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

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

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

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

Koene Auto, Broekerdreef 120, 1991AZ Velserbroek tel.023-5379700  www.koene.nl
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INKOOP GOUD
48 EUROPER GRAM

VOOR UW OUDE GOUD
VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

 *Tevens inkoop zilver (Altijd hoogste prijs)
Lange Nieuwstraat 401 * 1971 GD IJmuiden
Telefoon: 0255 - 51 99 88
Internet: www.amberjewels.nl

Breestraat 120 • 1941 EM Beverwijk
Telefoon: 0251 - 22 50 23
Internet: www.renepost.nl

Lange Nieuwstraat 401 • 1971 GD IJmuiden
Telefoon: 0255 - 51 99 88
Internet: www.amberjewels.nl

Breestraat 120 • 1941 EM Beverwijk
Telefoon: 0251 - 22 50 23
Internet: www.renepost.nl

AmberJewels
BY RENE POST

34 EURO  PER GRAM
VOOR UW OUDE GOUD

VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN
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ALTIJD DE HOOGSTE PRIJS

TELSTAR 

NAC BREDA
VRIJDAG 19 MEI 20.00 UUR

VERKOOPPLANNEN? GRATIS WAARDEBEPALING

Wij zijn op
zoek naar serieuzeBEZORGERS

OMGEVING IJMUIDEN: 
• Stephensonplein/Grevelingenstraat gemiddeld €30,- p.mnd
• Bonekampstraat/Lagersstraat  gemiddeld €40,- p.mnd
OMGEVING VELSEN-NOORD:
• Ladderbeekstraat/Geelvinckstraat
 gemiddeld €60,- p.mnd
• Schoonoordstraat/Heirweg
 gemiddeld €40,- p.mnd

VANAF 13 JAAR

AANMELD-

BONUS + HOGE 

VERDIENSTEN

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 
0251-674433 EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

m/v

IJmuiden - Surfer vermist, speedbootje in nood of een zeiljacht op drift? De KNRM staat paraat. Hun missie is het redden 
en voorkomen van slachto�ers op zee en de ruime binnenwateren. Er zijn veel acties vanuit IJmuiden betre�ende het 
vervoer van patiënten of gewonden van passerende schepen. Daarnaast wordt regelmatig uitgevaren voor waterspor-
ters in problemen. Afgelopen zaterdag hield Reddingstation IJmuiden de jaarlijkse Reddingbootdag. Voor een verslag 
van deze dag zie de rubriek Typisch IJmuiden van Erik Baalbergen elders in deze editie. Foto: Erik Baalbergen

Reddingbootdag bij KNRM

IJmuiden - Na maanden van voorbereiding was het zaterdag zo ver: Het 
VG-festival ‘Zang’ vond plaats in de Stadsschouwburg Velsen. De letters VG 
staan hier voor Velser Gemeenschap, de culturele stichting die dit jaar het 
70-jarig bestaan viert. Een platform als dit is tamelijk uniek. Het is een organi-
satie die de belangen behartigt voor zo’n vijftig plaatselijke verenigingen op 
het gebied van cultuur en vrijetijdsbesteding. Doelstelling: het bevorderen 
van het culturele leven in Velsen en omstreken. Het VG-festival ‘Zang’ bood 
een podium aan veertien zanggroepen/koren van klein tot groot. Zie voor het 
volledige verslag van Raimond Bos van dit geslaagde en drukbezochte festival 
elders in deze editie. Foto: FishEye. events|Jaap Bakker

Succesvol korenfestival van VG

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier
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zo verholpen
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Er is een caravan aangetro� en op de par-
keerplaats ter hoogte van Valckenhoefl aan. 
De caravan staat al langer dan 3 dagen achter 
elkaar op deze locatie. 
Hierdoor is er een overtreding op grond van 
artikel 5:5 Recreatieve voertuigen, 
aanhangwagens e.d. van de Plaatse-
lijke verordening gemeente Velsen 
2019. 

Voertuig verwijderen
Indien de eigenaar van dit voertuig  
deze niet binnen 3 dagen verwijderd 
van de openbare weg na publicatie 
zal bestuursdwang worden toege-
past. 
Dit wil zeggen dat de gemeente Vel-
sen het voertuig zal verwijderen na 
maandag 22 mei 2023. 
Deze bevoegdheid hebben wij op 
grond van artikel 5:21 Algemene 
wet bestuursrecht (verder: Awb). 
Het besluit is ook kenbaar gemaakt 
doordat er een sticker op het voer-
tuig is geplakt. 
Hiermee is uitvoering gegeven aan 
artikel 5:23, 3e lid Awb. 
Als dit voertuig niet binnen de ver-
melde tijd van de openbare weg is 
verwijderd, wordt het voertuig weg-
gesleept. 
Het voertuig zal hierna opgeslagen 
worden bij een door de gemeente 
aangewezen depot. 

De eigenaar kan het voertuig ophalen tegen 
betaling van de berging- en stallingskosten. 
Als de eigenaar zich niet binnen een periode 
van 13 weken meldt, zal het voertuig ver-
kocht of vernietigd worden. 

14 0255 info@velsen.nl velsen.nl gemeentevelsen gemvelsen gemeente_velsen

Infopagina Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen in uw 
buurt? Abonneer u op de e-mailservice, download de app of 
bekijk de berichten online op www.overheid.nl/overuwbuurt 

Mededelingen

Stranden IJmuiden aan Zee en 
Noordpier krijgen Blauwe Vlag
In 2023 wappert er weer een Blauwe Vlag op de 
stranden IJmuiden aan Zee en Noordpier in ge-
meente Velsen. 

Op zaterdag 13 mei jl. heeft wethouder Jeroen 
Verwoort bij paviljoen Beach Inn (IJmuider-
slag) de Blauwe Vlag gehesen. 

De Blauwe Vlag wordt elk jaar uitgereikt door de 
Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwa-
liteit (KMVK). Voor toeristen en recreanten is 
de Blauwe Vlag hét internationale herkennings- 
en kwaliteitssymbool voor schone stranden met 
goede waterkwaliteit. Ook jachthaven Marina 
Seaport mag de Blauwe Vlag dit jaar weer hijsen. 

Velsen op zoek naar kinder-
sportkleding: inzamelen en 
gratis uitzoeken
Van mei tot en met oktober kunnen inwo-
ners kindersportkleding brengen naar en/
of gratis ophalen bij Sluis 751. Dit is moge-
lijk op elke doordeweekse dag van 10.00 tot 
15.00 uur aan de Lange Nieuwstraat 751 in 
IJmuiden. 

Velsen geeft hiermee een vervolg aan de succes-
volle kledingactie eerder dit jaar. Met de warme 
kledingactie werd dankzij inwoners en bereid-
willige organisaties veel kleding ingezameld 
voor de inwoner met een kleine portemonnee. 
Met de zomer in aantocht is er nu veel vraag 
naar sportkleding voor kinderen.

Sporten en bewegen voor iedereen
Gemeente Velsen vindt het belangrijk dat zo-

veel mogelijk kinderen sporten en bewegen. Dit 
draagt bij aan een gezonde lifestyle en vergroot 
het sociale netwerk. Kinderen tussen 0 t/m 17 
jaar uit arme gezinnen kunnen een bijdrage 
ontvangen voor de kosten van sport en cultuur. 
De vergoeding is bedoeld voor kosten zoals lid-
maatschappen van sportclubs of verenigingen, 
muzieklessen of muziekinstrumenten. Meer in-
formatie hierover is terug te vinden op 
www.velsen.nl/ieder-kind-doet-mee. 
Voor sport en beweging is sportkleding nodig. 
Past uw (klein)kind zijn of haar sportkleding 
niet meer? Breng het naar Sluis 751 en help een 
andere Velsenaar. Bent u op zoek naar sportkle-
ding voor uw kinderen? Kom dan op werkdagen 
langs tussen 10.00 en 15.00 uur aan de Lange 
Nieuwstraat 751 in IJmuiden. 

Wie verdient een lintje?
Kent u iemand in Velsen die een lintje ver-
dient? Bijna iedereen kan deze vraag met 
‘ja’ beantwoorden, want overal in Neder-
land zetten mensen zich in voor vele doe-
len.  Met de Lintjesregen 2023 nog vers in 
het geheugen nemen we al voorbereidin-
gen voor de Lintjesregen 2024. 

Wie zich jarenlang op bijzondere wijze inzet 
voor de samenleving kan in aanmerking komen. 
Denk aan vrijwilligers die actief zijn in bijvoor-
beeld het jeugdwerk, voor de kerk, op sportge-
bied, in de gezondheidszorg of op een ander ter-
rein. Vergeet niet de mensen die voor hun werk 
geruime tijd  iets bijzonders doen waar de hele 
samenleving wat aan heeft. 

In 2024 iemand verrassen?
Dien voor 15 juni 2023 uw aanvraag in!
Voordat een lintje wordt toegekend, gaat er heel 
wat tijd voorbij. 
Wie iemand wil voordragen voor de lintjesregen 
moet eerst een verzoek indienen via
www.lintjes.nl. 

Vanuit afdeling Kabinetszaken wordt er contact 
opgenomen om de procedure door te nemen. 
Hierna heeft u tot 15 juni de tijd om alle informa-
tie te verzamelen en de aanvraag in te dienen. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afde-
ling Kabinetszaken via kabinetszaken@velsen.
nl of 0255-567200.

Heeft u stank- of geluidsoverlast van 
Tata Steel? 

Meldt u dit dan bij de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) via 
https://gisviewer.odnzkg.nl/tatasteel/.

Deze omgevingsdienst houdt namens de 
provincie Noord-Holland toezicht op 
risicovolle bedrijven zoals Tata Steel. 

Kijk voor meer informatie op
https://tata.odnzkg.nl/.

Meld stank- of geluids-
overlast van Tata Steel

Oplegging last onder bestuursdwang 
caravan op de parkeerplaats Valcken-
hoefl aan in Santpoort-Noord

Foto: Reinder Weidijk
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De organisatie is al weken druk met 
de voorbereidingen en heel Velsen 
verheugt zich op dit unieke food-
fest op Plein 1945. We hebben er 
zin in om kennis te maken of de 
kennismaking te vernieuwen met 
wat Velsen ons aan lekkers - en 
gezelligs - kan bieden op culinair 
gebied én in het fantastische muzi-
kale programma. 

Het programma voor deze dag is 
veelbelovend: Eerst DJ Dennis, die 
gedurende het hele feest zal terug-
komen om de feestelijkheden nóg 
feestelijker te maken. Dat is zijn 

werk en zijn passie. Vervolgens 
3M2. Sleazy Listening, zo noemt 
deze band hun muziek. Maar zeg 
maar gerust meeslepend en ‘lekker’. 
Dennis Sintenie en 3M2 wisselen 
elkaar af tot om 18.00 uur Haas en 
Haas het podium in beslag komt 
nemen. Broer en zus Peter de Haas 
en Esther de Haas (Funky Diva Ezz) 
worden pas blij als ze iedereen 
kunnen laten genieten en dat lukt 
ze altijd. The Local Boyzz mogen op 
zo’n lokaal feest natuurlijk niet 
ontbreken. Volgens eigen zeggen, 
en dat kan menig Velsenaar beves-
tigen, een enorm sexy en onge-

temde energieke feestband die 
weten hoe ze een feestje moeten 
bouwen! Gewapend met een breed 
arsenaal aan nummer 1 hits die in 
hoog tempo worden afgevuurd 
zetten zij vast en zeker heel Plein 
1945 op z’n kop!
Kortom, een fantastisch muzikaal 
programma met lokale artiesten. 
Om 23.00 uur sluit het festivalter-
rein. Het evenement is gratis en er 
geldt geen minimale leeftijd. 
Consumpties kunnen bij het 
muntenloket worden gekocht. Bij 
zowel de drank- als eetpunten kan 
uitsluitend met munten worden 
betaald. 

Het hele team van Grand Café Staal 
zegt: ,,Wij kijken ernaar uit om 
samen met de Velsenaren een 
fantastisch evenement neer te 
zetten!’’

IJmuiden - Het is bijna zover, de eerste editie van Staal’s Foodfest. En dat 
belooft een knaller van een dag te worden. Op zaterdag 27 mei 
aanstaande wordt plein 1945 in IJmuiden omgetoverd tot een heus festi-
valplein. Met foodtrucks van onder andere Frederik Ambachtelijke friet, 
Leonardo Hotel (Restaurant Chef’s!), Ristorante La Mia en Dutch Bros. 
Smokers is er aan lekkernijen geen gebrek.

Eerste editie Staal’s Foodfest wordt een knaller

Na weken plannen is het eindelijk bijna zo ver. Foto: Esmee Koster

Ingediende aanvragen omgevings-
vergunning
IJmuiden
• Kennemermeer 27, verlenging tijdelijk 

(tot 31 januari 2024) plaatsen 4 kunst-
objecten, wikkelhouse, pad en tiny 
houses (08/05/2023) 43196-2023

• Venusstraat 7, plaatsen dakkapel 
(voor- en achterkant) (08/05/2023) 
43212-2023

• Canopusplein 11, plaatsen veranda 
(09/05/2023) 43425-2023

• Kanaalstraat 121, bouwen dakopbouw 
(10/05/2023) 43695-2023

• Dennekoplaan 34, bouwen berging met 
buitenruimte (10/05/2023) 43777-
2023 

• Reigersbossenlaan 31, plaatsen dak-
kapel (voorkant) (11/05/2023) 43942-
2023

• De Ruyterstraat 105, bouwen dakop-
bouw met dakkapel (11/05/2023) 
44059-2023

Velsen-Zuid
• Park Hoogergeest, kappen 31 bomen 

(09/05/2023) 43515-2023
Santpoort-Zuid
• Louise de Colignylaan 27, kappen 9 

bomen (10/05/2023) 43798-2023
Santpoort-Noord
• Santpoortse Dreef nabij rotonde Mid-

denduinerweg, kappen 10 bomen 
(09/05/2023) 43525-2023

• Hagelingerweg 165 RD, bouwen veran-
da (dakterras) en plaatsen rookgasa-
fvoer (10/05/2023) 43796-2023

Driehuis
• Duin- en Kruidbergerweg 1, wijzigen 

gebruik naar tijdelijke opvang (5 jaar) 
en veranderen indeling (12/05/2023) 
44192-2023

• Duin- en Kruidbergerweg 1, brandveilig 
gebruik opvanglocatie (12/05/2023) 
44194-2023

• Van Maerlantlaan 44, bouwen erker 
en dakkapel (voorkant), bouwen aan-
bouw, vergroten 1e verdieping en wijzi-
gen constructie (12/05/2023) 44206-
2023

Velserbroek
• Floraronde 286, plaatsen verticale 

zonnepanelen (zijkant) (08/05/2023) 
43168-2023

• Fregat 45, bouwen schuur met over-
kapping (09/05/2023) 43366-2023

• Vestingplein 58, bouwen verdieping 
(11/05/2023) 43857-2023

WELSTAND
Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
• Kennemerstrand 178, tijdelijk (10 

jaar) en seizoensgebonden (strand-
seizoen) opslaan van strandbedjes 
(09/05/2023) 19765-2023

• Kanaalstraat 7, verplaatsen hoofden-
tree (09/05/2023) 31006-2023

Santpoort-Zuid
• nabij Bloemendaalsestraatweg 148A, 

legaliseren gebruik pand kantoordoe-
leinden (09/05/2023) 141527-2022

Ingetrokken aanvragen omgevings-
vergunning
IJmuiden
• Snelliusstraat 65, plaatsen dakkapel 

(voorkant) (11/05/2023) 32084-2023

Ingediende aanvragen filmvergunnin-
gen APV artikel 2:7
IJmuiden
• Filmen op de Noordersluisweg 75 

ter hoogte van ENCI te IJmuiden op 
28 mei 2023 van 13:00 tot 23:00 uur 
(03/05/2023) 43405-2023

Ingediende aanvragen evenementen-
vergunningen APV artikel 2:10
IJmuiden
• National Circus Barani van 23 au-

gustus t/m 3 september 2023, loca-
tie: tegenover Heerenduinweg 54 
(10/05/2023) 43672-2023

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure

IJmuiden
• Marktplein 52, 54, 56 en 58, samenvoe-

gen 4 winkels (09/05/2023) 36447-
2023

• Snippenbos 90, plaatsen dakkapel 
(voorkant) (09/05/2023) 35274-2023

• Diezestraat achter Dinkelstraat 16-
22, bouwen 2 woningen (09/05/2023) 
119963-2021

Santpoort-Zuid
• Bloemendaalsestraatweg 4, bouwen 

schuur (11/05/2023) 30872-2023
Santpoort-Noord
• Hagelingerweg 43, wijzigen winkelpui 

(11/05/2023) 35938-2023
Driehuis
• Da Costalaan 55, constructieve wijzig-

ing (9/5/2023) 35848-2023
Velserbroek
• Spitsaak 70 en Platbodem 45A-45J, 

bouwen 2 tijdelijke (t/m 1 juni 2024) 
fietsenstallingen (09/05/2023) 36274-
2023

• Achter Hofgeesterweg 20, verkleinen 
schuur en wijzigen gevels (11/05/2023) 
2327-2023

Ingetrokken verleende omgevings-
vergunning
IJmuiden
• Snelliusstraat 35, plaatsen dakopbouw 

(09/05/2023) 4531-2018
• Trompstraat 8, plaatsen dakkapel 

zijdakvlak en wijzigen voorgevel 
(09/05/2023) 31492-2017

• Trompstraat 166, wijzigen bestaand 
kozijn voorgevel (09/05/2023) 28470-
2017

• Loggerstraat 55, veranderen gevel 
(11/05/2023) W14.000278

• Elzenstraat 13, plaatsen dakopbouw 
(11/05/2023) 2501-2016

• Meidoornstraat 16, veranderen en 
vergroten woning (11/05/2023) 
W12.000030

• Maxwellstraat 13, veranderen kantoor 
(11/05/2023) W14.000517

• Maasstraat 7, plaatsen dakkapel 
(11/05/2023) W14.000398

• Lierstraat 93, vergroten zolderverdie-
ping (11/05/2023) 17021-2018

Velsen-Noord
• nabij Hoflaan 1, aanleggen toegangs-

weg GIS-gebouw (11/05/2023) 1045-
2018

Velsen-Zuid
• Buitenhuizerweg 2, plaatsen mobiele 

zwembadoverkapping (11/05/2023) 
1934-2015

Driehuis
• Schaepmanlaan 3, plaatsen dakop-

bouw (11/05/2023) 14945-2017
Velserbroek
• Kleermakerstraat 71, vergroten ga-

ragebedrijf (11/05/2023) W13.000161

Gedeeltelijk ingetrokken verleende 
omgevingsvergunning
IJmuiden
• Leeuweriklaan 49, plaatsen erker 

(11/05/2023) 27419-2017

Verleende evenementenvergunning 
APV artikel 2:10
Velsen-Zuid
• “International Electro Speed Ragette”, 

op van 18 mei 2023 09:00 uur t/m 21 
mei 2023 21:00 uur, locatie: De Ven 2 
(09/05/2023) 19597-2023

Velsen-Noord
• “Dorpsfeest Velsen-Noord”, op 16 juni 

2023 van 16:00 tot 24:00 uur, op 17 juni 
2023 van 10:00 tot 24:00 uur en op 18 
juni 2023 van 10:00 tot 21:00 uur, lo-
catie: Stratingplantsoen (11/05/2023) 
34429-2023

Santpoort-Zuid
• “Avondvierdaagse Brederode Dalton-

school”, van 7 t/m 9 juni 2023 van 17:00 
tot 20:00 uur, locatie: vastgestelde 
route in Santpoort-Zuid en omgeving 
(11/05/2023) 139569-2022

Bekendmakingen
• Verkeersmaatregel: 2 parkeerplaatsen 

voor het opladen van elektrische voer-
tuigen Velserduinweg t.h.v. Zandershof 
1 in IJmuiden.

• Kapmelding van een dode boom Schip-
broekenweg  t/o 28  Santpoort; Boom 
wordt binnen kort gerooid 

Een papieren versie van de bekendmakin-
gen ligt bij: Gemeentehuis Velsen, Dorpshuis 
Het Terras, Buurtcentrum De Dwarsligger, 
Buurthuis De Brulboei, Wijkcentrum De 
Stek, Wijkcentrum De Hofstede, Bibliotheek 
IJmuiden, Bibliotheek Velserbroek, uit-
leenpunt Huis ter Hagen en uitleenpunt de 
Moerberg. Voor de inzage van stukken kunt 
u naar het gemeentehuis.
Wilt u na het lezen van de uitgebreide tekst 
ook nog stukken inzien? Dan kunt u telefo-
nisch contact opnemen met de gemeente Vel-
sen. Het Klant Contact Centrum kan u aan 
de balie geen informatie geven over bekend-
makingen die een zaaknummer hebben.

NIEUWS VAN DE RAAD AGENDA VAN DE SESSIES VAN 25 MEI 

Sessies 25 mei

19.30 – 21.00 uur in de raadzaal

Klimaat & Duurzaamheid in voorberei-
ding op de Perspectiefnota en de 1e 
Burap
Met het programmaplan Klimaat & Duur-
zaamheid 2020-2024 wordt beoogd de doe-

len op het gebied van Klimaat & Duurzaam-
heid versneld te realiseren. De raad wordt 
in deze sessie raadsbreed geïnformeerd 
over de hoofdlijnen van het programma-
plan, de doelen en de voortgang. Dit is mede 
ter voorbereiding op de Perspectiefnota en 
de 1e BURAP (Bestuursrapportage). Er zal 
ook een overzicht gegeven worden van de 
financiën.

21.30 – 23.00 uur in de raadzaal

Vormgeving verkenning arbeidsmarkt 
en re-integratiedienstverlening IJmond
Om goed in te kunnen spelen op de behoefte 
van inwoners van de regio IJmond wordt 
gestreefd naar een dienstverlening die kan 
meebewegen met actuele maatschappelijke 
ontwikkelingen die is toegerust op toekom-

stige vraagstukken en onvoorziene taken. 
Het doel is om te komen tot een herontwerp 
van de re-integratiedienstverlening in de 
IJmond.

De raad wordt in deze sessie meegenomen 
in dit proces om een gezamenlijk beeld te 
vormen over hoe deze dienstverlening eruit 
kan zien. 

Bekendmakingen
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Door Ingeborg Baumann

En dat steekt Dales. Spandoeken met 
‘Dales functie elders’ in Velsen-Noord, 
voor iemand die zelf ook moet schip-
peren tussen afspraken en beloftes 
die niet - kunnen- worden nage-
komen, op je bordje krijgen valt niet 
mee. 
Een van de redenen dat afgelopen 
donderdag in de Burgerzaal van het 
stadhuis de aftrap werd gegeven 
voor een serie bewonersbijeenkom-
sten in wijkplatforms, bij sportvereni-
gingen en op andere locaties. 
Voordat Josse de Voogd uitlegde hoe 
het stemgedrag in Velsen is en hoe 
dat komt, deed Dales zijn persoon-
lijke zegje.

De roze olifant
,,De Burgerzaal is uw huis maar 
mensen denken ‘hier huist de over-
heid’. Er is een spanningsveld 
ontstaan tussen een betrouwbare 

overheid en een menselijke overheid. 
Een overheid die uitzonderingen 
maakt. En dan heb ik het natuurlijk 
over de grote roze olifant in Velsen, 
het vluchtelingenschip. Vanaf dag 
één was de bedoeling, bekrachtigd 
door de staatssecretaris (Eric van der 
Burg), COA (Centraal Orgaan opvang 
asielzoekers), dat het schip maximaal 
zes maanden in Velsen-Noord zou 
blijven. Dat stond ook in het contract. 
Dus dat vertelde ik. Toen het verzoek 
kwam om het schip langer te laten 
liggen zei ik ‘nee’, want ik had het 
beloofd. 
Maar dat kon dus niet. En toen was ik 
de onbetrouwbare overheid en dat 
kan ik niet verkopen want in principe 
zijn júllie de overheid, dat is wat een 
democratie inhoudt. En de rode 
draad was niet dat Velsen-Noord last 
had van de asielzoekers want de 
bewoners zijn en waren heel sociaal 
maar dat ik mijn afspraak niet 
nakwam. Ik snapte de frustratie.’’

Omhoog krikken
,, En nu kan ik samen met de raad en 
de wethouders proberen het 
vertrouwen weer omhoog te krikken 
maar sluit dat aan? Vandaar deze 
reeks bijeenkomsten. Hoe kijken 
jullie tegen het gemeentebestuur 
aan? Waar lopen jullie tegenaan? 
Waar heb je hulp bij nodig?’’

Geogra�sche snoepwinkel
Josse de Voogd legde daarna uit: 
,,Velsen is voor mij een geogra�sche 
snoepwinkel. Als hele gemeente 
wordt er gemiddeld gestemd bij 
verkiezingen, maar op wijkniveau 
zijn de verschillen enorm. IJmuiden 
en Velsen-Noord scoren goed bij de 
PVV en recent de BBB, terwijl Sant-
poort, Driehuis en Velsen-Zuid echt 
VVD-kernen zijn. Velserbroek is 
precies het gemiddelde van Neder-
land, een zogenaamde ‘bloemkool-
kern’. Dat IJmuiden en Velsen-Noord 
afhaken bij verkiezingen is duidelijk. 

Het vertrouwen is weg.’’ Josse is een 
zeer vlotte prater en hoewel de 
toehoorders aandachtig luisteren en 
absoluut herkenning ervaren is het 
eenrichtingsverkeer. Maar dat zal 
komen omdat het een aftrap is. Hij 
ziet als oplossing om knelpunten als 
de komst van een asielzoekerscen-
trum of studentenwoningen niet af 
te wentelen op juist dat soort kernen, 
maar ook in de meer welgestelde 
wijken. In principe wordt dat nu door 
de gemeente nagestreefd door de 
oplossing een kleiner asielschip tot 
eind 2024 in Velsen-Noord te laten 
liggen en tegen die tijd een asielzoe-
kerscentrum te openen in Santpoort-
Zuid. Hoewel dat ook op weerstand 
stuit, blijkt. 

Communicatie
Na de lange monoloog, onderstreept 
met statistieken en demogra�sche 
termen, van Voogd is het de beurt 
aan vertegenwoordigers van de 
inwoners. De paneldiscussie wordt 
geleid door Martijn Mewe (Raads-
plein TV Seaport) en er zijn vier 
panelleden. Joop Sinnige, teamchef 
politie Kennemerland, Janneke 
Kiekenbos van wijkplatform 
IJmuiden-Zuid en Nora Azarkan van 
Stichting Welzijn Velsen. Sinnige 
spreekt over overlast: ,,Als er geen 
meldingen worden gedaan, heeft de 
politie die overlast ook niet op het 
netvlies staan. De wijkagent is heel 
belangrijk, die moet gezien worden, 
vooral bij ouderen. In juni komt er 
een andere wijkagent en dat is een 
netwerker pur sang. Die gaat samen 
met de boa’s werken.’’ Kiekebos: Ik 
merk ook zeker dat veel mensen zich 
al niet meer verdiepen in de politiek. 
Wij willen graag meer betekenen 
voor de wijk, maar de meeste 
mensen weten niet eens dat we er 
zijn. Gelukkig speelt de 
Jutter|Hofgeest een grote rol in onze 
communicatie. Maar de tendens is 
echt dat mensen minder tevreden 
zijn.’’ Azarkan denkt dat verbinding - 
ook hier- het toverwoord is om meer 
betrokkenheid te genereren. 

Interactie
Dales sluit aan bij het panel en zegt: 
,,Voortaan moet er meer interactie 
zijn. Ik ben er trots op dat we het 
aandurven op deze manier met 
elkaar in gesprek te gaan en ons 
kwetsbaar durven opstellen.” Na de 
zitting was iedereen wel toe aan een 
drankje en werd de hele discussie 
nog eens dunnetjes overgedaan.

Velsen - Josse de Voogd stelde samen met René Cuperus de Atlas van Afgehaakt Nederland samen. Afgehaakt 
als in mensen die zich afkeren en geen vertrouwen hebben in de overheid. Zij legden de verbanden tussen 
opleidingsniveau, bereidheid tot stemmen en het stemgedrag en de woonplaats. In Velsen-Noord en IJmuiden 
keren veel mensen zich af van de politiek. Geen verrassing na alle onrusten inzake de Silja Europa, Tata Steel, 
woningnood die (ook) in verband wordt gebracht met de opvang van vluchtelingen en de andere polariserende 
issues in de gemeente. En in Velsen is dan Burgemeester Frank Dales de zondebok. Want die vertegenwoordigt 
de overheid.

Burgemeester wil bouwen aan vertrouwen

Dales sloot zich ook aan bij het panel bestaande uit Joop Sinnige, teamchef politie Kennemerland, Janneke Kiekenbos van 
wijkplatform IJmuiden-Zuid en Nora Azarkan van Stichting Welzijn Velsen. Foto: Ingeborg Baumann

Er worden ongeveer 25 schapen 
geschoren die niet alleen afkomstig 
zijn van de kinderboerderij, maar 
ook van een hobby schaaphouder. 
Er zullen verschillende schapen-
rassen te zien zijn zoals Zwartbles, 
Swifters, Coburger Fuchs, Hamp-
shire Down en het Ouessantschaap, 
dat gerekend wordt tot het kleinste 
schaap dat er bestaat. 

Leerlingen van verschillende 
scholen die stage lopen of hebben 
gelopen op de kinderboerderij 
komen deze dag meehelpen bij het 
schapenscheren. Ook gaan ze deze 
dag samen met vrijwilligers van de 

kinderboerderij kinderactiviteiten 
organiseren. Zo kunnen kinderen 
vilten en plakken met wol. Ook is 
dit jaar weer Velserbroeker Chris 
van Reeuwijk bereid gevonden om 
demonstraties schapendrijven te 
geven. Border Collies worden al 
sinds mensenheugenis gebruikt 
voor het schapendrijven. 

Vooral Britse en Ierse boeren en 
herders gebruiken deze honden 
tijdens hun werk met schapen. De 
border collies hebben door hun 
instinct, intelligentie, snelheid en 
uithoudingsvermogen overwicht 
op schapen en zijn een onmisbare 

hulp in het dagelijkse werk. 
Natuurlijk mag een bezoek aan de 
lieve minivarkentjes Lot en Pip en 
de ezels Simba en Diego niet 
worden vergeten. 

Dierenambulance Velsen is ook 
aanwezig bij de kinderboerderij. Zij 
geven voorlichting over redden, 
vervoeren of op een andere manier 
dieren helpen in nood. Ook kan je 
dan eens zien hoe een dierenam-
bulance er van binnen uitziet. Het 
Park Velserbeek is te vinden aan de 
Parkweg in Velsen-Zuid.

Schapen scheren in Velserbeek
Velsen - Op zondag 21 mei worden vanaf 11.30 uur de schapen uit hun 
winterjas gehaald op de kinderboerderij in Velserbeek.

De schapen worden van hun 
wintervacht verlost. Foto: aangeleverd
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Met trots kondigde de organisatie 
eerder al Paul de Leeuw en Cor 
Bakker aan als gastartiesten. Zij 
maken op zondag 10 september hun 
entree in het park.

Op vrijdag 8 september opent het 
festival het nieuwe culturele seizoen 
feestelijk met een dansbare avond 
voor jong en oud. Smoorverliefd op 
Doe Maar, de beste Doe Maar tribu-
teband van Nederland, maakt dan 
zijn entree op het podium.

Zaterdag 9 september is het de beurt 

aan musicalverenigingen Unidos, de 
Jonge Stem, Times Square, Musical-
club Bij Koel en Edam Productions. 
Deze 5 organisaties werken voor het 
eerst samen in de eerste Velsense 
Musical Sing Along.

De avonden worden omlijst door een 
reeks getalenteerde artiesten als Mix 
& Match, Pien, Wouter Wensink, regi-
onale bands en DJ’s in de voorpro-
gramma’s. Deze avonden beloven 
dus een uniek spektakel te worden 
dat je niet mag missen.

Summer Park-Partout
Vanaf 16 euro kun je aanwezig zijn en 
genieten van één van deze bijzon-
dere zomeravondconcerten.

Aangezien iedere avond zo afwisse-
lend is heeft de organisatie, naast de 
gebruikelijke losse tickets, dit jaar 
ook een nieuw ticket in het leven 
geroepen, de Summer Park-Partout. 
Met dit ticket heb je met een �inke 
korting het hele weekend toegang 
tot het volledige festival. Vroege 
beslissers kunnen tot 1 juni dit ticket 
met nog meer korting in de wacht 
slepen.

Tickets zijn vanaf nu te bestellen via 
www.summerparksessions.nl of via 
de website van de Stadsschouwburg 
& Filmtheater Velsen.

Velsen - Hét culturele festival van de regio IJmond, de Summer Park 
Sessions, komt terug naar Park Velserbeek. Naast het gratis toegankelijke 
programma op zaterdag 9 en zondag 10 september tussen 11.00 uur en 
19.00 uur, organiseert het festival ook dit jaar weer drie prachtige zomer-
avondconcerten in Park Velserbeek.

Kaartverkoop Summer Park 
Concerten geopend

Summer Park Sessions was afgelopen jaar een waanzinnig succes! Foto: Erik Baalbergen

Serdar (36) en Jennifer (29) volgen 
met Tasty Time hun hart en zetten 
hun jarenlange ervaring in om 

mensen blij te maken. ,, We hebben 
van onze passie ons werk gemaakt en 
kunnen hier echt onze creativiteit en 

vakmanschap in kwijt. Fantastisch 
toch om die feedback van blije 
gezichten te zien?’’

Taarten en kindertaarten worden op 
aanvraag speciaal gemaakt en er is 
een heel ruim assortiment gebak te 
verkrijgen bij Tasty Time. Van bijzon-
dere wensen maken ze ‘geen punt’. 
,,Tof juist dat we onze creativiteit kwijt 
kunnen.’’ Ook voor grote orders staan 
ze meteen klaar, mét de garantie dat 
het lekkers ‘vandaag besteld en 
morgen in huis’ wordt afgeleverd. 
Voor particulieren en bedrijven. 
Online kan er besteld worden via 
www.besteltaart.nl en het lekkers kan 
ook op de Kennemerlaan worden 
opgehaald want ze zijn een 
afhaalpunt. 

Spoedbestellingen draaien ze hun 
hand niet voor om. Ook leuk zijn de 
feestartikelen om bijvoorbeeld een 
verjaardag  een extraatje te geven. 
Met de ingrediënten van ‘Tasty at 
Home’ kun je zelf ook je gebak of taart 
maken.

Taarten naar je eigen idee en smaak
Jennifer zegt: ,,Je kunt aangeven 
welke kleuren je wilt, wat voor versie-
ringen je wilt hebben en de afme-
tingen van de taart. Helemaal je eigen 
fantasie de loop laten, niets is ons te 
gek. Je kunt van A tot Z zelf beslissen.’’ 

IJmuiden - Sinds afgelopen maand zit op de Kennemerlaan een letterlijk 
heerlijke zaak. Tasty Time. Met een enorm breed assortiment gebak en 
taarten. Al het lekkers waarop je wil trakteren, bij elke feestelijke of 
gewoon doordeweekse gelegenheid, thuis of op het werk. Origineel en 
heel vers.

Tasty Time maakt er geen punt van

Serdar en Jennifer van Tasty Time maken een féést van gebak en taart. 
Foto: Jeroen van Duijn

Vervolg voorpaginaverhaal

Het was zaterdag in het theaterge-
bouw een komen en gaan van zowel 
bezoekers als koorleden. Een half jaar 
geleden waren de deelnemende 
groepen benaderd om medewerking 
te verlenen aan dit evenement. Een 
prima kans om zich aan een groot 
publiek te presenteren en hun even-
tuele activiteiten te promoten. 
Bovendien zijn diverse koren en 
verenigingen op zoek naar nieuwe 
leden, dus er werd ook volop 
geworven. Over de belangstelling 
viel niets te klagen, want de grote 
theaterzaal zat behoorlijk vol. Mooi 
voor zowel de organisatoren als de 
deelnemende koren was het om te 
constateren dat er een soort kruisbe-
stuiving plaatsvond. Bezoekers die 
speci�ek voor een bepaald koor 
waren gekomen, bleven daarna 
gewoon zitten en waren blij verrast 
over het optreden van het volgende 
koor, vertelt bestuurslid Loekie 
Hopman. We spreken haar in de foyer 
van de Stadsschouwburg terwijl het 
programma in volle gang is. Ze is er 
het centrale aanspreekpunt voor 
iedereen die iets te vragen heeft over 
het evenement.

Haar collega-bestuurslid Lex jansen 
bevindt zich achter het podium 
tussen de coulissen. Het is zijn taak 
om alle optredens aan te kondigen. 
Onder zijn leiding is een half jaar 
geleden het projectteam opgezet dat 
zich ging bezighouden met de opzet 
van het festival. In de weken vooraf-
gaand aan de uitvoering heeft hij 
persoonlijk alle betrokken koren 
bezocht om de laatste zaken door te 
spreken. Blij is Jansen met de vele 
vrijwilligers die vanuit de koren 
beschikbaar kwamen om een handje 
te helpen met de organisatie. Het is 

al met al een heel geregel, maar het 
verloopt dan ook keurig volgens het 
boekje. Halverwege de middag loopt 
de reeks optredens zelfs een paar 
minuten voor op schema. Voor de 
presentator geen probleem, dat 
geeft hem wat extra tijd om met de 
woordvoerder van een koor in 
gesprek te gaan. Overigens is het 
VG-festival ‘Zang’ het eerste van twee 
vergelijkbare evenementen. Waar dit 
keer alleen zangers op het podium 
stonden, zullen op 4 november ook 
muzikanten hun beste beentje voor 
zetten. Dan draait het namelijk vooral 
om de vele orkesten die de 
gemeente Velsen rijk is.

Het organiseren van een grootschalig 
evenement als dit is niet eenvoudig. 
Je hebt er voldoende vrijwilligers 
voor nodig, maar ook een �inke zak 
met geld. Immers, het theaterge-
bouw moet voor een hele dag afge-
huurd worden en dat is niet goed-
koop. Weliswaar is de theaterdirectie 
de organisatie in �nanciële zin �ink 
tegemoetgekomen, maar het geld 
moet er natuurlijk wel zijn. Daarom 
heeft het bestuur diverse fondsen 
om een bijdrage gevraagd. Met twee 
voormalig wethouders binnen de 
gelederen, kent men bij de Velser 
Gemeenschap goed de weg. Op de 
achterzijde van het programma-
boekje, dat zaterdag werd uitge-
deeld, prijken de namen van het 
Haarlemsche Muziekfonds, de 
Hofstee Stichting, Lions Velsen, het 
Prins Bernhard Cultuurfonds, de 
Rotary Club Velsen, het VSBfonds, de 
J.C. Ruigrok Stichting, de Stads-
schouwburg Velsen en de gemeente 
Velsen. 
Wie meer wil weten over het werk 
van de culturele vereniging, kan hier-
voor op www.develsergemeenschap.
nl terecht.

Mooie kruisbestuiving 
op het VG-festival ‘Zang’.

Na maanden voorbereiding was het dan ook een geslaagd evenement. 
Foto: FishEye. events|Jaap Bakker

Velsen - De werkgroep Inspiratie van 
de PKN kerk van Santpoort en Velser-
broek organiseert weer stiltewande-
lingen. Elke 2 weken tot de zomerva-
kantie wordt op zaterdagochtend om 
9.30 uur bij de ingang (bij de �etsen) 
van Duin en Kruidberg verzameld. 
Dan maken ze met de groep een 
wandeling van ongeveer drie kwar-
tier in stilte, waarbij ze halverwege 
een inspirerend verhaal of gedicht 

horen, waar de rest van de wande-
ling over nagedacht kan worden. 
Het gaat om de volgende data: 20 
mei, 17 juni, 3 juni en 1 juli. U kunt 
alle keren komen, maar dit ook per 
keer besluiten. 
Opgeven kan bij Margreet Baal-
bergen (margreetenpaul@quicknet.
nl), dan Maar het hoeft niet. Iedereen 
is van harte welkom om mee te 
lopen!

Stiltewandelingen
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Door Arita Immerzeel

De projectweek waarin �jnstof in de 
omgeving gemeten gaat worden, 
startte maandag op de sfeervol 
gerestaureerde zolder van het mooie 
schoolgebouw aan de Briniostraat. 
Wethouder Sebastian Dinjens, onder 
meer binnen onze gemeente verant-
woordelijk voor milieu en het 
Programma Luchtkwaliteit, opende 
maandag deze projectweek door een 
presentatie aan de leerlingen HAVO / 
VWO 3e klas te geven.

Vakoverstijgende projectweek
,,Hoe doe je wetenschappelijk onder-
zoek? Dat is de vaardigheid die wij 
met deze projectweek beogen te 
onderwijzen,” aldus Paul van 
Schagen, docent scheikunde. Af en 
toe tracht hij op zijn vingers te �uiten 
om de aandacht te vangen van de 
groep leerlingen. Het levert hem bij 
een geslaagde poging een applaus 

op. Ėn de aandacht waar het om te 
doen is. ,,Er zijn vijf hypermoderne 
sensoren uitgereikt aan leerlingen, 
waarmee zij �jnstof kunnen meten, 
door deze aan hun �ets te beves-
tigen. Dan zijn het zogenaamde snuf-
fel�etsen geworden. Bij het onder-
zoek krijgen we hulp van Globe 
Science School, die onderzoek en 
onderwijs samenbrengt.” Gepensio-
neerd docent natuurkunde, mede-
werker voor Globe, Ton Reckman, zelf 
al jaren in het bezit van een snu�el-
�ets, is maandag ook bij de aanvang 
om 9.00 uur aanwezig. De Amster-
dammer, opgegroeid in Santpoort-
Noord, is al 25 jaar bezig met �jnstof.

Globe
Globe is een internationaal onder-
zoeksnetwerk, dat het milieu onder-
zoekt. Samen met het RIVM is in 2020 
een �jnstofcampagne opgezet, 
waarbij middelbare scholen in het 
hele land �jnstof meten en zo 

bijdragen aan het dataportaal Samen 
Meten van het RIVM. Globe heeft in 
2021 op twee scholen proefgedraaid 
met snu�el�etsen, waarbij een 
sensor om luchtkwaliteit te meten 
aan het stuur bevestigd is. Provincie 
Noord-Holland heeft dit schooljaar 
vijf scholen uitgenodigd om deel te 
nemen. Het Vellesan College is één 
van die vijf Noord-Hollandse scholen.

Les van de wethouder
Wethouder Sebastian deelt deze 
maandag aan de hand van een 
PowerPointpresentatie zijn kennis 
aan de leerlingen. ,,Het verschil 
tussen een zandkorrel en een �jnstof-
deeltje is, dat een zandkorrel 9 keer 
zo groot is. Fijnstof zie je niet. Het 
komt in de longen en zo in de bloed-
baan. De niet natuurlijke �jnstof 
wordt geproduceerd door ons huis-
houden, de industrie, het verkeer, de 
binnenvaart, bouwmachines en onze 
houtstook. Houtstook produceert 
zelfs maar liefst 25% van alle �jnstof. 
En het draagt ver, tot zelfs tot in het 
buitenland. En al wordt de gemeten 
concentratie �jnstof steeds minder 
en minder, het gehalte �jnstof is nog 
steeds te hoog. Denk aan Tata Steel 

en de binnenvaart, het moet veel 
lager, want het is niet gezond,” aldus 
betoogt de wethouder.
,,Ik ben hier de wethouder van 
milieu, maar je kan mij ook de 
wethouder van luchtkwaliteit 
noemen. Er is veel gezondheidswinst 
te boeken, door de �jnstofconcen-
tratie omlaag te brengen. Strengere 
regels, dwangsommen, milieuzones, 

campagnes tegen bijvoorbeeld 
houtstook en dat bussen zonder 
uitstoot rijden, dat is al in volle gang.”
De leerlingen gaan zich goed geïn-
formeerd buigen over dit probleem, 
zoveel is wel duidelijk geworden 
deze maandag. Meer informatie: 
www.globenederland.nl, 
https://hollandse-luchten.org, 
www.vellesancollege.nl. 

Vellesan ollege gaat fijnstof meten
IJmuiden - De leerlingen van klas 3 HAVO/VWO van het Vellesan College 
gaan de hoeveelheden �jnstof in IJmuiden meten. Ze doen dat in het 
kader van een projectweek over luchtkwaliteit. Hiervoor krijgen de leer-
lingen onder anderen ondersteuning van experts van Globe en Hollandse 
Luchten.

Wethouder Sebastian Dinjes geeft een gastles over luchtkwaliteit aan klas 3 van 
HAVO / VWOvan het Vellesan College. Foto: Arita Immerzeel

Ieteke gaat kinderen voor wie traktaties niet zo vanzelfsprekend zijn verrassen.
Foto: aangeleverd

In plaats van zelf te trakteren, want 
dat hoort bij een blije gebeurtenis, 
hebben eigenaren Fedor en Anne-
marie een ander besluit genomen.
In Nederland zijn er ieder jaar 
kinderen die hun verjaardag niet 
kunnen vieren, omdat er thuis geen 
geld voor is. Stichting Jarige Job 
helpt deze kinderen door het geven 
van een verjaardagsbox. Hierin zit 
alles wat nodig is voor een echte 
verjaardag, thuis én op school! Ieteke 
wil samen met hun klanten geld hier-
voor inzamelen. Op 19 en 20 mei 
aanstaande doneren ze zelf 10 
procent van hun opbrengst aan deze 
stichting en samen met donaties van 
klanten hopen ze heel veel boxen 
mogelijk te maken.

Annemarie zegt: ,,In die boxen ter 
waarde van 35 euro zit echt alles wat 

je nodig hebt als kind om je 
verjaardag feestelijk te maken. Een 
groot en een klein cadeautje, een 
leesboek, traktaties voor de klas en 
de ju�en of meesters, slingers en 
ballonnen en zelfs aan een gezellig 
verjaardagsmaaltje is gedacht.’’ 
Doneren kan door de QR code te 
scannen in de winkel en via sociale 
media wordt een link naar een ‘Tikkie’ 
verspreid.
Zo krijgt hun slogan: ‘snoepen moet 
je een goed gevoel geven’ een 
bijzondere invulling. 
Snoepwinkel Ieteke vind je aan de 
Hoofdstraat 196a en is open op 
vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur en 
zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. Kijk 
ook op facebook en instragram bij 
‘snoepwinkel ieteke’ en op https://
stichtingjarigejob.nl/. Want ieder 
kind verdient een verjaardag.

Ieteke trakteert kinderen 
die niet kunnen trakteren
Santpoort - Snoepwinkel Ieteke opende twee jaar geleden. Een nostal-
gisch snoepwinkeltje dat tot de nok toe gevuld is met potten met 
bijzonder snoepgoed. Zo’n winkeltje waar kinderen, en ook hun ouders 
en opa’s en oma’s, niet voorbij kunnen lopen, zo bleek in die twee jaar.

Het positieve e�ect van de lach
Als we het over gezondheid hebben 
of als we gezond(er) willen worden, 
denken we vaak aan goed eten en 
onder andere aan voldoende 
bewegen. Natuurlijk zijn deze 
factoren van grote invloed op ons 
lichaam, voeding is ten slotte onze 
brandstof en biedt ons de bouw-
stenen van onze cellen. Maar we 
kunnen zoveel meer voor onze 
gezondheid en/of ons herstel doen. 
Uit onderzoek van een ziekenhuis in 
Atlanta blijkt dat het e�ect van een 
lachkamer van grote invloed is op 
het herstel. Naast de psychologische 
voordelen, bleek na onderzoek ook 
dat lachen een groot aantal fysiologi-

sche voordelen had. Zo was er een 
duidelijke daling van de bloeddruk te 
zien, spierspanning verminderde en 
de luchtwegen functioneerden beter 
omdat er een verhoogde opname 
van zuurstof te zien was.
En misschien nog wel het krachtigste 
van alles: de positieve kracht van 
humor maakte dat mensen een goed 
gevoel over zichzelf kregen, wat de 
stress weer reduceerde.

Maarten Vos en de lachworkshop
Op 22 mei van geeft Maarten Vos een 
actieve presentatie over zijn boek De 
kracht van de lach. Maarten is al 18 
jaar lachcoach en geeft al die jaren 
lachsessies. Er wordt niet om 

IJmuiden - In de Bibliotheek is het in aansluiting op het beleid van de 
gemeente over positieve gezondheid, de maand van de vitaliteit. Met 
diverse workshops over gezonder, positiever leven. Zo is er gedanst voor 
55+ met een docent van KunstForm Danceworks, zijn er inloopspreek-
uren voor mensen met een gehoor of visuele beperking en is er 22 mei 
een gratis lachworkshop van Maarten Vos. Behalve dat het zeer aange-
naam is blijkt lachen namelijk ook heel gezond!

Lachen is gezond

Lachen is écht gezond. Foto: 
aangeleverd

grappen gelachen. Er wordt zonder 
reden gelachen. Omdat lachen 
gezond is, goed tegen stress. En 
vooral, van lachen blijf je positief. In 
deze presentatie vertelt hij waarom 
hij dat is gaan doen, waarom lachen 
gezond is. En er zullen ook enkele 
oefeningen gedaan worden om 
kennis te maken met zijn werkwijze.
Kom je ook lachen? 22 mei in Biblio-
theek IJmuiden van 11.00 - 12.00 uur. 
De toegang is gratis.

De populaire kippenworkshop
van Welkoop Santpoort is er weer

Praktische workshop
Een specialist leidt de workshop 
waarin deelnemers antwoord krijgen 
op vragen als: ‘Waarom nemen 
kippen een zandbad?’ en ‘Wat heeft 
een schoon nest met lekkere eieren 
te maken?’. Andere onderwerpen die 
aan bod komen zijn voeding, huis-
vesting, gedrag en de juiste keuze 
voor een bepaald soort kip. Deelne-
mers leren in de praktijk hoe ze een 
kip het beste beetpakken en hoe ze 

zelf de gezondheid van hun dieren 
kunnen checken. Al jaren worden de 
kippenworkshops van Welkoop druk 
bezocht en erg goed gewaardeerd. 
Niet alleen beginnende hobbykip-
penhouders zijn enthousiast, ook de 
meer ervaren deelnemers steken er 
veel van op.

De workshop wordt in de winkel zelf 
georganiseerd. Deelnemers kunnen 
op die manier na de workshop 

meteen inkopen doen. Welkoop 
heeft een breed assortiment van 
voeding en accessoires tot hokken 
en gezondheidsproducten. Zoals 
bijvoorbeeld de complete pluimvee-
voedingslijn onder het eigen, voor-
delige huismerk. Uniek en erg popu-
lair is de complete Biologische 
kippenvoerlijn.

Waar en wanneer
De kippenworkshop wordt op 
woensdag 31 mei gehouden om 
19.00 uur. Aanmelden kan uitsluitend 
via welkoop.nl/kippenworkshop. 
Voor deze workshop zijn slechts 35 
plaatsen beschikbaar en vol is vol. 
Kosten voor deelname zijn 17,50 
euro (12,50 voor klantenpashouders). 

Santpoort - Voor iedereen die meer wil weten over het hobbymatig 
houden van kippen organiseert Welkoop Santpoort dit jaar weer een 
kippenworkshop. Beginnende en meer ervaren hobbykippenhouders 
leren in één avond alles wat ze moeten weten over kippen. De workshop 
wordt gehouden op woensdagavond 31 mei er zijn 35 plaatsen 
beschikbaar.
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Wie de cijfers erop naslaat, ziet dat 
de gemeente Velsen in 2022 een 
positief resultaat van maar liefst 19 
miljoen euro heeft bereikt. Dat deed 
ook bij de wethouder zelf in eerste 
instantie de wenkbrauwen fronsen: 
,,Je vraagt je dan af of er totaal 
verkeerd begroot is, als je zo’n 
bedrag overhoudt. Maar er zit een 
bedrag van 7 miljoen euro in aan 
niet-gerealiseerde uitgaven, die we 
alsnog in 2023 doen.’’ 

Ook voor het dan nog overblijvende 
positieve saldo zijn grotendeels 
goede verklaringen te vinden. Zo 
kreeg de gemeente Velsen eind 2022 
een bedrag van ongeveer 3,5 miljoen 
euro uitgekeerd van het Rijk als 
compensatie voor het huisvesten van 
een grote groep vluchtelingen op 
het schip Silja Europa. Dat bedrag 
was niet begroot, maar zal uiteinde-
lijk door de gemeente worden 
ingezet om te investeren in het dorp 
Velsen-Noord. Ook bleek bij de circu-
laires van het Rijk in september en 
december vorig jaar dat de 
gemeente Velsen er iets gunstiger 
uitkwam dan was voorzien, dit 

leverde een voordeel van 2 miljoen 
euro op.

Energietoeslagen
Een ander opvallend detail is het 
beschikbare budget voor het 
uitkeren van energietoeslagen. De 
gemeente ontving hiervoor een 
geldbedrag vanuit het Rijk, geba-
seerd op het verwachte aantal 
aanvragen voor energietoeslag. Nu 
blijkt dat minder mensen deze 
toeslag hebben aangevraagd dan 
was voorspeld en ook daardoor hield 
de gemeente geld in de knip. 

Verwoort: ,,Als je alles doorrekent, 
resteert uiteindelijk een bedrag van 8 
miljoen euro over dat echt over is en 
dat storten we in de algemene 
reserve. Onze weerstandsratio stijgt 
daardoor naar 2,8 en de provincie 
hanteert daarvoor een minimum van 
1,0 dus we staan er goed voor.’’ 
Hoewel de meeste afwijkingen in de 
begroting dus redelijk goed 
verklaard kunnen worden, vragen de 
cijfers wel om een kritische nacon-
trole: ,,We gaan sommige dingen 
nakijken, om te zien of we die 

misschien anders moeten begroten. 
In het algemeen nemen de kosten in 
het sociaal domein toe, maar toch 
zien we dat er onderaan de streep 
geld overblijft in die portefeuille. 
Daarom gaan we per domein 
bekijken waar de verschillen zitten.’’

Onduidelijke toekomst
Veel onduidelijkheid is er nog over 
de periode na 2025. De huidige rege-
ring stelt zich op het standpunt niet 
over het eigen graf heen te willen 
regeren. Daarom weten de 
gemeenten nog steeds niet op welke 
bedragen ze vanaf 2026 mogen 
rekenen. Ook in Velsen bevindt de 
wethouder �nanciën zich hierdoor in 
een spagaat: ,,We hebben een schat-
ting gemaakt van wat de algemene 
uitkering vanuit het Rijk in 2026 zou 
kunnen zijn. Maar dat bedrag mogen 
we van de provincie niet meenemen 
in de begroting. Als we dat inderdaad 
niet doen, hebben we zowel in 2026 
als in 2027 een gat van 7,5 miljoen 
euro. Daarom stellen we voor om het 
bedrag voor 75% in te boeken.’’ En er 
is nog iets dat zorgen baart: het Rijk 
hanteert het zogenoemde trap-op-
trap-af-systeem voor het bepalen 
van de hoogte van de uitkeringen 
aan de gemeenten. Simpel gezegd: 
als het Rijk minder gaat uitgeven, 
krijgen de gemeenten ook minder. 
Verwoort: ,,Als het Rijk de gemeenten 
bezuinigingen oplegt, wordt het 
misschien tijd om met hooivorken en 
fakkels naar Den Haag te gaan.’’

Velsen - De gemeente Velsen is in �nancieel opzicht meer solide dan in de 
afgelopen jaren. Met die positieve mededeling kwam wethouder Jeroen 
Verwoort (�nanciën) donderdag bij de presentatie van de jaarstukken 
over 2022 en de perspectiefnota tot en met 2027. Ten opzichte van de 
begroting die voor 2022 was opgesteld, heeft de gemeente behoorlijk 
wat geld overgehouden. Voor een deel betreft het gelden die in 2023 
alsnog ingezet worden, omdat de betre�ende projecten doorgeschoven 
werden.

Wethouder financiën verklaart 
begrotingsoverschot van 19 miljoen euro

In het kader van het thema ‘Rauwe 
kunst’ wordt een theater van zeecon-
tainers gebouwd waar vooral klein-
kunst te vinden is, met veel stand-up 
comedy. Met niemand minder dan 
de bekende IJmuidense comedian 
Arie Koomen. Tijdens het Havenfes-
tival IJmuiden staat de Trawlerkade 
twee dagen volledig in het teken van 
kunst, cultuur, de visserij en de 
havens. Neem een kijkje op de 
schepen die aan de kade liggen en 
geniet van lokaal en professioneel 
entertainment. Beleef de haven, 
maak een rondvaart, geniet van 
Noordzeevis uit IJmuiden en laat je 
verrassen door rauwe kunst. 

Morgenster en Aphrodite
Ook dit jaar liggen er weer prachtige 
schepen aan de kade. Een daarvan is 
de Aphrodite. Dit schip is een dwars 
getuigd brik met 17 zeilen. Het 
Nederlandse tall ship De Morgenster 
heeft ook laten weten graag weer 
aanwezig te zijn op het festival. Ze 
werd in 1919 gebouwd als haring-
logger onder de naam De Vrouw 
Maria. 

Rauwe kunst
Tijdens het gratis toegankelijke 
festival staat centraal waar we in 
IJmuiden trots op zijn en een van de 
aspecten die onze havenplaats 
symboliseert; de rauwe, iconische 
kunst. Dit laten we zien in het decor 
van het festivalterrein en op het 
IJmuiden Rauw aan Zee-plein. In 

aanloop naar het festival wordt een 
kunstproject opgepakt met scholen 
en er is een fototentoonstelling die 
de rauwe schoonheid van IJmuiden 
laat zien. Vijftien lokale fotografen 
hebben hun mooiste foto’s inge-
stuurd en daarvan een reizende 
expositie samengesteld. Er is natuur-
lijk ook weer een gezellige markt met 
lokale musea en 25 kramen van 
verenigingen en stichtingen en 
ondernemers uit de omgeving.

De Vuilnismannen en MeneerTjes 
SlodDe & Vos 
In samenwerking met Stadsschouw-
burg & Filmtheater Velsen heeft het 
festival dit jaar een extra impuls 
gegeven aan de culturele program-
mering. Op zaterdagmiddag kun je 
kijken naar De Vuilnismannen met 
‘Trommelen op Rommel’. De aller-
kleinsten kunnen op zondag 
genieten van MeneerTjes SlodDe & 
Vos. Een gek, ondeugend duo 
bestaande uit rasmuzikant Llewy en 
begenadigd producer Delly. 

Vrijwilligers
Het Havenfestival wordt georgani-
seerd door de Stichting Havenfestival 
IJmuiden in samenwerking met part-
ners en een groot aantal vrijwilligers. 
Wil je een steentje bijdragen aan dit 
unieke festival? Mail dan naar vrijwil-
ligers@havenfestivalijmuiden.nl. 
Vanaf eind mei is het volledige 
programma te vinden op havenfesti-
valijmuiden.nl.

Bintangs en Arie Koomen 
op Havenfestival IJmuiden
Velsen - Vier podia met veelal regionaal entertainment: dat is de formule 
van het HavenfestivalIJmuiden op 24 en 25 juni 2023. Het aanbod is 
breed, van Shantykoor tot rockband, waaronder een van de oudste 
popgroepen van Nederland: de Bintangs uit Beverwijk.

De Bintangs mogen natuurlijk niet ontbreken op het Havenfestival. 
Foto: Marjolijn Jansen

Verhalen uit en over de wijk, onbe-
kende en bekende plekken, bijzon-
dere gebouwen, muziek, cultuur, 
geschiedenis, natuur, politiek en 
beroepen. De vaste gasten van Kijk in 
de Wijk zijn Erik Baalbergen, Hans 
Koelemij, Louis ‘t Hart, Giel Twisk, 
John van Opijnen, Marlenne Schrijver 
en Lydia Moreira.
De vaste gasten zullen iedere week 
rouleren en achter de microfoon 

kruipen om een bepaald onderwerp 
te behandelen. Zoals de geschie-
denis van IJmuiden, Oud-IJmuiden 
en Forteiland, maar ook de gezond-
heidszorg, stadsplannen, vernieu-
wing en onderhoud, verduurzaming 
en evenementen komen aan bod. De 
wijk op z’n puurst.

Op zaterdag 20 mei om kwart voor 
11 belt Chris Schrijver met Welzijns-

werkster Lydia Moreira voor het 
laatste nieuws over de buurthuisacti-
viteiten en tussen 11.00 en 12.00 uur 
zal Marlenne Schrijver voor de eerste 
keer vaste gast John van Opijnen 
interviewen. John is werkzaam als 
voorzitter van de Huurdersraad van 
Woningcorporatie Woningbedrijf 
Velsen, gids op de sluis en voormalig 
gids op het Forteiland.
Geïnteresseerden kunnen voor 7.50 
euro bij het Zee- en Havenmuseum 
een exursie boeken waar zij eerst een 
presentatie krijgen over de bouw van 
de sluis en dan met John van Opijnen 
een wandeling en uitleg krijgen over 
de sluis.

Velsen - Vanaf zaterdag 20 mei 2023 van 10.00 tot 12.00 uur presenteren 
Chris Schrijver en Richard van Dorp het nieuwe radioprogramma Kijk in 
de Wijk bij RTV Seaport. Zij gaan werken met een team van vaste gasten 
die ieder een eigen specialiteit hebben en hun verhaal vertellen. En op 
geheel eigen wijze: uit het hart, ontroerend, met humor en vol trots.

Radioprogramma Kijk in de Wijk
De vaste gasten zullen iedere week rouleren. Foto: Erik Baalbergen

IJmuiden - Wie opgeleid wil worden 
tot gids op het mooie Forteiland 
IJmuiden, kan nu zijn of haar kans 
pakken. Er zijn opleidingsplekken 
beschikbaar om tot gids te worden 
opgeleid. In de functie van gids 
verzorg je cultuurhistorische rondlei-
dingen op het vier hectare grote 
eiland tussen de pieren. Er zijn 
diverse openstellingen voor publiek, 
met name op zondagen, waarop 
gidsen rondleidingen op maat 
verzorgen. Uiteraard wordt er reke-

ning gehouden met de beschikbaar-
heid van een gids. Het gaat bij het 
rondleiden overigens niet om feiten-
kennis alleen; in het Oud-Hollandse 
fort de verhalen vertellen bij sporen 
van 135 jaar gebruik, maakt van een 
rondleiding een uniek uitje voor de 
bezoekers. 
Meer informatie: Vereniging Fortei-
land IJmuiden
Secretariaat: Leo Knape tel. 
06-36113209. 
www.forteilandijmuiden.com. 

Vereniging Forteiland IJmuiden 
is op zoek naar vrijwilligers
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Door Ingeborg Baumann

Jim de Groot vertelt: ,,Het transport-
bedrijf Overdorp (familienaam) 
begint in december 1917 in Velsen-
Noord en verhuist in de jaren ‘30 
naar IJmuiden-Oost. Na WO2 gaat 
het bedrijf in 1955 naar de Ampère-
straat en in 1972 wordt het -nog 
bestaande- pand aan de Brons-
straat 33 erbij betrokken. Hier blijft 
het bedrijf actief tot eind december 
1997. Het doek valt als het bedrijf 
Overdorp wordt overgenomen 
door transportbedrijf Koops uit 
Spakenburg-Bunsschoten.

De Geul
Omdat de verbinding tussen de 
Dokweg en de Kanaaldijk in 
IJmuiden, middels De Geul, pas 
begin jaren ‘90 tot stand komt 

rijden de vrachtwagens van Over-
dorp dagelijks dwars door 
IJmuiden, met de Lange Nieuw-
straat als grootste uitdaging.
Als Overdorp begin 1977 gaat 
rijden met trucks van het Ameri-
kaanse merk Mack is ongemerkt 
een stuk reclame aangekocht die 
het bedrijf nog meer aanzien 
verschafte in Europa. Als in 1980 de 
laatste Mack uit een serie van 23 
stuks wordt afgeleverd en nummer 
90 op de deuren geplakt krijgt 
denkt menigeen dat Overdorp wel 
bijna 100 trucks van dit merk heeft 
rijden. Niets is minder waar; de 
nummering is het gevolg van het 
nummeren van het totale aantal 
trucks in het wagenpark, waarvan 
de Mack’s slechts éénvierde deel 
zijn.
Omdat ik met mijn vader, chau�eur 

op de Mack nummer 22, heel veel 
vakanties heb meegereden en veel 
heb gezien van Europa in mijn 
tienerjaren heb ik later het plan 
gekregen hierover een boek te 
schrijven. Ik ben begonnen met het 
verzamelen van foto’s in 2005 en 
ben eind 2015 begonnen met het 
samenstellen van het boek. De 
eerste versie was in maart 2016 af. 
In 2017 heb ik er nog een paar 
hoofdstukken aan toegevoegd. In 
2018 ben ik met het manuscript 
naar een uitgever gestapt, maar die 
zag er geen brood in. In mei 2021 
kwam ik in contact met de huidige 
uitgever en nu, twee jaar later, is het 
resultaat daar.’’

Intussen wordt er gefotografeerd, 
er worden herinneringen opge-
haald door oud-werknemers en 
familieleden en het boek gaat grif 
van de hand. 
Het boek is te koop via de site www.
transportboek.nl en heeft als ISBN 
nummer: 9 789090 371245. De prijs 
is 35 euro en het is een gebonden 
boek met heel veel foto’s en mooie 
verhalen. 

IJmuiden - Er was veel te doen afgelopen weekend in Velsen op allerlei 
vlakken. En het was mooi weer natuurlijk. Maar in plaats van naar het 
terras of strand te gaan waren tientallen mensen verzameld in de Brons-
straat in IJmuiden. Daar waar tot 1997 transportbedrijf Overdorp de 
vrachtwagens van hot naar her stuurde. Die zaterdagmiddag werd ook 
het boek: ’De Mack 88 is back’, gepresenteerd. Het boek van Jim de Groot 
is een ode aan de 23 vrachtwagens die Overdorp ooit in zijn vloot had.

De Mack 88 is Back
Het boek van Jim de Groot is een ode aan de 23 vrachtwagens die Overdorp ooit in zijn vloot had. Foto: Je�rey Koper

Velserbroek - Op 22 mei 2023 orga-
niseert Alzheimer Nederland afdeling 
Midden-Kennemerland een 
Alzheimer Trefpunt (Alzheimer Café) 
in de Velserbroek. Deze bijeenkom-
sten zullen een keer per maand 
plaatsvinden. 
In dit Trefpunt staan de ervaringen 
van mantelzorgers centraal. Hoe 
voorkom je dat je als mantelzorger 
overbelast raakt en hoe vraag je hulp 
aan anderen?
Als je partner dementie krijgt, word 
je mantelzorger. Of je dat nu wilt of 
niet. Vaak is mantelzorger zijn zwaar, 
zeker als je alleen voor staat. Hulp 
vragen is niet altijd even 
gemakkelijk.
Te gast is een mantelzorger die zijn 
verhaal deelt. Het gaat over hulp 
vragen, hoe je dat kan doen, maar 
ook hoe moeilijk het vaak is. En wat 
de gevolgen kunnen zijn als je er 
alleen voor staat. Verder zal namens 
Centrum Mantelzorg Annelies 

Delsman aanwezig zijn. Zij zal ingaan 
op het begrip ‘vraagverlegenheid’. De 
gespreksleiding is in handen van Ron 
Viergever, bestuurslid van de afde-
ling Midden Kennemerland en erva-
ringsdeskundige rond mantelzorg.

Wat kunnen de bezoekers 
verwachten?
De bezoekers krijgen goede infor-
matie van deskundigen en van 
mensen die met dementie omgaan. 
Na de inleiding op het thema gaat de 
zaal met elkaar in gesprek, is er 
ruimte om eigen ervaringen uit te 
wisselen en kunnen er vragen 
worden gesteld, ook over andere 
onderwerpen. Ook is er een informa-
tietafel met brochures van Alzheimer 
Nederland. 
De toegang is gratis, iedereen is 
welkom en vooraf aanmelden is niet 
nodig. Inloop vanaf 19.00 uur, de 
Hofstede, Aletta Jacobstraat 227 in 
Velserbroek.

Alzheimer Trefpunt in 
Wijkcentrum De Hofstede

Het Sociaal Wijkteam van Velsen orga-
niseert daarom in deze periode vijf 
verschillende workshops waar iedereen 
aan mee kan doen, ook al heb je het 
nog nooit gedaan. Tijdens een intro-
ductiemiddag (inclusief lunch) maakt u 
kennis met deze workshops, aan het 
eind van de middag kunt u kiezen waar 
u zich daarna vijf weken mee bezig wil 
houden. De creatieve workshops zijn: 
schilderen, schrijven, zingen, toneel en 
fotogra�e. De startbijeenkomsten zijn 

op 27 juni in De Brulboei (IJmuiden), 4 
juli Het Terras (Santpoort Noord) en 11 
juli De Stek (Velsen Noord) van 12.30 
tot 15.30 uur. De vijf vervolg dinsdag-
middagen in de zomervakantie zijn in 
De Brulboei. Deelname is gratis en 
indien gewenst kan vervoer geregeld 
worden. Wel belangrijk dat u zich 
aanmeldt, dit kan via contact@
swtvelsen.nl of telefonisch 088 
8876970 (9.00 tot13.00 uur) vóór 20 
juni 2023.

Zomer, heerlijk… 
of toch een beetje saai?
Velsen - De meeste mensen genieten van de zomer, mooi weer en 
vakantie in het vooruitzicht. Heerlijk zou je denken. Maar dat geldt niet 
voor iedereen. Veel activiteiten en clubjes die invulling aan de dag geven 
van senioren, worden in de zomer stop gezet. Kinderen en kleinkinderen 
gaan op vakantie en dat betekent vaak een stille periode, vooral voor 
degenen die zelf niet op vakantie gaan.

www.

www.

Kijk voor meer nieuws op:

Kijk voor meer nieuws op:

Kijk voor meer nieuws op:

Kijk voor meer nieuws op:

Onder de inzenders van de 
juiste oplossing van deze 
puzzel, mogen we een mooie 
bos bloemen verloten.

De bloemen worden
beschikbaar gesteld door

Inwoners IJmond tevreden over woongenot, 
ondanks zorg over gezondheid

Dit is de hoofdconclusie van het 
rapport van het onderzoeksbureau 
Ipsos, dat de ervaringen van de inwo-
ners van de IJmond over hun leefom-
geving heeft gemeten. Het onderzoek 
is in opdracht van de provincie 
Noord-Holland uitgevoerd en vloeit 
voort uit het Programma Tata Steel 
2020-2050: Samenwerken aan een 
gezondere en veilige IJmond van de 
provincie en de IJmondgemeenten 
Beverwijk, Heemskerk en Velsen.

Reactie Gedeputeerde Staten
In een reactie op het rapport geven 
Gedeputeerde Staten (GS) aan dat zij 
met tevredenheid zien dat het meren-
deel van de inwoners met plezier in 
de IJmond woont en zelfs iets tevre-
dener over de leefomgeving is dan de 
rest van Nederland. Tegelijkertijd 
blijven de zorgen over de kwaliteit 
van de leefomgeving in relatie tot 
gezondheid groot.
GS vinden het zorgwekkend dat de 

bereidheid om klachten te melden 
nauwelijks is verbeterd in een jaar tijd, 
met als voornaamste oorzaak het 
gebrek aan vertrouwen dat er iets met 
de klacht gedaan wordt. De Omge-
vingsdienst Noordzeekanaalgebied 
(OD NZKG) is in de IJmond hét loket 
om overlast door activiteiten van 
grote bedrijven te melden, onder 
meer via een speciaal ‘Meldpunt Over-
last Tata Steel’. De OD NZKG gaat 
kijken naar mogelijke verbeterpunten 
in de vindbaarheid en afhandeling 
van klachten over Tata Steel.

Verantwoordelijkheid van 
overheid en Tata Steel
Uit de peiling blijkt ook dat inwoners 
van de IJmond de verantwoordelijk-
heid voor de leefomgeving primair bij 
de overheid leggen. GS zetten onder 
meer via het ‘Programma Tata Steel 
2020-2050: Samenwerken aan een 
gezondere en veilige IJmond’ in op 
maatregelen ter verbetering van de 

leefomgevingskwaliteit in de IJmond. 
De voortgangsrapportage over dit 
programma laat zien dat dit 
programma goed op stoom is. Maar 
het kost tijd voordat concrete resul-
taten van deze programma’s ook in de 
omgeving zichtbaar en merkbaar 
worden.
Daarnaast blijft het ook een verant-
woordelijkheid van bedrijven die acti-
viteiten uitvoeren met negatieve 
e�ecten voor de leefomgeving - met 
in de IJmond Tata Steel als belang-
rijkste speler -, om die e�ecten te 
minimaliseren. GS spreken hierover 
geregeld met Tata Steel en zetten ook 
via hun wettelijke instrumenten en 
via het Rijk in op verbetering van de 
leefomgeving van de IJmond en 
uiteindelijk vergroening van de 
staalindustrie.

Programma Tata Steel 2020-2025
Het Programma Tata Steel 2020-2050: 
Samenwerken aan een gezondere en 

veilige IJmond is door de provincie 
Noord-Holland, de gemeente Bever-
wijk, de gemeente Heemskerk en de 
gemeente Velsen gezamenlijk opge-
steld. Het bestaat uit een samenhan-
gend pakket van bestaande en 
nieuwe maatregelen, zowel voor de 
korte (periode 2020-2022) als voor de 
lange(re) termijn (2050). Voor een 
gezondere en veilige leefomgeving in 
de IJmond is een brede aanpak nodig.

Het programma in een notendop: 
meer en intensiever toezicht, aange-
scherpte vergunningen, continu 
onderzoek naar de gezondheid en de 
leefomgeving, betere communicatie 
met de omwonenden en samenwer-
king tussen de verschillende over-
heden. En op de langere termijn de 
transitie naar een innovatieve en 
duurzame staalproductie. De over-
gang van het gebruik van fossiele 
brandsto�en naar schoon waterstof 
speelt daarbij een belangrijke rol.

IJmond - ‘Inwoners van de regio IJmond zijn ondanks de zorgen over de 
veiligheid en de gezondheid erg tevreden over het woongenot. Verge-
leken met de rest van Nederland zijn zij zelfs iets tevredener. In de regio 
maken inwoners zich wél vaker zorgen of de leefomgeving veilig is voor 
de gezondheid en dan met name in Velsen en Beverwijk. Inwoners van de 
IJmond leggen de verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving in eerste 
instantie bij de overheid en niet bij Tata. Verder kan de aanpak van de 
negatieve e�ecten waar bijna iedere inwoner mee bekend is wel beter. 
Over Tata Steel hebben veel inwoners klachten die zij vaak niet of soms 
melden. Inwoners hebben namelijk weinig vertrouwen dat er iets met de 
klacht wordt gedaan. Desondanks zien bijna alle inwoners het belang 
van Tata Steel voor de werkgelegenheid in de regio.’

De VOB-kade ontvangt normaal 
gesproken kleinere schepen, dus er 
moeten maatregelen worden 
getro�en om de kade geschikt te 

maken voor een zeecruiseschip. Op 
basis van de huidige situatie en de 
voorgestelde aanpassingen bestaat 
het risico dat een zeecruiseschip bij 

sterke wind kan losraken van de 
kade. Dit veroorzaakt veiligheidsri-
sico’s voor de bewoners van het 
schip en voor schepen die in het 
kanaal varen. Ook moet het moge-
lijke e�ect van de bouwwerkzaam-
heden op de nabijgelegen Velser-
tunnel beter in kaart worden 
gebracht. Uiteindelijk besluit het 
Rijk of de locatie veilig gebruikt kan 
worden. Het Rijk heeft op basis van 
het oordeel van RWS besloten dat zij 

de veiligheidsrisico’s onacceptabel 
vindt.
Voor het maken van een nieuw plan 
schakelt het Rijk een externe advi-
seur in. Deze adviseur verkent of er 
een nieuw en veilig ontwerp voor de 
kade gemaakt kan worden, dat ook 
op korte termijn uitvoerbaar is. De 
noodopvanglocatie blijft bij deze 
optie verder hetzelfde. Alleen de 
manier waarop het schip wordt vast-
gelegd aan de kade wijzigt. Het Rijk 

had exclusieve opties op twee 
schepen, maar die verliepen. 
Daarom heeft het Centraal Orgaan 
Asielzoekers (COA) een contract met 
de eigenaar van het beoogde schip 
afgesloten. Als er op korte termijn 
een veilige manier naar voren komt 
om een zeecruiseschip aan te 
leggen, is er dus ook een schip 
beschikbaar. Lukt dat niet, dan 
komen de kleinere riviercruise-
schepen in beeld.

Velsen - De kade van de Velsen O�shore Base (VOB) in Velsen-Noord is 
niet geschikt om een groot zeecruiseschip te laten aanleggen. Ook na 
doorvoering van de aanpassingen, die de huurder van de VOB-kade heeft 
voorgesteld, zijn er veiligheidsrisico’s. Dat heeft Rijkswaterstaat (RWS) 
aan de gemeente Velsen laten weten. Er moet nu ofwel een nieuw plan op 
tafel komen voor hetzelfde cruiseschip, ofwel een plan voor het afmeren 
van meerdere riviercruiseschepen met een kleinere capaciteit.

VOB-kade niet voldoende veilig
voor aanleggen zeecruiseschip
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. inlegwerk van stukjes steen of glas; 7. virtueel
betaalmiddel; 12. AVRO, KRO en NCRV (afk.); 13. een der
Nederlandse Antillen; 14. vurig strijdpaard; 15. neon (scheik.
afk.); 17. berggeel; 19. akelig; 21. heden; 22. in buitengewone
dienst (afk.); 24. sportblessure; 27. straalvliegtuig; 28. venster-
glas; 30. raad voor economische aangelegenheden (afk.); 31.
deel van boom; 32. vogelpluim; 33. wijfjesschaap; 35. plaats in
België; 37. boerderijdier; 38. riviervis; 41. driehoekig voorzeil;
42. lichaamsdeel (mv.); 44. spraakgeluid; 46. uiting van droef-
heid; 47. pleisterspecie; 48. land in Afrika; 49. sportief; 50. jon-
gensnaam; 52. kledingstuk; 54. lawaai (hommeles); 56. vrijge-
vig; 58. verspreidingsgebied; 61. eikenschors; 62. christelijk
feest; 64. Nederlandse televisie stichting (afk.); 65. bloedvat; 67.
Pan American Airways (afk.); 68. bitter lichaamsvocht; 70. teken
(signaal); 72. vlug en snel; 73. lichtbaken voor de scheepvaart;
76. snijwerktuig; 77. laatstleden (afk.); 78. arbeid; 79. plaats in
Noord-Holland; 81. militaire rang (afk.); 82. mannetjesbij; 83.
grootste hertensoort; 84. rekenopgave; 86. regentijd in de
tropen; 87. land in Afrika.

Verticaal 1. zeer korte rok; 2. zaterdag (afk.); 3. algemene kiosk
onderneming (afk.); 4. schrijfvloeistof; 5. bewerking van melk; 6.
Duits automerk; 7. tropische vrucht; 8. openbaar vervoermiddel;
9. jongens- en meisjesnaam; 10. last- en trekdier; 11. atoom-
kerndeeltje; 16. Europese Belasting Unie (afk.); 18. roem; 20.
woonboot; 21. ontkenning; 23. Frans modehuis; 25. deel van
een fietswiel; 26. visplaats; 27. militair voertuig; 29. speler met
de meeste doelpunten; 32. opvouwbaar vervoermiddel; 34. een
klein beetje; 36. modern gekleed (chic); 37. biljartstok; 39. pres-
siemiddel van een vakbond; 40. interest; 42. uiting van vreugde;
43. dopheide; 45. voormalig Chinees leider; 46. mollengang; 51.
lichte klap; 53. asvaas; 54. plaats in Noord-Holland; 55. strook;
56. genoeg gekookt; 57. bouwsteentjes voor kinderen; 59.
levenslucht; 60. legendarische Nederlandse voetballer; 62.
keteltrommen; 63. slotwoord; 66. laagte tussen bergen; 67. iso-
latieschuim; 69. zuinige verlichting; 71. dun en mager; 73. dicht-
regel (rijm); 74. ladder; 75. Indisch rijstgerecht; 78. bijenproduct;
80. insect; 82. lidwoord; 85. titel (afk.).

,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87

78 39 13 28 60 34 18 49 66 43 71 26

4 44 69 83 32 87 11

KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. inlegwerk van stukjes steen of glas; 7. virtueel
betaalmiddel; 12. AVRO, KRO en NCRV (afk.); 13. een der
Nederlandse Antillen; 14. vurig strijdpaard; 15. neon (scheik.
afk.); 17. berggeel; 19. akelig; 21. heden; 22. in buitengewone
dienst (afk.); 24. sportblessure; 27. straalvliegtuig; 28. venster-
glas; 30. raad voor economische aangelegenheden (afk.); 31.
deel van boom; 32. vogelpluim; 33. wijfjesschaap; 35. plaats in
België; 37. boerderijdier; 38. riviervis; 41. driehoekig voorzeil;
42. lichaamsdeel (mv.); 44. spraakgeluid; 46. uiting van droef-
heid; 47. pleisterspecie; 48. land in Afrika; 49. sportief; 50. jon-
gensnaam; 52. kledingstuk; 54. lawaai (hommeles); 56. vrijge-
vig; 58. verspreidingsgebied; 61. eikenschors; 62. christelijk
feest; 64. Nederlandse televisie stichting (afk.); 65. bloedvat; 67.
Pan American Airways (afk.); 68. bitter lichaamsvocht; 70. teken
(signaal); 72. vlug en snel; 73. lichtbaken voor de scheepvaart;
76. snijwerktuig; 77. laatstleden (afk.); 78. arbeid; 79. plaats in
Noord-Holland; 81. militaire rang (afk.); 82. mannetjesbij; 83.
grootste hertensoort; 84. rekenopgave; 86. regentijd in de
tropen; 87. land in Afrika.

Verticaal 1. zeer korte rok; 2. zaterdag (afk.); 3. algemene kiosk
onderneming (afk.); 4. schrijfvloeistof; 5. bewerking van melk; 6.
Duits automerk; 7. tropische vrucht; 8. openbaar vervoermiddel;
9. jongens- en meisjesnaam; 10. last- en trekdier; 11. atoom-
kerndeeltje; 16. Europese Belasting Unie (afk.); 18. roem; 20.
woonboot; 21. ontkenning; 23. Frans modehuis; 25. deel van
een fietswiel; 26. visplaats; 27. militair voertuig; 29. speler met
de meeste doelpunten; 32. opvouwbaar vervoermiddel; 34. een
klein beetje; 36. modern gekleed (chic); 37. biljartstok; 39. pres-
siemiddel van een vakbond; 40. interest; 42. uiting van vreugde;
43. dopheide; 45. voormalig Chinees leider; 46. mollengang; 51.
lichte klap; 53. asvaas; 54. plaats in Noord-Holland; 55. strook;
56. genoeg gekookt; 57. bouwsteentjes voor kinderen; 59.
levenslucht; 60. legendarische Nederlandse voetballer; 62.
keteltrommen; 63. slotwoord; 66. laagte tussen bergen; 67. iso-
latieschuim; 69. zuinige verlichting; 71. dun en mager; 73. dicht-
regel (rijm); 74. ladder; 75. Indisch rijstgerecht; 78. bijenproduct;
80. insect; 82. lidwoord; 85. titel (afk.).

,

KRUISWOORDPUZZEL AANGEBODEN DOOR:

Gefeliciteerd!!!

De winnaar van
de puzzel is

Mevr. Demmers!

Mail de oplossing voor dinsdag 
23 mei naar puzzel@jutter.nl

13 2 60  

27 45 31 7 51 66 19 23 36 29

62 69  29 5  17 40 58 34 53

15 67 8 56 30 53  44 63 9 46 53

KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal: 1 roofvogel  6 kleinkunst  12 opnieuw  14 boom  15 
hectare  17 denkbeeldige aardcirkel  20 bijwoord  21 Ierse ver-
zetsgroep  22 in het algemeen  23 loflied  24 civiel ingenieur  25 
pl. in Italië  27 beroep  30 voegwoord  31 vleesgerecht  33 het 
oosten  35 cowboyfeest  37 vloerbedekking  38 sierdek  40 slag-
ader  42 leemte  46 plant  48 samenvatting  50 rijksgrens  51 deel 
v.e. kolenkachel  53 luizenei  54 United Nations  55 speelgoed  56 
biedt zich aan  58 zoen  59 niet even  60 vervoer  64 rijksuniversi-
teit  65 magma  66 tijding  68 Ned. schrijver  69 plant.

Verticaal: 1 pijl  2 en wel  3 veerkracht  4 melancholie  5 roem  
7 sprookjesfiguur  8 eiland in de Caribische Zee  9 kwaad  10 
rooms-katholiek  11 pl. in Italië  13 Hare Koninklijke Hoogheid  16 
zangstuk  18 havenplaats  19 soort  20 lusthof  25 lekkernij  26 
bijna altijd  28 schoeisel  29 beroep  32 chroom  34 en dergelijke  
36 grootvader  37 inkeping  39 trekdier  40 ad acta  41 nood-
voorraad  43 verfstof  44 Sovjet-Unie  45 toezicht  47 zo goed als 
nieuw  49 wand  52 Algemeen Beschaafd Nederlands  53 drink-
bakje  57 zo spoedig mogelijk  60 deel v.e. boom  61 bloeiwijze  
62 grootmoeder  63 brandgang  65 laatstleden  67 en volgende.
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Grafkosten sterk afhankelijk

van gekozen locatie

Vogelwandeling

Een wandeling door Gedenkpark Westerveld is bijzonder 
door de (historische) monumenten, maar ook door de 
vele vogelsoorten die in het park te vinden zijn.

Wij nemen u graag mee op een ontdekkingstocht. Een deskundige 
gids en vogelkenner neemt u mee langs bijzondere plekken en vertelt 
u alles over de vogels in het gedenkpark.

Wandelt u mee? 
Aanmelden kan tot 20 mei via info@bc-westerveld.nl (naam en aantal personen).

U bent van harte welkom!

Duin en Kruidbergerweg 2-6, 
1985 HG Driehuis
Postbus 45, 1970 AA IJmuiden

0255 – 51 48 43
info@bc-westerveld.nl
www.bc-westerveld.nl

Zondag 21 mei
9.00 - 12.00 uur

Uitvaartverzorging
Uitendaal

sinds 1878

Een familiebedrijf dat garant staat 
voor volledige verzorging 

van begrafenis of crematie.

warm  -  betrokken  -  persoonlijk
 jarenlange ervaring

24 uur per dag bereikbaar  
023 - 532 44 86

LAAT UW ZORG, 
ONZE ZORG ZIJN!

www.uitvaartuitendaal.nl

Een familiebedrijf dat garant staat 
voor volledige verzorging 

van begrafenis of crematie.

warm  -  betrokken  -  persoonlijk
 jarenlange ervaring

24 uur per dag bereikbaar  

Wie ervoor kiest om een overleden dierbare te 
laten begraven, komt al snel tot de conclusie 
dat de grafkosten op de ene begraafplaats 
anders zijn dan op de andere. In Zuid-Holland is 
de gemiddelde prijs voor een graf het hoogst, 
inwoners van Noord-Holland betalen gemid-
deld 4.170 euro voor een eenpersoons particu-
lier graf op een openbare begraafplaats. Hoe 
sterk de bedragen variëren, blijkt wel uit de 
volgende cijfers: Al jaren is de gemeentelijke 
begraafplaats aan de Bookholtlaan in het 

Twentse Losser de goedkoopste van ons land. 
Daar kost een graf met een looptijd van twintig 
jaar € 827. De duurste begraafplaats is de 
gemeentelijke begraafplaats Esserveld in 
Groningen. Daar ben je € 8.205 kwijt voor een 
graf met een looptijd van dertig jaar. 
De cijfers zijn ontleend aan het jaarlijkse onder-
zoek van Monuta naar graf- en crematiekosten. 
De uitvaartorganisatie bekeek hiervoor de 
tarieven van 1.701 begraafplaatsen en 112 
crematoria.

De eerste stap om te zetten, is het formeel laten 
vaststellen van de dood. Het is gebruikelijk om 
dit door de eigen huisarts te laten doen. Neem 
dus zo snel mogelijk na het overlijden contact 
met de huisarts op. Wanneer de overledene 
woonde in een zorglocatie, is dit meestal al 
geregeld. Je kunt vervolgens zelf de eerste 
handelingen verrichten, zoals het sluiten van 
de ogen van de overledene en het in de mond 
plaatsen van het kunstgebit, indien van toepas-
sing. Wacht hiermee nooit te lang, omdat het 
anders niet meer lukt. Bindt de mond van de 
overledene dicht, bijvoorbeeld met behulp van 
een sjaal. Hiermee voorkom je dat de mond 
uiteindelijk open zal blijven staan. Je mag de 
overledene zelf de laatste verzorging geven. 
Ook het thuis opbaren en kisten van de overle-
dene mag je zelf doen.

Net zoals je van een geboorte zelf aangifte 
doet, kun je ook zelf bij de gemeente aangifte 
van een overlijden doen. Je moet dan de over-
lijdensverklaring van de arts meenemen en het 

trouwboekje van de overledene, indien van 
toepassing. Je krijgt dan een akte van over-
lijden van de gemeente. De overledene kan 
desgewenst thuis opgebaard worden. Dit geldt 
ook wanneer het overlijden in een ziekenhuis 
heeft plaatsgevonden. Belangrijk is wel dat het 
lichaam goed gekoeld wordt. Vervolgens kun je 
thuis een afscheidsceremonie organiseren voor 
je familie en vrienden. Je kunt ook de lijkkist 
desgewenst zelf maken, mits je daarbij de 
wettelijke voorschriften in acht neemt. Een kist 
is overigens niet verplicht, je kunt ook kiezen 
voor een lijkwade.

Tenslotte kun je zelf de begrafenis of crematie 
regelen in overleg met de beheerders van de 
begraafplaats of het crematorium. Alles wat 
gewoonlijk door een uitvaartbegeleider gere-
geld wordt, kun je dus ook prima zelf doen. 
Bedenk hierbij wel dat het een heel geregel is, 
terwijl een professional dit dagelijks doet. Het 
is natuurlijk verreweg de goedkoopste manier 
van werken, maar in veel gevallen zullen 

mensen er vanuit het 
oogpunt van gemak veelal 
voor kiezen om het werk 
uit te besteden. Overigens 
zijn er ook uitvaartonder-
nemers die de mogelijk-
heid bieden om de uitvaart 
zelf via het internet te 
regelen. Je krijgt dan geen 
bezoek aan huis, maar je 
kunt stap voor stap alle 
benodigdheden zelf online 
in orde maken.

Mag je een uitvaart helemaal 

zelf regelen?
Wanneer je partner of een familielid komt te overlijden, zal het proces in gang moeten 
worden gezet om de uitvaart te regelen. Veelal ben je zelf als nabestaande op zo’n moment 
overmand door emoties en heb je niet veel zin om je met dit soort zaken bezig te houden. 
Bovendien ontbreekt het meestal ook aan kennis en ervaring op dit gebied. Het is dan �jn 
om te kunnen terugvallen op de expertise van een uitvaartbegeleider die je stap voor stap 
uitlegt wat er moet gebeuren en die je veel zorgen uit handen neemt. Maar je mag het 
desgewenst ook allemaal zelf regelen, zonder een uitvaartbegeleider in te schakelen.





Een plechtigheid in de prachtige natuur
van Gedenkpark Westerveld
Driehuis - Gedenkpark Westerveld aan de 
Duin- en Kruidbergerweg 2- 6 in Driehuis, is 
een bijzonder decor voor monumenten en 
graven. In de prachtige natuur kan ook een 
plechtigheid plaatsvinden; in één van de 
buitenaula’s. Verscholen tussen bomen ligt 
buitenaula Torenduin. De bankjes staan hier in 
een cirkel en bieden zitplekken voor ongeveer 
dertig gasten. Buitenaula Vijverpark is, door de 
ligging in weids graslandschap, geschikt voor 
grotere gezelschappen.  

In de buitenaula’s is het, net als binnen, moge-
lijk muziek te maken of af te spelen. Tijdens een 
buitenplechtigheid houdt Westerveld altijd een 
binnenruimte vrij voor onverwachtse buien. 

Catering in de openlucht
Napraten, met een hapje en een drankje, tussen 
bomen en de geluiden van de natuur? Na het 
afscheid nog een moment van samenzijn in de 
buitenlucht? Ook dat kan, alles is bespreekbaar. 
Meer informatie op www.bc-westerveld.nl.

De buitenaula op Gedenkpark Westerveld. Foto: aangeleverd.

AFSCHEID NEMEN IN HUISELIJKE SFEER.

Het afscheidshuis aan de Bergweg 60 in Bloemendaal 
heeft een sfeervolle en huiselijke uitstraling die na-
bestaanden in een moeilijke tijd toch een gevoel van 
warmte zal geven. Niet iedereen vindt het prettig om de 
overledene thuis op te baren, of heeft daar ruimte voor. 
Het Afscheidshuis biedt hierin een oplossing.

De familie kan eigen spulletjes neerzetten en krijgt ook 
de sleutel van het huis. Zo kunnen de nabestaanden bij 
hun dierbare zijn wanneer ze dat willen. Het Afscheidshuis 
stelt nabestaanden in de gelegenheid op intieme, 
respectvolle en persoonlijke wijze afscheid te nemen van 
een overleden dierbare.

U kunt vrijblijvend het afscheidshuis aan Bergweg 60 te 
Bloemendaal komen bekijken. Om er zeker van te zijn 
dat er voldoende tijd voor u is, willen we u vragen om 
hiervoor een afspraak te maken.

Bergweg 60
Bloemendaal
06.46223155
info@afscheidshuisbloemendaal.nl
www. afscheidshuisbloemendaal.nl

ADV Het Afscheidshuis 89,5 x 273 .indd   1 31-01-19   16:07

AFSCHEID NEMEN IN HUISELIJKE SFEER
Het afscheidshuis aan de Bergweg 60 in Bloemendaal heeft een sfeervolle en huiselijke uitstraling die 
nabestaanden in een moeilijke tijd toch een gevoel van warmte zal geven. Niet iedereen vindt het pret-
tig om de overledene thuis op te baren, of heeft daar ruimte voor. Het Afscheidshuis biedt hierin een 
oplossing.

De familie kan eigen spulletjes neerzetten en krijgt ook de sleutel van het huis. Zo kunnen de nabe-
staanden bij hun dierbare zijn wanneer ze dat willen. Het Afscheidshuis stelt nabestaanden in de gele-
genheid op intieme, respectvolle en persoonlijke wijze afscheid te nemen van een overleden dierbare.

U kunt vrijblijvend het afscheidshuis aan Bergweg 60 te Bloemendaal komen bekijken. Om er zeker van 
te zijn dat er voldoende tijd voor u is, willen we u vragen om hiervoor een afspraak te maken.

AFSCHEID NEMEN IN HUISELIJKE SFEER.

Het afscheidshuis aan de Bergweg 60 in Bloemendaal 
heeft een sfeervolle en huiselijke uitstraling die na-
bestaanden in een moeilijke tijd toch een gevoel van 
warmte zal geven. Niet iedereen vindt het prettig om de 
overledene thuis op te baren, of heeft daar ruimte voor. 
Het Afscheidshuis biedt hierin een oplossing.

De familie kan eigen spulletjes neerzetten en krijgt ook 
de sleutel van het huis. Zo kunnen de nabestaanden bij 
hun dierbare zijn wanneer ze dat willen. Het Afscheidshuis 
stelt nabestaanden in de gelegenheid op intieme, 
respectvolle en persoonlijke wijze afscheid te nemen van 
een overleden dierbare.

U kunt vrijblijvend het afscheidshuis aan Bergweg 60 te 
Bloemendaal komen bekijken. Om er zeker van te zijn 
dat er voldoende tijd voor u is, willen we u vragen om 
hiervoor een afspraak te maken.

Bergweg 60
Bloemendaal
06.46223155
info@afscheidshuisbloemendaal.nl
www. afscheidshuisbloemendaal.nl

ADV Het Afscheidshuis 89,5 x 273 .indd   1 31-01-19   16:07

AFSCHEID NEMEN IN HUISELIJKE SFEER.

Het afscheidshuis aan de Bergweg 60 in Bloemendaal 
heeft een sfeervolle en huiselijke uitstraling die na-
bestaanden in een moeilijke tijd toch een gevoel van 
warmte zal geven. Niet iedereen vindt het prettig om de 
overledene thuis op te baren, of heeft daar ruimte voor. 
Het Afscheidshuis biedt hierin een oplossing.

De familie kan eigen spulletjes neerzetten en krijgt ook 
de sleutel van het huis. Zo kunnen de nabestaanden bij 
hun dierbare zijn wanneer ze dat willen. Het Afscheidshuis 
stelt nabestaanden in de gelegenheid op intieme, 
respectvolle en persoonlijke wijze afscheid te nemen van 
een overleden dierbare.

U kunt vrijblijvend het afscheidshuis aan Bergweg 60 te 
Bloemendaal komen bekijken. Om er zeker van te zijn 
dat er voldoende tijd voor u is, willen we u vragen om 
hiervoor een afspraak te maken.

Bergweg 60
Bloemendaal
06.46223155
info@afscheidshuisbloemendaal.nl
www. afscheidshuisbloemendaal.nl

ADV Het Afscheidshuis 89,5 x 273 .indd   1 31-01-19   16:07

AFSCHEID NEMEN IN HUISELIJKE SFEER.

Het afscheidshuis aan de Bergweg 60 in Bloemendaal 
heeft een sfeervolle en huiselijke uitstraling die na-
bestaanden in een moeilijke tijd toch een gevoel van 
warmte zal geven. Niet iedereen vindt het prettig om de 
overledene thuis op te baren, of heeft daar ruimte voor. 
Het Afscheidshuis biedt hierin een oplossing.

De familie kan eigen spulletjes neerzetten en krijgt ook 
de sleutel van het huis. Zo kunnen de nabestaanden bij 
hun dierbare zijn wanneer ze dat willen. Het Afscheidshuis 
stelt nabestaanden in de gelegenheid op intieme, 
respectvolle en persoonlijke wijze afscheid te nemen van 
een overleden dierbare.

U kunt vrijblijvend het afscheidshuis aan Bergweg 60 te 
Bloemendaal komen bekijken. Om er zeker van te zijn 
dat er voldoende tijd voor u is, willen we u vragen om 
hiervoor een afspraak te maken.

Bergweg 60
Bloemendaal
06.46223155
info@afscheidshuisbloemendaal.nl
www. afscheidshuisbloemendaal.nl

ADV Het Afscheidshuis 89,5 x 273 .indd   1 31-01-19   16:07

Bergweg 60 Bloemendaal, 06.46223155, info@afscheidshuisbloemendaal.nl
www. afscheidshuisbloemendaal.nl

HANNY DE BRUIJN
U I T V A A R T V E R Z O R G I N G

Warm & Betrokken

WWW.HANNYDEBRUIJNUITVAARTVERZORGING.NL

06-38662153

info@hannydebruijnuitvaartverzorging.nl

dag en nacht bereikbaar

HANNY DE BRUIJN
U I T V A A R T V E R Z O R G I N G

Warm & Betrokken

WWW.HANNYDEBRUIJNUITVAARTVERZORGING.NL

06-38662153

info@hannydebruijnuitvaartverzorging.nl

dag en nacht bereikbaar

We denken er niet altijd over na: het regelen 
van je digitale erfenis. Wat is dat eigenlijk 
precies? Je digitale erfenis of online nalaten-
schap is eigenlijk alles wat je online achterlaat. 
Dit zijn je sociale mediakanalen, e-mails, foto’s, 
documenten en online abonnementen. Met de 
groei van het internet en sociale media is het 
belangrijk om over dit soort zaken na te 
denken. Je wil bijvoorbeeld niet dat jouw 
persoonlijke berichten in verkeerde handen 
vallen na je overlijden.  
  
Lijstje maken 
Maak een lijst van al je sociale media-accounts, 
e-mailaccounts, online bankrekeningen en 
andere online-accounts of abonnementen die 
je hebt. Voeg ook de gebruikersnaam en het 
wachtwoord toe voor elk account. Dit is van 
belang voor degene die jouw online nalaten-
schap zal regelen. Bedenk dan wie je toegang 
geeft tot deze accounts na je overlijden. Dit kan 
een familielid, vriend of een professionele partij 
als een advocaat of een executeur zijn. 

Heb je al een testament?   
Een testament is een formeel document waarin 

je onder andere ook kunt aangeven wie er 
verantwoordelijk is voor het regelen van jouw 
online nalatenschap. 
Misschien weet jij wie voor jou de aangewezen 
persoon is om bijvoorbeeld je sociale media-
accounts te sluiten. 
Het is goed om dit duidelijk aan te geven, zodat 
daar na je overlijden geen onduidelijkheid over 
is. Er zijn ook digitale testamenten beschikbaar 
die ervoor zijn ontworpen om je digitale erfenis 
te regelen. 
Hierin kun jij duidelijk aangeven wie toegang 
moet hebben tot je online-accounts na je over-
lijden en wat deze persoon hiermee moet 
doen. 

Digitale kluizen 
In alle emoties gebeurt het wel eens dat er het 
digitale deel van een nalatenschap niet nage-
dacht wordt. 
Gelukkig bestaan er vele ‘digitale kluizen’ waar 
je al je gegevens kan opslaan en ‘rechten’ kan 
toebedelen. 
Het is wel echt belangrijk om hier alvast mee 
aan de slag te gaan, zelfs als je denkt dat dit 
voor jou nog totaal niet van toepassing is.   

Regel je digitale erfenis goed!

Iedereen is van harte welkom een 
kaarsje te branden ter nagedachtenis 
aan een dierbare. Een sfeervol 
verlichte wandelroute leidt u door 
het monumentale gedenkpark langs 
gedichten en woorden van troost. 
Op verschillende plaatsen wordt live 
muziek verzorgd.

Het aantal parkeerplekken is beperkt. 
We verzoeken u om zoveel mogelijk met 
de fiets of het OV te komen.  

Kijk voor meer informatie op 
www.bc-westerveld.nl.

Woensdag
2 november 2022
18.00 - 20.00 uur

Begraafplaats & Crematorium Westerveld
Duin en Kruidbergerweg 2-6, 1985 HG Driehuis
0255 - 51 48 43
info@bc-westerveld.nl
www.bc-westerveld.nl

Gedenkavond
Westerveld

‘Een sfeervolle avond 
voor iedereen die wil 
gedenken en herinneren’

Op woensdag 2 november organi-
seert Begraafplaats & Crematorium 
Westerveld een gedenkavond. 
Van 18.00 tot 20.00 uur biedt Wester-
veld de gelegenheid om gezamenlijk 
te herdenken en in het verlichte park 
een kaarsje op te steken. Ook is er 

een sfeervolle wandelroute met 
daarlangs troostrijke gedichten en 
wordt op verschillende plaatsen live 
muziek verzorgd. 

Gezamenlijk herdenken
“Onze gedenkavond betekent veel 

voor mensen”, vertelt Monique 
Kioschis van Westerveld.
 “We merken dat mensen jaarlijks 
terugkomen. 
Ze ontmoeten vaak mensen in het 
gedenkpark, die hetzelfde 
meemaken of meegemaakt hebben. 

Dat zorgt voor saamhorigheid, want 
samen herdenken is niet alleen. 

Wij zijn heel dankbaar om zo’n mooie 
avond te mogen organiseren, en 
hopen daarmee troost te bieden aan 
de mensen die dat nodig hebben.”

Iedereen is welkom in het gedenk-
park, dat prachtig verlicht is door 
kaarsen en fakkels. Het aantal 
parkeerplekken is beperkt. We willen 
u daarom vragen zoveel mogelijk 
met de �ets of het openbaar vervoer 
te komen.

Gedenkavond Westerveld op woensdag 2 november 2022

Rondleiding & 
wandeling

Westerveld, natuurlijk 
gastvrij, u bent van 
harte welkom!

Begraafplaats & Crematorium Westerveld
Duin en Kruidbergerweg 2-6, 1985 HG Driehuis
0255 - 51 48 43
info@bc-westerveld.nl
www.bc-westerveld.nl

Als een van de van de mooiste 
gedenkparken van Nederland, vertelt 
Westerveld het verhaal van de 
eeuwigheid. Hier luisteren we naar ieder 
verhaal, naar elk mens. Denken we 
mee en nemen we zorgen uit handen.

Om iedereen kennis te laten maken 
met bijzonder Westerveld, organiseren 
we op 25 maart een rondleiding, 
waarbij we voorlichting geven en 
alle vragen beantwoorden.

We beginnen met een kopje koffi e 
of thee in Petit Café Westerveld.

Meldt u zich voor 24 maart aan 
via info@bc-westerveld.nl 
(naam en aantal personen)?

Let op: houd er rekening mee dat we een 
wandeling maken over heuvelachtig terrein.

Zaterdag 
25 maart 2023
9.30 - 12.00 uur

‘Een afscheid net zo persoonlijk als het leven zelf’

Tussen dennenbomen, midden in 
glooiend duinlandschap en vlak aan 
zee ligt Begraafplaats & Crematorium 
Westerveld. Een gedenkpark met een 
bijzondere historie, dat alle ruimte 
biedt voor een hoogwaardig afscheid 
op eigen wijze.
 “Persoonlijke wensen staan bij ons 

voorop, we luisteren naar iedere 
wens. Want een afscheid volgens 
eigen waarden, is heel belangrijk. 
Daar doen we alles aan!” vertelt 
Jessica Hof, teamleider van 
Westerveld.
“We merken dat mensen steeds 
vaker eigen ideeën hebben over hoe 

een afscheid eruit moet zien. Dat is 
toch prachtig, want een afscheid zou 
toch net zo persoonlijk mogen als 
het leven zelf? Mensen kiezen 
bijvoorbeeld voor een informeel 
afscheid, waarbij alle gasten rondom 
hun dierbare toosten op het leven. 
Of voor een plechtigheid in een van 

onze buitenaula’s, met ook hapjes en 
drankjes in de natuur. En zo zijn er 
nog zoveel mogelijkheden.” 
“Onze medewerkers van Advies & 
Zorg staan altijd klaar. We willen voor 
iedereen de tijd nemen, dus raden 
we wel aan om vooraf een afspraak 
te maken.”

Benieuwd naar Westerveld? Op 25 
maart organiseert Westerveld een 
rondleiding. Zie de advertentie of 
onze website voor meer informatie. 
Kom langs en ontdek zelf de bijzon-
dere sfeer op één van de mooiste 
plekken van Nederland.
www.bc-westerveld.nl 

Waarom? Lees dit verhaal maar: ,,Het was op 
een zaterdagmiddag de telefoon ging, meneer 
zijn moeder was overleden en hij vroeg of ik de 
uitvaart wilde doen. Ik vroeg hem of de 
schouwarts al was geweest , dat was nog niet 
het geval. Een half uurtje later werd ik weer 
gebeld, de schouwarts was geweest. 
Zijn moeder was 102 jaar oud geworden, altijd 
heeft ze in haar huis gewoond, met behulp van 
een lieve buurvrouw en haar zoon die ieder 
weekend bij haar was om zijn moeder te 
ondersteunen. 
Het zou een kleine uitvaart worden, 6 
personen. Het afscheid vond plaats in een 
Crematorium, in een 24 uurs kamer. Het 
afscheid was mooi en warm tegelijk, een 
afscheid zoals deze 102 jarige het had gewild. 

Daarbij is het niet perse de grootsheid die een 
uitvaart bijzonder maakt. Het bijzondere zit 
vaak in het kleine: Die typerende uitspraak, dat 
mooie lied, een bloem uit de tuin, de geliefde 
kleur, het lekkerste recept, het luxe koekje bij 
de ko�e tijdens de condoleance. Het is telkens 
�jn om families te kunnen helpen en inspiratie 
te geven bij een heel eigen afscheid. Ik doe 
uitvaarten in kerken, in crematoria maar ook 
gewoon thuis of in het verzorgingstehuis. Op 
mijn eigen wijze, warm en betrokken.’’

Hanny de Bruijn Uitvaartverzorging, 
06-38662153 Dag en nacht bereikbaar,
 www.hannydebruijnuitvaartverzorging.nl. 
,,Bent u niet verzekerd of elders, ik kan altijd de 
uitvaart voor u verzorgen.’’ Foto Bigstock.

Wat heb ik toch een mooi beroep
Hanny de Bruijn is uitvaartverzorger. Na een jarenlange ervaring in een dienstverlenende 
functie bij diverse zorginstellingen is haar belangstelling voor de uitvaartverzorging 
ontstaan en gegroeid. Het was een zeer bewuste keuze om haar weg in het leven op een 
andere maner te vervolgen en dat deed ze met hart en ziel.

Betrouwbaar en voor iedereen een passend afscheid.

0255-517452 Dag en nacht bereikbaar

www.aliceloeters.nl

Alice Loeters

Een gedicht
dat raakt 

Bij het verlies van een dierbare zijn er veel mogelijk-
heden om troost te bieden. Een hand op de schouder, 
samen een strandwandeling maken, een hartelijk ge-
baar, maar vooral ook een passend gedicht. Zo’n ge-
dicht biedt de mogelijkheid om het ondraaglijke van 
het verlies meer draaglijk te maken.

Er kan bijvoorbeeld een dichtregel op de rouwkaart 
komen, een gedicht kan worden voorgedragen bij het 
afscheid in de aula of bij het graf of er kan een kaartje 
worden gestuurd met een troostrijk gedicht.

Door bijzonder woordgebruik, klanken en beelden, 
kunnen in gedichten ervaringen worden uitgedrukt 
die wij zelf niet eerder onder woorden kunnen
brengen.

Zoals het gedicht van Hanna Lam met als titel
‘De mensen van voorbij’

Een fragment hieruit:
De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij
zij zijn met ons verweven.
In liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet. 
Eindregels:
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij.

Wat heb ik toch een mooi beroep
Hanny de Bruijn is uitvaartverzorger. Na een jarenlange ervaring in een dienstverle-
nende functie bij diverse zorginstellingen is haar belangstelling voor de uitvaartverzor-
ging ontstaan en gegroeid. Het was een zeer bewuste keuze om haar weg in het leven 
op een andere maner te vervolgen en dat deed ze met hart en ziel.

Waarom? Lees dit verhaal maar: ,,Het was 
op een zaterdagmiddag de telefoon ging, 
meneer zijn moeder was overleden en hij 
vroeg of ik de uitvaart wilde doen. Ik vroeg 
hem of de schouwarts al was geweest , dat 
was nog niet het geval. Een half uurtje later 
werd ik weer gebeld, de schouwarts was 
geweest. 
Zijn moeder was 102 jaar oud geworden, 
altijd heeft ze in haar huis gewoond, met 
behulp van een lieve buurvrouw en haar 
zoon die ieder weekend bij haar was om zijn 
moeder te ondersteunen. 
Het zou een kleine uitvaart worden, 6 perso-
nen. Het afscheid vond plaats in een Crema-
torium, in een 24 uurs kamer. Het afscheid 
was mooi en warm tegelijk, een afscheid 
zoals deze 102 jarige het had gewild. 

Daarbij is het niet perse de grootsheid die 
een uitvaart bijzonder maakt. Het bijzondere 
zit vaak in het kleine: 
Die typerende uitspraak, dat mooie lied, 
een bloem uit de tuin, de geliefde kleur, het 
lekkerste recept, het luxe koekje bij de ko�e 
tijdens de condoleance. 
Het is telkens �jn om families te kunnen 
helpen en inspiratie te geven bij een heel 
eigen afscheid. Ik doe uitvaarten in kerken, in 
crematoria maar ook gewoon thuis of in het 
verzorgingstehuis. 
Op mijn eigen wijze, warm en betrokken.’’
Hanny de Bruijn Uitvaartverzorging, 
06-38662153 Dag en nacht bereikbaar,
 www.hannydebruijnuitvaartverzorging.nl. 
,,Bent u niet verzekerd of elders, ik kan altijd 
de uitvaart voor u verzorgen.’’ Foto Bigstock.
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TYPISCH IJMUIDEN

In deze rubriek staan we even stil bij een typisch IJmuidens onder-
werp aan de hand van een foto en naar aanleiding van de actuali-
teit, een bijzondere gebeurtenis, een evenement of gewoon een 
van de mooie taferelen die IJmuiden biedt. In deze a�evering 
aandacht voor de Reddingbootdag 2023 bij Reddingstation 
IJmuiden.

Door Erik Baalbergen

Eens per jaar organiseert de Koninklijke Nederlandse Redding Maat-
schappij (KNRM) haar Reddingbootdag. Veel reddingstations in den 
lande openen op deze dag de deuren voor de ‘Redders aan de wal’ 
(donateurs) en andere belangstellenden. Zij kunnen rondkijken en zich 
door vrijwilligers laten informeren over het belangrijke werk van de 
redders op zee. Bij diverse reddingstations kunnen donateurs – jaren-
lang of kersvers – ook met een reddingboot meevaren, als het weer 
het toelaat en de boot niet ingezet moeten worden voor een 
reddingactie.

Het KNRM Reddingstation IJmuiden aan de Haringkade was een de 
reddingstations die afgelopen zaterdag in het kader van de Redding-
bootdag 2023 bezocht konden worden. Van 10.00 tot 16.00 uur wisten 
velen het terrein te vinden. Een klein half uur voor aanvang stonden al 
enkele tientallen bezoekers voor het hek in de rij om een ticket te 
bemachtigen voor een vroege rondvaart met een van de drie redding-
boten: de Johanna Louisa, de Dorus Rijkers of de Nh1816.

De inmiddels historische Johanna Louisa is een zogenaamde zelfrich-
tende reddingboot. Zij kwam in 1968 als opvolger van de Neeltje 
Jacoba in dienst als reddingboot voor IJmuiden. In 1993 werd zij in 
IJmuiden opgevolgd door de snelle RIB Christien en kwam ze in de 
reservevloot. (Een RIB is een zogenaamde Rigid In�atable Boat, een 
soort rubberboot met een verharde bodem.) Van 2000 tot 2006 werd 
de Johanna Louisa gestationeerd op Sint Maarten. Sinds 2006 wordt ze 
voornamelijk ingezet voor PR-doeleinden, zoals rondvaarten.

De Dorus Rijkers is sinds 1997 in dienst en werd gestationeerd in Den 
Helder. De Dorus Rijkers is nu tijdelijk de operationele reddingboot 
voor IJmuiden. De Nh1816 is sinds 2017 de reddingboot voor IJmuiden 
maar is momenteel in onderhoud. Voor de Reddingbootdag werd de 
Nh1816 nog even ingezet bij IJmuiden. Twee dagen later zou ze weer 
naar Maassluis gaan voor verder onderhoud.

Zo tegen halverwege de middag meldde KNRM IJmuiden op haar 
Facebookpagina dat alle vaartochten vol zaten. Maar naast de vaar-
tochten was er op de kant natuurlijk ook van alles te zien en te 
beleven. Zo konden diverse reddingvaartuigen en �lms worden 
bekeken, liepen redders en andere vrijwilligers rond om te vertellen 
over het reddingwerk en waren er kraampjes met informatie over de 
KNRM en de Stichting Vaarwens. Voor kinderen waren er diverse spel-
letjes en activiteiten. Zo kon onder toezicht van de Jeugdbrandweer 
de brandspuit worden bediend. De inwendige mens kwam ruim 
aanbod; de hapjes en drankjes konden onder het genot van live 
bluesmuziek worden genuttigd op het terras. In en op het water bij 
IJmuiden konden de bezoekers van Reddingbootdag 2023 genieten 
van de diverse activiteiten onder een strakblauwe hemel met aange-
naam voorjaarszonnetje!

Reddingbootdag 2023 
bij Reddingstation IJmuiden

Jong geleerd is oud gedaan. Foto: Erik Baalbergen

Santpoort - Cellist Pieter Wispelweij 
en pianist Paolo Giacometti pakken 
de traditie weer op om voor de 
donateurs van stichting ‘t Mosterd-
zaadje een concert te geven. Dat 
staat te gebeuren op vrijdag 19 mei 
om 20.00 uur. Omdat ze niemand 

willen teleurstellen vanwege een te 
grote toeloop, is besloten uit te 
wijken naar de Dorpskerk aan de 
Burgemeester Enschedélaan 65 in 
Santpoort-Noord. Inloop met ko�e 
en thee vanaf 19.30 uur. 
De Amerikaanse in Duitsland woon-

achtige pianovirtuoos Menachem 
Har-Zahav is op zondag 21 mei om 
15.00 uur te gast in ‘t Mosterd-
zaadje. Uitgevoerd worden het 
Pianoconcert No. 1 van Frédéric 
Chopin, George Gershwins ‘Rhap-
sody in Blue’ en de ‘Dance of Death’ 
van Franz Liszt. Stukken die 
vanwege de grote virtuositeit die ze 
vereisen, zelden in concertzalen te 
horen zijn. De interpretaties van 
Menachem Har-Zahav worden in de 
pers lovend beschreven en Mena-
chem wordt een pianist van wereld-
klasse genoemd. Virtuositeit is nooit 
een doel op zich, maar wordt 
gebruikt om transparante en genu-
anceerde klanklandschappen te 
creëren in dienst van de muziek. 
Meer informatie: www.menachem-
har-zahav.de. ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29, Santpoort-Noord 
023-5378625.

Toegang vrij, bijdrage wenselijk. 
www.mosterdzaadje.nl. 

Donateursconcert en meester-
pianist Menachem Har-Zahav

Menachem Har-Zahav speelt drie pianoconcerten in één concert. Foto: aangeleverd

Door Arita Immerzeel

Jubileumboek
Voorzitter Josina van der Horst 
vertelde in vogelvlucht aan de 
aanwezigen, hoe de vereniging 
honderd jaar geleden ontstond. 
,,Echtpaar De Boer en dr. Henneman 
verleenden eerste hulp na het uit de 
bocht vliegen van een automobiel 
op de Wüstelaan aan een gewonde. 

Zo is het balletje gaan rollen.” Zij riep 
een aantal mensen naar voren, om 
hen de eerste exemplaren van het 
jubileumboek ‘100 jaar vrijwilligers 
ten diepste van de samenleving’ te 
overhandigen. Daarna gaf zij het 
woord aan de burgemeester.

Complimenten
Frank Dales sprak lovende woorden. 
,,EHBO is vaak levensreddend en 

belangrijk, ook al om erger letsel te 
voorkomen. In een gemeente als 
Velsen, met de vele evenementen, is 
die rol van de EHBO alleen maar 
toegenomen. Deze vereniging is van, 
voor en door Santpoorters, zonder 
jullie geen evenementen. Behalve 
een erg leuke vereniging, zijn jullie 
meegegaan met de tijd en wordt er 
goed opgeleid.” Behalve waarde-
rende woorden van de burge-
meester, zal de vereniging ook een 
passend cadeau van Gemeente 
Velsen ontvangen. ,,Ik hoor graag 
welke wens er is, want de zoveelste 
verbandtrommel, daar zit u vast niet 
op te wachten. Denk er maar even 
rustig over na met elkaar, dan hoor ik 
het graag,” klonk het. De burge-
meester sprak ook namens 
wethouder Zorg Marianne Steijn, die 
een tip voor de vereniging heeft om 
juist ook onder jongeren leden te 
werven. ,,Drie uur minder schermtijd 
en je kan een cursusavond volgen.”

Verenigingsleven
Voorzitter Josina van der Horst is al 
vele jaren voorzitter van de gezellige 
vereniging. ,,Voorheen waren er meer 
leden, er is voldoende mogelijkheid 
om nieuwe leden op te leiden. Het is 
zo leuk om met je EHBO-diploma 
ervaring op te doen bij evenementen 
hier in Velsen. Denk aan de Ruïne van 
Brederode, het Dorpsfeest Santpoort 
en sporttoernooien. Wij hebben trou-
wens leden in alle leeftijden en uit 
omringende gemeentes. Momenteel 
telt de vereniging zo’n 90 leden, die 
in de wintermaanden zes keer EHBO-
les volgen. Er zijn drie cursus-
avonden, te weten op maandag, 
dinsdag en woensdag. Op verschil-
lende plekken in onze gemeente.” De 
aanwezige fototentoonstelling, 
waarvan een deel is opgenomen in 
het jubileumboek, getuigen van een 
goedlachse sfeer, waarbij verband-
leer op elkaar geoefend wordt en 
men op elkaar blaren kundig leert 
behandelen. Josina beaamt: ,,Het is 
altijd gezellig!”

Kijk voor meer informatie op
www.ehbo-santpoort.nl. 

Santpoort-Noord - Zaterdagmiddag was in dorpshuis Het Terras een fees-
telijke bijeenkomst wegens het honderdjarig bestaan van Vereniging 
EHBO Santpoort. Behalve het bestuur, een aantal leden en oud-leden, 
waren ook burgemeester Frank Dales en wethouder Marianne Steijn 
aanwezig.

EHBO Santpoort viert 100-jarig bestaan

V.l.n.r: Gijsje, het skelet ; mevrouw Ton van Duijvenbode, erelid ; mevrouw Josina van 
der Horst, voorzitter en heer Ton de Lange, erelid. Foto: Arita Immerzeel





NIEUWS VAN ONZE WITTE LEEUWEN!

TELSTAR JEUGDOPLEIDING
UITSLAGEN ZATERDAG 13 MEI

Telstar O21 – VVV Venlo O21 1-2
Telstar O18 – Quick Boys O18 9-0
Fortuna Wormerveer O16 – Telstar O16 3-1

PROGRAMMA ZATERDAG 20 MEI
Excelsior Rotterdam O21  -Telstar O21: 15.00 uur, Van Donge & De Roo 
Stadion
AFC O18 – Telstar O18: 12.00 uur, Sportpark Goed Genoeg, Amsterdam

PROGRAMMA ZATERDAG 27 MEI
Telstar O16 – SC Heerenveen O16: 12.00 uur, Sportpark Zeewijk

Voor aanvang van de wedstrijd zal 
Glynor Plet worden gehuldigd als de 
nieuwe all time topscorer van 
competitiedoelpunten voor Telstar. 
In Maastricht scoorde hij het histori-
sche doelpunt nummer 88, waarmee 

hij Sander Oostrom voorbijstreefde. 
Oostrom blijft met 102 doelpunten 
wel algeheel topscorer van de Witte 
Leeuwen.

Opvallend, Glynor Plet wordt na de 

wedstrijd mogelijk wederom gehul-
digd. Mocht de aanvaller vrijdag in 
actie komen dan is dat zijn 200ste 
competitiewedstrijd voor Telstar. 
Daarmee zou hij in een exclusieve 
club van 20 spelers komen, die allen 
in 200 of meer competitieduels 
binnen de lijnen kwamen.

Onderling
Een van de meest spectaculaire 
onderlinge ontmoetingen (1987/88) 
leidde de maandag na de wedstrijd 

tot de krantenkop ‘Telstar vreest 
promotie’. Aan de hand van een 
sublieme Erik Regtop buigt Telstar in 
eigen huis een 1-3 achterstand in het 
laatste kwartier om naar een 4-3 
zege. De huurling van Ajax bezorgt 
Telstar zoveel punten, dat voorzitter 
Jos de Waard publiekelijk dagdroomt 
dat promotie op de laatste dag van 
een eventuele nacompetitie toch 
vooral mis wordt gelopen. Telstar is 
volgens de preses simpelweg niet 
klaar voor de Eredivisie.

Spelers die voor beide teams zijn 
uitgekomen zijn onder andere Welat 
Cagro, Leen van der Lugt, Ralf Seunt-
jens, Marco van Delden, Kevin 
Brands, Hans Kraay Jr., Richelor 
Sprangers, Regilio Simons en Ruud 
Geels.

De wedstrijd begint vrijdagavond 19 
mei om 20.00 uur in het BUKO 
Stadion te Velsen-Zuid. Kaarten voor 
deze seizoensafsluiting zijn te koop 
via telstarticket.nl. Foto: ©Pro Shots

Afgelopen vrijdag moesten de Witte Leeuwen in Maastricht hun jacht op 
de play o�s na 37 speelronden staken. Ondanks de teleurstelling wordt 
er inmiddels met trots teruggekeken op een  bijzondere jaargang. Vrij-
dagavond wil het team van Mike Snoei het seizoen in stijl -en met behoud 
van de plek in het linkerrijtje- afsluiten, thuis tegen NAC Breda in het 
eigen BUKO Stadion.

Telstar wil seizoen in stijl afsluiten

Aan het einde van de huidige voet-
baljaargang nemen wij afscheid 
van diverse clubmensen. Voor een 
publiekelijk uitzwaaimoment van 
spelers plannen wij in overleg een 
moment in het komende seizoen. 

Voorzitter en algemeen directeur 
Pieter de Waard verlaat de Witte 
Leeuwen. Na zeventien seizoenen 
vond hij het welletjes. Mede dankzij 
hem is Telstar een herkende en 
erkende club gebleven. Dat spor-
tief resultaat niet aan de top van 
zijn wensenlijst stond hebben we 
hem vergeven. We danken Pieter 
voor al het andere.

Noteert u vast dinsdag 13 juni in 
uw agenda. Die dag nemen wij in 
het opengestelde BUKO Stadion 
uitgebreid afscheid van onze Pieter, 
met in de namiddag een voor 
Pieter typisch programma voor het 
grote publiek en in de avond een 
besloten samenkomst voor 
genodigden.

De wedstrijd tegen NAC Breda is de 
laatste wedstrijd voor commercieel 
directeur Natascha van Grinsven-
Admiraal, zij gaat na vijf seizoenen 
een andere club verrijken. Bij het 
ter perse gaan van deze uitgave 
was nog niet bekend wie per 
aanvang juni de gelukkige wordt. 
Wij danken Natascha voor haar 
enorme inzet en slagvaardigheid.

Kevin Dinkelberg, teamleider van 
onze hoofdmacht, verlaat ons na 
vier seizoenen. Deze voetbalman 
pur sang stond altijd voor staf en 
spelers klaar. Met Kevin raken we 
een toegewijd en enthousiast mens 
kwijt. Ook nemen wij afscheid van 
Michael Dingsdag, na een 
bijzonder succesvolle periode als 
assistent-trainer van Telstar 1 en 
hoofdtrainer van onze Onder 21 
beloften.

Allen verdienen onze dank en we 
wensen hen veel succes met het 
vervolg van hun werkzame leven.

Telstar neemt afscheid
Seizoenkaarthouders van Telstar 
kunnen hun vaste plek in het stadion 
veiligstellen voor het nieuwe seizoen 
2023/24. De huidige seizoenkaart-
houders zijn afgelopen week door de 
club per E-mail aangeschreven met 
de uitnodiging om hun seizoenkaart 
te verlengen en zo hun vaste plek ook 
in het nieuwe seizoen te behouden. 
Ook kunnen zij kiezen om de seizoen-
kaart te verlengen, maar daarbij een 

andere plek in het stadion te reser-
veren. Seizoenkaarthouders die in 
deze eerste instantie besluiten niet te 
verlengen, kunnen dit later alsnog 
doen, maar zijn niet zeker van hun 
huidige stoel.
Bent u seizoenkaarthouder en heeft u 
geen E-mail mogen ontvangen, dan 
verzoekt Telstar u om snel contact op 
te nemen via ticketing@sctelstar.nl of 
telefonisch via 0255 – 54 69 20.

Verlenging van seizoenkaarten

Telstar heeft met droefenis kennisge-
nomen van het overlijden van voor-
malig voorzitter Anton van Kooten 
(1939-2023). 
Van Kooten was tussen 1999 en 2002 
voorzitter van het bestuur van Telstar 
en vervolgens Stormvogels Telstar 
Combinatie. Onder zijn leiding 
haalden de Witte Leeuwen eenmaal 
de nacompetitie.

In Memoriam: 
Anton van Kooten








