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Mossy Giant doorbreekt de rauwheid van IJmuiden
IJmuiden - ,,Een echte reus die in een kleine kustplaats in Nederland woont’’, is de in het Engels geschreven introductie op de website van de gra� sch vormgever en illustrator Mossy Giant. Velsen kent 
hem natuurlijk als Pietertje van Tongeren, hoewel al heel snel duidelijk werd dat hij zijn vader Pieter in lengte voorbij zou schieten. Na een carrière als professioneel basketballer bij Evansville Purple Aces 
in Indiana (USA) keerde Pieter in 2012 terug naar wat hij zijn hometown noemt, hoewel hij eerder dacht altijd in Amerika te zullen blijven. Door de liefde natuurlijk en het feit dat hij geen werkvergun-
ning kreeg. ,,Nee hoor, Velsen is niet te beperkt, ik creëer mijn eigen wereld en kan overal uit de voeten.’’ Nu is IJmuiden een vrolijk en blij kunstwerk rijker in de Street Art die hij creëerde in opdracht van 
Gerard en Elly Schol. En daar is helemaal niets rauws aan. Elders in deze editie het vervolg van dit verhaal. Foto: aangeleverd

Kofferbakmarkt 
op Plein 1945
IJmuiden - Zaterdag 14 mei is de 
tweede ko� erbakmarkt op Plein 1945 
van dit seizoen. Iedereen die recent 
de zolder opgeruimd heeft, kan alle 
overtollige potten, pannen en andere 
huisraad, maar ook speelgoed, 
� etsen, dvd’s en nog veel meer zaken 
te koop aanbieden. Als verkopende 
partij ben je er even een dagje 
tussenuit en sta je met gelijkge-
stemden op deze gezellige markt. De 
bezoekers kunnen lekker tussen de 
spulletjes struinen en wellicht een 
verzameling verder uitbreiden of 
gewoon een mooi koopje op de kop 
tikken. De markt vindt plaats van 
08.00 tot 16.00 uur. Verkopers betalen 
10 euro als ze met een gewone auto 
komen, 15 euro als ze een aanhanger 
meebrengen. Meer weten? Bel 0255 
533233 of 06 10475023. Noteer alvast 
de volgende data: 4 juni, 16 juli, 30 
juli, 20 augustus, 17 september en 8 
oktober.

Zeeweg 227 | (0255) 524660 | www.G-Omakelaars.nl

VERKOOPPLANNEN? GRATIS WAARDEBEPALING!

ZATERDAG 14 MEI
AANVANG 14.30 UUR
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bekijk de berichten online op www.overheid.nl/overuwbuurt 

Mededelingen

Oorzaak onvolledige aanslagen 
gemeentelijke belastingen 2022
Het blijkt dat inwoners en bedrijven van ge-
meente Velsen een onvolledige gemeente-
lijke belastingaanslag over 2022 hebben ont-
vangen van Belastingsamenwerking Gouwe 
Rijnland (BSGR).
Dat vinden we uiteraard zeer vervelend. In-
middels zijn we samen met de BSGR achter 
de oorzaak gekomen. De BSGR laat het vol-
gende weten:
De BSGR streeft ernaar om op één aanslag-
biljet zoveel mogelijk alle lokale he�  ngen in 
één keer op te leggen en aan u toe te sturen. In 
voorkomende gevallen kan het gebeuren dat 
de BSGR toch genoodzaakt is om de he�  ng 
van deze belastingaanslagen via meerdere 
aanslagbiljetten aan u op te leggen.

Gebruikershe�  ng niet opgelegd
Afgelopen week zijn door de BSGR aanslagen 
lokale he�  ngen naar de inwoners/bedrijven 
van de gemeente Velsen verzonden. Door 
een menselijke fout konden op de verzonden 
aanslagbiljetten helaas niet meteen alle hef-
fi ngen worden opgelegd. De eigenarenhef-
fi ngen (OZB eigenaar, rioolhe�  ng eigenaar, 

watersysteemhe�  ng eigenaar en honden-
belasting) zijn wel opgelegd, zodat daarmee 
werd voldaan aan het door de toezichthouder 
(de Waarderingskamer) gestelde vereiste. 
Gevolg was dat bij een deel van de verzonden 
aanslagbiljetten de gebruikershe�  ngen (af-
valsto� enhe�  ng, rioolhe�  ng gebruik, OZB 
gebruik bedrijven, watersysteemhe�  ng ge-
bruik en zuiveringshe�  ng woningen) niet 
zijn opgelegd. 

Hoe lossen we het op?
De gebruikershe�  ngen zullen, voor zover 
dan de hiervoor benodigde gegevens com-
pleet zijn, alsnog eind mei worden opgelegd 
en verzonden naar de inwoners/bedrijven 
van de gemeente Velsen. Wij bieden excuus 
aan voor een eventueel hierdoor veroorzaakt 
ongemak.

Heeft u vragen over uw aanslag?
Neemt u dan contact op met Belastingsa-
menwerking Gouwe Rijnland (BSGR) via tel. 
071- 5256200.

Agenda van de raadsvergadering van 19 mei

Sessie 1: Omgevingswet 
(19.30 tot 21 uur) 
De omgevingswet is de grootste wetswijzig-
ing sinds de grondwet van 1848.  Op 1 januari 
2023 treedt de Omgevingswet in werking. 
De  wet bundelt en moderniseert de wetten 
voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder 
meer om wet- en regelgeving over bouwen, 
milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. 
De Omgevingswet staat voor een goed even-
wicht tussen het benutten en beschermen 
van de leefomgeving. Daarnaast is een van 
de onderdelen van deze nieuwe wet dat alle 
overheden een visie moeten maken voor hun 
hele grondgebied.
De raad krijgt een presentatie over de Omgev-
ingswet. Welke mogelijkheden biedt de Om-
gevingswet en hoe kan de raad sturing geven.  

Sessie 2: Aanpak Drugsoverlast 
(21.30 tot 23 uur)
Drugscriminaliteit heeft verschillende 
maatschappelijke e� ecten. Er gaan bijvoor-
beeld enorme sommen geld om in de illegale 
productie en handel van drugs. Die sommen 
geld oefenen een grote aantrekkingskracht 
uit en zorgen ervoor dat criminelen invloed 
kunnen verwerven, op sociaal en economisch 
terrein. Hierdoor raken de onderwereld en 
bovenwereld verstrikt. Dit ontwricht de 
samenleving. Drugscriminaliteit geeft over-
last in wijken door zowel de handel als het 
gebruik, zorgt voor gevoelens van onveilig-
heid bij inwoners en heeft een aantrekking-
skracht op kwetsbare jongeren. De verschil-
lende problemen die hieraan ten grondslag 
liggen en die eruit voortkomen vragen om een 
samenhangende aanpak. Een aanpak waarbij 
de gemeente inzet op de verschillende ter-

reinen van de drugsproblematiek. Tijdens 
de raadssessie krijgt de raad een presentatie 
over de problematiek en de aanpak. 

Ga voor meer informatie over bovenstaande 
onderwerpen naar www.velsen.raadsinfor-
matie.nl. Wilt u inspreken? Neem dan con-
tact op via gri�  e@velsen.nl of 0255-567251. 
U kunt de sessies bijwonen  of volgen via de 
livestream en RTV Seaport. 

U kunt de raad volgen op:
Twitter: @RaadvanVelsen
Instagram: 

www.instagram.com/gemeenteraadvelsen/ www.instagram.com/gemeenteraadvelsen/ 
Facebook: 

www.facebook.com/raadvanvelsen

                                                         

AGENDA VAN DE RAAD

Bekendmakingen

Ingediende aanvragen 
omgevingsvergunning
IJmuiden
• Ahornstraat 29, bouwen dakopbouw 

(02/05/2022) 53913-2022
• Fahrenheitstraat 14, bouwen uitbouw 

(zijgevel) (02/05/2022) 54159-2022
• Visseringstraat tegenover 41 (Dok 11), 

bouwen 4 woningen (04/05/2022) 
55308-2022

• Slingerduinlaan 4, bouwen kapel 
(04/05/2022) 55421-2022

Velsen-Zuid
• Van Tuyllweg 5, kappen boom 

(02/05/2022) 54027-2022

Velsen-Noord
• Van Rijswijkstraat 53 en 49, ge-

deeltelijk verbouwen begane grond 
tot woning, plaatsen garagedeur 
(02/05/2022) 54127-2022

Velserbroek
• IJsselaak 1,plaatsen uitschui� are 

antennemast (zijgevel) (02/05/2022) 
54163-2022

• Dammersboog 118,  plaatsen dakkapel 
(achtergevel) (03/04/2022) 54313-
2022

Welstand
Verlengen beslistermijn 
IJmuiden

• Jacob van Heemskerkstraat 23A,  ver-
bouwen begane grond tot woning, 
veranderen gevel (03/05/2022) 32331-
2022 

• De Ruyterstraat 83, splitsen woning 
naar 2 woningen (03/05/2022) 20491-
2022

• naast Houtmanstraat 1, gebruiken als 
tuin, plaatsen bijbehorende voor-
zieningen (hekwerk, insectenhotel) 
(03/05/2022) 31223-2022

• Scheldestraat 101, veranderen 2 toe-
gangdeuren (03/05/2022) 31852-2022

• Warmenhovenstraat 4-6,  wijzigen 
gevels (plaatsen balkon 1e verdieping, 
vergroten balkon 2e verdieping; wijzi-
ging verleende vergunning 124954-

2021) (03/05/2022) 32058-2022

Velsen-Zuid
• Minister van Houtenlaan 13, aanbou-

wen dakopbouw op 1e verdieping (ach-
terzijde) (03/05/2022) 31907-2022

Santpoort-Noord
• Duin- en Kruidbergerweg 79,  bouwen 

tijdelijke (2 jaar) stal (03/05/2022) 
32654-2022

Velserbroek
• Sluisweid 1, bouwen schuur, aanleggen 

uitrit, plaatsen hekwerk (03/05/2022) 
34838-2022

Weekendafsluiting Wijkertunnel 
Van vrijdag 13 mei 21.00 uur t/m maandag 
16 mei 05.00 uur vernieuwt Boskalis de 
voegovergangen in de Wijkertunnel. De tun-
nel wordt tijdens deze werkzaamheden in 
verschillende fases afgesloten:

- Vrijdag 13 mei 21.00 uur tot zondag 15 mei 
07.00 uur: Wijkertunnel afgesloten richting 
Haarlem. De directe toerit vanuit Velsen-
Noord / Beverwijk richting Haarlem via 
de A22 is dicht. Verkeer richting Haarlem 
wordt omgeleid via Alkmaar om vervolgens 
te keren bij afrit 9 Heemskerk. 

- Zaterdag 14 mei 21.00 uur tot maandag
 16 mei 05.00 uur: Wijkertunnel afgesloten 

richting Alkmaar. De toerit vanaf de N202 
en de A208 is afgesloten. Verkeer vanuit 
IJmuiden/Velsen/Haarlem richting Alk-
maar reist via knooppunt Rotterpolder-
plein over de A9 naar de A22.

De Velsertunnel is dit weekend wel geopend. 
Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers hun 
reis voor te bereiden met behulp van Werk-
zaamheden A9: weekendafsluitingen mei 2022 
| Rijkswaterstaat en de gele borden te volgen 
die de omleidingsroutes aangeven.  

Bekijk de openingstijden van het 
afvalbrengstation, check wanneer 
het rustig is en plan je bezoek. 

hvcgroep.nl/
afvalbrengstation

Grof afval wegbrengen?

hvcgroep.nl



Bekendmakingen

Ingediende aanvragen evenemen-
tenvergunningen APV artikel 2:10
Santpoort-Noord
• ‘Pinkenveiling-Pinkenweekend Naald-

kerk’, op 8 oktober 2022 van 09:00 tot 
16:30 uur en 9 oktober 2022 van 10:30 
tot 17:00 uur, locatie: Frans Netscher-
laan 12 (03/05/2022) 55022-2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
IJmuiden
• Kennemerlaan 1, legaliseren wijzigen 

gebruik winkel met 2 bovenwoningen/
kantoren naar 5 kantoorunits met 4 
bovenwoningen (03/05/2022) 63474-
2021

• Zeeweg 268, kappen 2 bomen 
(03/05/2022) 51346-2022

• IJmuiderstraatweg 45A, splitsen naar 
2 appartementen (03/05/2022) 14088-
2022 

• Langevlak 3, plaatsen dakkapel (voor-
gevel) (03/05/2022) 16239-2022

• Velserduinweg 169, vergroten 2e ver-
dieping (03/05/2022) 37547-2022

Velsen-Noord
• Wijkerstraatweg 164, vervangen kozij-

nen (03/05/2022) 38767-2022
• Rooswijkweg 1, tijdelijk (10 jaar) 

plaatsen van 2 micro windturbines 
(03/05/2022) 114491-2021

• Stuwadoorstraat naast 23 (perceel 
B 5376), bouwen 12 bedrijfsunits 
en 2 bedrijfsverzamelgebouwunits 
(03/05/2022) 153304-2021

• Leeghwaterweg 1 B, intern verbou-
wen en brandveilig gebruiken van 
het gehele pand (medische kliniek) 
(03/05/2022) 102069-2021

Santpoort-Noord
• Crijnssenstraat 18, plaatsen dakkapel 

(voorgevel) (03/05/2022) 31173-2022

Driehuis
• Driehuizerkerkweg 98, kappen boom 

(03/05/2022) 41526-2022

Verleende omgevingsvergunnin-
gen – in heroverweging
IJmuiden
• Kanaalstraat 27, wijzigen gebruik wo-

ning naar 2 woningen, bouwen kelder,
•  realiseren dakterras (03/05/2022) 

61783-2021

Verleende filmvergunningen APV 
artikel 2:7 
IJmuiden
• ‘Sihame’ op 3 mei 2022 op locatie 

Schutterstraat 3 36038-2022
• ‘Afstudeerfilm Fort Benoorden Spaarn-

dam’ van 4 t/m 9 mei 2022 50007-
2022

Verleende evenementenvergun-
ning APV artikel 2:10
IJmuiden
• “5 Mei Bevrijding”, op 5 mei 2022 van 

10:00 tot 18:00 uur, locatie: route door 
gemeente Velsen (29/04/2022) 16448-
2022

• ‘4 mei Herdenking’, op 4 mei 2022 van 
16:00 tot 21:00 uur, locatie: Burgerzaal 
Gemeentehuis, Stille tocht van Plein 
1945 naar Begraafplaats Westerveld 
(03/05/2022) 16398-2022

Santpoort-Noord
• ‘Santpoort aan Tafel’, van 26 t/m 28 

mei 2022, van 17:00 tot 23:00 uur, lo-
catie: Hoofdstraat 215 (03/05/2022) 
32253-2022

• “Avondvierdaagse Basisschool Parnas-
sia Santpoort-Noord 2022”, van 17 t/m 
19 mei 2022 van 18:00 tot 20:00 uur en 

20 mei 2022 van 18:00 tot 21:00 uur, 
locatie: routes met start- en eindpunt 
Wulverderlaan 3 (03/05/2022) 18042-
2022

Overige bekendmakingen 
Aanleggen van individuele gehandi-
captenparkeerplaatsen voor de volgende 
percelen:
• Terrasweg 109, Santpoort-Noord
• Zandershof 18, IJmuiden
• Floraronde 305, Velserbroek
• Dotterbloem 26, Velserbroek
• Westbroekerweg 105, Velserbroek

Een papieren versie van de bekendmakingen 
ligt bij: Gemeentehuis Velsen, Dorpshuis 
Het Terras, Buurtcentrum De Dwarsligger, 
Buurthuis De Brulboei, Wijkcentrum De 
Stek, Wijkcentrum De Hofstede, Bibliotheek 
IJmuiden, Bibliotheek Velserbroek, uitleen-
punt Huis ter Hagen en uitleenpunt de Mo-
erberg. Voor de inzage van stukken kunt u 
naar het gemeentehuis.
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,,Twee jaar geleden hebben vrijwil-
ligers van de IJsvogelwerkgroep 
Midden-Kennemerland een oever 
bij een sloot op het noordelijk deel 
van het Tata Steel-terrein steil afge-
graven en hiermee als nestelplek 
geschikt gemaakt voor de ijsvogel”, 
aldus Hans Stapersma, voorzitter 
van Vogelwerkgroep Midden-
Kennemerland. ,,Onlangs is de ijsvo-
gelwand aangepast om de kans op 
succesvolle broedsels te vergroten. 
Door de vorstperiode in 2021 en de 
toegenomen recreatiedruk staat de 
ijsvogelpopulatie behoorlijk onder 
druk. De vogel heeft de nieuwe 
broedgangen ontdekt en de 

komende periode zal duidelijk 
worden of de ijsvogel dit jaar gaat 
broeden op deze locatie.”
,,Op ons terrein komt veel bijzon-
dere natuur voor. We zijn daar trots 
op en werken samen met diverse 
partijen aan het verder versterken 
van de natuurwaarden op ons 
terrein”, voegt Ruud Busink, beleids-
adviseur milieu van Tata Steel, toe. 
,,We hopen dat de aanpassingen aan 
de wand helpen om de ijsvogel 
meerdere broedsels bij ons te laten 
grootbrengen en dat daar veel 
mensen van kunnen meegenieten.”

Veel waardevolle natuur

Het 750 hectare grote Tata Steel-
terrein is een plek waar industrie en 
natuur samengaan. Er zijn onder 
andere natte duinvalleien en krui-
denrijke graslanden. Ook is een 
meer dan 100 jaar oud bos te 
vinden. Het bedrijfsterrein tussen 
andere natuurgebieden vormt 
zodoende een belangrijke ecologi-
sche verbinding.
Ondanks – of misschien zelfs deels 
dankzij – de industriële omgeving 
en de dynamiek op het terrein 
komen veel zeldzame en soms 
unieke dier- en plantensoorten voor. 
Waaronder een kolonie oeverzwa-
luwen, am�bieën zoals de 
rugstreeppad en zandhagedis, 
parnassia en orchideeën als honds-
kruid, bijenorchis en 
moeraswespenorchis.

Velsen - Ook dit jaar kunnen natuurliefhebbers weer via een webcam 
kijken naar de ijsvogelwand op het terrein van de staalfabrikant. De acti-
viteiten van de beschermde en felgekleurde vogel zijn live te volgen.

Webcam brengt ijsvogelwand bij Tata Steel in beeld

Een ijsvogeltje op de webcam. Foto: aangeleverd

Door teloorgang van zijn kijkver-
mogen wordt Frank keihard terugge-
�oten uit het vak van fotograaf. In zijn 
nieuwe leven resteert nog ongeveer 
vier procent zicht. Kwispelend met 
taststok en geleidehond Sjoerd 
ontdekt Frank de intrinsieke behoefte 
in de mens iets voor een ander te 
doen. Dat ervaart Frank dan ook als 
een prachtige ontdekking. Hij is 
ondernemend en verbaast zijn omge-
ving met wat er wél kan. Met zijn 
anekdotes in ‘De Mazzel Van Pech’ 
vertelt Frank Boske dat kwetsbaar-
heid, onvermogen en afhankelijkheid 
geen schande is. ,,Als je daarvoor 
durft uit te komen en dat kunt accep-
teren, kun je een ander laten excel-
leren. Dat inzicht is heel waardevol.”

Humor en zelfspot
In dialoog met een groep maakt Frank 
korte metten met aannames en 
conclusies, verandert hij oordelen in 

belangstelling en laat hij ervaren hoe 
krachtig kwetsbaarheid is. De serieuze 
kern van Franks vaak ontroerende 
ervaringen is open verpakt in humor 
en zelfspot. Dat geeft ontspannen en 
inspirerende ontmoetingen. ,,Ik 
verwonder me al lang over de inter-
actie tussen mensen en meende dat 
het leven vaak veel leuker kan zijn. Nu 

doe ik allerlei ervaringen op die 
duidelijk aangeven dat het ook echt 
leuker kan! Ik heb mezelf daarvoor 
nooit naar voren durven schuiven en 
nu gooi ik het eruit. Door de verhalen 
over wat me zoal overkomt zeggen 
mensen: Frank, je hebt een verhaal”.
De voorstelling is te zien op zondag 
15 mei in het Badgastenkerkje aan de 
Julianaweg 75 in Wijk aan Zee. De 
ko�e en thee staat klaar vanaf 11.30 
uur en de voorstelling start om 12.00 
uur. De entree is gratis en een 
bijdrage in de kosten wordt op prijs 
gesteld.

Regio - In de voorstelling ‘De mazzel van pech’ verhaalt Castricummer 
Frank Boske hilarisch en ontroerend over zijn ervaringen bij de teloor-
gang van zijn kijkvermogen. Soms schokkende en vaak verrassende 
anekdotes schotelt Frank met veel humor voor. Dat werpt amuserend en 
inspirerend een ander licht op alledaagse dingen.

Frank Boske deelt zijn ‘Mazzel Van Pech’

Frank Boske laat zien hoe krachtig kwetsbaarheid is in ‘De Mazzel van Pech’. 
Foto: Mardou van Kuilenburg

IJmuiden - De nieuwe windturbines ter hoogte van de spuisluis staan er al 
enige tijd, maar zijn nog steeds niet in werking. Reden hiervoor is dat bouwer 
Eneco moest wachten op enkele onderdelen om de turbines te kunnen laten 
werken. Een woordvoerder van het bedrijf laat desgevraagd weten dat die 
onderdelen inmiddels binnen zijn. Binnenkort start het bedrijf met het proef-
draaien van de eerste turbine. Daarna worden de andere turbines afgebouwd 
en gaan die ook proefdraaien. Het bedrijf verwacht dat het testen begin 
augustus is afgerond. Foto: Bos Media Services

Proefdraaien windturbines 
spuisluis binnenkort van start
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VERSCHIJNT DONDERDAG

EDITIE 8
VELSEN-NOORD, IJMUIDEN, 
VELSEN-ZUID, DRIEHUIS, 
V E L S E R B RO E K , S A N T P O O R T -
NOORD EN SANTPOORT-ZUID

Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900

Openingstijden
ma. t/m wo. 09.00-17.00 uur 
donderdag 09.00 - 12.30 uur 
vrijdag gesloten

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl 
verkoop@hofgeest.nl

Advertentieverkoop
Jeroen van Duijn 
Tel. 06-33836478 
Ellen Gouda
Tel. 06-51128572
Petra Schiltmeijer
Tel. 06-53942911

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie
Renée Wouwenaar
Marja van der Wulp
Raimond Bos
Arita Immerzeel
Ingeborg Baumann

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en 
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

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

Oplage de Jutter|Hofgeest: 31.400

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient 
ondertekend te zijn en voorzien van 
naam, adres, telefoonnummer en/of 
e-mailadres. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
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Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier

Door Ingeborg Baumann

,,Verbondenheid ontstaat door 
emotie en ervaringen, dit is ook de 
reden waarom muziek mensen met 
elkaar verbindt, ook al spreek je 
niet dezelfde taal’’, aldus locoburge-
meester Bram Diepstraten op 5 mei 
op Plein 1945. En dus speelde de 
Soli Bigband onder leiding van 
Daniel Follmann en met zangeres 
Cecilia van der Pol �jne swingmu-
ziek die voor de aanwezigen heel 
herkenbaar was. Of ze zijn ermee 
opgegroeid, óf ze hebben deze 
kenmerkende muziekstijl van de 
oorlogsjaren meegekregen van 
hun ouders, óf ze genoten gewoon 
van de muzikale klanken en het 
enthousiasme van band en 
zangeres. Toen de lopers met het 
Vrijheidsvuur Plein 1945 op 
kwamen rennen, met in hun 
kielzog de jeeps die dezelfde route 
a�egden die onze Canadese bevrij-
ders in mei 1945 ook hebben afge-
legd, was de sfeer feestelijk en 
ontspannen. 

De historische voertuigen en 
gasten, veel gekleed in kleding van 
die tijd, verzamelden zich op Plein 
1945 en de hardlopende dames en 
heren van Happy Running overhan-
digden de brandende fakkel aan 
Bram Diepstraten die het Vrijheids-
vuur zou gaan ontsteken.

Vrijheid in verbondenheid
Peter Hamersma, voorzitter van 
Stichting Comité 4 en 5 mei Velsen, 
zei: ,, Vrijheid in verbondenheid 
vieren is het oogmerk van deze 
dag. De verhalen moeten verteld 
blijven worden en doorgegeven 
van de ouderen naar de jongeren.’’ 
Toen was het tijd om de vlam aan 
te steken. Natuurlijk zorgde het 
voor hilariteit en geintjes over gas 
toen dat even duurde. De gaskraan 
zat letterlijk nog dicht. Maar toen 
Diepstraten de eerste vlammen 
tevoorschijn toverde brandde het 
Vrijheidsvuur verder als misschien 
wel nooit tevoren. 

Keep them rolling
De jeeps van Keep them Rolling 
verspreidden dieseldampen en 
geluiden waar we tegenwoordig 
gelukkig niet meer aan gewend 
zijn maar droegen bij aan de 
nostalgische gevoelens die de 
Bigband losmaakte. Richard (68) is 
lid van het Erepeleton Binnen-
landse Strijdkrachten en actief bij 
CRASH Luchtoorlog- & Verzetsmu-
seum ‘40-’45 in Aalsmeer. Op de 
vraag waarom hij zo betrokken is 
bij de Tweede Wereldoorlog zei hij: 
,, Mijn grootvader overleed een 
maand voor de bevrijding in 
concentratiekamp Dachau, ik ben 
de zoon van een oorlogsveteraan 
die gevochten heeft in Indonesië 

en ik ben zelf vijf jaar militair 
geweest. Dit is een rode draad in 
mijn leven, een zich herhalende 
cyclus. Triest dat we nu weer zo 
vreselijk dichtbij een oorlog zien 
woeden. Het houdt niet op.’’ 

Makin’ Whoopee
De bijna 91-jarige Kor Bouman, 
geboren in Velsen-Zuid en nu 
wonend in Velserbroek zei: ,,Ik heb 
de mo�en zien binnenkomen en ik 
heb ze weer zien vertrekken. Dat 
vergeet je nooit meer. Ik had een 
jeep, een Canadese drietonner uit 
1944 maar die heb ik weg moeten 
doen want ik kon hem nergens 
stallen, hij staat nu in een museum. 
We leggen vandaag de route af die 
de Canadezen ook reden, door 
Velsen-Noord, Santpoort-Zuid en 
Santpoort-Noord.’’ Kor is een man 
aan wie je de leeftijd absoluut niet 
afziet. Maar hij heeft dan ook een 
bijzonder sportieve inslag en �etst 
nog steeds. ,,Van een auto krijg je 
maar een kromme rug.’’ Ook heeft 
hij 15 keer de Nijmeegse Vier-
daagse gelopen. 
Toen de Soli Bigband Makin’ 
Whoopee (toentertijd Amerikaanse 
slang voor seks hebben) inzette 
stond hij ritmisch op zijn voeten te 
bewegen. We overwogen een 

dansje te maken maar net op dat 
moment werd een slowfox ingezet 
in een tempo dat vandaag de dag 
zou uitnodigen tot schuifelen. 
,,Laten we dat maar niet doen, dan 
gaan ze kletsen’’, zei hij. En even 
later over zangeres Cecilia: ,,Dat 
meissie heeft een pittig rokje aan, 
die kan alleen kleine stapjes 
nemen.’’ 
Bram Diepstraten had gelijk, 
muziek verbindt mensen met 
elkaar. Jong en oud en wat voor 
taal je ook spreekt. 

IJmuiden - Voor het 77ste jaar vierden we vorige week Bevrijdingsdag. En nog nooit had deze feestelijke dag 
zo’n dubbele en verdrietige lading. De oorlog in Oekraïne, die vernietiging, verdeeldheid en wanhoop brengt 
op ons continent, werpt een schaduw op het vieren van onze bevrijding. Juist nu, juist op deze vijfde mei was 
het belangrijk om stil te staan bij vrijheid. Zoals burgemeester Frank Dales in zijn 4 mei-toespraak zei: ,,Nu 
wordt het besef van vrijheid weer benadrukt. Laten we dit koesteren en niet voor lief nemen. Laten we vrijheid 
vieren, vrijheid in verbondenheid met de ander.’’

Bevrijdingsdag 2022: samen het 
leven in vrede en vrijheid vieren

Onder belangstelling van velen wordt de fakkel naar het Bevrijdingsvuur gedragen. 
Foto: Erik Baalbergen

Bram Diepstraten ontstak na enig 
oponthoud een vuur dat brandde als 
nooit tevoren. Foto: Erik Baalbergen

De optocht van oude legervoertuigen gespot op de Zeeweg. Foto: Jeroen van Duijn

Velsen - Per 29 april vangt de 
gemeente Velsen in totaal 271 vluch-
telingen uit Oekraïne op. Dat zijn er 
meer dan de 248 die Velsen verplicht 
moest opvangen. Er zijn 163 mensen 
opgevangen bij particulieren thuis 
en 108 in de gemeentelijke opvang. 
Daarmee heeft Velsen meer vluchte-
lingen in particuliere opvang en 
minder in gemeentelijke opvang dan 
in de hele veiligheidsregio Kenne-
merland. Intussen werkt de 

gemeente aan het realiseren van 
semipermanente opvang. Hiermee 
worden locaties bedoeld die voor 
tenminste een half jaar tot een jaar 
beschikbaar zijn, met een optie op 
verlenging. Leegstaande gebouwen 
komen hiervoor in aanmerking, ook 
�exwoningen zouden een oplossing 
kunnen bieden. 
Daarnaast is de gemeente nog in 
overleg over het inzetten van een 
hotelboot.

Deze week startte in Velsen het 
onderwijs voor Oekraïense kinderen. 
De Internationale Taalklassen (ITK, 
basisonderwijs) en de Internationale 
Schakelklassen (ISK, voortgezet 
onderwijs) zijn hiervoor de locaties. 
Voor kinderen uit Velsen-Noord zijn 
dit ITK De Fakkel (PO) en ISK (VO) in 
Heemskerk.
Voor kinderen uit de rest van Velsen 
zijn dit ITK (PO) en ISK (VO) in 
Haarlem. 

Regio
In de veiligheidsregio Kennemerland 
zijn sinds afgelopen week in totaal 
2.974 Oekraïense vluchtelingen 
ondergebracht, te weten 1.707 in de 
gemeentelijke opvanglocaties en 
1.267 bij particulieren thuis. 

Op dit moment zijn er in de regio 
nog 283 opvangplekken beschikbaar. 
Binnen twee weken komen daar nog 
eens 253 plekken bij.

Stand van zaken vluchtelingen-
opvang in gemeente Velsen





8 inderegio.nl • 12 mei 2022NIEUWS

Door Ingeborg Baumann

Het wordt een unieke editie die over 
Zeesluis IJmuiden zal voeren en 
waaraan heel veel mensen hun vrij-
willige bijdrage leveren om niet 
alleen tot een recordopbrengst voor 
het KWF te komen maar het ook een 
mooi feest te maken voor iedereen. 
Iedereen heeft wel zijn of haar 
verdrietige verhalen over de 
gevolgen van de sluipmoordenaar 
die kanker is te vertellen. De organi-
satie roept dan ook iedereen op om 
bij te dragen aan een beter leven 
voor mensen die te maken hebben 
met kanker. Dat kan door de Vissen-
loop te lopen, loten te kopen of op 
een andere manier KWF Kankerbe-
strijding Velsen te sponsoren. 
Gelukkig zijn er al bijna 1500 mensen 
die meelopen en dat aantal stijgt elke 
dag nog. Een evenement van deze 
omvang kan alleen goed verlopen 
door de hulp van betrokken en 
enthousiaste vrijwilligers. En terwijl 
Nederland lijkt te kampen met een 
gebrek aan vrijwilligers zijn er 
gelukkig veel Velsenaren die op een 
of andere manier hulp bieden om 
deze dag tot een onvergetelijke en 
succesvolle te maken. Mensen als 
Marit, Bart, Olga en Joske bijvoor-
beeld. Zomaar vier mensen uit de 
meer dan 80 vrijwilligers die de 

Vissenloop mee helpen organiseren, 
promoten en/of sponsoren. 

Best veel werk 
Marit Kloosterboer (22) zit op de 
Academie voor Lichamelijke Opvoe-
ding en helpt mee met het organi-
seren van de Vissenloop vanuit haar 
stage. ,,Het is tenslotte een sporteve-
nement. Ik heb wel gemerkt dat er 
heel veel te doen is om zoiets als dit 
evenement te organiseren. Mensen 
helpen mee buiten hun gewone werk 
om, heel knap van ze. Ik ga op de dag 
zelf langs het entertainment om te 
kijken of ik wat kan betekenen. 
Lunchpakketten uitdelen onder 
andere en zorgen dat alles goed 
verloopt. Het wordt een heel speciale 
Vissenloop vind ik, zo over Zeesluis 
IJmuiden. Ik weet zeker dat ik 
volgend jaar weer mee ga helpen!’’ 

Lekkere muziek
Bart Stembert (48) werkt met 
jongeren die een achterstand hebben 
op de werkmaatschappij en begeleidt 
ze naar betaald werk, voornamelijk in 
de horeca. In zijn vrije tijd is hij DJ. 
,,Na deze Vissenloop zal ik natuurlijk 
hartstikke bekend worden’’, zegt hij. 
Van huis uit draait Bart techno 
muziek maar dat zal wat aangepast 
worden aan de lopers, die natuurlijk 
van alle leeftijden zijn. Dus dat wordt 

lekkere house, pop en disco die dag. 
Bart draait bij SHIP, dat wordt een 
feestje daar in de buurt. De lopers 
mogen wel opletten dat ze nog 
energie over hebben om de �nish en 
het feest daarna te halen. De moti-
vatie van Bart is duidelijk: ,,Ik ben bij 
de Vissenloop betrokken geraakt 
door de dochter van Joske Haver. Het 
is een prachtig goed doel. Vorig jaar 
heb ik mijn moeder verloren aan 
kanker.’’

Actiepagina
Heel nieuw en superleuk dit jaar is 
dat je je eigen actiepagina kunt 
aanmaken. Zo kun je op een simpele 
manier meer geld ophalen voor 
kankeronderzoek. Je kunt je 
inschrijven via KWF en krijgt dan een 
persoonlijke pagina. Olga van der 
Kruijf deed dat met als wervende 
tekst: ,,Hoi, ik wandel tegen kanker 
tijdens de Vissenloop IJmuiden om 
geld op te halen voor kankeronder-
zoek. Sponsor mij en help KWF met 
de �nanciering van baanbrekend 
onderzoek.’’ Inmiddels gaat het 
bedrag dat ze binnensleepte naar de 
1200 euro en hebben al 33 mensen 
zo’n actiepagina aangemaakt. Haar 
zoon Kaj (16) kreeg in 2018 tijdens 
het lopen van de Avondvierdaagse te 
horen dat hij leukemie had. Hij is 
twee jaar geleden genezen verklaard 

maar de gevolgen van de medicijnen 
zijn vreselijk. Hij kreeg botnecrose en 
heeft moeite met lopen en zitten. 
,,Dus ik weet waarvoor ik loop. Mijn 
vrienden weten waarom ik loop.’’ 
Zoals heel veel mensen weten 
waarom ze het doen. 
Doe maar. Geef je maar op. Voor het 
KWF en ook voor de gezelligheid. 
Want mede-organisator Vissenloop 
Joske Haver benadrukt: ,,Geld om 
kanker te verminderen is zo hard  
nodig. Maar ook de verbinding 
tussen mensen, contact maken, is 
belangrijk. Net als bewegen. En dan is 
wandelen een prima sport. Je hoort 
mensen onderling afspreken:,, Zullen 
we gaan wandelen voor de 
Vissenloop?’’ 

Afstanden en inschrijven
U kunt deelnemen aan verschillende 
afstanden, variërend van 5 tot 40 kilo-

meter. De startplek van de Vissenloop 
is op het terrein van Buko Stadion, 
Minister van Houtenlaan 123, 1981 EK 
Velsen-Zuid. Basisschoolleerlingen 
betalen ongeacht de gekozen afstand 
€ 5,00. De overige wandelaars 
betalen voor de 5, 10, 15 en 20 kilo-
meter € 10,- en voor de 25, 30 en 40 
kilometer € 15,-. De 5 kilometer-route 
kan ook met scootmobielen, 
rolstoelen, kinderwagens en buggy’s 
afgelegd worden. Daar waar het voor 
rollend materieel lastiger is, worden 
omleidingen aangegeven.
Onderweg zijn er diverse stempel-
posten. Hier kunt u terecht voor een 
natje en een droogje. Ook kunt u 
gebruik maken van de aanwezige 
toiletvoorzieningen. 
Meer weten over de starttijden van 
de verschillende afstanden of 
inschrijven? Kijk op www.vissenloop.
nl.

Velsen – Het is nu al duidelijk dat er stevig gewandeld gaat worden 21 mei aanstaande. Langs alle wandelpaden 
van Velsen, en dat zijn er nogal wat want we wonen in een ideale omgeving om te wandelen, zie je mensen in 
sportieve kledij nét even meer kilometertjes a�eggen dan hun dagelijkse loopje. Zodat ze �t, fris en fruitig de 
Vissenloop kunnen lopen en daarna nog energie over hebben om het feest na de �nish te vieren. De �nish is op 
Plein 1945 en de feestelijkheden zijn gezamenlijk met Vissenloop, BIZ Centrum IJmuiden en Stichting Citymar-
keting Velsen tot stand gekomen. Het afdelingsbestuur KWF Kankerbestrijding Velsen organiseert voor de 
zesde keer de Vissenloop.

Vissenloop 2022: in de benen, 
over de sluis en volop feest vieren

De zesde editie van de Vissenloop wordt een unieke belevenis vol gezelligheid. 
Foto: aangeleverd

Velsen - Naar schatting twintigdui-
zend inwoners van de gemeente 
Velsen hebben eind vorige maand 
een onvolledige aanslag voor de 
gemeentelijke he�ngen ontvangen. 
Hierop staan wel de he�ngen die 
eigenaren van panden moeten 
betalen, maar de gebruikershef-

�ngen zijn niet opgelegd. Het gaat 
om de afvalsto�enhe�ng, rioolhef-
�ng gebruik, OZB gebruik bedrijven, 
watersysteemhe�ng gebruik en 
zuiveringshe�ng woningen. Deze 
gemeentelijke belastingen zullen 
eind deze maand alsnog in rekening 
worden gebracht.

Sinds dit jaar laat de gemeente 
Velsen de he�ngen vorderen door 
de BSGR (Belastingsamenwerking 
Gouwe Rijnland). Daarvoor is 
gekozen uit oogpunt van e�ciency, 
maar al meteen in het startjaar 
verloop het proces uiterst ine�ciënt. 
Door een menselijke fout bij die 

organisatie zijn niet alle gemeente-
lijke he�ngen tegelijk opgelegd. Nu 
zal moeten worden uitgezocht welke 
inwoners het betreft en die zullen 
een tweede aanslagbiljet ontvangen. 
De verwachting is dat dit eind deze 
maand zal gebeuren. Inwoners en 
bedrijven met vragen over de 

aanslag kunnen terecht bij BSGR via 
telefoonnummer 071 5256200 of 
door het contactformulier op www.
bsgr.nl in te vullen. De gemeente 
Velsen betreurt de gang van zaken 
en gaat met BSGR in gesprek over 
het �nancieel afwikkelen van het 
meerwerk.

Zo’n 20.000 aanslagbiljetten niet volledig

Sponsorbijeenkomst Dorpsfeest Santpoort

2022 staat in het teken van “De Boer 
Op!”. Enerzijds omdat coronamaatre-
gelen (hopelijk ook nog steeds) van 
tafel zijn. Anderzijds omdat de Hard-
draverij Vereniging de boeren in het 
dorp - en met name in de binnen-
duinrand - een warm hart toedraagt. 
Dat de Harddraverij veel waarde 
hecht aan het behoud van cultuurhis-
torie, blijkt ook uit de recente formele 
bijschrijving van de Kortebaan Sant-
poort in de “Inventaris Immaterieel 
Erfgoed Nederland”. 
De Harddraverij Vereniging kijkt er 

naar uit dit jaar weer een vol en geva-
rieerd Dorpsfeest te mogen organi-
seren met vertier voor jong en oud. 
Dit jaar verwachten zij over 8 dagen 
zo’n 100.000 bezoekers op circa 35 
evenementen. Een prima mogelijk-
heid voor ondernemers om de naam 
van hun bedrijf hiermee te associ-
eren. Natuurlijk worden ook de spon-
sormogelijkheden toegelicht, met als 
hoogtepunt de “veiling” van de spon-
sorpaarden voor de Kortebaan. 
De bijdragen van sponsoren zijn 
belangrijk, omdat de kosten voor de 

vereniging sterk toenemen. Niet 
alleen vanwege een nieuwe wet 
omtrent de totalisatorafdracht, maar 
ook omdat de vereniging steeds 
meer zelf moeten investeren in veilig-
heid. Op het �nanciële perspectief 
van de vereniging zal een toelichting 
worden gegeven.
Aansluitend wordt een netwerkborrel 
aangeboden om met elkaar kennis te 
maken. Altijd goed om te weten wie 
welke dienst of product levert om 
elkaar de bal te kunnen toespelen.
Aanmelden kan eenvoudig door Eric 
Budde een e-mailtje te sturen (eric@
dorpsfeest-santpoort.nl). Onderne-
mers die verhinderd zijn, maar toch 
willen sponsoren, kunnen contact 
opnemen met Ramon Wieleman 
ramon@dorpsfeest-santpoort.nl of 
Jan Karel van Waalwijk van Doorn jan-
karel@dorpsfeest-santpoort.nl. 

Santpoort - Op maandagavond 30 mei organiseert de Harddraverij 
Vereniging Santpoort en Omstreken van 21.00 tot 23.00 uur een 
netwerk- en sponsorbijeenkomst in Café Brasserie De Wildeman. 
Bestaande en nieuwe sponsoren zijn van harte welkom om zich te laten 
informeren over de plannen en het programma van de 263ste editie van 
het Dorpsfeest Santpoort dat van 30 juli tot en met 6 augustus 2022 
wordt gehouden.

De kortebaan in 2019. Foto: aangeleverd
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TYPISCH IJMUIDEN

De KNRM, het Reddingstation 
IJmuiden en de Reddingbootdag

Wekelijks staan we in deze rubriek stil bij een IJmui-
dens onderwerp aan de hand van een foto en naar 
aanleiding van de actualiteit, een bijzondere 
gebeurtenis, een evenement of gewoon een van de 
mooie taferelen die IJmuiden biedt. In deze a�eve-
ring aandacht voor de KNRM, het Reddingstation 
IJmuiden en de Reddingbootdag 2022.

Door Erik Baalbergen

Op 14 oktober 1824 trekt een zware storm langs de 
Nederlandse kust. Veel zeilschepen raken in grote moei-
lijkheden. Ze worden op de kust gedreven en vernield, 
en veel opvarenden verdrinken. Voor de kust van Huis-
duinen is het Nederlandse schip ‘De Vreede’ gestrand. 
Zeven Huisduiners gaan met een kleine sloep de woeste 
zee op om de bemanning te redden. Een eerste poging 
mislukt en de oververmoeide mannen moeten worden 
afgelost. Bij de tweede poging worden elf schipbreuke-
lingen gered. Bij de derde poging worden de achterge-
bleven kapitein, stuurman en bootsman aan boord 
genomen maar slaat de sloep op de terugweg om. Zes 
redders en de drie laatste schipbreukelingen komen om 
het leven. Slechts een van de redders overleeft deze 
derde reddingpoging.
De reddingactie levert veel respect op in den lande, 
maar er is ook verontwaardiging over het gebrek aan 
goede reddingsmiddelen. Een Amsterdamse koopman 
doet een oproep om geld in te zamelen voor de nabe-
staanden van de omgekomen redders. Ook zamelen hij 
en enkele notabelen, ondernemers en andere bewoners 
geld in voor de aanschaf van goede reddingsmiddelen, 
die door vrijwilligers vanuit de kustplaatsen gebruikt 
kunnen worden.

Reddingmaatschappijen en reddingmiddelen
Op 11 november 1824 richten zij in Amsterdam de 
Noord- en Zuid-Hollandsche Redding Maatschappij 
(NZHRM) op. In Rotterdam wordt op 20 november 1824 
de Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van 
Schipbreukelingen (ZHMRS) opgericht. In de loop van 
hun bestaan hebben zij veel reddingacties uitgevoerd 
en veel mensenlevens kunnen redden.
Beide reddingmaatschappijen krijgen in 1949 ter gele-
genheid van hun 125-jarig bestaan het predicaat 
‘Koninklijke’. Na een paar jaar van fusiebesprekingen 
wordt in 1991 de Koninklijke Nederlandse Redding 
Maatschappij (KNRM) opgericht. Het ‘Koninklijke’ mag 
worden meegenomen. Het hoofdkantoor en de centrale 
werkplaats worden gevestigd aan de Dokweg bij de 
Haringkade in IJmuiden. De nieuwbouw wordt op 25 
maart 1995 door prins Willem-Alexander geopend.
Voordat het Noordzeekanaal in gebruik genomen 
wordt, bedienen de roeireddingboten van Wijk aan Zee 
en Zandvoort de kust voor IJmuiden. IJmuiden heeft 
aanvankelijk nog te weinig bewoners om zelf een 
reddingboot te bemannen. Het enige reddingmiddel is 
een vuurpijltoestel, waarmee een lijn naar een gestrand 
schip kan worden geschoten. In 1876 wordt de eerste 
roeireddingboot gestationeerd bij de Noordpier. In 
1877 komt de tweede, bij de Zuidpier. Later komt er nog 
een derde reddingboot bij het Sluiseiland. Al snel 

moeten de IJmuider reddingboten diverse reddingac-
ties uitvoeren en worden er veel opvarenden gered.

Reddingstation IJmuiden
In de loop der jaren heeft IJmuiden diverse redding-
boten gekend. Veel IJmuidenaren kunnen zich onge-
twijfeld nog de reddingboot Neeltje Jacoba herinneren. 
Deze zelfrichtende motorreddingboot is van 1930 tot 
1968 in dienst. Zij is gestationeerd bij de kop van de 
haven, aan een steiger waar nu de rondvaartboot 
Koningin Emma van Jumelet ligt. Later kwamen onder 
meer de Christien en de Koos van Messel.

De reddingboten van Reddingstation IJmuiden liggen 
tegenwoordig afgemeerd aan een steiger nabij het 
hoofdkantoor aan het einde van de Vissershaven. De in 
2014 door koningin Máxima gedoopte en in 2017 in 
gebruik genomen Nh1816 is nu dè reddingboot van 
IJmuiden. De Nh1816 heeft de Koos van Messel 
vervangen. De Johanna Louisa wordt nog voornamelijk 
gebruikt voor rondvaarten en asverstrooiingen, maar is 
als het moet inzetbaar als reddingboot.

Opstappers en Redders aan de wal
De reddingboten van de KNRM worden bemand door 
voornamelijk vrijwilligers, door de KNRM ‘Opstappers’ 
genoemd. De KNRM telt over het hele land ruim 1400 
Opstappers. Het Reddingstation IJmuiden telt 20 
Opstappers en een beroepsschipper.
De KNRM is een zelfstandige organisatie. Haar hoofd-
taak is het verlenen van noodhulp (Search and Rescue): 
het zoeken en redden van drenkelingen op zee. Daar-
naast behoren strandbewaking, lezingen en trainingen 
over preventie en veiligheid voor zeezeilers en andere 
watersporters, het geven van medische adviezen op 
afstand door artsen via de Radio Medische Dienst en 
patiëntenvervoer tot haar taken. De �nanciële middelen 
voor al dit werk komen van donaties, giften en nalaten-
schappen. De KNRM haar donateurs de “Redders aan de 
wal”.

Reddingbootdag
Jaarlijks organiseert de KNRM de Reddingbootdag. 
Iedereen kan dan bij een van de 46 reddingstations de 
reddingboten en ander reddingmaterieel bekijken en 
de Opstappers ontmoeten. Donateurs worden in de 
gelegenheid gesteld mee te varen op een reddingboot, 
als het weer het toelaat. Dit jaar vond de Redding-
bootdag op zaterdag 30 april plaats. In IJmuiden 
konden bezoekers terecht op het terrein van de KNRM 
voor tekst en uitleg over het werk van de KNRM door 
vrijwilligers en aan de hand van �lms. Ook de kinderen 
en de inwendige mens kregen volop aandacht. De vaar-
tochten met de Nh1816 en Johanna Louisa waren rond 
de middag al volgeboekt.
’s Middags werd het publiek verrast met een hijsdemon-
stratie in de Vissershaven, waarbij twee personen eerst 
werden neergelaten vanuit een helikopter naar de 
Nh1816 en later weer werden opgepikt. Dergelijke 
reddingacties zijn natuurlijk spectaculair om te zien, zo 
comfortabel vanaf de kant, maar zijn echt van levensbe-
lang op de woeste baren. De KNRM moet het bij dit 
werk vooral hebben van Opstappers, maar ook Redders 
aan de wal spelen een belangrijke rol. Zelfs met water-
vrees en zonder zeebenen kun je vanuit je luie stoel 
Redder worden: zie www.knrm.nl!

Demonstratie van het ophijsen van een persoon vanaf de IJmuider reddingboot Nh1816 door de helikopter OO-NHX boven 
de Vissershaven. De in België geregistreerde helikopter van Noordzee Helikopters Vlaanderen vliegt al enkele jaren voor de 
Nederlandse Kustwacht. Foto: Erik Baalbergen

Velsen-Noord - Het weer zat mee, de 
mensen waren goed gemutst en er 
waren diversen activiteiten georgani-
seerd in en om Wijkcentrum de Stek 
van Welzijn Velsen om Bevrij-
dingsdag te vieren. Aan het aantal 
bezoekers lag het niet, de Velsen-
Noorders hadden zin in een feestje. 
De dag startte met een lezing van 
John Rutte en Fred Schweitzer, zij 
vertelde boeiende verhalen over de 
oorlog en Velsen-Noord en zij lieten 
attributen uit de oorlog zien. Daarna 
was er een lunch met 70 buurtbewo-
ners, jong en oud, waar de bevrij-
dingssoep, gesponsord door het 4/5 
mei-comité werd geserveerd met 
pannenkoeken die gebakken waren 

door enthousiaste vrijwilligers. Na de 
lunch gingen binnen de voetjes van 
de vloer met Cock Zwanenburg en 
buiten startten de kinderactiviteiten. 
Tot slot, waar iedereen op had 
gewacht, kwam het konvooi met 
voertuigen uit de oorlog. Zwaaiend 
met vlaggetjes stonden de buurtbe-
woners, en de bezoekers van de Stek, 
jong en oud, het konvooi op te 
wachten.  Wat een vrolijk onthaal 
voor het konvooi dat mogelijk werd 
gemaakt door het 4/5 mei-comité. 
Iedereen mocht op de foto met deze 
prachtige voertuigen.  
En zo kwam er een einde een prach-
tige dag die mocht worden gevierd 
in vrijheid.  

5 mei-viering in Wijkcentrum
De Stek groot succes

70 buurtbewoners, jong en oud, genoten van de vrijheidslunch. Foto’s: aangeleverd

Iedereen mocht op de foto met deze prachtige voertuigen.

Santpoort - Zaterdag 14 mei is het nationale Molendag. Hoewel korenmolen 
De Zandhaas in Santpoort het hele jaar door te bezoeken is, staan op 14 mei 
de molenaars klaar om uw vragen te beantwoorden. Het molenaarsambacht 
staat de lijst van immaterieel cultureel erfgoed van Unesco, op de Zandhaas 
wordt het ambacht van molenaar nog echt uitgeoefend. Op het erf staan deze 
dag meerdere ambachtslieden die mooie producten maken. Ook rijden de 
treinen weer. U bent deze dag van harte welkom, om 10.00 uur wordt de 
nieuwe molen vlag gehesen als start van deze molendag, om 17.00 uur is de 
molendag afgelopen. Het adres: Wüstelaan 83 in Santpoort. Kom op de �ets! 
In Haarlem zijn ook de Schoterveense wipmolen, De Adriaan en de Eenhoorn 
aan het Spaarne en de Hommel en Vijfhuizermolen aan de Ringvaart open. 
Foto: aangeleverd

Nationale Molendag
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DONDERDAG 12 MEI
Vierde ontwerpsessie ‘IJmuiden 
Staat Op’ van 18.00 tot 20.30 uur 
voor iedereen die zich zorgen maakt 
over drugshandel in IJmuiden. 
Aanmelden via www.ijmuidenin-
actie.nl en voor eten en drinken 
wordt gezorgd. Info via ijmuiden@
garage2020.nl.

Stadsschouwburg Velsen: Yentl en 
De Boer met Kampvuursessies. Ze 
kunnen niet wachten om hun 
mooiste en grappigste nummers 
weer voor jullie te spelen, en om 
hun nieuwe liedjes voor het eerst te 
laten horen. Met twee fantastische 
muzikanten erbij. Aanvang 20.15 
uur. www.stadsschouwburgvelsen.
nl.

VRIJDAG 13 MEI
Filmtheater Velsen: geen �lms i.v.m. 
theatervoorstelling.

Klaverjassen bij IJVV Stormvogels, 
20.00 uur. Aanmelden: 06-50923741.

wburg Velsen: René van Meurs met 
nieuwe solovoorstelling ‘2636’ met 
scherpe grappen en hilarische 
improvisaties, 20.15 uur. www.stads-
schouwburgvelsen.nl. Foto: Anne 
van Zantwijk

ZATERDAG 14 MEI

Ko�erbakmarkt van 08.00 tot 16.00 
uur op Plein 1945 in IJmuiden. Info 
via 0255 533233 of 06 10475023. 
Foto: Erik Baalbergen

Stekkenruilen bij ATV de Hofgeest, 
Spekkenwegje 2, Santpoort-Noord, 
10.00-12.00 uur. Foto: aangeleverd

Nationale Molendag, korenmolen 
De Zandhaas op de Wüstelaan in 
Santpoort is open van 10.00 tot 

17.00 uur. Op het erf staan deze dag 
meerdere ambachtslieden die 
mooie producten maken. Foto: 
aangeleverd 

Shantykoor Nortada treedt om 
11.00 uur op in Winkelcentrum 
Velserbroek en om 14.00 uur in 
Muziektent Santpoort-Noord. Gratis 
bij te wonen.

Fietsen voor geluk: �etstocht vanuit 
Inloophuis Kennemerland, Wulver-
derlaan 51 Santpoort-Noord.  
Aanmelden of doneren kan via: 
https://www.�etsenvoorgeluk.nl/.

Filmtheater Velsen: 12.00 uur House-
witz (AL); 14.00 uur Navalny (6+); 
17.00 uur I am Zlatan (6+) en 
20.00 uur Louis (AL), met inleidend 
tweegesprek tussen Louis-regisseur 
Geertjan Lassche en sportjournalist, 
auteur en �lmontwikkelaar Arthur 
van den Boogaard (tevens redacteur 
van de documentaire Tussen Vis en 
Staal). www.�lmtheatervelsen.nl. 
Foto: aangeleverd

Tweedaagse overzichtsexpositie 
Hanneke en Theodora Rijks in 
Dorpskerk Santpoort, 11.00-17.00 
uur. Vandaag gratis entree. www.
cultuurindedorpskerk.nl. Foto: 
aangeleverd

Repair Café in ‘t Brederode Huys in 
Santpoort-Zuid van 13.30 tot 16.00 
uur.

Zeewijk wat vertel je me nou.... 
Filmmiddag in Seniorencentrum 
Zeewijk om 14.00 uur, zaal open 
13.00 uur. Er worden cabaret�lms 
van diverse artiesten gedraaid. 
Entree 2 euro.

Seniorenvereniging Velsen gaat 
klootschieten vanaf 14.00 uur vanaf 
het clubgebouw van Full Speed op 
Tolsduiderlaan 8. Opgeven bij 
Margret de Graaf tel.nr. 
06-55847976.

Kamerkoor Les Moucherons zingt 
Imagine 2.0 in de Dorpskerk aan 
deBurg. Enschedelaan in Santpoort-
Noord, 20.00 uur. Kaarten 15 euro 
via de website www.lesmoucherons.
nl.

Optreden Villa Rosie in de Ruïne van 
Brederode, 19.30-21.00 uur. Reser-
veren kan via: www.ruinevanbre-
derode.nl. Entree: €12,50, inclusief 
een kop ko�e/thee. Foto: 
aangeleverd

ZONDAG 15 MEI
Sabine Lichtenstein verzorgt om 
10.30 uur in De Kapel, Potgieterweg 
4 in Bloemendaal een lezing met als 
thema: Een ‘liaison dangereuse’; 
Muziek, lust, liefde en politiek bij 
Thomas Mann. www.dekapel-bloe-
mendaal.nl, www.sabinelichten-
stein.nl.

Lezing kunstenaar Linda Molenaar 
over haar expositie in het Pieter 
Vermeulen Museum van 11.00 tot 
12.00 uur. Aanmelden kan op www.
pieter-vermeulen-museum.nl bij de 
knop ‘tickets’. Foto: aangeleverd

VG-concert Soli Harmonieorkest en 
IJHmusementsorkest om 12.00 uur 
in het Soli muziekcentrum, Kerkpad 
73 in Santpoort, naast station Drie-
huis. Toegang is gratis, maar een 
vrijwillige bijdrage wordt zeer op 
prijs gesteld. Foto: aangeleverd

Tweedaagse overzichtsexpositie 
Hanneke en Theodora Rijks in 
Dorpskerk Santpoort, 11.00-17.00 
uur. Ook concerten, zie hieronder.

Classical Tour: op de �ets langs 
verschillende kerken in de regio 
waar klassieke concerten onder het 
genot van een drankje en een hapje 
kunnen worden bijgewoond. Onder 
andere in Dorpskerk Santpoort. 
Programma: www.classicaltour.nl. 
Op de aangeleverde foto het 
Grimme Duette, zij verzorgen een 
optreden in de Zocherlounge op het 
terrein van het voormalig  Provin-
ciaal Ziekenhuis.

Museumhuis Beeckestijn zie onder 
Exposities. Vandaag ook: rondlei-
ding door huis en tuinen. Aanvang 
11.00 uur. Aanmelden kan via: www.
natuurmonumenten.nl/natuurge-
bieden/buitenplaats-beeckestijn.

Voorstelling ‘De mazzel van pech’ 
over teloorgang gezichtsvermogen 
door Castricummer Frank Boske in 
het Badgastenkerkje aan de Julia-

naweg 75 in Wijk aan Zee, 12.00 uur. 
De entree is gratis en een bijdrage in 
de kosten wordt op prijs gesteld.

Stadsschouwburg Velsen: Juf Roos 
gaat op avondtuur (2+). Zing en doe 
mee met deze oer-Hollandse gezins-
voorstelling om 14.00 of 16.00 uur. 
www.stadsschouwburgvelsen.nl.

Filmtheater Velsen. Alleen �lm om 
20.00 uur: I am Zlatan (6+). www.
�lmtheatervelsen.nl.

DINSDAG 17 MEI
De kledingbeurs in Het Kruispunt 
Velserbroek is open van 10.00 tot 
12.00 uur. Info: 023-5384997.

De Opstappers: wandelgroep voor 
mensen met een haperend brein 
start 10.30 uur bij het seniorencen-
trum, Zeewijkplein 260. Informatie: 
iej.bakker@zorgbalans.nl of 
023-8910503.

Filmtheater Velsen: geen �lms i.v.m. 
theaterprogramma.

Workshop ‘Korstmossen’ in het Pieter 
Vermeulen Museum, 19.00-21.30 
uur. Korstmossen vertellen iets over 
de luchtkwaliteit in je omgeving. 
Deelname gratis. Aanmelden: https//
hollandse-luchten.org/event/
wat-vertelt-kortsmos-ons-over-de-
luchtkwaliteit/. 

Stadsschouwburg Velsen: Festen. 
Een weergaloos familiedrama, alle 
familiegeheimen passeren de revue 
en exploderen tijdens een verjaar-
dagsfeest. Een abrupt einde van alle 
gezelligheid en het toneel verandert 
in een slagveld. Aanvang 20.15 uur. 
www.stadsschouwburgvelsen.nl.

WOENSDAG 18 MEI
Kringloopwinkel OIG-IHD aan de 
Industriestraat 66 in IJmuiden open 
van 09.00 tot 12.00 uur. Verkoop ten 
bate van activiteiten en evene-
menten voor gehandicapten en 
ouderen in Velsen.

Schoolvoetbal: regio�nales voor de 
jongens op Sportpark Schoonen-
berg van 14.30 uur tot ca. 17.30 uur.
De Pleiadenschool gaat voor Velsen 
met 2 teams de strijd aan.

Kookworkshop voor (ex)kankerpati-
enten en hun naasten van 17.00 tot 
20.00 uur bij Inloophuis Kennemer-
land aan de Wulverderlaan 51 in 
Santpoort-Noord. Aanmelden via 
info@inloophuiskennemerland.nl.

Speciale avond in Baptisten 
Gemeente IJmuiden met als gast-
spreker predikant Jacques Brunt. 
Aanvang 20.00 uur (inloop vanaf 
19.30 uur), Eemstraat 30.

DONDERDAG 19 MEI
Hoe werkt een patiëntenportaal? 
Themabijeenkomst in Bibliotheek 
IJmuiden van 15.00-16.30 uur. Deel-
name gratis, aanmelden via 0255- 
525353 of www.bibliotheekvelsen.
nl.

Open repetitie-avond Popkoor 
Decibel van 20.00-21.30 uur in de 

aula van het Ichthus Lyceum in Drie-
huis. Aanmelden: decibel3hs@
hotmail.com. Ook 2 en 9 juni. Foto: 
aangeleverd

Lezing over Jac. P. Thijsse in Het 
Terras aan de Dinkgrevelaan in Sant-
poort-Noord, 20.00 uur. Kaarten 
(7,50) reserveren via www.gebrui-
kers-dorpshuis-het-terras.nl of: 
023-3031228.

IJmuiden wat vertel je me nou.... 
extra �lmavond in de Brulboei, 20.00 
uur. Entree 3,50 euro.

EXPOSITIES
Zee- en Havenmuseum is open 
zaterdag-, zondag- en woensdag-
middag van 13.00 tot 17.00 uur. 
Expositie: ‘IJmuiden van badplaats 
tot cruiseport’ (laatste week) en 
‘Werken op en aan het Noordzeeka-
naal’. 4 speurtochten en escapespel 
(12+). Audiotour met BNers. www.
zeehavenmuseum.nl. 

Museumhuis Beeckestijn is open op 
donderdag (13.00-17.00 uur), 
vrijdag (11.00-13.00 uur), zaterdag 
en zondag (11.00 tot 17.00 uur). 
Toegang 6 euro. Tickets online via 
www.museumhuizen.nl. 

Pieter Vermeulen Museum: alles over 
dino’s. En kunst van Linda Molenaar. 
Open dinsdag tot en met vrijdag en 
zondag van 13.00-17.00 uur. www.
pietervermeulenmuseum.nl. 

Hoogovensmuseum in Velsen-Noord 
is open op woensdagmiddag van 
13.00 tot 16.00 uur en zaterdag en 
zondag van 10.30 tot 16.00 uur. 
Escaperoom-spel voor kinderen. 
Zie ook www.hoogovensmuseum.nl. 

De Ruïne van Brederode is geopend 
op woensdag, vrijdag en in het 
weekend van 11.00 tot 17.00 uur. 
Entree 6 euro, kinderen 4-11 jaar 4 
euro, kinderen 0-3 gratis. www.
ruinevanbrederode.nl.

Bunker Museum IJmuiden aan de 
Badweg is iedere eerste en derde 
zondag van de maand open van 
11.00 tot 16.00 uur. www.bunker-
museum.nl. 

Cor van Egmond exposeert deze 
maand in De Hofstede in 
Velserbroek.

De cursisten van docente van Kunst-
Form Afke Spaargaren exposeren in 
de maand mei in de Bibliotheek van 
IJmuiden. 

Recreatieboerderij Zorgvrij in 
Spaarnwoude: ‘Koeiengeloei’ (t/m 
december): leer meer over de koe. 
En schilderijenexpositie ‘Boerderij-
dieren en de natuur’ (t/m 27 juni) 
van Schildergroep De Veste.

Elsbeth Horneman en Bert Feddema 
exposeren in het Raadhuis voor de 
Kunst aan de Torenstraat 7 in Velsen-
Zuid van 8 tot en met 29 mei op 
vrijdag, zaterdag en zondag van 
13.00 tot 17.00 uur.

Tweedaagse expositie in Dorpskerk 
Santpoort, zie 14 en 15 mei.

Foto-expositie Ed Geels in pand op 
Lange Nieuwstraat 785 in IJmuiden 
te bezichtigen van dinsdag tot en 
met zaterdag van 12.30 tot 16.30 
uur tot en met 22 mei. Entree gratis. 
www.edgeelsfotogra�e.nl.
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Door Ingeborg Baumann

Op haar facebookpagina staat: ,,Puk 
hoopt dat er een hoop mensen af 
gaan komen op haar Meet & Greet. 
Ik wil dit graag doen zodat gepeste 
kinderen bij elkaar kunnen komen 
en met elkaar kunnen voetballen en 
er met elkaar over kunnen praten 
wat pesten/uitsluiting met ze doet. 
Maar ook omdat ik zoveel berichten 
heb ontvangen of ze met me op de 
foto mogen. Dit leek mij dan de 
beste optie om te doen.’’ Hartstikke 
goed plan natuurlijk. En toch 
kwamen er niet veel mensen op af. 
Waarschijnlijk door het stralende 
weer, tegen de verwachtingen in, 
plus het feit dat er enorme opstop-
pingen waren rond Velsen. 

Onrecht
Gevolg was wel dat we nader kennis 
konden maken met Puk, die niet 
echt zo heet want het gaat niet om 
háár alleen vindt ze. Ze ziet er weer 
prachtig uit, nagels in dezelfde kleur 
als haar groene sweater en kunstig 
opgemaakt. Gewoon Puk dus. 
Eerste vraag die dan opborrelt is of 
ze wel tijd heeft voor haar strijd 
tegen pesten en bijhorende acties 
want ze moet natuurlijk wel 
gewoon nog eindexamen doen. Dat 
heeft ze gelukkig helemaal onder 
controle. Haar vader Peter Niemeijer 
is ook zeer betrokken. En trots 
natuurlijk. ,,Ik kan niet tegen 
onrecht, dan maak ik me erg druk. Ik 
zat in het bestuur van Velsen Lokaal 
en was lid van de medezeggen-
schapsraad van het Vellesan College 
dus de appel valt niet ver van de 
boom. Mijn eerste reactie is ook 

meestal eerst boosheid en dan 
vraag ik me af wat ik er tegen kan 
dóén. Want er is een heel groot 
verschil tussen aftasten en de rang-
orde bepalen onder kinderen, wat 
normaal en ook niet altijd ‘lief’ is en 
structureel pesten zoals met Puk is 
gebeurd. Zoals met veel te veel 
kinderen gebeurt.’’

Dialoog
De insteek van deze Meet&Greet 
was niet alleen om met Puk op de 
foto te gaan natuurlijk. Puk zegt: ,,Ik 
wil dat er een dialoog ontstaat, dat 
er ervaringen worden uitgewisseld. 
Dáárom hebben we dit gedaan. 
Pesten moet echt worden aange-
pakt, mensen moeten wakker 
worden geschud.’’ Dat is inmiddels 
wel gebeurd want overal in het land 
kennen ze Puk inmiddels. Dat is niet 
genoeg vindt Puk: ,,Ik wil vooral ook 
de scholen vertellen wat pesten met 
jongvolwassenen doet. Het kan je 
breken, vooral in je puberteit als je 
zelf nog aan het uitvinden bent hoe 
of wat je wilt zijn. Scholen, leraren, 
mentoren en ouders moeten situa-
ties leren inschatten. Hun ogen en 
oren openhouden en wat doen!’’ 

Wegkijken
Vader Peter kan zich nóg druk 
maken. ,,Kinderen kunnen meedo-
genloos zijn, vooral als ze je kwets-
baarheid ruiken.’’ Ook hij heeft 
geleden onder pestgedrag en 
vertelt nog steeds te worden beoor-
deeld op uiterlijkheden en 
aannames. ,,Ik deed een studie 
rechten op latere leeftijd en het was 
moeilijk een stageplek te krijgen. Of 
dat mensen die me niet kennen me 

menen te kunnen aanspreken op 
een rare, veel te joviale manier.’’ 
Bekend is dat Puk op het Vellesan 
College haar VMBO-studie volgt, dat 
deze school net als elke andere 
school een pestprotocol heeft en 
dat de meningen over hoe dat 
protocol is nageleefd nogal uiteen-
lopen. Niemeijer: ,,Zo’n protocol 
moet strak worden opgevolgd, 
anders zijn het alleen maar regel-
tjes. Geen uitvluchten maar 
aanpakken! Elk kind heeft het recht 
om gelukkig te zijn onder de 
bescherming van ouderen.’’

Jezelf zijn
El�arige Steve is wel bij de 
Meet&Greet. En hoe! De dag na de 
actie van Puk durfde hij ook te doen 
en te dragen en te zijn wie hij wil 
zijn. En dat is een jongen met een 
spontane uitstraling, prachtig lang 
blond haar en een steampunk hoed 
op. ,,Ik werd wel gepest ja, roepen 
ze ‘meisje, meisje’, naar me. Door 
Puk zag ik dat ik niet de enige ben, 
ik ben meteen zo’n hoed gaan 
halen.’’ Zijn moeder zegt: ,,Hij loopt 
ook wel eens in een jurk, of in roze 
kleding. Hij vindt nu eenmaal 
andere dingen leuk dan anderen.’’ 
Anna (19) doet ook haar best schok-
kende verhaal over pesten en zelfs 
stalking. Ook deze dappere dame 
redt het wel, ze heeft net een baan 
bij Tzorg gevonden. 

Puk heeft nog een lange weg te 
gaan, haar missie houdt niet op. 
Maar dat zal ze op haar eigen, crea-
tieve en gedreven manier doen. 
Want zo is Puk en dat eindexamen 
gaat ook lukken. 

Velsen - We hoeven haar niet meer voor te stellen want Puk is inmiddels landelijk bekend door de manier 
waarop ze, vergezeld door meer dan 300 bikers uit het hele land, dwars door IJmuiden naar haar eindexamen-
feest werd gebracht. En dat is precies wat ze wilde. Aandacht vragen voor pesten. Strijden tegen pesten. Ze 
heeft inmiddels een website: www.pukgaatdoor.nl en een facebookpagina waarop ze dagelijks post. Zaterdag 
7 mei hield ze een Meet&Greet in de muziektent in Velserbeek. 

Meet&Greet met Puk: ,,Ieder kind 
heeft het recht om gelukkig te zijn’’

Puk met haar groene trui en mooie make-up, rechts van haar Anna, in het midden broer Blade en links Steve. Foto: Jaap Bakker

Mossy Giant doorbreekt
de rauwheid van IJmuiden
Door Ingeborg Baumann, vervolg 
voorpagina

De Mossy Giant, vrij vertaald ‘de 
Mosreus’, maakte een muurschilde-
ring van een VW Kever die wordt 
bestuurd door een �ctieve bloem. 
Tegen een muur op de hoek van de 
Rijnstraat en de Frans Halsstraat, 
waar De Spil zat. Helemaal in de stijl 
van Pieter die een bijna neurotische 
fascinatie voor gedetailleerd lijnwerk 
en verhalen binnen verhalen heeft. 
Dit maakt dat je blijft kijken en 
telkens weer wat nieuws ontdekt. 
Aanrader is dus ook om niet even 
snel langs te rijden of �etsen want 
dan raak je gegarandeerd afgeleid. 
Ga er maar eens even aandachtig 
naar kijken en verlies je in de details. 
Herkenbaar voor ‘ouwe hippies’, wat 
een bepaalde leeftijdsgroep in het 
hart altijd blijft, maar heel erg van 
nu. Pieter: ,,Planten en bomen zijn 
altijd de inspiratie. In dit werk staat 
de natuur onder controle van zich-
zelf. Put nature back in the driver 
seat.’’ Want mens, schimmel, beest, 
machine, plant en planeet en daar 
een gelukkige balans tussen vinden 
is wat hij zoekt in zijn werken en in 
de wereld. 

Ik heb een muur
Gerard Schol is kunstenaar en muzi-
kant en hij en zijn vrouw Elly zijn 
grote liefhebbers van Street Art. Ze 
waren dapper genoeg om te zeggen: 
,,Ik heb een muur die jij mag beschil-
deren, wat zou jij willen maken als 
kunstenaar?’’ Pieter geeft toe: ,,Totaal 
buiten mijn comfortzone, ik functio-
neer het best in mijn eigen atelier in 
het havengebied. Een werk op dit 
formaat is ook lastig,  het is zo opge-
blazen dat je andere technieken 
moet gebruiken. Je ziet ook niet 
meer waar je bent in de tekening, 
dus ik gebruikte een oude raster-
techniek. Dan zie je ongeveer wat je 
aan het doen bent. En je hebt te 
maken met het weer ook natuurlijk, 
toen ik begon ging het net 
sneeuwen. Ik heb geschilderd met 
latex, uiteraard van Rigo want lokale 

ondernemers moeten gesteund en 
Rigo is top!’’ 

Hoop en blijdschap
Het doel van het kunstwerk is blijd-
schap, kleur en hoop te brengen in 
IJmuiden. ,,Want dat is IJmuiden óók. 
Een kleurrijke gemeenschap, niet 
alleen maar rauw en staal en vis. Ik 
heb natuurlijk wel rekening 
gehouden met de mensen die het 
werk zien en of het niet misstaat in 
de buurt, je hebt te maken met de 
publieke ruimte. IJmuiden is een 
geweldige plek maar kan letterlijk 
wel wat kleur gebruiken. De mensen 
in de buurt waren nieuwsgierig: ,,Wat 
gaat híer nu weer gebeuren?’’ Maar 
in de twaalf dagen dat de schildering 
tot leven kwam veranderde dat in 
blijdschap. En dat wilde ik. Fijn om te 
merken dat de mensen er spontaan 
op reageren .’’

Hometown
,,Ik heb als kunstenaar het heft in 
eigen handen mogen nemen en zo 
goed dat daar ruimte voor is hier. 
Mensen vinden het leuk als er iets 
wordt gecreëerd, blijkt. Ik ben trou-
wens blij dat ik terug ben hier, na 
zoveel jaar in de USA. Ik heb mijn 
leven zo ingericht dat ik kan leven als 
kunstenaar. Gelukkig heb ik genoeg 
opdrachten, van over de hele wereld. 
Want het is wel gewoon wérk, ik kan 
niet gaan zitten wachten op inspi-
ratie. En trouwens, ik wil in de eerste 
plaats een goede man voor Mette 
(Stam) en vader voor dochter Lea 
(bijna 4) zijn en dán pas een goede 
kunstenaar. Na zes jaar basketballen 
zat mijn hart er niet meer in, ik was 
het topsportleven zat. Als bijvak bij 
mijn studiebeurs had ik gra�sch 
ontwerpen en kunst was en is bij ons 
thuis vanzelfsprekend. Mijn moeder 
Ada Leenheer is ook kunstenares. 
Zo’n kunstwerk op een muur in je 
hometown is natuurlijk fantastisch, ik 
ben als een kind zo blij. Wat denk je 
dat zoiets doet voor je kunstenaars 
ego om je werk zo groot te zien! Ik 
hoop dat IJmuiden er trots op is en 
er veel plezier uithaalt.’’

Haarlem - Alle zalen van de meest 
bezochte bioscoop in Haarlem zijn 
onlangs verbouwd en uitgerust met 
comfortabele elektrisch verstelbare 
stoelen die zorgen voor een ultiem 
gevoel van comfort en ruimte. Daar-
naast hebben de zalen een complete 
make-over gekregen met nieuwe 
wandbekleding, verlichting én 
vergrote �lmdoeken van muur tot 
muur.
Vanaf nu kun je de nieuwste �lms, 
waaronder Doctor Strange in the 

Multiverse of Madness, Foodies of De 
Bad Guys (NL), bekijken vanuit je 
heerlijke Relax Seat. Met een druk op 
de knop kan je je rugleuning en 
voetenbank instellen naar jouw favo-
riete stand. 
Iedere stoel is ook voorzien van een 
tafeltje, waar je makkelijk een hapje 
en drankje op kan plaatsen. 

Uiteraard zijn de Relax Seat-zalen zo 
opgebouwd dat je vanaf iedere stoel 
perfect zicht hebt op het doek.

Relax Seats bij Pathé Haarlem

Comfortabele elektrisch verstelbare stoelen zorgen voor een ultiem gevoel van 
comfort en ruimte. Foto: aangeleverd
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. liefkozing; 7. plaats in Zeeland; 12. muziek-
noot; 13. Spaans eiland; 14. plechtige belofte; 15. Amster-
dams peil (afk.); 17. boterton; 19. finishlijn; 21. lidwoord; 22.
zeehond; 24. aanslag op het gebit; 27. deel van gelaat; 28.
scheepstouw; 30. sociaal economische raad (afk.); 31.
behoeftig; 32. deel van arm; 33. alcoholische drank; 35. fijne
leersoort; 37. mannetjesolifant; 38. afgesteld explosief; 41.
sprookjesfiguur; 42. onderaardse schuilplaats; 44. deel van
jaar; 46. gelaatskleur; 47. fiets (Zuid-Ned.); 48. rondzwervend
volk; 49. Australische struisvogel; 50. smeermiddel; 52. insec-
tenetend zoogdier; 54. sportbeker (bokaal); 56. Bulgaarse
munt; 58. heftige toejuiching; 61. hoofddeksel; 62. appelsoort;
64. zachte streling; 65. hemellichaam; 67. heidemeertje; 68.
kledingstuk; 70. overschot; 72. gevangenverblijf; 73. over-
heidsheffing; 76. plezier; 77. aluminium (scheik. afk.); 78. hof-
feest; 79. poets of streek; 81. uitroep van pijn; 82. Europeaan;
83. onze planeet; 84. namaak; 86. ozon (helium); 87. deel van
servies.

Verticaal 1. ensemble van vier personen; 2. United States
(afk.); 3. driehoekig voorzeil; 4. etagewoning; 5. soort weefsel;
6. soort licht bier; 7. fototoestel; 8. Europeaan; 9. duw of por;
10. jongensnaam; 11. agent van politie; 16. harde duw; 18.
mensensoort; 20. rivier in Utrecht; 21. Duitse industrie norm
(afk.); 23. deel van servies; 25. gang van het paard; 26. plak-
band; 27. witsel; 29. luidspreken met basweergave; 32.
Nederlandse voetballer; 34. afgemat; 36. trappers; 37. vis-
mand; 39. water bij Amsterdam; 40. roestwerende verf; 42.
kien- en kansspel; 43. plaats in Italië; 45. boerdijdier; 46.
afslag bij golf; 51. Europeaan; 53. eerste vrouw; 54. streek in
Italië; 55. Duits automerk; 56. rivier in Rusland; 57. kledings-
tuk; 59. plaats in Gelderland; 60. trek in eten; 62. uitvoerig ver-
slag (verhaal); 63. wc (plee); 66. ogenblik; 67. huid (schil); 69.
keel-, neus en oorheelkunde (afk.); 71. seksueel overdraag-
bare aandoening (afk.); 73. angstig; 74. aanspreektitel voor
een koning; 75. schaamte; 78. kreet; 80. kleine soort hert; 82.
ijzer (scheik. afk.); 85. per persoon (afk.).

Puzzel mee en maak kans op vrijkaartjes van ‘t Mosterdzaadje. 
Mail de oplossing voor maandag 18 mei naar puzzel@jutter.nl

Onder de inzenders van de oplossing van de puzzel van 
deze week worden twee keer twee vrijkaartjes voor een 
concert in ‘t Mosterdzaadje verloot. Zij kunnen kiezen 
voor twee kaartjes voor het concert van het MiRanDa 
Trio op 20 mei (zie omschrijving op deze pagina) of voor 
het concert op 3 juni om 20.00 uur van het Bredaas 
Saxofoon Duo Bert Haan en Laetitia Hage. Voor het 

Win vrijkaartjes en laat je 
verwennen in ‘t Mosterdzaadje

Mosterdzaadje heeft het BSD een programma samenge-
steld met een mooie mix uit de barok en hedendaagse 
muziek. Het programma wordt mondeling toegelicht 
tijdens het concert.
De prijswinnaars zullen door Paula Reiding van ‘t 
Mosterdzaadje extra worden verwend. 
Foto: aangeleverd
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Santpoort - Vrijdag 20 mei om 20.00 
uur is het sprankelende, spraakma-
kende MirAnDa Trio te gast in ‘t 
Mosterdzaadje. Mirjam Rietberg- 
harp, Anna Azernikova – zang en 
Dasha Beltiukova – �uit.
In een betoverend samengaan van 
klanken brengen ze een lente-
programma dat in het teken staat 
van de natuur. Het is een concert 
over vogels en bloemen. De muziek 
komt van Oekraïense, Tsjechische en 
Russische componisten. Hoopvolle 
klanken in de muziek van Dvorak, 
Glinka, Rachmaninov en Silvestrov. 
Broederlijk staan ze bij elkaar op het 
programma. De kunst als verbinding. 
Juist in deze moeilijke tijd is de 
kracht van levende muziek zo groot 
en belangrijk. Het is troostrijk, geeft 
ontroering en positieve emoties.

Liedjes van Annie M.G. Schmidt zijn 
te horen op zondag 22 mei om 15.00 
uur in ‘t Mosterdzaadje. Onder de 
titel ‘Doe wat je het liefste doet’ 
stelden Nien Besselink en Sjoerd 

Brouwer een veelkleurig programma 
samen uit het rijke oeuvre van Annie 
M.G. Schmidt. Van Stekelvarkentjes 
wiegelied tot De bij, van Ja Zuster 
Nee Zuster tot de tv-serie Beppie. 
Mooie, ontroerende, vrolijke en 
humorvolle liedjes.
‘t Mosterdzaadje. Kerkweg 29, Sant-

poort-Noord 023-5378625. Vanaf 
een half uur voor aanvang is de zaal 
open.

Toegang vrij, bijdrage met richtlijn 
10 euro wenselijk (inclusief ko�e/
thee). Reserveren kan ook via 
penningmeester@mosterdzaadje.nl.

Natuur en Annie M.G. Schmidt centraal in ‘t Mosterdzaadje

Het MirAnDa Trio. Foto: aangeleverd

Nien Besselink en Sjoerd Brouwer. Foto: aangeleverd
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LEZERSPOST

Fietsend naar de pier in 
IJmuiden, zagen wij een man 
volledig in paniek rennen 
naar de doorgang van de 
jachthaven, waar een kleine 
kruiser naar binnen voer. De 
hond van de man was over 
de rand van de hoge muur 
daar gevallen en lag in het 
water, waar het zich vast-
klampte aan het wier. De 
mannen keerden meteen en 
voeren naar de muur, de 
hond was inmiddels weer 
gaan zwemmen en de 
mannen hadden de kans het 
dier te redden door een 
pikhaak onder zijn riem te steken en aan boord te hijsen, waarna het met 
handdoeken werd warmgewreven.

Een super redding van de 4 mannen van de ‘Mitchell Sea Angler’ en een 
supergelukkige baas en twee juichende �etsers, zomaar even op zater-
dagmiddag 7 mei.

Marja ten Hoorn

Fantastische reddingsactie

Driehuis - Kunstenaar Linda Mole-
naar exposeert tot 18 september in 
het Pieter Vermeulen Museum. Op 
zondag 15 mei van 11.00 tot 12.00 
uur houdt zij in het museum een 
lezing en een presentatie over het 
maakproces van haar bijzondere 
kunstwerken. Met de ogen van een 
kunstenaar kijkt Linda naar de 
natuur. De Nederlandse dierenwereld 
spreekt al jaren tot haar verbeelding, 
wat zich uit in de vorm van kunst-
werken, performances, lezingen, 
workshops en binnenkort ook 
wandelingen.
Linda’s werkwijze levert wonderlijke 
combinaties op van natuurlijke mate-
rialen en ambachtelijke technieken, 
die ze zich graag meester maakt. 
Allerlei verschillende voorwerpen en 

elementen van mens en dier, als 
botjes, vacht, haar, eierschalen, 
kiezen etc. gecombineerd met ‘hulp-
stukken’, worden ontleed, samenge-
bracht, ingenaaid en aangekleed tot 
een wezen op zich. Voor meer infor-
matie kijk ook op www.lindamole-
naar.nu.
De kosten voor de lezing en een 
‘Meet en greet’ met Linda Molenaar 
zijn 5 euro per persoon. De lezing is 
geschikt voor volwassenen en 
oudere kinderen vanaf ongeveer 10 
jaar. Aanmelden kan op www.pieter-
vermeulen-museum.nl bij de knop 
‘tickets’. 
Na de lezing is er de mogelijkheid 
om zelf iets te maken van paarden-
haar en de tentoonstelling ‘Dino’s’ te 
bezoeken.

Lezing bij expositie in 
Pieter Vermeulen Museum

Linda Molenaar voor een van haar kunstwerken. Foto: aangeleverd

KORT
Repair Café in 
Santpoort-Zuid
Santpoort-Zuid - Op 14 mei is 
het laatste Repair Café in ‘t 
Brederode Huys vóór de zomer-
stop. Het Repair Café biedt - 
naast een gezellige ontmoe-
tingsplaats - de gelegenheid 
om elektrische apparaten, 
klokken, horloges, meubeltjes, 
speelgoed, sieraden, compu-
ters, mobiele telefoons, �etsen, 
enz. ter reparatie aan te bieden. 
In principe gebeurt dit gratis, 
een vrijwillige bijdrage is 
welkom. Het Repair Café is van 
13.30 tot 16.00 uur.

Uitleg over 
Patiëntenportaal 
in de bibliotheek
IJmuiden - Steeds meer huis-
artspraktijken hebben een pati-
entenportaal of patiëntenom-
geving. Dat is handig voor het 
online regelen van afspraken, 
vragen stellen aan de dokter en 
het aanvragen van recepten. 
Maar digitaal is niet voor 
iedereen even makkelijk te 
volgen. Daarom een themabij-
eenkomst van Digivitaler betreft 
het patiëntenportaal en digitale 
communicatie met de huisarts, 
op donderdag 19 mei in de 
bibliotheek.
De themabijeenkomst is van 
15.00 tot 16.30 uur in Biblio-
theek IJmuiden. De toegang is 
gratis, wel graag even 
inschrijven. Dat kan telefonisch 
via 0255- 525353, via de website 
www.bibliotheekvelsen.nl of bij 
de balie van de bibliotheek. Je 
hoeft geen lid te zijn van de 
bibliotheek om hieraan deel te 
nemen.

Filmmiddag ‘Zeewijk
wat vertel je me nou’
IJmuiden - Zaterdag 14 mei is 
er weer een �lmmiddag in Seni-
orencentrum Zeewijk. De �lms 
starten om 14.00 uur, de zaal is 
open vanaf 13.00 uur. Dit keer 
staan cabaret�lms van diverse 
artiesten op het programma. De 
entree bedraagt 2 euro en 
Vishandel Martens sponsort 
weer een lekkere haring in de 
pauze.

Filmavond ‘IJmuiden 
wat vertel je me nou’
IJmuiden - Vanwege de door 
corona vele vervallen �lmdagen 
brengt IJmuiden wat...? op 
donderdag 19 mei een extra 
�lmavond. De toehoorders 
draaien een reis mee met de UK 
47 (Iede Kornelis) en na de 
pauze en loterij zijn ze voor een 
korte reis aan boord van de 
Nanuq. De Nanuq is een sleper 
die olietankers van de ‘inland’ 
ligplaats in Alaska door een 
�ord uit moet brengen naar 
volle zee. Alaska betekent 
wisselende weersomstandig-
heden waarin regen, sneeuw en 
(storm)wind de boventonen 
voeren. 
De eerste �lm begint om 20.00 
uur en kaarten à 3,50 euro zijn 
verkrijgbaar aan de zaal.
Buurthuis De Brulboei, Kanaal-
straat 166, IJmuiden. Tel. 0255 
510652.

Drie weken 
opgesloten 
zitten in een 
houten kastje, 
volgepropt 
worden met 
wormen ...dan 
kies je juist op 
bevrijdingsdag 
natuurlijk voor 
de vrijheid!

Rob Nieborg 

Vrij op bevrijdingsdag

Driehuis - Op donderdag 19 mei, 2 
of 9 juni kunnen belangstellenden 
van 20.00 tot 21.30 uur gratis mee 
komen repeteren met Popkoor 
Decibal in de aula van het Ichthus 
Lyceum aan de Wol� en Dekenlaan 1. 
Vanaf 21.30 uur is er ko�e en thee. Je 
mag een keer mee komen zingen, of 
alle drie de avonden. 
Popkoor Decibel Driehuis is een 
gemengd koor van 45 stemmen sterk 
met een fantastische dirigente 
Aswintha Weidema. Ze gaan voor 
kwaliteit op een ontspannen manier 
en hebben een uiteenlopend reper-
toire van Bohemian Rhapsody en 

Rollercoaster tot Hotel California en 
Une belle histoire. Ze zingen 
vijfstemmig en treden vier keer per 
jaar op in de regio. Meestal ook 
rondom kerst.

Aanmelden
Ben je tussen de 20 en 60 jaar en kun 
je op de donderdagen van 20.00 tot 
21.30 uur? Meld je dan even aan op 
decibel3hs@hotmail.com. Ze zorgen 
ervoor dat er een persoonlijk bege-
leider voor je is en de bladmuziek 
voor je klaarligt voor deze avonden. 
Er zijn geen kosten aan deze 
avonden verbonden. 

Kom vrijblijvend meezingen
bij Popkoor Decibel in Driehuis

Belangstellenden kunnen drie keer gratis meezingen met Popkoor Decibel. 
Foto: aangeleverd
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Mijn zoon tot voor kort een hardwerkende, vrolijke spontane man gaat 
ten onder in bureaucratie, hoe is het zover gekomen ?
Vorig jaar heeft mijn zoon zich door omstandigheden op het werk ziek 
gemeld vanaf dat moment heeft hij van het bedrijf waar hij drie jaar werkt 
geen salaris meer ontvangen. Er werd hem meerdere keren toegezegd 
dat zijn loon gestort zou worden, echter na drie maanden nog geen loon 
ontvangen te hebben is hij gaan informeren bij het UWV of ze hem daar 
konden helpen. Echter het UWV kon niets voor hem betekenen daar hij 
niet ziekgemeld stond en het bedrijf niet failliet verklaard was. Hun advies 
was om met de gemeente Velsen contact op te nemen, zogezegd zo 
gedaan de gemeente werd gebeld.
Hij mocht op gesprek komen en wat waren ze begaan met zijn lot, dat gaf 
hem goede hoop. Helaas weken later kwam de beslissing dat hij niet in 
aanmerking kwam voor een uitkering wel wilden ze hem aanmelden bij 
de voedselbank. Daar moest hij het dan maar mee doen !
Ondertussen is zijn spaargeld op en zijn schulden worden steeds groter, 
ik zie mijn zoon langzaam ten ondergaan in deze bureaucratie is dit nu 
wat ze noemen menselijke maat of zijn we toch gewoon een nummer dat 
in het bakje afgedaan is beland ?
Alles wat hij vraagt is een beetje geld om van te leven en hulp om zijn 
leven weer op te pakken, één ding kan ik zeggen hier wordt hij niet beter 
van. Ik hoop dat ik hiermee de mensen achter hun bureautjes heb wakker 
geschud, want ik vermoed dat jullie er geen nacht minder goed door 
slapen daarentegen lig ik er al maanden wakker van!

Sorry ik moest het even kwijt,
Een radeloze moeder
(naam bekend bij de redactie)

Menselijke maat?
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Santpoort - Op zaterdag 14 mei 
worden er door de tuinleden stekken 
van groenten en planten geruild bij 
Amateur Tuinders Vereniging De 
Hofgeest in Santpoort-Noord. 
Iedereen is van harte welkom, dus 
ook niet-tuinleden.
De bedoeling is om te ruilen, dus 
neem uw eigen plantjes mee om te 
ruilen. Er zijn jonge fuchsiaplanten 
van de Fuchsiavereniging te koop en 

er zijn laag geprijsde dahliaknollen. 
Kom gezellig langs, er is ruime 
parkeergelegenheid. Er is een inte-
ressante boekenkraam met tweede-
hands boeken. In de kantine kunt u 
genieten van verse ko�e en 
appelgebak.

Het ruilen is van 10.00 tot 12.00 uur 
bij A.T.V. de Hofgeest, Spekkenwegje 
2, 2071 KC  Santpoort-Noord.

Stekken ruilen bij ATV de Hofgeest
Neem zelf stekken mee om te ruilen. Foto: aangeleverd

Santpoort-Zuid - De ruïne groeit, de 
ruïne bloeit! Om de groei bij te 
kunnen houden is men naarstig op 
zoek naar versterking voor de open-
stellingen in de weekenden en 
vakanties. Gastvrouwen en gastheren 
vanaf 14 jaar, die willen meehelpen 
met het ontvangen van bezoekers uit 
binnen- en buitenland bij de entree 
en kassa. Met elkaar verzorgen ze de 
openstelling, leiden ze de bezoekers 

rond en vertellen ze over het kasteel, 
de ruïne en de familie Brederode. Wil 
je alleen het kassa/horecapunt 
draaien? Ook daar is men heel erg blij 
mee.
Lijkt het je leuk om als gids groepen 
de ruïne rond te leiden? de beheer-
ders zijn ook op zoek naar uitbrei-
ding van het rondleidersteam! Ook 
zoeken ze nog een vrijwilliger, die 
het kinderfeestjesteam kan 

versterken.
Neem voor vragen en aanmelden 
contact op met Rob via info@
ruinevanbrederode.nl.
Geopend op woensdag, vrijdag en in 
het weekend van 11.00 tot 17.00 uur.  
Ruïne van Brederode, Velserender-
laan 2, Santpoort-Zuid. 
Voor informatie en reserveren van 
kaarten kijk op de website ruinevan-
brederode.nl.

Ruïne van Brederode zoekt 
gastvrouwen en gastheren

Regio - Onder het genot van een 
hapje en een drankje wordt u uitge-
nodigd om op zondag 15 mei een 
aantal concerten bij te wonen. Deze 
concerten worden in een vijftal 
kerken georganiseerd en u kunt �et-
send aan deze tour deelnemen. In de 
prachtige Oude Kerk in Spaarndam 
kunt u genieten van het trio Joelle 
Charan. Zij komen met een 
programma geïnspireerd op een 
muzikale stijl, gebaseerd op zowel de 
westerse als de oosterse idealen. 
Joëlle vindt haar muzikale inspiratie 
bij Laura Mvula, Katie Melua en 
anderen.
In het Lichthuis treedt de klassieke 
gitarist Matej Lakovic op. Hij speelt 
werk van componist Leo Brouwer, 
sonate no 1, Roland Dyens, Songe 
Capricorne en het Adagio Opus 44 
van Drozd. Dit is een hommage aan 
J.S. Bach.
In de Dorpskerk Bloemendaal treedt 
Qwat op. Het Quartet with a twist. 
Het kwartet is opgericht door muzi-
kale vrienden van verschillende 
conservatoria in Nedederland. De 
bezetting bestaat uit twee violen, 
een altviool en een contrabas. Dit 
belooft vuurwerk te worden. 
De Dorpskerk in Santpoort Noord 
verheugt zich op de komst van het 
trio Erzulie. Ana Luisa Ribeiro is 
Portugese en heeft haar master 
degree �uit aan het conservatorium 
in Den Haag behaald. Michelle 
Pritchard is een Australische violiste, 
en naast haar optredens componeert 

zij muziek. Ian Mcvoy is afkomstig uit 
de Verenigde Staten en heeft in Paris, 
Brussel en Den Haag gestudeerd. 
Momenteel verdiept hij zich in de 
jazz om zijn muzikale reis te verrijken.
In de Zocherlounge op het terrein 
van het voormalig  Provinciaal 
Ziekenhuis treedt Grimm Duette op. 
Franciska Portugal, Portugal, en 
Natalie Kulina, Tsjechië laten zich 
inspireren door de sprookjes van 
Grimm. Het vertellen van verhalen is 
het uitgangspunt van hun muzikale 
reis. Zij brengen o.a. werk van Vaclav 
Trojan, The Emperor’s Nightingale 
naast werk van Bela Bartok.
Aanvangstijden zijn 12.15 uur, 13.30 
uur, 14.45 uur en het slotconcert 
vindt om 16.00 uur plaats in de 
dorpskerk in Santpoort-Noord. U 

kunt een keuze maken welke 3 
concerten u bezoekt en het slotcon-
cert. Kosten voor een passe-partout  
zijn in de voorverkoop 19,50 en aan 
de zaal 22,50. U wordt verwend met 
prachtige klassieke muziek en een 
hapje. Losse kaarten kosten euro 7,50 
en voor het slotconcert betaalt u 10 
euro.
Het slotconcert wordt verzorgd door 
het gitaarensemble SGEN, studenten 
gitaar ensemble Nederland, die ons 
met 10 gitaristen mee zal nemen van 
klassiek stukken naar swingende 
muziek, waarna u vrolijk met een 
drankje kunt afsluiten.

Voor informatie en tickets en passe-
partouts  kunt u de site raadplegen. 
www.classicaltour.nl.

Fietsend deelnemen aan 
Classical Tour op zondag 15 mei

Een van de optredens wordt verzorgd door Grimm Duette. Foto: aangeleverd

IJmuiden - Woensdagavond 18 mei 
is er weer een speciale avond in de 
Baptisten Gemeente IJmuiden op de 
Eemstraat 30 met als gastspreker 
predikant Jacques Brunt. De organi-

satoren zijn erg blij dat hij deze 
avond weer in IJmuiden is voor een 
Bijbelstudie. Inloop is om 19.30 uur 
met ko�e en thee en om 20.00 uur 
begint de avond met Jacques Brunt.

Speciale avond in Baptisten 
Gemeente IJmuiden

Santpoort-Zuid - Zaterdagavond 14 
mei tussen 19.30 uur en 21.00 uur 
speelt op de Ruïne van Brederode de 
Noord-Hollandse muziekgroep Villa 
Rosie (voorheen Dark Rosie). Een 
vertrouwde groep voor vele concert-
bezoekers van de Ruïne. 
Villa Rosie (www.villarosie.nl) neemt 
de luisteraar mee in een wervelwind 
aan verkwikkende, eigenzinnige en 
Nederlandstalige luisterliedjes.
Met deze nederchansons, zoals ze 
hun liederen noemen, nemen de 
gepassioneerde muzikanten door 
hun spel en zang de luisteraar mee 

de wereld over. De inspiratie vindt 
deze groep zowel bij Cubaanse 
ritmes, als bij Astor Piazzola, bij 
�amengo en Americana. 
Villa Rosie bestaat uit Miranda Zuur-
bier: accordeon, Vincent Lamers: 
contrabas, Michel de Wit: gitaar en 
Mark Minnema: mandoline, gitaar en 
steelguitar.
Afhankelijk van het weer zal dit 
concert binnen bij de open haard, 
dan wel buiten worden gespeeld.
Reserveren kan via: www.ruinevan-
brederode.nl. Entree: €12,50, inclusief 
een kop ko�e/thee.

Villa Rosie treedt op in 
de Ruïne van Brederode

Villa Rosie (www.villarosie.nl) neemt de luisteraar mee in een wervelwind aan 
verkwikkende, eigenzinnige en Nederlandstalige luisterliedjes. Foto: aangeleverd

U kunt genieten van 2 Velsense 
blaasorkesten, voor wie het plezier in 
samen muziek maken heel belangrijk 
is. 
Het IJHmusementsorkest onder 
leiding van Louis de Blieck, brengt u 
amusementsmuziek. Het repertoire 

bestaat uit bekende tunes en thema’s 
uit �lms of televisieserie’s, musicals, 
evergreens en hits. Michael Bublé, 
Glenn Miller en the Blues Brothers 
zullen niet ontbreken..
Met Vincent van den Bijlaard speelt 
het harmonieorkest van Soli een zeer 

wisselend repertoire. Snelle, pittige 
nummers wisselen af met mooie 
gedragen stukken, bekende en 
minder bekende nummers. Danzon 
no 2 en The Beatles komen langs.
U bent van harte welkom op 15 mei, 
om 12.00 uur in het Soli muziekcen-
trum, Kerkpad 73 in Santpoort, naast 
station Driehuis. Toegang is gratis, 
maar een vrijwillige bijdrage wordt 
zeer op prijs gesteld.
Voor de zomer zijn er nog 2 
VG-concerten: 26 juni Felison Brass & 
Chr. Mannenkoor IJmuiden, in de 
Stek in Velsen-Noord en 3 juli Gospel-
koor Get Together Again & New 
Harbour Winds (IJH), in het Kruispunt 
in Velserbroek.

Voor een volledig overzicht zie www.
develsergemeenschap.nl.

Velsen - De VelserGemeenschap (VG) biedt orkesten en koren uit Velsen 
een mooi podium om samen te musiceren. Op zondag 15 mei vindt het 
eerste VG-concert in 2022, uit een reeks van 10, plaats.

VG-concert Soli Harmonieorkest 
en IJHmusementsorkest op 15 mei

Eindelijk weer een concert van de Velser Gemeenschap. Foto: aangeleverd
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COLUMN FRITS RIJPERMAN

Zo, die oranjebitter zit er weer in. Tijdens Koningsdag zag je veel fees-
tende mensen al vroeg aan de alcohol en ook de Koninklijke familie nipte 
aan de rosé en kruidenbrouwsels. Vanuit de Amsterdamse Jordaan, het 
epicentrum van deze dag, kwamen beelden op tv van jongeren die 
eindelijk weer eens los konden gaan. Bij elk shot van weer een glaasje 
erin, moest ik onwillekeurig denken aan de kraker ‘Een Pikketanussie’ die 
Johnny Jordaan ooit jolig de top 40 in zong: ‘In plaats van wodka of 
English Gin, een Pikketanussie gaat er altijd in.’ Nooit geweten wat het 
was, een pikketanussie. Een potje googelen biedt uitkomst. Het is 
Amsterdams dialect voor een jenevertje en het woord is afgeleid van 
pékèt anisé.  Een anijslikeurtje dus.

Flashback naar 1976. Ik verdien een zakcentje in de bediening bij brui-
loften en partijen in de Ichthusburcht. In dit bijgebouwtje naast de Icht-
huskerk in IJmuiden kunnen leden van de Gereformeerde gemeente een 
zaaltje huren voor een feest. Het is er bruin doorgerookt en heeft ook die 
typische sfeer en geur van een oud schooltje. De linoleumvloer, het 
schoonmaakmiddel. Tijdens het schenken en het rondgaan met de 
glaasjes leer ik allerlei drankjes kennen zoals citroentje met suiker, 
bessenjenever en Oude Klaere. Vaak wordt er ook een muzikaal duo inge-
huurd door een bruidspaar en hoor ik het met drank doordrenkte feestre-
pertoire. Het accordeonisten duo De IJmondtrekkers yelt: ‘ ein prosit’ en 
moedigt aan: ‘eins zwei drei….. Saufen!’ Of raakt een gevoelige toets met 
‘Och vader lief toe drink niet meer’. De volgende keer krijgt het in smet-
teloze giletjes en vlinderdassen geklede zangduo Simon en Koos ‘De 
Siko’s’ de voetjes van de vloer van de feestgangers. Ik zie door het zaaltje 
en het gangetje van het gebouw een lange sliert polonaise gaan. 
Het was in de Ichtusburcht dat ik voor het eerst ‘pikketanussie’ hoorde. In 
de Ichtusburcht gingen die er goed in. Zoals die keer dat de opa van een 
familie zichzelf de hele avond bijschonk uit een onder z’n stoeltje 
verborgen �es jenever en zich aan het eind van de avond waggelend 
naar de uitgang van het bruiloftsfeest begaf. Wat niet helemaal de 
bedoeling was. Toen het partijtje net was begonnen, was oma nog wel bij 
de bediening langs gegaan om ons vijfentwintig gulden fooi te geven. 
Als we er maar voor konden zorgen dat opa niet dronken zou worden. 
Twee glaasjes en meer niet, was de opdracht. Dat had ik dan wel moeten 
weten, want ik was ondertussen al bij haar man om hem een pikketa-
nussie in te schenken, waarna hij in het oor �uisterde: ‘Zeg jongeman. 
Geef die �es maar even hier, dat scheelt jou een hoop heen en weer 
geloop.’  En met een vette knipoog stopte hij me een verfrommeld brie�e 
van vijfentwintig in de hand. 
Na a�oop waren we verbaasd over de dubbele fooi,  Al was het niet hele-
maal verdiend, zo’n extra centje ging er altijd in: Op naar de platenzaak. 
Om mijn fooi om te zetten in ‘Station to Station’, de kersverse lp van David 
Bowie. 

Pikketanussie

IJmuidenaar Frits Rijperman droomde ervan om stergitarist te 
worden. Hij is teamleider in een zorginstelling geworden en speelt 
voor de lol trompet in een jazzband. Hij schrijft regelmatig een 
column met een eigen illustratie over oude trends en nieuwe hypes in 
de moderne muziek.

Het was in de Ichtusburcht dat ik voor het eerst ‘pikketanussie’ hoorde.

LEZERSPOST

Al jaren hebben we een 
hondenontlastingprobleem. Er 
was een tijd dat er gecontro-
leerd werd en er was een 
poepzuiger.

Maar die is wegbezuinigd. Wij 
wonen aan de tuinzijde van het 
SP Kuijperplantsoen. Een nood-
kreet, dit is de verzameling van 
een weekend voor mijn deur.

Wim Polman

Hondenpoepoverlast

Santpoort - Bijna 33 jaar nadat 
wijlen dominee Gerrit Jan Rijks 
afscheid nam van Santpoort, staat er 
tóch weer een Rijks in de Dorpskerk 
op de Burgemeester Enschedélaan 
65 in Santpoort.
Op zaterdag 14 en zondag 15 mei 
zullen twee van zijn dochters daar 
samen een grote overzichtsexpositie 
organiseren. Theodora toont dan 
haar geweven foto’s, Hanneke 
geometrische objecten en optische 
illusies van hout. Op beide dagen zijn 
ze zelf aanwezig om over hun werk te 
vertellen.

De kerk is zowel op zaterdag als op 
zondag geopend van 11 tot 17 uur. 
Op zaterdag is de toegang vrij. Op 
zondag zullen er ook kleine 
concerten plaatsvinden in de Dorps-
kerk (van 12.15 tot 12.45, 13.30 tot 

14.00 uur, 14.45 tot 15.15 uur en 
16.00 tot 16.45 uur). Hiervoor 
bedraagt de toegang €7,50.
Tussen de concerten door is de 

toegang wel vrij. Meer informatie 
hierover op: www.classicaltour.nl.
Informatie: www.cultuurindedorps-
kerk.nl.

Weekend-expositie in Dorpskerk

Werk van Hanneke (links) en Theodora (rechts) Rijks. Foto: aangeleverd

BIJ DE REDACTIE AAN TAFEL

Door Arita Immerzeel

Aan een zonnige tuintafel vertelt Fred zijn verhaal. In 
het zakje van zijn overhemd draagt Fred een insuli-
nepen. ,,Die heb ik altijd bij me. Met mijn telefoon en 
sensor op mijn arm meet ik mijn glucosegehalte.” Fred 
is een geboren verteller, blijkt. ,,Ik ben in 1980 gestart 
als apotheker in loondienst in Den Haag en later in 
Arnhem. Daarna kwam ik in IJmuiden terecht, bij 
Apotheek Ledeboer. Ron Peters, die de specialisatie tot 
huisarts deed en die ik nog van de HBS kende, bleek 
boven die apotheek te wonen en van het een kwam 
het ander. Ik ging in Velserbroek in een noodgebouw 
open met de zogenaamde Apotheekpost. ‘s Morgens 
ging ik 1 uur open, zodat de recepten gebracht 
konden worden. En ‘s middags ging ik 1 uur open, 
zodat de medicatie opgehaald kon worden. Bezorging 
deed ik zelf in mijn donkerblauwe Renault 4. In 1988 
ging in een noodgebouw van een aantal geschakelde 
containers Apotheek Velserbroek open. Het was een 
gezellige tijd van pionieren in de polder. Velserbroek 
betekende in die tijd de hele dag het lawaai van heien 
en blubber aan je schoenen. Er was geen winkelcen-
trum, de supermarkt zat ook in een noodgebouw. Het 
was een mooie tijd. Velserbroekers die dit meegemaakt 
hebben, refereren er nog weleens aan.” Hier staart Fred 
in de verte, alsof hij het weer voor zich ziet. ,,In 1993 is 
het Gezondheidscentrum Velserbroek opgericht. Ik 
leerde Sylvia toen kennen, zij was er logopediste.” Niet 
dat Fred spraakles nodig had, maar hun klik leidde wel 
tot een huwelijk in 1995.
In Gezondheidscentrum Velserbroek vindt onderling 
overleg tussen verschillende disciplines plaats als dat 
logisch en noodzakelijk is. Met name met de huis-
artsen zijn er korte en directe lijnen, maar sinds een 
jaar of tien is de thuiszorg daar ook bij gekomen. ,,Mijn 
grote voorliefde in het apothekersvak is toch wel de 
individuele zorgverlening, de zorg op maat. Denk aan 
afbouwschema’s of advies bij euthanasie aan de arts of 
pijnbestrijding door mor�necassettes of de behande-
ling per infuus van kinderen thuis met kort houdbare 
medicatie. Het mooiste wat er is, is op maat werken,” 

aldus een glunderende Fred. ,,Haaks hierop staat alle 
bemoeienis van zorgverzekeraars en politiek. Hun 
regelgeving en de marktwerking hebben verande-
ringen te weeg gebracht, die soms niet meer uit te 
leggen zijn. Neem een voorbeeld als incontinentiema-
teriaal, wat wij als apotheek niet meer mogen 
verstrekken. En in de gang van een gebruiker staat het 
nu soms vol met een enorme voorraad, want de groot-
handel wil wel leveren.” Fred heeft zich als apotheker 
altijd gewaardeerd gevoeld. ,,Een enkeling heeft mij 
weleens uitgescholden. De bestelde medicatie liet ik 
dan voortaan bezorgen, want verbale agressie in de 
apotheek zelf, nee, daar pas ik voor. Maar ik zal nooit 
nee verkopen.” Op de vraag of Fred plannen heeft voor 
de komende tijd, antwoordt hij lachend ,,Opruimen! 
Zowel Sylvia als ik zijn verzamelaars. Ik wil een model-
spoorbaan uit 1965 gaan bouwen, zoals ooit het plan 
was om dat met mijn vader te doen. Ik restaureer 
huisjes uit die tijd, die van karton en hout gemaakt 
zijn. Soms meng ik wel twee uur lang verf, tot ik de 
juiste kleur heb. Ik werk aan een digitale bouwteke-
ning, hoe het geheel er straks in de garage uit moet 
gaan zien. Verder heb ik een vakantiehuisje in Ermelo, 
waar ik meer tijd wil doorbrengen. Ik heb daar nu de 
tijd voor. Ach en Sylvia wil dat ik ga �etsen. Maar of het 
daarvan gaat komen, zien we nog wel even.”
Komend weekend gaat Fred met het gehele apothe-
kersteam een avond uit. En volgende week donderdag 
is zijn laatste bestuursvergadering in Het Polderhuis. 
Hij legt dan zijn functie o�cieel neer en sluit af met 
een hapje en een drankje bij Rinus. ,,Dan is het mooi 
geweest, ik zie uit naar de komende 20 jaar!”

Pionieren in de polder 
Velsen - Fred Zwijnenburg (66) vertelt in deze editie 
over zijn werkzame leven als apotheker. In Velser-
broek is Fred door de jaren heen een begrip 
geworden. Na jaren van veel en hard werken, mag 
Fred nu gaan genieten van zijn leven als 
pensionado.

Aan een zonnige tuintafel vertelt Fred zijn verhaal.

Eerbetoon in duinen voor 
omgekomen Amerikanen
IJmuiden - Oranje tulpen zijn aan de IJmuiderslag neergezet als eerbetoon 
aan de omgekomen crew van het Amerikaanse vliegtuig, dat 26 maart 1944 
uit de lucht werd geschoten. Op het paneel staan de namen van de beman-
ning, die daarbij omkwamen. Ook wordt de precieze plek beschreven, waar 
het vliegtuig neerstortte. Het vliegtuig was een B26 Marauder, ook wel Toid 
Boid genoemd. Foto: Arita Immerzeel



Santpoort - Van Schagen Santpoort is opge-
richt in 1934 als familiebedrijf en bestaat al 85 
jaar. Van Schagen heeft ervaring in de verkoop 
van gras, grondsoorten en sierbestrating en 
staat bekend om de mooie groene graszoden, 
die zij ook zelf zaaien en bewerken. Directeur 
Arjan van Schagen: ,,We hebben veel grond-
soorten te koop per m3, big bag en in zakken. 
U kunt bij ons producten ophalen of wij 
kunnen het ook bij u op locatie 
bezorgen.’’ Van Schagen 
verkoopt producten aan parti-
culieren en aan bedrijven. 
Arjan: ,,Bedrijven die bij ons 
producten kopen zijn onder 
andere hoveniers, stratenmakers, 
gemeentes, volkstuinverenigingen 
en zonnepaneel-specialisten. Wij 
leggen echter zelf geen tuinen aan 
en doen ook geen onderhouds-
werkzaamheden in tuinen.’’ Bij Van 
Schagen wordt gewerkt met een 
klein team van gemotiveerde mede-

werkers die zich voor u als klant zo goed moge-
lijk inzetten. ,,We verwelkomen u graag!’’, 
besluit Arjan.
Van Schagen Santpoort B.V., Spekkenwegje 14 
2071 KC Santpoort-Noord, tel: 023-5378937, 
e-mail: info@vanschagensantpoort.nl. Zie ook: 
www.vanschagensantpoort.nl.

De afgelopen jaren hebben we meer dan ooit 
tijd gespendeerd in onze tuin. De buitenruimte 
is de perfecte plek om tot rust te komen, te 
genieten of gezellig samen te zijn. Maak van je 
tuin, balkon of dakterras jouw eigen vakantie-
paradijs. En geniet zo de hele zomer…
Je eigen vakantieparadijs in het groen. Heggen, 
siergrassen, bloemen en planten, het liefst zo 
groen mogelijk. Ook tuinmeubelen kom je in 
verschillende groentinten tegen. De kleuren-
pallet van 2022 is saliegroen en de subtiele 
groen-bruinetint gecombineerd met grijs, 

beige en bruin vormen hét 
kleuren-

pallet van 2022. Een rustig en subtiele basis 
zonder schreeuwende kleuren. Ga voor een 
houten of zwarte lounge set met saliegroene 
kussens. En je tuin is helemaal geweldig.
Alleen maar grijs, beige en bruin kan wat saai 
zijn. Fleur de boel daarom op met kleurrijke 
natuurlijke materialen. Het materiaal rope in 
meubels is ook ideaal voor het creëren van een 
vakantiegevoel. 
Deze touwsoort geeft nét dat luxueuze randje 
aan de tuin en is speciaal ontwikkeld voor 
buiten. 
We hebben steeds meer de behoefte om 
binnen met buiten te verbinden. Met een 

mooie overkapping of veranda kan 
dit natuurlijk. Zo 

kun je ook 
met minder 
mooi weer 

genieten van 
je tuin. 

Een lekkere 
mooie lounge-
bank, een 

buitenkachel, 
gezellige vuur-

korf of een leuke 
tafelhaard. Versier 
de ruimte met 

gezellige lampjes, 
plaids en geniet tot 
in de late uurtjes!

mooie overkapping of veranda kan 

tafelhaard. Versier 
de ruimte met 

gezellige lampjes, 
plaids en geniet tot 
in de late uurtjes!
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BEKEND OM DE VERKOOP 
VAN GRAS VAN TOPKWALITEIT
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MAAR WIST JE DAT JE OOK TERECHT KUNT VOOR:
• Zakken tuinaarde • compost • turf 

• bomenzand • grind • split • groenafval 
• puin • grondafvoer en verlichting.

We bezorgen uiteraard ook!

Tuin & Trends
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Voor grond, tegels en gras moet
je bij van Schagen Santpoort zijn
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collectie
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KUNSTKERSTBOOM
• Type Swiss forest
• Gemakkelijk op te zetten
• Hoogte 155 cm

Ook verkrijgbaar in 185 cm en 215 cm
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BIJ WELKOOP SANTPOORT!
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OPENHAARDHOUT
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• Inhoud 22 dm3
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koopzondag  van 10.00 - 17.00 uur 

Donderdag koopavond  tot 21.00 uur

KUNSTKERSTBOOM
• Type Swiss forest
• Gemakkelijk op te zetten
• Hoogte 155 cm

Ook verkrijgbaar in 185 cm en 215 cm

DE MOOISTE KERSTSHOW  
BIJ WELKOOP SANTPOORT!

5 JAAR GARANTIE
2.99

3.99

OPENHAARDHOUT
•  Eiken-, essen- en beukenhout
•  In netzak
•  Inhoud 22 dm3

Hagelingerweg 210 (hoek Biezenweg) Tel.: 023 - 537 03 57

DONDERDAG 
KOOPAVOND

ZONDAG OPEN
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

Aanbiedingen geldig t/m zondag 18 maart 2018

www.welkoop.nl VAN 12.00 TOT 17.00 UURwww.welkoop.nl

WOLF-Garten elektrische 
gazonmaaier A340E
Voor gazons tot 400 m². Vermogen 
1400 watt. Werkbreedte 34 
cm. Centrale hoogteverstelling. 
Mulchfunctie. Incl. opvangzak 30 liter.

159.-

139.-
Ook verkrijgbaar:  
Type A320E 99.- nu 89.-
Type A370E 189.- nu 169.-

WOLF-Garten elektrische 
gazonmaaier A340E
Voor gazons tot 400 m². Vermogen 
1400 watt. Werkbreedte 34 
cm. Centrale hoogteverstelling. 
Mulchfunctie. Incl. opvangzak 30 liter.

159.-

139.-
Ook verkrijgbaar:  
Type A320E 99.- nu 89.-
Type A370E 189.- nu 169.-

JMP
werkbroek  
Dakota
100% katoen. Maten 48 t/m 58.

■ Cordura®-kniestukken  
 en dijbeenbescherming
■ Losse spijkerzakken
■ Met reflectiedetails 

2 STUKS 
109.90

79.-

JMP
werkbroek  
Dakota
100% katoen. Maten 48 t/m 58.

■ Cordura®-kniestukken  
 en dijbeenbescherming
■ Losse spijkerzakken
■ Met reflectiedetails 

2 STUKS 
109.90

79.-

Welkoop 
organische 
gazonmest 
Inhoud 20 kg.

  Snelle en lange werking  
van 3 maanden 
 Geeft een vol en diepgroen gazon

29.95

24.95

g
JMP
werkbroek  
Dakota
100% katoen. Maten 48 t/m 58.

■ Cordura®-kniestukken  
 en dijbeenbescherming
■ Losse spijkerzakken
■ Met reflectiedetails 

2 STUKS 
109.90

79.-

Hagelingerweg 210 (hoek Biezenweg) Tel.: 023 - 537 03 57

ZONDAG OPEN VAN 
12.00 TOT 17.00 UUR

Aanbiedingen geldig t/m zondag 22 mei 2022

www.welkoop.nl

Alle Fiskars 
bewaterings-
artikelen
Bijv. zwenksproeier metaal 
maat L 29.95/ nu 23.96 20%

korting

Bekijk alles over bewateren  

BESTELAlle Fiskars 
bewaterings-
artikelen
Bijv. zwenksproeier metaal 
maat L 29.95/ nu 23.96 20%

korting

Bekijk alles over bewateren  

BESTEL

Alle Fiskars 
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korting
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BESTEL

Alle Fiskars 

bewaterings-

artikelen

Bijv. zwenksproeier metaal 

maat L 29.95/ nu 23.96
20%
korting

Bekijk alles over bewateren  

BESTEL
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Santpoort - Waar Telstar mikt op 
2026 voor terugkeer naar de Eredi-
visie, speelt Groeneveen daar deze 
zomer al in! In de Eredivisie Padel wel 
te verstaan. De Santpoortse tennis- 
en padelvereniging met zeven padel-
banen wil landelijk voorop lopen in 
deze jonge sport. Competitiedeel-
name op het hoogste niveau past bij 
die ambitie. De vreugde was dan ook 
groot afgelopen week toen de Eredi-
visie-deelname werd  bevestigd voor 
het eerste team bestaande uit club-
spelers Daan van Randtwijk, Ole 
Oosterom en Roderik Franken, 
aangevuld met de Duitse internatio-
nals Daniel Lingen en Christian 
Böhnke. 
Bij de voorbereiding laat het team 

niets aan het toeval over. De Neder-
landse spelers volgen al enige tijd 
een trainingsprogramma van Diego 
Mieres, de bondscoach van de 
Nederlandse Heren-padel. De Duitse 
spelers zijn geen onbekenden bij 
Groeneveen. Zij waren te zien tijdens 
een clinic ter viering van het 75-jarig 
bestaan van de club in 2021. 

De speeldata van de zomercompe-
titie Eredivisie zijn 4, 5, 11, 12 en 18 
juni. Met play-o�s op 26 juni. Op 
welke van deze data het Groene-
veen-team thuis speelt is nog niet 
bekend. De club maakt dit zo snel 
mogelijk bekend via haar social 
media. Wedstrijden op Park Groene-
veen zijn gratis toegankelijk.

Padel-spelers Groeneveen 
debuteren in de Eredivisie

Het Eredivisieteam. Ole Oosterom ontbreekt op de aangeleverde foto. 

Velsen-Zuid - Voetbaltrainer Andries 
Jonker gaat niet in op het nieuwe 
aanbod dat hij kreeg van zijn huidige 
werkgever Telstar. De club had het 
contract met Jonker graag willen 
verlengen, maar hij heeft laten weten 
dat hij hogerop wil. De 59-jarige 
Amsterdammer kwam in 2019 als 
trainer in dienst bij Telstar. Hij 
slaagde er niet in om de club terug te 
brengen in de eredivisie, maar had 
het wel erg naar zijn zin in Velsen-
Zuid. In de afgelopen weken heeft hij 

nagedacht over zijn toekomst en 
afgelopen week hakte hij de knoop 
door. Kort nadat Telstar vrijdag 
verloor van Roda JC liet hij weten dat 
hij afziet van verlenging van zijn 
contract. Naast hoofdtrainer is Jonker 
ook technisch directeur van Telstar. 
Eerder liet hij al weten dat hij dit 
geen ideale combinatie vindt. Jonker 
wil het liefst zo vaak mogelijk met de 
spelers op het veld staan. Algemeen 
directeur Pieter de Waard van Telstar 
betreurt het besluit van Jonker.

Andries Jonker verlaat Telstar

Velsen - VV IJmuiden organiseerde 
zaterdag 7 mei het ‘Gebroeders De 
Jong toernooi voor mini’s’. De 
gebroeders De Jong waren jarenlang 
actief als vrijwilliger achter de bar en 
op de velden. En waren daarom een 

vertrouwd en enorm gewaardeerd 
gezicht op de club.
In totaal hadden zich 10 teams inge-
schreven. Naast de beide mini-teams 
en de Mo8-1 meiden van VV 
IJmuiden waren FC Velsenoord met 1 

team, VSV met 2 teams, Ado’20 met 2 
teams en RKVV Velsen met 2 teams 
aanwezig.
Alle teams werkten 4 wedstrijdjes af 
van een kwartier onder het genot 
van een lekker zonnetje. Voor velen 

was dit hun eerste toernooi en aan 
de vele stralende gezichten was te 
zien dat de kinderen genoten van 
het toernooi.
Na a�oop tijdens de prijsuitreiking, 
gedaan door een enthousiaste secre-

taris René van der Plas, kregen alle 
teams een beker en alle kinderen een 
vaantje en nog een ijsje toe.
Helaas voor de kinderen moest het 
springkussen na het toernooi ook 
opgeruimd worden. Foto: aangeleverd

Gebroeders De Jong toernooi VV IJmuiden voor mini`s

Velsen - De bloemen en cham-
pagne stonden al klaar voor het 
provinciaal viertal van Damclub 
IJmuiden (DCIJ). In de laatste ronde 
hadden de IJmuidenaren genoeg 
aan een gelijkspel tegen Kunst en 
Genoegen uit De Kwakel. Alleen bij 
een nederlaag zou de tegenstander 
er met de beker vandoor gaan.

Omdat topscorer Max Doornbosch 
(alle vijf wedstrijden gewonnen) en 
Klaas de Krijger verhinderd waren, 
trad DCIJ aan met invallers Krijn ter 
Braake en Cees van der Vlis. Ter 
Braake kreeg al vroeg zoveel 
terreinvoordeel, dat een overwin-
ning een kwestie van tijd zou zijn. 
In dat geval hoefden de overige 
drie IJmuidenaren nog maar één 
overwinning te behalen. Het ging 
echter helemaal fout. 

Cees van der Vlis had in de opening 
veel tempi weggegeven tegen zijn 
ratingloze tegenstander. Daarna 
probeerde hij ter compensatie een 
klassieke stand op het bord te 
krijgen, wat aanvankelijk lukte. 

Toen Van der Vlis met een voorpost 
geconfronteerd werd, ging het 
direct fout. Na een foutieve 
Ghestem-doorstoot kon zijn tegen-
stander met een meerslag�nesse 
naar dam plakken: 0-2. Kort daarna 

scoorde Ter Braake zoals verwacht 
de gelijkmaker: 2-2.

Bij Nicole Schouten was er niets 
aan de hand in een klassieke stand. 
Een moment van onoplettendheid 
leidde er echter toe dat zij een 
schijf kwijt ging raken. In plaats 
daarvan koos Schouten voor een 
wederzijdse doorbraak ten koste 
van twee schijven. Haar opponent 
kon echter twee schijven terug-
geven en een winnende dam 
halen: 2-4. Hierdoor moest Jan-
Maarten Koorn winnen om DCIJ 
het kampioenschap te bezorgen. 
Door een onhandige opbouw in de 
opening werd hij gedwongen om 
een gevaarlijke voorpost te nemen. 
Toen zijn tegenstander een 
winnende combinatie naar dam 
miste, mocht Koorn nog even 
hopen. 
Na een wederzijdse doorbraak zat 
er echter niet meer dan remise in: 
3-5 en de titel ging naar De Kwakel.

DCIJ-nieuws: Provinciaal viertal 
met haven in zicht kopje onder

De DCIJ-spelers (rechts) gingen 
onverwacht ten onder.
Foto: aangeleverd

Driehuis - Zaterdag 21 mei organiseert RkVV Velsen een voetbalclinic voor 
meiden tussen de 8 en 14 jaar. De clinic wordt gegeven door de meiden die bij 
Velsen in de jeugd en vrouwen die bij de senioren van de club spelen. De 
clinic zal starten om 12.00 uur en zal ongeveer twee uur duren. Voor meer 
informatie en het opgeven voor de clinic mail naar jeugdcommissie@rkvv-
velsen.nl. Foto: aangeleverd

Voetbalclinic voor meiden

Regio - Voormalig profvoetballer 
Henk Groot is overleden. Hij maakte 
naam in de jaren 60 als spits bij Ajax 
en kwam ook twee seizoenen uit 
voor Feyenoord. Voordat Henk 
samen met zijn zes jaar oudere broer 
Cees in 1959 bij Ajax ging spelen, 
voetbalden de broers bij de IJmui-
dense club Stormvogels.
Bij Ajax zette Henk Groot een bijzon-
dere prestatie neer. In het seizoen 
1960/1961 maakte hij maar liefst 41 
competitiegoals voor de club. Dat 
heeft sindsdien geen enkele speler 
kunnen evenaren. Zijn broer Cees 
overleed al in 1988 op 55-jarige leef-
tijd door een acute hartstilstand. 
Henk Groot is 84 jaar oud geworden. 
Hij woonde de laatste tijd in een 
verzorgingstehuis in Zaandam.

Henk Groot overleden

Velsen - Woensdag 18 mei worden 
de Regio�nales Schoolvoetbal voor 
de jongens gespeeld op Sportpark 
Schoonenberg. de wedstrijden 
beginnen om 14.30 uur en duren tot 
tot circa 17.30 uur. De Pleiadenschool 
uit IJmuiden gaat voor Velsen met 2 
teams de strijd aan.

Schoolvoetbal
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Velsen - De Stichting OIG-IHD 
(Ontspanning Invaliden en Gehandi-
capten en Invalide Hulp Dienst) 
ontplooit weer haar activiteiten, 
zoals zij dit deed voor de uitbraak 
van corona.
Het vervoer van mensen met een 
beperking in de gemeente Velsen, 
wanneer mogelijk ook daarbuiten, is 
weer gestart. Het zwemmen is weer 
op het niveau zoals het was. Er is een 
wachtlijst van circa 30 Velsenaren, die 
aan deze activiteit willen deelnemen. 
De handwerkclub, de bouquetclub, 
de smikkelclub en de soosavonden 
zijn weer gestart en draaien nage-
noeg als vanouds. De jaarlijkse 
vakantieweek in augustus was rond 
maar de besproken accommodatie is 
gebruikt voor de huisvesting van 
Oekraïense vluchtelingen waardoor 
de vakantieweek wordt uitgesteld tot 
2023. De trips naar de Keukenhof 
hebben ook weer plaatsgevonden en 
gepland zijn verder voor 2022 een 
feestmiddag, de jaarlijkse dagtocht 
en de bekende evenementen rond 

de feestdagen. De winkel (de verko-
opruimte) aan de Industriestraat 66 
in IJmuiden draait met zijn ruim 25 
vrijwilligers volop. 

Vacatures
De OIG-IHD  heeft qua bestuur 
gelukkig momenteel niet te klagen. 
Recent droeg voorzitter Johan van 
Ikelen, na ruim 6 jaar, zijn voorzitters-
hamer over aan Klaas Vos 
Wel heeft de OIG-IHD momenteel 
meerdere vacatures. 
De volgende vacatures zijn vacant: 
chau�eurs van OIG-IHD (kleding) 
vrachtauto, chau�eurs op de busjes 
voor het vervoer van ouderen en 
minder-validen, winkelmedewerkers 
op de Industriestraat, vrijwilligers, die 
bepaalde activiteiten willen bege-
leiden en begeleiders bij de minder-
valide zwemmers.

Interesse? Neem contact op via www.
oig-ihd.nl, info@oig-ihd.nl of 0255-51 
51 33 (9.00-12.00 uur bij voorkeur op 
de dinsdagochtend). 

OIG-IHD weer volop actief

De busjes van OIG-IHD waarmee mensen thuis opgehaald zijn voor een boottocht. 
Foto: aangeleverd

IJmuiden - De �etsvaardigheid van 
basisschoolleerlingen neemt af. Dit 
maakt hen extra kwetsbaar in het 
steeds drukker wordende verkeer. 
Daarom houdt de ANWB dit jaar 
opnieuw de verkiezing ‘Een ANWB 
Verkeersplein voor een schoolplein’. 
Op een verkeersplein kunnen 
kinderen veilig oefenen en praktijk-
ervaring opdoen. In de provincie 
Noord-Holland doen 27 basis-
scholen mee aan de verkiezing 
waaronder De Klipper in IJmuiden. 
Vanaf nu kan iedereen een stem 
uitbrengen op één van de bijna 300 
basisscholen die in de race zijn voor 
een ANWB Verkeersplein. Stemmen 
kan tot woensdag 25 mei via https://
static.�owapp.nl/anwb/fonds/.

In totaal zijn er 279 basisscholen in 
het hele land genomineerd voor een 
ANWB Verkeersplein. Per provincie 
wint een basisschool. De twaalf 
winnaars ontvangen bij de start van 

het aankomende schooljaar een 
ANWB Verkeersplein en een 
lespakket. De nummer twee in elke 
provincie wint een uitgebreid 
�etsparcourspakket. De verkeers-
pleinen van de ANWB worden door 
het ANWB Fonds bekostigd.
Kijk voor alle genomineerde basis-
scholen en meer informatie op 
anwb.nl/verkeerspleinen.

De ANWB zet zich al jaren op allerlei 
manieren in voor de �etsveiligheid 
van kinderen, onder meer met het 
verkeerseducatieprogramma ANWB 
Streetwise. Hiermee bezoekt de 
ANWB jaarlijks meer dan 900 
scholen en worden meer dan 
160.000 kinderen bereikt. Daarnaast 
worden met het ANWB Kinder�et-
senplan ongebruikte �etsen ingeza-
meld en opgeknapt voor kinderen 
die zelf geen eigen �ets hebben. Zo 
kunnen ook zij meters maken in het 
verkeer.

De Klipper in de race 
voor een ANWB Verkeersplein

Als er voldoende gestemd wordt krijgt De Klipper misschien zo’n mooi verkeersplein. 
Foto: aangeleverd

Regio - Het kan weer: Feest van de 
Geest in Haarlem en omstreken. Dit 

feest wordt elke twee jaar gehouden 
in ruim honderd kerken in heel 
Nederland. Het zal nu voor de derde 
keer ook in Haarlem en omstreken 
plaatsvinden. Het thema is dit keer: 
‘In vuur en vlam’. Het gaat om een 
feestelijke ontmoeting tussen de 
Pinkstergeest, kerkelijke architectuur 
en hedendaagse beeldende kunst. 
Vijf kerken doen mee: In Haarlem de 
RK St. Bavokathedraal, de Pelgrim-
kerk, de Fonteinkerk en de Imma-
nuëlkerk en de Dorpskerk te Sant-
poort. Op een mooie middag kun je 
ze alle vijf langs�etsen om daar de 
kunst te zien die gemaakt is bij het 
Pinksterthema: ‘In vuur en vlam!’ Zes 
kunstenaars uit deze regio hebben 

Feest van de Geest

Een van de kunstenaars die meedoet 
is Mariska Pisam. Foto: aangeleverd

IJmuiden - Wie de expositie 
‘IJmuiden van Badplaats tot Cruise-
port’ in het Zee- en Havenmuseum 
nog wil zien heeft tot 15 mei de 
mogelijkheid. In deze tentoonstelling 
is te zien dat al vanaf begin 1900 
IJmuiden de ambitie had een 
mondaine badplaats van allure te 
worden.  
De sfeer van het begin van de 20e 
eeuw is gecreëerd door de badmode 
voor mannen en vrouwen uit die tijd, 
strandstoelen, badkoetsjes en veel 
(oude) beelden.
De geschiedenis van Hotel Willem 
Barendz aan de Kanaalstraat, speciaal 
gebouwd voor de rijkere toeristen, 
ontbreekt natuurlijk niet, evenals die 

van het eerste badpaviljoen in 
IJmuiden opgericht door Jac. List.
Hoewel de luxe badplaats de tand 
des tijds niet heeft doorstaan, is 
IJmuiden inmiddels wel uitgegroeid 
tot een bedrijvige cruiseport.
Zo wordt de geschiedenis van KVSA, 
opgericht in 1876 onder de naam 
Halverhout & Zwart Ship Agents VOF, 
getoond, maar ook van de Felison 
Terminal en de Felison Cruise 
Terminal.
Nog te zien tot en met zondag 15 
mei. 

Meer informatie: www.zeehavenmu-
seum.nl.
Foto: aangeleverd

Laatste week ‘IJmuiden van Badplaats 
tot Cruiseport’ in Zee- en Havenmuseum

IJmuiden - Van 22 mei tot en met 17 
juli vindt in de Visserhallen de expo-
sitie ‘the B-side’ plaats. 24 fotografen 
uit binnen- en buitenland geven hun 
interpretatie van het begrip ‘the 
backside’. Sommigen doen dit door 
bij voorbeeld letterlijk de doorgaans 
verborgen achterkant van een 
gebouw of huizenrij te tonen. 
Anderen namen het thema minder 
letterlijk en laten in hun foto’s de 
keerzijde van onze samenleving zien. 

De Amerikaanse fotograaf Fred 
Hoerr toont bij voorbeeld beelden 
uit Los Angeles van het systeem dat 
de waterhuishouding rond de stad 
regelt. De kanalen en tunnels van 
deze ‘waterservice’ bieden een 
onderkomen aan daklozen. 
Van de Duitse fotograaf Hendrik Liet-
mann is een serie te zien die hij 
maakte in het Ruhrgebied, waar de 
verstrengeling van wonen en indus-
trie soms tot absurde situaties leidt. 
In het werk van Bob Negryn is het de 
toeristenindustrie die voor merk-
waardige dissonanten zorgt in het 
prachtige Zwitserse berglandschap.
Dat de ‘keerzijde’ niet altijd geassoci-
eerd hoeft te worden met verval en 
teloorgang, toont het werk van 
Dolph Kessler. Hij ontdekt schoon-
heid op onverwachte plekken. In zijn 
foto’s leiden lijnen en vlakken een 
eigen leven. De compositie is 
belangrijker dan dat wat afgebeeld 
wordt.
Murray Ma�ra fotografeerde de 

rommelige achtergevels van huizen 
bij stations. 
Door een perfecte kadrering wist hij 
de chaos te bedwingen en om te 
vormen tot collageachtige beelden. 
Ook Joni Spaan slaagde erin van 
samenraapsels van bouwkundige 
elementen hechte composities te 
maken.
Heel anders zijn de verstilde beelden 
die Dirk Kome maakte in lege kamers 
en op een boerenerf. Deze zijn 
ontroerend en melancholiek. Ze 
roepen een sfeer op van 

vergankelijkheid.
Deze voorbeelden illustreren hoe 
divers de deelnemende fotografen 
het begrip ‘the backside’ hebben 
verbeeld. Het resultaat is een boei-
ende expositie, die een bezoek aan 
de Visserhallen zeer de moeite waard 
maakt.

De expositie is geopend vrijdag, 
zaterdag en zondag van 13.00 tot 
17.00 uur. Visserhallen, Duinstraat 4, 
1975 DC IJmuiden; www.visser-
hallen.nl.

Meer dan twintig fotografen 
geven hun visie op ‘the B-side’

Van de Duitse fotograaf Hendrik Lietmann is een serie te zien die hij maakte in het 
Ruhrgebied, waar de verstrengeling van wonen en industrie soms tot absurde 
situaties leidt. Foto: aangeleverd

nieuw werk gemaakt bij het thema 
van dit jaar, maar laten ook ouder 
werk zien. Het zijn Simone de Groot, 
Mariska Pisam, Peet Verrijn Stuart, 
Jeannette Eisses, Mariëtte Meijers  en 
Dané Vonk.  De kerken zijn gratis 
geopend op 26, 28 en 29 mei en 4, 5 
en 6 juni, steeds van 13.00 tot 17.00 
uur (de Pelgrimkerk op zondag van 
12.00 tot 15.00 uur). 
Voor meer informatie zie www.feest-
vandegeest.nl/heo. 

De feestelijke opening door burge-
meester Jos Wienen vindt plaats in 
de plebanie van de St. Bavo kathe-
draal, ingang Bisschop Bottemanne-
plein te Haarlem op 24 mei om 16.00 
uur. De toegang is gratis en iedereen 
is welkom. Maar meld u wel even 
aan bij kickbras@hetnet.nl. 
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Regio - Ze zijn weer thuis: de grutto’s. 
Uitgehongerd vanuit hun overwinte-
ringsgebied in Afrika zijn de vogels 
aangekomen in de Noord-Hollandse 
weidevogelgebieden. Ieder jaar 
kiezen de grutto’s de Noord-
Hollandse weilanden uit om hier hun 
jongen groot te brengen. Voor lief-
hebbers dé tijd van het jaar om grut-
to’s te zien. Landschap Noord-
Holland geeft een speciale vogelkijk-
kaart uit met daarop aangegeven de 
mooiste plekken om grutto’s te 
ontdekken. En wil je meer weten 
over de grutto? Landschap Noord-
Holland geeft de komende zes 
maanden een kijkje bij de grutto 
thuis met een online grutto maga-
zine. Elke maand verschijnen er 
nieuwe verhalen. Wedden dat ook jij 
geraakt wordt door de bijzondere 
avonturen van de grutto? Op deze 
manier zorgt Landschap Noord-
Holland ervoor dat deze slanke stelt-
loper aandacht krijgt, want die is 
urgent. Onze nationale vogel wordt 
in haar voortbestaan bedreigd.

Waar heb je de grootste kans 
om grutto’s te zien?
Favoriete gebieden waar veel vogels 
zich verzamelen zijn: Fort bij Krom-
meniedijk bij Uitgeest, Landje van 

Geijsel bij Ouderkerk aan de Amstel 
en Kolk van Dussen bij Aartswoud. 
Van daaruit gaan ze op zoek naar 
hun partner en een veilige broed-
plek. Mensen die zelf grutto’s willen 
zien, kunnen de uitvouwbare vogel-
kijkkaart aanvragen bij Landschap 
Noord-Holland. De natuurorganisatie 
heeft zestig gebieden op een rijtje 
gezet met persoonlijke tips van de 
boswachters en leuke weetjes over 
de grutto. De kaart is gratis aan te 
vragen op www.landschapnoordhol-
land.nl/grutto/kijkkaart.

Op avontuur met de grutto 
door Noord-Holland
In zes maanden tijd moet de grutto 
in Nederland haar voortbestaan 
veiligstellen. Het is een periode vol 
bedreigingen en onzekerheden. Lukt 
het om een partner te vinden? Is hun 
broedplek wel veilig genoeg? 
Hoeveel jongen zullen er groot 
worden? Iedereen die hierover meer 
wil weten, kan zich aanmelden voor 
het online grutto magazine op www.
landschapnoordholland.nl/grutto-
magazine . Landschap Noord-
Holland neemt lezers mee op avon-
tuur door de Noord-Hollandse 
weilanden en laat zien hoe sterk en 
bijzonder de grutto is. Toch liever 

‘live’ de grutto bekijken? Dan zijn er 
ook speciale grutto excursies te 
boeken op www.landschapnoordhol-
land.nl/grutto-activiteiten. 

Ideaal grutto thuis
‘Grut-o, grut-o, grut-o’, hoor je hem 
zijn eigen naam roepen als je door de 
weilanden �etst. Soms staat hij op 
een paaltje of boerenhek. Deze sier-
lijke vogel wordt ook wel de ‘Koning 
van de Weide’ genoemd. De grutto 
voelt zich thuis in een levendig land-
schap met kruidenrijk grasland en 
een gezond bodemleven. Net als 
andere weidevogels zoals kievit, 
tureluur en scholekster. Elk jaar 
worden er in ons land te weinig grut-
to’s groot, en ook andere weidevo-
gels gaat het niet voor de wind. Om 
ze te helpen overleven is het belang-
rijk dat ze goed worden beschermd. 
Ze hebben rust, veiligheid en voedsel 
nodig. Op de belangrijkste broedlo-
caties worden daarom door organisa-
ties zoals Landschap Noord-Holland 
en bij weidevogelboeren speciale 
maatregelen genomen om de weide-
vogelkuikens een veilig thuis te 
geven. 
De komende tijd wordt het span-
nend, gaan de grutto’s voldoende 
jongen grootbrengen?

Grutto’s kijken in Noord-Holland
Een grutto-gezin. Foto: Gejo Wassink

Gluren bij de Buren is het festival 
waarbij het vloerkleed het podium 
en de bank de tribune is. Zijn de 
optredens in de tuin? Dan zijn de 
tuinstoelen het nieuwe rode pluche, 
en het terras de balletvloer. Enthou-
siaste Bloemendalers stellen hun 
huiskamer of tuin open voor een act 
en voor publiek uit de buurt. 
Aan elke deelnemende locatie 
wordt één act gekoppeld die 
zondagmiddag drie keer 30 
minuten op vaste tijden optreedt. 
Bezoekers kunnen een route uitstip-
pelen en van locatie naar locatie 
hoppen. 
Tot en met 22 mei kan iedereen zich 
aanmelden om deel te nemen. 
Gluren bij de Buren biedt plaats aan 
amateurpodiumkunstenaars uit 
Bloemendaal en omgeving. Denk 
hierbij aan dans, theater, muziek, 
poëzie en nog veel meer!
Aanmelden is mogelijk tot en met 

22 mei via www.glurenbijdeburen.
nl
Gluren bij de Buren wordt georgani-
seerd door Stichting de Bühne.

Algemene informatie
Datum: zondag 3 juli 2022
Tijden: 13.00 - 18.00 uur
Entree: Pay what you can
Website: www.glurenbijdeburen.nl

Gluren bij de Buren 2022 vindt 
plaats in Alphen aan den Rijn, 
Amersfoort, Assen, Baarn, Bloe-
mendaal, Breda, Delft, Den Bosch, 
Den Haag, Dordrecht, Emmen, 
Haarlem, Harderwijk, Helmond, 
Hilversum, Huissen, Leiden, Maas-
tricht, Nieuwegein, Nijkerk, Nisse-
waard, Roermond, Sittard-Geleen, 
Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, 
Veenendaal, Venlo, Wageningen, 
Woerden, Zaanstad, Zeist, Zutphen 
en Zwolle. 

Gluren bij de Buren 
op 3 juli in Bloemendaal
Regio - Op 3 juli vindt Gluren bij de Buren voor de derde keer plaats in 
Bloemendaal. Tijdens dit festival vinden er bij alle deelnemende hosts 
verspreid door de hele gemeente optredens plaats in huiskamers en 
tuinen. De organisatie is op zoek naar lokale acts en hosts. Aanmelden 
kan tot en met 22 mei.

Driehuis - Dat de Dino tentoonstel-
ling van het Pieter Vermeulen 
Museum wordt gewaardeerd door 
kinderen wisten wij natuurlijk allang! 
We zien heel veel kinderen in 
opperste concentratie bezig met 
puzzels, de speurtocht en het 
schoonvegen van een heus dino-
skelet onder het zand. Maar niet 
alleen de jeugd is onder de indruk. 
De 95-jarige mevrouw Devilee uit 
Haarlem bracht een bezoek aan het 
museum. Zij reeg de ene na de 
andere oh’s en ah’s aan elkaar. Ze 
vond het prachtig en genoot van 
alles.
,,Wat knap en zo mooi gemaakt”, 
aldus mevrouw Devilee. Ze wilde dan 
ook echt alles zien en proberen. Ook 
was ze onder indruk van alle techni-
sche snu�es gemaakt door Ton en 
Cor. ,,Dit zou mijn man Leo echt 
prachtig gevonden hebben, want hij 
was ook zo van dit soort werk!” aldus 
de 95-jarige. Ook mocht zij van 
conservator Wim nog een kijkje 
nemen in het depot. Daar genoot ze 
wederom met volle teugen van de 
collecties schelpen en vlinders. ,,Wat 
ik ook zo mooi vind is dat jullie 

samen met de vrijwilligers zo nadruk-
kelijk de kinderen leren te genieten 
van de natuur en dat jullie leren dat 
ze goed met natuur om moeten 
gaan.” 
Na een uurtje kwam het bezoek van 
de Haarlemse aan een eind en verliet 
zij enthousiast en onder dankzeg-
ging aan alle aanwezigen weer het 

museum. Het was leuk te zien dat de 
tentoonstellingen van het Pieter 
Vermeulen Museum dus echt voor 
jong en oud leuk is.
Het museum is geopend dinsdag tot 
en met vrijdag en zondag van 13.00 
tot 17.00 uur. Online reserveren kan 
op www.pieter-vermeulen-museum.
nl.

Dinotentoonstelling voor jong én oud!

Mevrouw Devilee genoot van de expositie. Foto: aangeleverd

Regio - Heeft u na een borstampu-
tatie of na een borstsparende 
operatie behoefte aan voorlichting 
over het kopen en dragen van 
uitwendige borstprotheses? Of over 
bijpassende lingerie en badkleding? 
Iedere laatste woensdagmiddag van 
de maand kunt u in het Spaarne 
Gasthuis gratis voorlichting, adviezen 
en tips krijgen van ervaringsdeskun-
dige prothesevoorlichters, die 
samenwerken met de Borstkanker 
Vereniging Nederland.

Datum, tijd en locatie
Datum: woensdag 25 mei van 14.00 
tot 15.00 uur op de poli oncologie 
locatie Hoofddorp. U bezoekt het 

spreekuur alleen of samen met uw 
naaste. U krijgt ruim de gelegenheid 
om materialen te bekijken, te over-
leggen en vragen te stellen.

Aanmelden
Er wordt gewerkt op afspraak. 
Aanmelden via de website van het 
Spaarne Gasthuis. Ga naar Nieuws en 
Meer/voorlichting over 
borstprotheses.

Vragen
Heeft u vragen over dit spreekuur? 
Belt u dan de afdeling patiëntenvoor-
lichting op 023-224 2060 of stuur een 
mail naar patiëntenvoorlichting@
spaarnegasthuis.nl.

Voorlichting over borstprotheses

Regio - Ben je zwanger en wil je 
borstvoeding gaan geven? Dan is de 
informatiebijeenkomst die het 
Spaarne Gasthuis op dinsdag 24 mei 
organiseert een prima start! Je krijgt 
informatie over hoe borstvoeding 
werkt, je leert hoe je kunt zien 
wanneer je baby honger heeft, hoe je 
je baby aanlegt en hoe je weet of je 
baby genoeg gedronken heeft. Ook 
bespreken ze wat je kunt doen als 
het geven van borstvoeding niet 
loopt zoals je had gehoopt. Ze geven 
veel praktische informatie en laten 
�lmpjes zien. Er is volop ruimte om 
vragen te stellen. Zo kun je een 
goede start maken met het voeden 
van je baby.
Ondanks de landelijke versoepe-
lingen rond de corona maatregelen 
blijft men voorlopig de bijeenkom-
sten nog digitaal aanbieden. Dit doet 
men in samenwerking met JGZ 

Kennemerland via het programma 
Zoom. Hiervoor moet je je wel 
aanmelden.

Datum, tijd 
Dinsdag 24 mei, 19.30 - 21.30 uur via 
Zoom

Aanmelden
Wil je de bijeenkomst bijwonen? 
Schrijf je dan in via het formulier op 
de website www.spaarnegasthuis.nl/
agenda.
Een aantal dagen voor de bijeen-
komst krijg je s een mail met daarin 
de gegevens over het inloggen en 
deelnemen via Zoom.

Vragen
Bel de afdeling patiëntenvoorlichting 
op telefoonnummer (023) 224 2060 
of stuur een mail naar patientenvoor-
lichting@spaarnegasthuis.nl.

Informatiebijeenkomst 
over borstvoeding

www.

www.

Kijk voor meer nieuws op:

Kijk voor meer nieuws op:

Kijk voor meer nieuws op:

Kijk voor meer nieuws op:








