam en Haarlem mee.
Daarnaast is er een kwalitatief onderzoek uitgevoerd onder bedrijven en organisaties
in Velsen.
IJmuiden bekender
De verbeterde bekendheid
van IJmuiden, samen met de
komst van meer inwoners uit
Amsterdam en Haarlem, zijn
de belangrijkste conclusie van
dit rapport. Van de ondervraagde Haarlemmers gaat
60% regelmatig naar IJmuiden, voornamelijk vanwege de
havens, vis of familiebezoek.
Amsterdammers komen vooral voor het strand. Het aandeel
niet-inwoners dat nog nooit in
IJmuiden is geweest, daalde
van 32% in 2016 naar 10% in

kaal kopen, eten en bezoeken
in coronatijd. Ook het vergroten van de trots onder bedrijven is volgens nagenoeg alle geïnterviewde bedrijven en
organisaties erg goed gelukt.
,,Juist nu we de zaadjes geplant hebben, is het van belang om deze van water te
voorzien zodat ze goed tot
wasdom kunnen komen’’, aldus een de geïnterviewden.

Wethouder Jeroen Verwoort is
blij met de uitkomsten van de
1-meting. ,,Voor mij is het duidelijk dat we op de goede weg
zitten met Citymarketing. De
inzet van het bestuur en de lokale citymarketeer werpt zijn
vruchten af, dat blijkt ook uit
de enthousiaste en positieve
reacties van de partners. Een
van de hoogtepunten is voor
mij de snelheid waarin we als
gemeente samen met Citymarketing de campagne ‘Ik
Koop Lokaal’ konden opzetten
om onze lokale ondernemers
te steunen bij het begin van
2020. Opvallend is dat IJmui- de coronacrisis. Met de creatiden vaker als groen wordt ge- viteit en de goede samenwerzien dan in 2016. Wel is het zo king tussen het bestuur, de cidat bezoekers de industrie va- tymarketeer, gemeente en de
ker als vervuilend zien.
partners kunnen we in de toekomst nog veel meer moois
Inwoners van Velsen vin- doen om Velsen op de kaart
den de eigenschappen ‘rauw’ te zetten. Want het gaat goed,
en ‘nuchter’ vaker passen bij maar het kan altijd beter.”
IJmuiden dan vier jaar geleden. Zij vinden dit de best pas- Bas Kuntz, voorzitter van Stichsende eigenschappen. Am- ting Citymarketing Velsen, ziet
sterdammers en Haarlemmers het onderzoek vooral als richvinden IJmuiden naast ‘rauw’ tinggevend voor de toekomst.
en ‘nuchter’ ook ‘toegankelijk’. ,,De 1-meting toont aan dat
De helft van de ondervraagde we op de goede weg zijn en
Velsenaren geeft aan trots te dat citymarketing niet meer
zijn op de gemeente waarin zij is weg te denken uit Velsen,
wonen (dat is ongeveer gelijk maar ook dat er nog voldoengebleven aan 2016). 13% zegt de werk te doen is. We gebruide afgelopen jaren wel ‘nog ken de uitkomsten voor het
trotser’ te zijn geworden.
aanscherpen van onze doelstellingen en het verbeteren
Succesvolle campagnes
van onze marketingstrategie.
De geïnterviewde bedrijven Daarbij zetten we nog meer
en organisaties geven city- in op samenwerking met onze
marketing gemiddeld een 8,5 partners, waaronder Techport,
als rapportcijfer. Zij zijn voor- AYOP, de grote evenementen,
al erg goed te spreken over de Noordzeevis uit IJmuiden en
inzet van citymarketing bij het IJmuiden Rauw aan Zee. Maar
verbinden van partijen. Als ge- ook het optimaliseren van
slaagde actie om de bekend- de online kanalen, een goeheid van IJmuiden te vergro- de balans tussen wonen, werten worden vaak de tour met ken en recreëren en inspelen
de .IJmuiden-letters door Am- op de energietransitie zijn zasterdam en Haarlem genoemd ken waar we mee aan de slag
en de razendsnel opgezette moeten. Wij zijn er klaar voor
campagne Ik koop lokaal, be- om dit samen met onze partdoeld om mensen bewust te ners op te pakken.” (Foto: Bos
maken van het belang van lo- Media Services)

Marianne van Houten, Elise Bakker en Ronald Smit. (Foto: Bos Media Services)

Bewoners Velserduin getuige van uniek optreden

Diva Marianne van Houten
ontroert haar publiek
IJmuiden - Een groep bewoners van verpleeghuis Velserduin
kreeg afgelopen vrijdag de kans om op die locatie een bijzonder
concert bij te wonen. Marianne van Houten, zelf geboren IJmuidense, trad op voor enkele tientallen senioren, die hiervan volop
genoten. Het optreden maakte onderdeel uit van een reeks concerten die stichting Diva Dichtbij verzorgt met financiële ondersteuning van de Vattenfall Foundation.
Diva Dichtbij is een organisatie die intieme muzikale ontmoetingen verzorgt voor senioren en langdurig zieken. ,,Normaal gesproken in een huiskamersituatie, met ongeveer tien
tot dertien personen. Ik ga dan
twee of drie huiskamers langs’’,
vertelt Marianne van Houten.
Dit keer was het optreden voor
haar anders dan anders. In verband met de coronaregels zijn
dergelijke optredens in huiskamers momenteel niet mogelijk.
De zangeres moet wat meer afstand houden dan gebruikelijk
en dat houdt in dat ze niet even
troostend een hand op iemands
schouders kan leggen bij emotionele momenten. ,,Door de coronacrisis viel ons werk eerst helemaal stil. We zijn toen gaan
zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Ik heb bijvoorbeeld buiten
opgetreden op binnenplaatsen,
maar ik heb ook in een hoogwerker staan zingen voor de mensen. En we hebben geëxperimenteerd met het zingen voor

bij.’’ Dezelfde man vraagt wat later om een bekende musicalmelodie. Van de Amsterdamse
grachten tot aan Rosen in Tirol,
er komt van alles voorbij en elk
lied levert een warm applaus op.

Het optreden in IJmuiden voelt
mensen via Skype. Zelf was ik voor Marianne vertrouwt, ze is
daar eerst heel sceptisch over, hier immers geboren. Ze is er
maar het werkt wel!’’
dan ook erg blij mee, dat de Vattenfall Foundation dit project
Twee minuten voordat het optre- mogelijk heeft gemaakt. Ronald
den in Velserduin gaat beginnen, Smit en Elise Bakker zijn namens
begint een vrouw vanuit de zaal die organisatie in de zaal aanweal spontaan te applaudisseren. zig om het team van Velserduin
Als Marianne stipt om 11.00 uur te ondersteunen. Ronald vertelt
de microfoon ter hand neemt en dat ook zij voor een grote uitdade eerste klanken van ‘Love me ging stonden om ondanks de cotender’ door de zaal klinken, is ronamaatregelen toch een aande toon gelijk gezet. Meteen is tal mooie maatschappelijke iniduidelijk dat het met de voca- tiatieven te kunnen realiseren.
le kwaliteiten van deze zangeres Het resulteerde onder meer in
wel goed zit. Gedurende het uur een mooie muzikale toer door
stemt ze haar repertoire af op de het hele land. Hij is er trots op
reacties die ze krijgt van haar pu- daarvan zelf ook een onderdeel
bliek. De diva’s en divo’s van Diva van te hebben kunnen invullen.
Dichtbij zijn getraind op de com- Net als zijn collega Elise is ook
municatie met hun publiek. Klei- Ronald afkomstig uit IJmuiden.
ne bewegingen verraden soms Het contact met Velserduin was
grote emoties en die weet Ma- snel gelegd en daar was men dirianne snel te herkennen. Nadat rect enthousiast over het plan.
ze twee Franse chansons heeft Behalve een mooi optreden krelaten horen, komt er een reac- gen de bewoners vrijdagochtie van een man links vooraan tend ook taart. Niet alleen in de
in de zaal. ,,Nu hoort er eigen- zaal, maar in de huiskamers kon
lijk ook nog wat van Jacques Brel daarvan worden gesmuld.

NBA Bubble vindt navolging in IJmuiden

Tweede editie Kennemer
Basketball Games zonder publiek

Staf en spelers van Akrides tijdens de eerste editie van de Kennemer
Games. (Foto: aangeleverd)
IJmuiden - Aanstaande zaterdag
moeten de topbasketballers uit deze regio het doen zonder publiek.
Hoewel het volgens de spelregels
van de rijksoverheid en het RIVM
mogelijk is om onder voorwaarden met beperkt publiek te spelen, neemt het bestuur van Akrides
geen risico. Bestuurslid van Akrides
Gijs Schouten: ,,Vorig jaar kwam er
veel publiek op af, alle teams komen immers uit de regio. Ons toernooi is niet alleen in sportief opzicht
een test voor de teams, maar het is
ook de eerste keer in COVID-19-tijden dat we met acht teams, scheidsrechters en begeleiding in onze hal

spelen.’’
Kandidaat-voorzitter van Akrides
Onno Oosterhof is zichtbaar in zijn
nopjes: ,,Het is duidelijk dat iedereen
graag speelt voor publiek, daar doe
je het voor. Maar ik ben trots op de
organisatie en deelnemende teams
dat het toernooi in zijn nog korte
bestaan doorgaat. We hadden het
toernooi dit jaar graag uitgebreid en
zijn aan het bouwen aan iets wat hopelijk een traditie en instituut wordt.
Maar er komen betere tijden”, aldus
de rasoptimist en tevens coach van
het tweede herenteam van Akrides.
Sinds vorig jaar komen in een straal
van vijftien kilometer rond IJmui-

den vier herenteams uit in de landelijke eerste divisie. Het zal er zowel bij de dames als heren om spannen. Hoofddorp komt bij de heren met een nadrukkelijk sterker
team dan vorig jaar. Ook voor Akrides, dat op het moment van uitbreken van corona nog volop kans op
promotie had, wordt het een spannend seizoen. Coach Mark Hooiveld: ,,De meeste teams zijn aan elkaar gewaagd. We zullen nog beter
voor de dag moeten komen dan vorig jaar om weer kans te maken op
de Final Four.“
Maar ook bij de dames lijkt er een
mooie toekomst voor het basketball in het verschiet te liggen. Zo
maken zowel bij Heiloo als Akrides
zeer jonge speelsters al deel uit van
de selectie. Stefan Toepal van Beverwijk, vorig jaar nog playing coach,
tenslotte, heeft zich weer helemaal
op het spelen toegelegd: ,,Het spelen en coachen ging niet goed samen. We zijn fit, hongerig en goed
voorbereid dit jaar. Ik heb begin deze zomer zelfs mijn scooter de deur
uit gedaan en doe alles weer op de
fiets. We hebben na de verliespartijen van vorig jaar wat recht te zetten
tijdens de tweede Kennemer Basketball Games.’’
De organisatie werkt er aan om
wedstrijden via een livestream uit te
zenden. Volg de website www.akrides.nl voor het laatste nieuws hierover.
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Actuele vragen over nabijheid, boekpresentatie in Verhalenhuis Haarlem

Regio- Op 8 september start het
nieuwe seizoen van het Verhalenhuis Haarlem op de Van Egmondstraat 5 in Haarlem-Noord. De afgelopen tijd is gebruikt om de zalen geschikt te maken voor voorstellingen, rekening houdend
met de coronamaatregelen die
nu gelden. Activiteiten zijn bijvoorbeeld verplaatst naar de grote zaal, waar het mogelijk is rekening te houden met 1,5 meter afstand. Zo zijn er net zoveel plaatsen beschikbaar als vorige seizoenen. Het is wel noodzakelijk om
vooraf te reserveren, aan de zaal
worden geen kaarten verkocht.
De eerste activiteit van dit seizoen is het Filosofie café op 8 september. De Filosofie café’s hebben dit seizoen als thema meegekregen ‘We moeten praten…’
en gaan over hete hangijzers, actuele vragen en maatschappelijke thema’s.
In het eerste Filosofie-café geeft
Jan-Hendrik Bakker een lezing
over een actueel onderwerp: nabijheid. In de inleiding van zijn recent verschenen boek “Nabijheid”
beschrijft Bakker een wereld die
door goedkope vluchten, internet en 24 uur per dag nieuws lijkt
te zijn gekrompen. Toch overwel-

andere levende wezens en dingen, begon de wereld pal bij onze huid, ogen en oren”. Deze ervaring van nabijheid moet volgens
Bakker niet iets zijn waar we ons
in terugtrekken, maar kan juist
een vertrekpunt zijn voor meer
openheid.

digt deze kleine aarde ons. In Europa beloven nationalisten een
veilig alternatief voor de geglobaliseerde markt: grenzen op slot,
terug naar de eigen groep.
Nabijheid is het gevoel van verbondenheid met dierbaren, een
muziekstuk, een landschap. Voor
ieder mens begint die betrokkenheid in zintuiglijke nabijheid,
schrijft Bakker. “Toen we pas geboren waren en langzaamaan
zouden ontdekken dat we niet
alleen zijn, maar omgeven door

De restricties van de huidige tijd,
plaatsen ‘nabij’ in een feller licht.
Ironisch genoeg zijn de offers
die het individu nu moet brengen – weliswaar deels onder publieke druk – van bovenaf opgelegd. Maatregelen verschillen per
natiestaat. Door de sfeer van onzekerheid en het sluiten van grenzen is enggeestig nationalisme,
zoals Bakker dat beschrijft, een reeel risico. Betrokkenheid bij onze
nabije dierbaren vormt dan niet
het vertrekpunt voor meer openheid, maar voor het tegenovergestelde.
Het boek ‘Nabijheid’ zal na afloop
van deze avond worden verkocht
door Kennemer Boekhandel.
Dinsdag 8 september, 20.00 uur.
Toegang: € 10,-. Verhalenhuis
Haarlem, van Egmondstraat 7,
Haarlem-Noord. Reserveren: verhalenhuishaarlem.nl. (Foto: aangeleverd)

Expositie ‘Ode aan de gloeilamp’
van Jan Meurs bij ISOO
gekozen onderwerp wat gaat vertellen.

Regio - Tot en met 26 september exposeert Jan Meurs bij fotografiecentrum ISOO in Beverwijk. Professioneel fotograaf
Meurs is al heel lang geboeid
door de (zeggings)kracht van fotografie en beeld. Hij deed de fotovakschool en volgde daarna tal
van workshops en bijscholingen
op het gebied van fotografie en

beeld(vorming). Sinds eind jaren
‘90 geeft hij cursussen en workshops fotografie.
Elke zaterdag is Meurs tijdens de
expositiedagen zelf aanwezig om
tekst en uitleg te geven. Het bijzondere is dat de fotograaf elke expositiedag tussen 14.00 en
15.00 uur over een door hem zelf-

Zo licht hij op 28 augustus zijn
beweegredenen toe over het project ‘Ode aan de gloeilamp’ en
legt hij uit hoe het fotografisch
is uitgevoerd. Op 5 september
heeft hij het over het ‘Shirley effect’; over de ontwikkeling van de
kleurenfotografie en gerichtheid
op blanke mensen daarbij. 12
september gaat zijn verhaal ‘Oog
in oog’ over de parallellen en verschillen tussen wat het oog en de
camera zien.19 september komt
‘Afbeelding versus verbeelding’ in
de fotografie aan bod. De laatste
lezing op 26 september gaat over
‘Reisfotografie’ en de visie van
Meurs hierop.
De tentoonstelling is op de zaterdagen 29 augustus tot en met
26 september van 12.00 tot 16.00
uur te bezoeken bij het fotografiecentrum ISOO aan het Stationsplein 46 in Beverwijk.
De lezingen zijn elke expositiedag van 14.00 tot 15.00 uur. (Foto: Jan Meurs)

Eerste resultaten veegmonsters
Wijk aan Zee juni 2020
Regio - Op 24 juni 2020 nam het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) veegmonsters op een aantal plekken in
Wijk aan Zee. Dit deden zij op verzoek van provincie Noord-Holland. Inwoners gaven aan meer
overlast te ervaren van stof. Dit
was voor de provincie reden om
te laten onderzoeken wat de samenstelling van het stof nu is en
of die verschilt van eerdere metingen in het vroege voorjaar van
2019.
De gemeten waarden wijken niet

opvallend af van de waarden in Luchtkwaliteit IJmond verbede veegmonsters die op 29 maart tert
2019 zijn genomen.
De provincie Noord-Holland
werkt samen met de gemeenOpmaat naar
ten Beverwijk, Velsen en Heemsgezondheidsonderzoek RIVM
kerk aan een schonere, gezondeDeze veegmonsters laten nu al- re IJmond, waar ook genoeg ecoleen zien wat de samenstelling nomisch perspectief is. Dat doet
van het stof is. Later dit jaar wor- de provincie onder andere door
den de metingen betrokken bij de lucht en de omgeving voorthet gezondheidsonderzoek van durend te onderzoeken en te mehet RIVM. Daarvoor neemt het ten wat en hoeveel er daadwerkeRIVM nog meer monsters in Wijk lijk wordt uitgestoten. (Foto aanaan Zee, IJmuiden, Beverwijk en geleverd door provincie NoordVelsen.
Holland)

Luchtkwaliteit Noord-Holland
in 2019 binnen de norm

Provinciale Staten vergaderen
14 september in Egmond
Regio - Dit najaar gaan Provinciale Staten van Noord-Holland
weer fysiek vergaderen. In hotel Zuiderduin in Egmond hebben ze een geschikte locatie gevonden voor de Provinciale Statenvergaderingen. Op 14 september gaan ze daar het debat
aan.

De ruimte in het Provinciehuis in
Haarlem is onvoldoende om met
alle Statenleden tegelijk te vergaderen volgens de coronarichtlijnen. Daarom vinden de Statenvergaderingen dit najaar plaats in
Zuiderduin in Egmond, waar dat
wel kan. Sinds begin maart vonden de vergaderingen van Provinciale Staten van Noord-Holland
vanwege corona online plaats.
,,Het is mooi dat we in Egmond samen in één zaal kunnen zitten. De
Statenleden kunnen elkaar weer
in de ogen kijken en snelle interrupties zijn weer mogelijk. Dat zal
de levendigheid van de debatten
ten goede komen”, aldus commissaris van de Koning Arthur van
Dijk.
Alle vergaderingen van Provinciale Staten worden uitgezonden

en zijn via https://noord-holland.
stateninformatie.nl live te volgen.
Ook kunnen belangstellenden de
vergaderingen later terugkijken.
Ruimte voor 70 toehoorders
In hotel Zuiderduin wordt de Statenzaal van het Provinciehuis nagebouwd. De plattegrond zal bijna hetzelfde zijn, maar dan met
meer onderlinge ruimte. Vanwege
de coronarichtlijnen kunnen toehoorders niet fysiek bij de Provinciale Statenvergadering aanwezig
zijn. Voor toehoorders is in Zuiderduin een aparte ruimte ingericht,
naast de zaal waar de Statenvergadering wordt gehouden. Daar
kunnen 70 toehoorders de vergadering volgen op een scherm.
Vooraf aanmelden
Omdat het aantal plaatsen beperkt is, moeten zij zich vooraf opgeven. Dat kan tot donderdag 10 september om 15.00 uur
via het aanmeldformulier. Daarna ontvangen belangstellenden
bericht of zij kunnen komen. De
toewijzing van plaatsen gebeurt
op volgorde van aanmelding. Het
aanmeldformulier is te vinden

in het nieuwsbericht ‘Provinciale
Staten vergaderen 14 september
in Egmond’ op de website van de
provincie.

Regio - In de IJmond, het havengebied van Amsterdam (Westpoort) en de Haarlemmermeer
is in 2019 op alle meetlocaties voldaan aan de Europese
wettelijke grenswaarden voor
luchtkwaliteit. De trendanalyse laat bovendien zien dat vanaf 2009 de concentraties fijnstof (PM10, PM2.5) en NO2 in alle drie de regio’s dalen. Dit staat
in het jaarlijkse datarapport
luchtkwaliteit 2019 dat mede
is opgesteld in opdracht van de
provincie Noord-Holland.

2009 de concentraties fijnstof en
stikstofdioxide (NO2) dalen. Op
alle meetlocaties is in 2019 voldaan aan de Europese grenswaarCoronaregels
den. De aanwezige hoeveelheid
Van iedere bezoeker bij de vergastikstofdioxide (NO2) en koolstofdering in hotel Zuiderduin regimonoxide (CO) valt in heel Noordstreert de Statengriffie het e-mailHolland ook onder de strengeadres en telefoonnummer. De gere WHO-waarden. Voor fijn stof
gevens worden 2,5 week bewaard
(PM10 en PM2,5) wordt nog niet
en daarna verwijderd uit de adoveral voldaan aan de WHO-administratie. Mondkapjes zijn niet
vieswaarden. De provincie werkt
verplicht. In Zuiderduin gelden
op verschillende manieren aan
de gebruikelijke coronamaatregeeen schonere lucht. Het project
len, zoals: geen handen schudden
Hollandse luchten is daar een
en anderhalve meter afstand houvoorbeeld van. Ook tekende de
den. Belangstellenden die ziek
zijn of klachten hebben wordt ge- Gedeputeerde Jeroen Olthof provincie in het begin van dit jaar
(Leefbaarheid en Milieu): ,,Het het Schone Lucht Akkoord.
vraagd thuis te blijven.
is goed om te zien dat de luchtkwaliteit ook in 2019 voldoet aan Samen meten
Contact met Statenleden
Inwoners of vertegenwoordigers de Europese wettelijke normen. De provincie Noord-Holland
van bedrijven of organisatie die Maar ons doel is om zo snel mo- meet al jaren de luchtkwaliteit in
contact willen leggen met een gelijk te voldoen aan de strengere de IJmond, het havengebied AmStatenlid, kunnen de contactge- WHO-advieswaarden (World He- sterdam en de Haarlemmermeer.
gevens van Statenleden vinden alth Organization). We blijven sa- Dit gebeurt in deze gebieden
op de website van de provincie men met overheden, het bedrijfs- omdat hier sprake is van uitstoot
Noord-Holland. Ook de Staten- leven en experts werken aan een door bijvoorbeeld industrie, vercommissies vergaderen weer fy- schonere lucht in Noord-Holland.” keer, scheepvaart of luchtvaart.
GGD Amsterdam voert deze mesiek. Deze vergaderingen zijn wel
De resultaten laten zien dat vanaf tingen uit en rapporteert erover.
in het Provinciehuis mogelijk.

De metingen zijn een aanvulling
op het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en bedoeld om op basis van
lokale omstandigheden meer details over de luchtkwaliteit te meten. De metingen zijn voor iedereen te volgen. De meetgegevens
worden een keer per jaar in een
datarapport verzameld en geanalyseerd.
In de IJmond staan zes meetstations, waarvan één op het terrein
van Tata Steel. In en rond de Westpoort staan vier meetstations en
in de Haarlemmermeer zijn het er
drie. Daarnaast zijn er twee achtergrondstations om meetgegevens mee te vergelijken.
Meer informatie staat op de webpagina Luchtkwaliteit. De actuele resultaten van het provinciaal meetnet zijn online te raadplegen op www.luchtmeetnet.nl.
(Foto van het Westelijk Havengebied aangeleverd door Provincie
Noord-Holland)

FILMPROGRAMMA
ZATERDAG 5 T/M
DINSDAG 8 SEPTEMBER
ZATERDAG 5 SEPTEMBER
11:00 Apollo 11
14:00 Dolor y gloria
17:00 Babyteeth
20:00 Rocketman
ZONDAG 6 SEPTEMBER
14:00 Zondagmiddagklassieker:
The Shawshank Redemption
17:00 De beentjes van Sint-Hildegard
20:00 Berlin Alexanderplatz
DINSDAG 8 SEPTEMBER
11:00 La verité
14:00 The Kingmaker: Imelda Marcos
17:00 Once Were Brothers
20:00 Babyteeth

APOLLO 11
Eén van de meest monumentale historische gebeurtenissen, alsof je er live bij bent. In 1969
reisde een eerste bemande Amerikaanse raket
naar de maan. Het doel was op de maan te
landen en daar een wandeling te maken. Nu, 51
jaar later, maakt deze documentaire gebruik van
recent ontdekt, nog niet eerder vertoond, 70 mm
beeldmateriaal.

ZONDAGMIDDAGKLASSIEKER:
THE SHAWSHANK REDEMPTION
Al jaren staat deze verfilming van een Stephen
King roman te boek als de beste film aller tijden.
Vijfentwintig jaar na de oorspronkelijke release
draait dit absolute meesterwerk eindelijk weer
op groot scherm.

DE BEENTJES VAN SINT-HILDEGARD
Succesvolle Nederlandse film (ruim 600.000
bezoekers) met Herman Finkers in zijn eerste
filmrol naast Johanna ter Steege. In deze Twents
gesproken film krijgen stellen van meerdere
generaties het met elkaar op de stok.

LA VÉRITÉ
La vérité is de eerste niet-Japanstalige film van
de Gouden Palm winnende regisseur Hirokazu
Kore-eda, eerder verantwoordelijk voor onder
meer Shoplifters. Hij wist de twee grootste
levende Franse actrices te strikken: Catherine
Deneuve en Juliette Binoche zetten beiden een
glansrol neer in dit prachtige familiedrama.

Datum besluit: 21 augustus 2020
Aanvrager: Tata Steel IJmuiden B.V.
Locatie: Wenckebachstraat 1, Velsen-Noord
Zaaknummer: 9707052
Meer informatie over deze vergunning kunt u vinden op loket.
odnzkg.nl onder bekendmakingen. Heeft u een vraag over deze
procedure, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op
loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.
Bezwaar
Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes
weken na de dag van bekendmaking daarvan een bezwaarschrift
indienen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, ter attentie
van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie, Postbus
3007, 2001 DA Haarlem. Vermeld in uw bezwaarschrift altijd de
datum, uw naam, adres, handtekening en de reden(en) waarom u
bezwaar maakt. Stuur ook een kopie van dit besluit mee en vermeld
het referentienummer/kenmerk van dit besluit. Dient iemand
anders namens u een bezwaarschrift in, stuur dan een machtiging
mee. Verder verzoeken wij u om uw telefoonnummer in het
bezwaarschrift te vermelden.
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking
van dit besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de
bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden
gevraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank NoordHolland, Sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Voor het behandelen van het verzoek worden griffiekosten in
rekening gebracht. U kunt ook digitaal het verzoekschrift
indienen bij de genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u de
brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’
downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene
informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid
op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).
De bekendmaking van het besluit is gelijk aan de hierboven
genoemde datum van het besluit.

BABYTEETH
Voorpremière van een van de mooiste films van
het jaar. Dit eigenzinnige en bitterzoete verhaal
vertelt over de zieke 16-jarige Milla die haar laatste kans op haar eerste liefde beleeft. Babyteeth
was dé grote verrassing van het filmfestival van
Venetië en behandelt grote onderwerpen op
een opvallend lichte maar passende toon.
THE KINGMAKER: IMELDA MARCOS
Voormalig first lady van de Filipijnen Imelda Marcos, weduwe van Ferdinand Marcos, staat in het
collectieve geheugen gegrift als de vrouw met
de enorme hoeveelheid schoenen. Bekroond documentairemaker en fotograaf Lauren Greenfield
volgt deze excentrieke vrouw.
ROCKETMAN
Deze meeslepende en ontroerende biopic over
de legendarische muzikant Sir Elton John zet zijn
prachtige muziek in perspectief.
Taron Egerton speelt de van zijn omgeving
vervreemde muzikant die ondanks zijn ooit zo
destructieve levensstijl wonderschone muziek
maakte en nog altijd maakt.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens
Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend
dat zij een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) heeft verleend.
Het betreft een vergunning voor het plaatsen van een pompput
nabij de Oxystaalfabriek.

BERLIN ALEXANDERPLATZ
Het gelijknamige boek van Alfred Döblin is bij
velen nog bekend door de tv serie van Rainer
Werner Fassbender. Deze nieuwe interpretatie
vertaalt het verhaal naar de huidige tijdsgeest.
DOLOR Y GLORIA
Voor twee Oscars genomineerde nieuwe
film van de Spaanse meesterregisseur Pedro
Almodóvar. Het verhaal draait om een regisseur
op leeftijd die terugblikt op het verleden en de
keuzes die hij onderweg heeft gemaakt. Een
mooie melancholische film over het onder ogen
zien van je demonen, met een mooie rol voor
Almodóvar muze Antonio Banderas.

Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend

ONCE WERE BROTHERS
Muziekdocumentaire over ‘The Band’, de legendarische muziekgroep uit de jaren ‘60 die niet
alleen het subgenre ‘Americana’ uitvonden, maar
waarvan de leden ‘three of the greatest white
singers in rock history’waren, aldus de ‘Boss’
Springsteen.

0900 - 1505
Telefonisch 7 dagen p/w bereikbaar:
ma t/m zo: 10.00 uur - 15.00 uur
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Willem Arondeuslezing 2020 gaat
alsnog door en wordt live uitgezonden
Ewoud Kieft zal onder andere vertellen over zijn worsteling om de
aantrekkingskracht van het nazisme te begrijpen. Hij spitte Mein
Kampf door en zocht antwoord
op de vraag wat hierin aantrekkelijk kan zijn geweest: hoe konden
tientallen miljoenen Europeanen
gegrepen worden door het nazisme? Welke lessen voor de toekomst vallen daaruit te trekken,
zonder in gemakzuchtige nazivergelijkingen en politieke polarisatie te vervallen?

Ewoud Kieft. (Foto: Stephan Vanfleteren)
Regio - Schrijver en historicus
Ewoud Kieft spreekt de Willem
Arondéuslezing uit op woensdag 9 september. Provinciale
Staten van Noord-Holland houden de lezing voor de 15e keer.
Traditioneel vindt de Willem
Arondéuslezing plaats rond 5
mei. Dit jaar is de lezing door corona verplaatst naar het najaar.
Worsteling

NH-media zendt
de lezing live uit
Helaas is dit jaar bij de lezing
slechts plaats voor 200 bezoekers, vanwege coronarichtlijnen.
Aanmelden is niet meer mogelijk.
Toch kan iedereen de lezing volgen, want NH-media zendt de lezing weer live uit op TV. De lezing
vindt plaats in de St. Bavokerk,
aan de Grote Markt 22 in Haarlem.
Start 20.00 uur – einde 21.30 uur.
15 jaar Willem Arondéuslezing
Provinciale Staten van Noord-Holland vragen sinds 2005 jaarlijks iemand uit de wereld van kunst, wetenschap of religie om de Arondéuslezing uit te spreken. Verzetsman en kunstenaar Willem Arondéus was een van de leiders van

de overval op het Amsterdams bevolkingsregister in 1943. Hij werd
ervoor opgepakt en gefusilleerd.
Arondéus was een moedig en eigenzinnig mens. Al op jonge leeftijd kwam hij openlijk uit voor zijn
homoseksuele geaardheid. In die
dagen - begin vorige eeuw - een
ongewone en gedurfde houding.
In het online magazine &Holland
is een uitgebreid verhaal over de
Willem Arondéuslezing gepubliceerd.
Ewoud Kieft
Kieft schreef onder andere Oorlogsenthousiasme (2015), over het
verlangen naar oorlog aan het begin van de 20ste eeuw, en Het Verboden Boek (2017), over de aantrekkingskracht van het nazisme.
Hij promoveerde bij de Universiteit Utrecht en het NIOD op een
onderzoek naar opkomend nationalisme en religieuze radicalisering aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. In mei 2020 dit
jaar verscheen Kiefts eerste roman, De Onvolmaakten, waarin
hij een blik werpt op de toekomst
en de intieme en gespannen verstandhouding onderzoekt tussen
mens en kunstmatige intelligentie, tussen conformisme en verzet
en tussen controledrang en keuzevrijheid.

Exclusief kijkje bij Vogelhospitaal
Regio - Geen grootse ‘open dag’
maar een wat intiemer ‘open huis’
bij het Vogelhospitaal aan de Vergierdeweg 292 in Haarlem-Noord.
Zo geeft de stichting - na aanmelding - het publiek gelegenheid
achter de schermen te kijken op
zaterdag 12 september.
Vanwege Corona wordt er een
‘tijdslotsysteem’ gehanteerd, net
als bij musea. ,,Zo is 1,5 meter afstand houden mogelijk en zullen
er maximaal 50 bezoekers tegelijkertijd op het terrein zijn’’, vertellen de beheerders. ,,Tussen 10.00
en 15.30 uur vertrekt er iedere 10
minuten een groepje van maximaal acht personen voor een
rondleiding van een half uur. Belangstellenden dienen zich aan
te melden en een meegebracht
mondkapje te dragen.”

Secretaris Nancy Bromet: ,,Door
corona verviel onze open dag in
maart. Nu dus geen breed opgezet programma waar iedereen
vrij kan rondlopen, veel kraampjes of kinderactiviteiten. Maar
we maken het zo veilig én gezellig als mogelijk.” Voor de inwendige mens is er een cateringterras
dat voldoet aan de richtlijnen. De
opbrengst van de ‘altijd-prijs-loterij’ is, nu het aantal donaties wegens corona is teruggelopen, belangrijker dan ooit. Ook staat er
een dierenambulance ter bezichtiging. Vrijwilligers en bestuursleden vertellen met passie over hun
werkzaamheden. Wie zich geroepen voelt, is van harte welkom
zich aan te melden voor één van
de vele vacatures.
Deelname aan de rondleiding is

gratis. De ruimte is beperkt. Aanmelden op: www.vogelhospitaal.
nl/educatie/reserveer-een-rondleiding/. (Foto: een opgevangen
buizerd. Foto: Vogelhospitaal
Haarlem)

Landschap Noord-Holland zet
in op 1 miljoen m2 extra natuur
Regio - De druk op grond in Noord-Holland is immens, economische activiteiten rukken overal op en natuur verliest al jaren terrein. Met grote gevolgen voor de biodiversiteit en onze gezondheid. Landschap Noord-Holland maakt zich zorgen, want deze trend lijkt niet te stoppen. Daarom komt de natuurorganisatie in actie en organiseert een campagne voor uitbreiding en versterking van de Noord-Hollandse natuur met 1.000.000 m2 binnen het NatuurNetwerk Nederland. ,,De plannen liggen al klaar,
want het is een kwestie van snel reageren als zich een kans voordoet om grond aan te kopen. En het is altijd spannend en een ingewikkeld proces”, zegt Do van Dijck, gebiedsmanager bij Landschap Noord-Holland.

Het is vechten om de ruimte
in Noord-Holland. Natuur verdwijnt, steden breiden uit, centra voor distributie en dataopslag
worden groter, infrastructuur van
wegen verandert en ook duurza-

me initiatieven als windmolenparken en zonneweides vragen
om een plek. Er blijft steeds minder ruimte over om te ontsnappen aan de drukte. Daarom heeft
Landschap Noord-Holland haast

en wil ze zo snel mogelijk gebieden aankopen om zo natuur
veilig te stellen voor de eeuwigheid. De organisatie financiert de
grondaankopen met inkomsten
uit het Noord-Hollands Natuurfonds. Natuurliefhebbers en particulieren kunnen doneren aan
dit fonds. Voor 7,50 euro koop
je al een vierkante meter grond
en help je mee om natuur meer
ruimte te geven.

Wandelen door de
binnenduinrand van Overveen
Overveen - Het IVN Zuid-Kennemerland organiseert op zondag 13 september een wandeling
door de oostflank van Nationaal
Park Zuid-Kennemerland.
Vanouds al een populaire trekpleister onder de bevolking van
Haarlem en omstreken. In de vrije
uurtjes kwam men hier graag verpozen in de uitbundige natuur en
genoot men van panoramische
vergezichten vanaf de hoge duin-

toppen. Hollands Arcadië! Nog
steeds is het heerlijk wandelen
hier. Abrupte verschillen tussen
hoog en laag, droog en nat. Maar
ook sporen van menselijk handelen door de eeuwen heen dragen
bij aan de huidige landschappelijke variatie en hoge biodiversiteit.
Het vertrekpunt voor de wandeling is de ingang Middenduin aan
de Duinlustweg te Overveen.
De wandeling duurt van 14.00 tot

16.30 uur.
Via www.np-zuidkennemerland.
nl kunnen deelnemers zich aanmelden. Voor informatie kan van
dinsdag tot en met zondag worden gebeld naar nummer 023
5411123.
Deze excursie wordt uitgevoerd
onder strikte (COVID-19)voorwaarden. Deze voorwaarden zijn
op de website te vinden. (Foto:
Ronald Cassee, IVN ZK)

Fietsexcursie rondom Spaarndam
Spaarndam - IVN Zuid-Kennemerland houdt op zondag 13 september van 13.00 tot 14.30 uur
een fietsexcursie door Spaarndam en Spaarnwoude. Dit gebied
laat duidelijk zien hoe een landschap in de loop van de eeuwen
kan veranderen.
De deelnemers fietsen als het ware vijfduizend jaar terug in de tijd.
Welke rol speelden Grote Klaas,
Mooie Nel en Dappere Hansje hier? Een fietsexcursie waarbij
regelmatig wordt afgestapt om
kennis te maken met landschap,
cultuurhistorie en natuur. Deelnemers dienen te zorgen voor
goede schoenen en zo mogelijk
een verrekijker.
Het vertrekpunt is bij het standbeeld van Hansje Brinkers op de
IJdijk te Spaarndam. Vooraf aanmelden voor deelname is echter

verplicht. Dat kan bij Jannie Eijfferts (06 24178657 / j.eijfferts@
live.nl).
De excursie wordt uitgevoerd on-

der strikte (COVID-19)voorwaarden. Die zijn op www.np-zuidkennemerland.nl te vinden. (Foto: Ronald Cassee, IVN ZK)

Brief naar minister

Provincie in de bres voor gemeenten

Regio - Op welke wijze gaat de regering gemeenten financieel
compenseren voor de taken die ze er in de afgelopen jaren extra
bij hebben gekregen? Dat is de grote vraag waarmee gemeentebesturen overal in het land worstelen. Gemeenten hebben sinds
enige tijd de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de
jeugdzorg en ook taken in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) werden naar de gemeenten overgeheveld. De zak geld die daarbij werd meegegeven, lijkt echter niet
toereikend te zijn. Al langere tijd beklagen de gemeentebesturen
zich hierover en nu heeft ook de provincie Noord-Holland bij de
minister van Binnenlandse Zaken aan de bel getrokken.

de minister op gemeenten nu te
helpen, zodat zij hun taken goed
kunnen blijven uitvoeren. Gevraagd wordt om nu invulling te
geven aan de eerder gedane toezeggingen.

Burgemeester en wethouders
van Velsen ziet dit als steun voor
een eerdere oproep die de gemeente deed aan de minister om
Groen is goed voor mensen
gemeenten passende financiële
In de chaotische en stressvolle De provincie is toezichthouder ring gaat de provincie in op een armslag te geven voor met name
tijd aan het begin van de coron- van de gemeenten en moet jaar- aantal specifieke ontwikkelingen de taken in het sociaal domein.
acrisis waren het de groene plek- lijks een oordeel vellen over de en noodzakelijke bezuinigings- De provincie onderzoekt daarken waar men zich even kon op- financiële positie van elke ge- maatregelen. Deze voorbeelden naast of zij binnen de bestaanladen. Nederlanders zijn de coro- meente. In het provinciehuis be- tonen, volgens de provincie, de de kaders ruimte kan vinden om
na periode beter doorgekomen, staan zorgen over de financië- schrijnende situatie aan waarin het preventieve toezicht in een
omdat ze konden ‘ontsnappen’ le weerbaarheid van de gemeen- gemeenten zich bevinden.
verlichte vorm uit te voeren. Dit
in de natuur. Dat geven ze aan in ten. In een brief aan de minister
is relevant voor gemeenten die
een onderzoek van Motivaction worden meerdere pijnpunten Een kaalslag van de kwaliteit van een niet-sluitende begroting aanin opdracht van Vogelbescher- van gemeenten genoemd. Naast de voorzieningen is in deze situ- bieden of waarvan de begroting
ming Nederland. De resultaten de ontwikkelingen in het sociaal atie nauwelijks te voorkomen. naar het oordeel van de provincie
van het onderzoek laten zien dat domein en de algemene uitke- Met de brief roept de provincie niet in evenwicht is.
men veel behoefte heeft aan toegankelijke natuur in de buurt en
dat het belangrijk is om te investeren in groen.
Bijdragen aan meer ruimte voor
natuur
Iedereen die natuur dichtbij huis
belangrijk vindt, kan meedoen
door vierkante meters natuur te
kopen via het Noord-Hollands
Natuurfonds van Landschap
Noord-Holland. Meer informatie
is op www.nhnatuurfonds.nl te
vinden. (Foto: Menno Schaefer)

Zoektocht naar geschikte locatie
voor derde Dorpsdialoog
Driehuis - De derde bijeenkomst van de Dorpsdialoog
Driehuis is uitgesteld.
Deze bijeenkomst zou aanstaande maandag plaatsvinden. Momenteel wordt bekeken hoe de bijeenkomst op

een later moment alsnog fysiek kan plaatsvinden. De aard
van de bijeenkomst maakt een
online ontmoeting geen geschikt alternatief. Daarom zal
worden geïnventariseerd welke locaties in of nabij Driehuis

de komende periode beschikbaar zijn om in kleinere groepen, verspreid over verschillende momenten, bij elkaar te komen. Eventuele vragen kunnen
intussen via wonen@velsen.nl
worden gesteld.
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Een dagje eropuit

Mijmeren langs de loop van de Oude IJssel
Isselburg– Mijmeren en rust vinden langs de rivieren en genieten
van het landschap. Dat kan op vele plekken. Als je er bijvoorbeeld
op uittrekt naar het grensgebied met Duitsland ontdek je de markante schoonheid van de Oude IJssel nabij het Duitse Isselburg.
Een wandel- en een fietstocht met onder meer de vouwfiets en
een picknickmandje is het aangename gevolg.
Rivier met geschiedenis
De Oude IJssel is een romantisch
plaatje op zich. Ze vormt nu een
rustig decor van eeuwenlange
geschiedenis in een fraai landschap. De rivier is heel lang geleden ooit de hoofdstroom van
de Rijn geweest. De loop van de
Oude IJssel heeft zich door de
eeuwen heen geleidelijk verplaatst naar het Noordoosten.
Zo’n natuurlijke verplaatsing van
een rivierloop waarbij een nieuwe rivierloop ontstaat wordt avulsie genoemd. Thans is het een zijarm van de huidige IJssel. Vroeger lag de Oude IJssel zuidwestelijk van de huidige rivier. De oude rivierlopen zijn nog steeds te
ontdekken in dit gebied. De Oude
IJssel is 75 kilometer lang en ontspringt in het Duitse Raesfeld en
komt bij Gendringen Nederland
binnen. Bij Doesburg gaat de rivier de IJssel in. Het stroomgebied is ca. 120.000 hectare, ligt
voor 2/3 deel in Duitsland en kent
een aanzienlijk hoogteverschil,
waardoor bij extreme neerslag
pieken in de afvoer van het water ontstaan. De naam IJssel komt
van Isala, dat weer refereert aan
het nabijgelegen Salland en ook
refereert aan het Latijn, vrij vertaald als ‘stroom’.
Isselburg
Isselburg wordt rond 1300 voor
het eerst vermeld als ‘Yselberge’. Het kasteel uit de 14e eeuw
werd rond 1410 uitgebreid door
Adolf II, graaf van Kleef en kreeg
de naam ‘Neyenborg’. Hij maakte ook van de stad een fort. Overblijfselen van de oude stadsmuur
en een verdedigingstoren zijn
nog steeds bewaard gebleven.
In 1441 verleende Adolf II, sinds
1417 hertog van Kleef geworden, de nederzetting stadsrechten. Sinds 1975 bestaat de stad
Isselburg uit de steden Anholt, Isselburg, Werth en de gemeenten
Heelden, Herzebocholt, Vehlingen en een deel van de gemeente Wertherbruch. Bezienswaardig
in Anholt zijn vooral het fraaie oude raadhuis (Ratskeller) uit 1567
dat de bombardementen van de
Tweede Wereldoorlog miraculeus
doorstond en het prachtige kasteel Anholt, destijds residentie
van de Heren van Anholt.

monument van de gekantelde
ijzersgieterspot die voor het stadhuis van Isselburg is geplaatst.
De Oude IJssel vormde daarbij
de ideale transportroute voor het
ijzer, maar had veel te duchten
van verzanding en moest regelmatig worden uitgebaggerd.
De korhoen
Thans is de Oude IJssel een mooi
riviergebied: een walhalla voor
wandelaars, fietsers en natuurliefhebbers waar het heerlijk toeven
is. De fietstocht gaat door de natuur over talloze paden en landweggetjes geflankeerd door koren- en maisvelden en fraaie
boerderijen. Je komt er bijna
geen kip tegen.

Oude IJssel.

Prachtige wandelpaden langs rivier.

Oude IJssel in Isselburg.

Hoewel… we spotten vanaf een
afstand wel een korhoenpaartje,
dat zich snel uit de voeten maakt
en zich weet te verschuilen in het
nabijgelegen maïsveld. Helaas te
laat voor een foto, daarom maar
een stockfoto van de korhoen
(Lyrurus tetrix). Best uniek zo’n
korhoen, want die laat zich zelden zien en is in Nederland erg
zeldzaam.
Hun leefgebied is vooral het heideveld. In Nederland is het een
bedreigde soort door de toenemende recreatie en het verdwijnen van heidevelden. Hier in het
Florerende ijzerindustrie
In de omgeving zat ijzer in de Duitse Noordrijn-Westfalen is het
grond, dus was het niet zo raar aantal echter iets groter.
dat langs de Oude IJssel een florerende ijzerindustrie in Nederland Na de fietstocht zoek je een mooi
en Duitsland ontstond. In 1794 plekje voor de picknick op de oewerd in Isselburg de ijzerfabriek ver van de Oude IJssel. Heerlijk zit
Minerva opgericht, die de gro- je hier, een waar genot deze omte afzettingen van gazonijzererts geving voor een dagje uit!
exploiteerde. De fabriek, tegenwoordig slechts een ijzergieterij, (Bronnen: Waterschap Rijn en IJsis tot op de dag van vandaag een sel, website Stad Isselburg, Landebelangrijke economische factor lijk Nederland.)
gebleven. Je wordt nog aan die
ijzerindustrie herinnerd door het Tekst en foto’s: Bart Jonker

Landschap rond Isselburg.

Maisvelden.

Korenvelden.

Oude raadhuis Anholt.

Korhoen (Bigstockphoto).

Gemeentegrens Isselburg.

