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Gedoogbesluit noodopvang Oekraïense
vluchtelingen, Plein 1945, nr. 46

Advocaat onthult: Cheryll
Morriën is vermoord door
Michel Stokx

Verhalenbank kan nog
helpende handen gebruiken

REGIO MEDIA GROEP
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Het was na het wandelen goed toeven op het zonovergoten Plein 1945. Foto: Erik Baalbergen

THEATERSEIZOEN
202 /2023

Vissenloop 2022 was topevenement
Velsen - € 100.000,-. Dat is de
opbrengst van de zesde editie van
de Vissenloop. Een recordopbrengst. Nog nooit heeft de
commissie van de Vissenloop,
samen met de wandelaars en spon-

soren, zoveel geld opgehaald voor
KWF Kankerbestrijding. Fred van
Dam, voorzitter commissie Vissenloop en voorzitter Bestuur KWF
Kankerbestrijding Afdeling Velsen:
,,Dit is een waanzinnig mooi

bedrag. En het geld is hard nodig
voor kankeronderzoek. Zo helpen
we om deze vreselijke ziekte de
wereld uit te helpen. Daarom wil ik
ook alle wandelaars, vrijwilligers,
het Rode Kruis, sponsoren, Stichting

ZATERDAG 28 MEI
AANVANG 14.30 UUR
SPORTPARK ZEEWIJK:

Citymarketing Velsen | IJmuiden.nl
en BIZ Centrum IJmuiden
bedanken. We hebben met zijn
allen echt een topevenement
neergezet.’
In totaal deden 2.500 mensen mee

aan dit prachtige sportieve evenement. Elders in deze editie meer
foto’s van Vissenloop 2022 en ook
de rubriek Typisch IJmuiden van
Erik Baalbergen is aan de Vissenloop gewijd.

Deze week in deze krant
als uitneembare bijlage
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Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen in uw
buurt? Abonneer u op de e-mailservice, download de app of
bekijk de berichten online op www.overheid.nl/overuwbuurt
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Gedoogbesluit noodopvang
Oekraïense vluchtelingen,
Plein 1945, nr. 46
Er is een groot tekort aan opvangplaatsen voor vluchtelingen in Nederland.
Ook in Velsen. Nieuwe vluchtelingen
zijn acuut op zoek naar een veilige plek
en dat vraagt om creativiteit. Het Rijk
heeft gemeenten dringend gevraagd tijdelijke opvangplekken te organiseren,
ook als dit in strijd is met het bestemmingsplan. Het college besluit hier gehoor aan te geven en in uitzonderingsgevallen tijdelijke opvang toe te staan.
Het college besluit onder voorwaarden toe te
staan dat het voormalige ING-kantoor aan
het Plein 1945, nr. 46, in IJmuiden, per 2 mei
2022 tijdelijk wordt gebruikt voor de opvang

van Oekraïense vluchtelingen. Het gaat
momenteel om een opvang voor ongeveer
17 personen. Het kantoor stond leeg en kan
1 jaar worden gebruikt als noodopvang met
een eventuele verlenging van 6 maanden.
Voor meer informatie over dit gedoogbesluit:
gemeente Velsen, afdeling VTH, Toezicht
en Handhaving (tel. 14 0255) of e-mail wabotoezicht@velsen.nl. Tegen een gedoogbesluit staan geen rechtsmiddelen (bezwaar/
beroep) open. Er kan wel een handhavingsverzoek bij het college van burgemeester en
wethouders worden ingediend. Tegen het
besluit op een dergelijk verzoek staan wel
rechtsmiddelen open.

Bewonersinitiatief
Buurttuin Waterloo

Cybergastles in Driehuis over kansen en risico’s van IT,
leerlingen maken kans op exclusieve tickets hackevent

Een van de twee voetbalvelden van VV Waterloo wordt al jaren niet gebruikt. Het plan is
om hier in de toekomst woningen te bouwen.
Dit kan echter nog jaren duren. In afwachting
hiervan heeft een groep inwoners uit Driehuis
het initiatief genomen om op een deel van dit
veld een biologische moestuin aan te leggen.
De gemeente heeft dit terrein nu tijdelijk in beheer gegeven aan deze initiatiefnemers. Zodra
er meer concrete plannen voor woningbouw
zijn, moet de moestuin hier weer weg. Kijk voor
meer informatie op www.buurttuinwaterloo.
jouwweb.nl of stuur een mail naar: buurttuin.
driehuis@gmail.com.

25 leerlingen van het Vellesan College,
voorheen de Duin en Kruidbergmavo,
in Driehuis volgden afgelopen week een
gastles van een ICT-bedrijf uit de regio.
Doel van de les was om jongeren te laten
zien dat ze met hun IT-talent een positieve bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren. Daarnaast maakten de leerlingen kans op exclusieve tickets van het
hackevent re_BOOTCMP.

“Als ze over goede IT-vaardigheden beschikken, worden jongeren tegenwoordig makkelijk verleid door de ‘dark side’ van internet”,
aldus Marieke Verhagen, projectleider bij
NHSV. “Met deze gastlessen leggen we uit
hoe ze hun IT-kennis op een positieve manier inzetten. Dat is ook de insteek van het
event re_B00TCMP, dat in juli plaatsvindt.
Dit event is bedoeld voor echt IT-talent, maar
ook hun ouders zijn welkom.”

De gastles werd georganiseerd vanuit NH
Samen Veilig, gemeente Velsen, de politie en
het Openbaar Ministerie binnen de politieeenheid Noord-Holland.

Velsense jongeren in de leeftijd van 12 t/m 23
jaar die geen gastles hebben gevolgd, kunnen
ook meedoen via www.re-b00tcmp.nl. Met
de test maken ook zij kans op exclusieve tickets aan het re_B00TCMP-event.

Wegwerkzaamheden aan de Parkweg in Velsen-Zuid
Vanaf woensdag 1 t/m 8 juni start aannemer
De Bie in opdracht van gemeente Velsen met
werkzaamheden aan de busstrook op de Parkweg te Velsen-Zuid. De bushalte aan beide
kanten van de Parkweg is gedurende alle
werkzaamheden afgesloten. Connexxion adviseert om een halte eerder in- of uit te stap-

pen. Voor ander wegverkeer blijft er ten alle
tijden één rijstrook beschikbaar. In het weekend zullen beide rijstroken richting de A22
open zijn.
Lees meer informatie in het nieuwsbericht
www.velsen.nl/nieuws

Onderhoud Bospad op de Vinkenbaan
Op maandag 30 mei 2022 start aannemer De
Bie in opdracht van gemeente Velsen met onderhoudswerkzaamheden aan het bospad op
de Vinkenbaan 26 t/m 40 in Santpoort-Zuid.
De werkzaamheden duren naar verwachting
tot en met woensdag 22 juni 2022. Tijdens de

werkzaamheden is het bospad niet open voor
autoverkeer. Wij vragen omwonenden om
buiten het werkgebied te parkeren. De woningen blijven te voet bereikbaar.
Kijk op https://www.velsen.nl/vinkenbaan
voor meer informatie.

AGENDA VAN DE RAAD
Agenda van de raadsvergadering van 1 juni
Uw invloed bij de raad van Velsen
Aanmelden om in te spreken
U kunt inspreken bij sessievergaderingen
over de onderwerpen die worden besproken.
Bij raadsvergaderingen kunt u over andere
onderwerpen inspreken.
Burgerinitiatief
Als u een goed idee heeft kunt u dit altijd indienen en voorleggen aan de gemeenteraad.
Er is een formulier beschikbaar bij de griffie,
zij kunnen u ook zo goed mogelijk verder helpen om uw voorstel uit te werken.

Brief insturen
Het is altijd mogelijk om een brief/mail te
sturen naar de gemeenteraad. Deze brief
komt dan bij de ingekomen stukken op de
eerstvolgende raadsvergadering.
Contact met de fracties
De politieke partijen ontvangen u graag. Via
de website kunt u eenvoudig alle e-mailadressen en/of telefoonnummers vinden
van de raadsleden. 1 keer per maand is er de
mogelijkheid om op een donderdagavond alle
fracties te spreken.
Raadsgriffie
De griffie ondersteunt de gemeenteraad. De

griffie helpt u als u een onderwerp onder de
aandacht van raadsleden wilt brengen en
wanneer u wilt inspreken bij de Raad van
Velsen. Voor alle vragen over de gemeenteraad kunt u contact opnemen met de griffie:
0255-567251 of stuur een mail naar griffie@
velsen.nl

U kunt de raad volgen op:
Twitter: @RaadvanVelsen
Instagram:
www.instagram.com/gemeenteraadvelsen/
Facebook:
www.facebook.com/raadvanvelsen

Bekendmakingen
Ingediende aanvragen
omgevingsvergunning

IJmuiden
• Tuindersstraat 132, bouwen dakopbouw (16/05/2022) 60053-2022

• Pegasusstraat 14, Legaliseren
kamerverhuur (17/05/2022) 608132022
• Kennemerlaan 111, plaatsen dakkapel
(18/05/2022) (voorgevel) 61264-2022

• Napierstraat 10, plaatsen 2 dakkapellen
(zijgevel) (19/05/2022) 61662-2022
• Oranjestraat 43, legaliseren afwijken
bestemmingsplan (kamerverhuur)
(19/05/2022) 61672-2022

• Zwaanstraat 79, bouwen dakopbouw
(19/05/2022) 61918-2022
• Kromhoutstraat 62, plaatsen overheaddeur (voorgevel) (19/05/2022) 620222022
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Bekendmakingen
Velsen-Zuid
• Dr. Kuyperlaan 29, plaatsen dakkapel
(voorgevel) (19/05/2022) 61746-2022
Velsen-Noord
• Wijkerstraatweg 283 A, legaliseren
wijzigen brandscheidingen
(19/05/2022) 61901-2022
Santpoort-Zuid
• De Veenen 10, dichtzetten 3 zijden
bijgebouw (17/05/2022) 60693-2022
• Willem de Zwijgerlaan 21, bouwen kap
op garage (20/05/2022) 62646-2022
Santpoort-Noord
• Kruidbergerweg 111, bouwen aanbouw
(zijgevel) (17/05/2022) 60613-2022
• Spekkenwegje 5, uitbouwen entree, gedeeltelijk veranderen gevel
(18/05/2022) 60970-2022
• Rijksweg 406, bouwen aanbouw
(19/05/2022) 62194-2022

Ingetrokken aanvragen
omgevingsvergunning

IJmuiden
• Trawlerkade nabij 16, tijdelijk
(3 weken) uitvoeren werkzaamheden
op kade (17/05/2022) 43226-2022
Velsen-Zuid
• Van Tuyllweg 24, legaliseren plaatsen
erfafscheiding (19/05/2022) 171192022
Santpoort-Zuid
• Willem de Zwijgerlaan 21, bouwen
bijgebouw en bouwen kap op garage
(17/05/2022) 34646-2022

Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10

Driehuis
• Tollenslaan 1A, kappen boom
(18/05/2022) 60964-2022

IJmuiden
• “#Impact Sport en spel”, op 18, 20 en 22
juli 2022, locatie: Gijzenveltplantsoen
175 (17/05/2022) 60464-2022
• “24 ICE Beach soccer 2022” op 9 en
11 juni 2022, locatie: voor Paveljoen Zuidpier, Kennemerstrand 172
(17/05/2022) 61255-2022

Velserbroek
• Annie Romeinstraat 9, veranderen
kozijn (zijgevel) (18/05/2022) 611272022
• Zadelmakerstraat 150, aanbrengen
gevelreclame (20/05/2022) 625612022

Velsen-Zuid
• “Kistcup Telstar open dag met fanplein
en vriendschappelijke wedstrijd tussen
Telstar en De Graafschap”, op 23 juli
2022, locatie: BUKO Stadion, Minister van Houtenlaan 123 (17/05/2022)
60799-2022

Welstand
Verlengen beslistermijn

Velserbroek
• “#Impact Velserbroek Sport en spel” op
19 en 21 juli 2022, locatie: Groot Hoefblad 54 (17/05/2022) 60498-2022
• “Huttenbouw Velserbroek” van 18 t/m
21 juli 2022, locatie: Grote Buitendijk
212 (19/05/2022) 61837-2022

IJmuiden
• Briniostraat 12, aanbrengen mechanische ventilatie (19/05/2022) 155912022
• Kennemerlaan 93, veranderen voorgevel (19/05/2022) 37890-2022
Velserbroek
• Zadelmakerstraat 3, plaatsen nieuwe
luchtbehandelingskast (17/05/2022)
39398-2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
IJmuiden
• Warmenhovenstraat 4-6, wijzigen
gevels (plaatsen balkon 1e verdieping,
vergroten balkon 2e verdieping;
wijziging verleende vergunning
124954-2021) (17/05/2022) 320582022

• De Rijpstraat 16, splitsen woning naar
2 woningen, realiseren 2e dakterras
(17/05/2022) 36675-2022
• Lagersstraat ong. (kavel 4), bouwen
woning (17/05/2022) 51105-2022
• Lagersstraat 16, plaatsen dakopbouw
(17/05/2022) 45325-2022
• Radarstraat 121, vergroten 2e verdieping (19/05/2022) 44200-2022
Velsen-Zuid
• De Ven ong., afwijken bestemmingsplan voor 1 evenement (21 mei 2022,
inclusief parkeren en op- en afbouw)
(17/05/2022) 28878-2022
• Ver Loren van Themaatlaan 16, plaatsen dakkapel (voorzijde), aanbrengen schuimbeton als begane grond
(19/05/2022) 40941-2022
Velsen-Noord
• Wijkerstraatweg 168, plaatsen zonnepanelen, veranderen gevelkozijn
(achtergevel), wijzigen constructie
(intern) (17/05/2022) 19042-2022 (Gemeentelijk monument)
• J.C. van Neckstraat 3 t/m 17, afwijken
voor bedrijfscategorie B1 (17/05/2022)
10349-2022
Santpoort-Zuid
• Bloemendaalsestraatweg 66, verbouwen winkel met bovenwoning naar 2
woningen (20/05/2022) 125119-2021
Santpoort-Noord
• Hagelingerweg 58A, legaliseren metselwerk (staand, onder dakgoot, inclusief afwerklat) (17/05/2022) 8291-2022
Driehuis
• Driehuizerkerkweg 119, kappen boom
(19/05/2022) 56756-2022
Velserbroek
• Floraronde 115, plaatsen dakkapel
(voorgevel) (17/05/2022) 39216-2022
• De Zeiler 162, verplaatsen voordeur in
portiek (19/05/2022) 44271-2022

Geweigerde
omgevingsvergunning

IJmuiden
• Kanaalstraat 31A, vergroten 1e en 2e
verdieping, splitsen naar 2 appartementen (19/05/2022) 37807-2022

Velsen-Zuid
• Van Tuyllweg 5, kappen (waardevolle)
boom (19/05/2022) 54027-2022

Verleende exploitatievergunningen APV artikel 2:15
Santpoort-Noord
• Hoofdstraat 248 Santpoort-Noord,
Hotel de Weyman (23/05/2022)
22242-2022

Verleende evenementenvergunning APV artikel 2:10

IJmuiden
• “ Atlantival 2022 Teamdag” , op 20
mei 2022, locatie: Mantelmeeuwpad 4
(17/05/2022) 22814-2022
Velsen-Zuid
• “PIV Festival”, op 21 mei 2022 van
13:00 tot 23:00 uur, locatie: De Ven te
Velsen-Zuid (17/05/2022) 19692-2022
Santpoort-Noord
• “Hardloopevenement ‘80e Krinkels
Pim Mulierloop”, op 22 mei 2022 van
9.30 tot 13.00uur, locatie: Sportpark
Groeneveen AV Suomi (17/05/2022)
31625-2022

Overige bekendmakingen

• Individuele gehandicaptenparkeerplaats voor het perceel Oosterduinweg
23, IJmuiden
• Kapmeldingen
H. Reptonstraat 38, Velserbroek 1x
dode berk in trottoir
Tijssenkamp, Velserbroek 1x dode
veldesdoorn
Velserbroekse dreef, Velserbroek in
middenberm t.o. Boeier nr: 32-34 1x
dode linde
Stratingsplantsoen , Velsen-Noord 1x
dode berk en 1x dode kastanje
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, uitleenpunt Huis ter Hagen en uitleenpunt de
Moerberg. Voor de inzage van stukken kunt
u naar het gemeentehuis.

Nieuw kantoor Philadelphia
Ambulante Ondersteuning IJmond
belangstellenden te genieten van
een heerlijke BBQ.
Chris, voorzitter van de Cliëntenraad
IJmond, nam de officiële opening
voor haar rekening door het lint
voor de deur van het kantoor door
te knippen.

Chris, voorzitter van de Cliëntenraad IJmond, nam de officiële opening voor haar
rekening door het lint voor het kantoor door te knippen. Foto: aangeleverd

IJmuiden - Na 2 jaar is het zover,
het amubulante team van Philedelphia mag haar nieuwe kantoor
openen!
Het ambulante team biedt al 32 jaar
ondersteuning in de hele regio
IJmond aan huis bij zelfstandig

wonende cliënten en gezinnen.
Lint
De nieuwe plek van het ambulante
team werd begin deze week informeel gevierd door met medewerkers, cliënten relaties en andere

Philadelphia Stadspark
Op de woonlocatie Stadspark is de
ruimte voor het ambulante team
met kantoor en een algemene
ruimte dat nu eindelijk zijn functie
als ontmoetingsplek voor de buurt
kan gaan waarmaken. Dit wordt de
plek waar de bewoners, familie en
buurtgenoten elkaar kunnen treffen
en waar allerlei activiteiten worden
aangeboden. Denk aan bijvoorbeeld samen (leren) koken, een
cursus omgaan met je geld,
meedoen met de wandelclub, of
buurtmaaltijd tegen onkosten,
kledingruilmiddag, taalles,
spreekuur voor maatschappelijk
werk in de wijk, etc.
Wil je meer weten of eens een kijkje
komen nemen, je bent van harte
welkom op Radarstraat 53. Bel
gerust eens aan en kom binnen
kijken!

Tweede Kaas & Wijnproeverij
van Levenslust APK
Velsen - Zondag 29 mei vindt voor
de tweede keer de Kaas & Wijnproeverij plaats van Levenslust APK.
Een maatschappelijk initiatief met
aandacht voor de mens na verlies.
De partijen die hieraan bijdragen
opdat alles tegen kostprijs kan
plaatsvinden zijn L’Amuse Fromagerie uit IJmuiden, Chez Château,
exclusieve wijnimport uit Velserbroek, Rouwdoula BV en Team Patty
Duijn.
Niemand hoeft zondag alleen te zijn.
Kom je ook? Als je van kaas en wijn
houdt mag je dit gezellige en

lekkere evenement niet missen.
Meer informatie of kaarten bestellen
kan via www.rouwdoula.nl/agenda.
Vragen? Bel met Marcel Kuhlmann,
06-52462630.
Er is beperkt plek dus stel jouw deelname veilig.
Locatie en tijden
Zondag 29 mei in Cheesebar
l’Amuse op de Dokweg 21 in
IJmuiden.
Inloop vanaf 13.00 uur, start proeverij 13.30 uur, einde proeverij 16.00
-16.30 uur. Foto: aangeleverd
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Deze sportkrant is een uitgave van Sportloket Velsen

Zwem4daagse in
De Heerenduinen
Zet 4 t/m 8 juli 2022
alvast in je agenda
want dan organiseren
we in zwembad De
Heerenduinen de 32e
zwem4daagse.
Het wordt ook dit
keer een leuke week
die niet gemist mag
worden!

Dubbel6Kamp de
herkansing 5 en 6 juni
Afgelopen december ging de Dubbel6Kamp helaas niet
door wegens de coronamaatregelen. Daarom is besloten
het evenement te verplaatsen naar het Pinksterweekend
van zondag 5 en maandag 6 juni 2022 in sporthal Zeewijk
en op de velden van korfbalvereniging DKV.

• www.sportloketvelsen.nl • www.zwembadvelsen.nl

Bliksemstage Vellesan College
Afgelopen dinsdagochtend hebben 9 leerlingen van de sportklas van het Vellesan College stagegelopen in zwembad De
Heerenduinen. De bliksemstage georganiseerd door JINC zorgt
ervoor dat leerlingen van de basisschool en het vmbo ontdekken
wat voor sectoren en beroepen er bestaan en wat past bij hun
interesse. Op deze wijze verbreden zij hun horizon en worden
zij voorbereid op het maken van een goede keuze voor een
vervolgopleiding. De leerlingen werden ontvangen door de
buurtsportcoach van het zwembad. Na een rondleiding door het
zwembad, de luchtbehandelruimte én de machinekamer, die
overigens veel bewondering opriep, mochten zij aan de slag met
3 opdrachten. Zo hebben zij samen met medewerker technische
dienst de waterkwaliteit van het buitenbad gemeten. De waardes waren prima in orde. Ook hebben zij ervaren hoe het is om
achter de receptie te werken en bezoekers te woord te staan. De
laatste opdracht stond in het teken van marketing. In groepen
hebben zij een activiteit uitgewerkt voor hun eigen doelgroep.
Zij hebben deze vervolgens gepresenteerd aan de ander.
Op beide dagen wordt er een ochtend- en een middagprogramma aangeboden. Zondag voor de leerlingen van
groep 3, 4 en 5 en op maandag 6 juni voor de leerlingen uit
de groepen 6, 7 en 8.

Move Mates
De buurtsportcoach is aan het 3e traject Move Mates
begonnen op basisschool De Toermalijn in Driehuis. Tijdens
dit traject worden leerlingen uit groep 7 opgeleid tot speelpleincoach/Move Mate. Ze gaan aan de slag met lesgeven,
spellen bedenken en hoe om te gaan met deelnemers. Aan
het begin van het traject wordt onderling geoefend, tijdens
de stageweken mogen zij met de onderbouw oefenen
onder leiding van de buurtsportcoach en uiteindelijk kunnen ze dit helemaal zelfstandig! Gedurende de pauzes op
het kleine plein zullen de Move Mates in groepjes een spel

Mei 2022

klaarzetten. De kinderen van de onderbouw mogen dan
vrijwillig meedoen, zodat zij zich niet hoeven te vervelen
tijdens de pauze. Op deze manier worden kinderen van de
eigen school ingezet, wordt verveling en ruzie minder én
doen kinderen uit groep 7 al ervaring op met lesgeven en
het begeleiden van een groepje.
Het project Move Mates wordt al op veel meer scholen in
de gemeente uitgevoerd. Ook interesse? Neem contact op
met Jordy van Zaanen via jvzaanen@sportsupport.nl.

Hulp gezocht:
48e Dubbel6Kamp
Velsen speciale zomereditie
Wil jij deel uitmaken van de 48e Dubbel6Kamp
van gemeente Velsen? Dat kan!
Tijdens het pinksterweekend organiseren de buurtsportcoaches van gemeente
Velsen de speciale zomereditie van de Dubbel6Kamp Velsen. Op zondag 5 en
maandag 6 juni 2022 vind de populaire sportactiviteit plaats in Sporthal Zeewijk en
op het kunstgrasveld van DKV. Op zondag 5 juni zullen kinderen uit groep 3, 4 en
5 en op maandag 6 juni de kinderen uit groep 6, 7 en 8 van Velsense basisscholen
deelnemen aan dit sportieve evenement. De organisatie nog op zoek naar vrijwilligers die tijdens deze dag willen helpen bij de spelbegeleiding!
Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen die affiniteit hebben met kinderen,
sport en spel. Vrijwilligers moeten minstens 15 jaar oud zijn en het leuk vinden om
één van de zes spellen te begeleiden. Het spel vraagt om een heldere uitleg en
goede begeleiding tijdens de activiteit. Het is jouw taak om in te grijpen wanneer
nodig en het spel in goede banen te begeleiden. Uiteraard staat plezier centraal!
Wat wij jou kunnen bieden:
• Een of twee dagen vol sport en plezier!
• Een mooie ervaring in het instrueren en begeleiden van sport en spel
• Een gratis lunch bij Café Nol

We ♥ buitenspelen!

Lijkt dit je leuk? Stuur een mail naar buurtsportcoach Tessa van der Zee:
tvdzee@sportsupport. nl

Buitenspeeldag 8 juni
Woensdag 8 juni is het de Nationale Buitenspeeldag. Ook
in Velsen gaan de buurtsportcoaches sportmomenten
organiseren om het buitenspelen de organiseren.
In Velserbroek staan zij op het schoolplein en grasveldje
van basisschool de Hoeksteen. Hier gaan de kinderen onder begeleiding verschillende spelletjes spelen die zij later
ook gemakkelijk zelf kunnen spelen.
Denk hierbij aan stand in de mand, flessenvoetbal en wie

Wanneer: 5 & 6 juni 2022 (evt. één van de dagen)
Locatie: Sporthal Zeewijk en het kunstgrasveld van DKV, IJmuiden
Tijden: Beide dagen van 08.00-16.30 uur

kan de mooiste tekening met stoepkrijt maken.
Aanmelden is niet nodig, kom gewoon lekker langs. Deelname is gratis.
Van 13:00 tot 14:00 zijn de spelletjes op het niveau van
groep 1 t/m 4.
Van 14:30 tot 15:30 zijn de spelletjes op het niveau van
groep 5 t/m 8.

Extra Aanbod Waterloozaal
Iedere donderdagmiddag wordt er in de Waterloozaal
extra gym georganiseerd door de buurtsportcoach. Kinderen die door de vakleerkracht gym naar aanleiding van
de MQ-scan worden doorverwezen naar deze activiteit
kunnen hier na schooltijd extra bewegen en werken aan
hun motoriek. De eerste lessen worden zij nogmaals
‘getest’ op bepaalde punten m.b.t. bewegen en angsten
hierbij. Op basis van die uitkomst worden de oefeningen bepaald. In Driehuis werken we vooral aan balans
(balanceren op een omgekeerde bank), klimmen in het

wandrek, koprollen maken, stuiteren en springen.
Tegen het einde van de 10 lessen worden de kinderen
nogmaals getest op dezelfde punten als aan het begin, om
te kijken in hoeverre er vorderingen zijn. De activiteit is een
heel gezellig moment, waarbij kinderen de kans krijgen
zich d.m.v. meer individuele begeleiding te ontwikkelen op
punten waar zij achterlopen op het gemiddelde. Daarnaast
leren ze kinderen van dezelfde leeftijd, maar van andere
scholen kennen.

Wij zijn ook te volgen via:

POWERED BY
G E M E E N T E V E LS E N

Deze sportkrant is een uitgave van Sportloket Velsen

• www.sportloketvelsen.nl • www.zwembadvelsen.nl
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Gezond afvallen met multidisciplinaire ondersteuning
De gecombineerde leefstijl interventie (GLI ) wordt door meerdere professionals aangeboden in onze regio. De leefstijlprogramma’s bieden begeleiding op het gebied van voeding, leefstijl
en het opstellen van een beweegplan. Eén van de belangrijkste
doelen van de GLI is het maken van een duurzame gedragsverandering.
Als je meewilt doen aan de GLI, is het nodig om een verwijzing
van de huisarts te krijgen. Deze verwijzing wordt aangeleverd via
HealthConnected. Het is handig om dit goed te regelen want dan
kan je direct starten bij je favoriete aanbieder.

Voedingslessen
Op basisschool de Origon en de Zefier zijn de
buurtsportcoaches van SportSupport gestart met
voedingslessen via het project GIDS (Gezond in de
Stad). Bij basisschool de Origon worden er tijdens
‘het 10-uurtje’ korte lesjes gegeven aan alle groepen, om de kinderen bij te brengen over gezonde
voeding.
Bij basisschool de Zefier worden er voedingslessen
aangeboden aan de groepen 5 tussen de reguliere
lessen door van ongeveer 1 uur lang. Tijdens deze
lessen wordt er bewustzijn gecreëerd bij de leerlingen over voeding en gaan ze zelf ook aan de slag in
de keuken.
Al deze lessen worden gegeven aan de hand van
het voedseleducatieprogramma ‘Chef’.

Oldstars in de Wijk
Tijdens de Sport-en Cultuurmarkt op za 18 juni zal er
een kick- off van Oldstars in de Wijk plaatsvinden.
Oldstars in de Wijk is een initiatief vanuit het Ouderenfonds en is er opgericht om ouderen op een
laagdrempelige manier in beweging te brengen.
Niet altijd is een lidmaatschap van een sportvereniging vanzelfsprekend. In sommige gevallen kan de
stap te groot zijn. De fysieke afstand tot de vereniging is te groot, de financiële situatie ontoereikend
of de ouderen zijn niet bekend met het verenigingsgevoel.
De wijk kan in deze gevallen perfect fungeren als
verbindende schakel. De laagdrempelige lessen,
zonder wedstrijdelement zullen wekelijks plaatsvinden op dinsdagochtend van 10:00-11:00 uur en zijn
gericht op saamhorigheid.
Buurtsportcoach Annelies verzorgt de lessen van
Oldstars in de Wijk en is actief bij het Gijzenveltplantsoen, in Stadspark IJmuiden. U bent van harte welkom om een keer mee te doen. Meer informatie over
de activiteit is te vinden op: www.sportpasvelsen.nl.

Vandaag lichten wij het team van Your Gym Santpoort uit. Hier
wordt multidisciplinair gewerkt met Niels Hilarius (Oefentherapeut/ Leefstijlcoach), Cassandra Akersloot ((Sport)diëtiste / Leefstijlcoach) en Rik Heeremans (Oefentherapeut / Leefstijlcoach).
Dit team biedt het programma van Beweegkuur aan. Dit programma bestaat voornamelijk uit groepsbijeenkomsten en een
aantal individuele gesprekken. Individueel wordt er gekeken
naar een persoonlijk passend voedings- en beweegplan en word
je gecoacht naar een gezonde leefstijl. De groepsbijeenkomsten
behandelen alle verschillende thema’s van de BRAVO; beweging,
roken, alcohol, voeding en ontspanning.

Het is belangrijk dat je gemotiveerd aan het programma begint.
Het team kan je begeleiden naar de juiste leefstijl, als jij goed weet
wat je nodig hebt. Dus start nu en bedenk wat voor jou je grootste
uitdagingen zijn. Dan staat het Team van Your Gym Santpoort voor
je klaar, om samen met jou deze uitdagingen aan te gaan.

Vissenloop en GLI

Buitenbad De Heerenduinen

Vanuit de GLI
Velsen was het
idee ontstaan
om samen met
hun deelnemers
van het GLI
programma deel
te nemen aan de
Vissenloop.

Het buitenbad is nu al open
op bepaalde tijden maar
vanaf woensdag 1 juni kun
van maandag t/m zondag
zwemmen van 10.00-17.00
uur. Het recreatiebad is t/m
10 juli ook extra open, kijk
voor de actuele tijden op
zwembadvelsen.nl.
Tijdens de zomer openstelling van 11 juli t/m 28
augustus kun je zowel binnen als buiten zwemmen van 10.00-17.00 uur.

En zo liepen afgelopen zaterdag
Marjolein Zoon
(Centrum voor
Fysiotherapie
Smit) en Sonja
Winter (IJMed)
samen met hun
deelnemers de 5 km van de Vissenloop.
“Bewegen is onderdeel van een gezonde leefstijl” aldus Marjolein. “Net als
gezond eten en stressmanagement” En zo is deelnemen aan de vissenloop een
combinatie van genieten van een mooi evenement in onze gemeente en het
stimuleren van meer bewegen. Voldoende bewegen bevordert de gezondheid
en de kwaliteit van leven. Regelmatig matig intensief bewegen (zoals fietsen,
stevig wandelen) verlaagt het risico op coronaire hartziekten, diabetes, beroerte, botontkalking, dikke darmkanker en borstkanker. Intensief bewegen (zoals
hardlopen, voetballen, tennis) is bovendien goed voor de conditie van hart en
longen. Om gezond te blijven is het nodig tenminste vijf dagen per week 30 minuten matig intensief (dat wil zeggen een iets hogere hartslag en ademhaling)
te bewegen. Dat is de Nederlandse Norm Gezond Bewegen.

Sport en Cultuurmarkt
Zaterdag 18 juni heeft de sport- en cultuurmarkt haar vuurdoop. In het stadspark
(Moerbergplantsoen) wordt met diverse partijen een interessant evenement georganiseerd. Er zullen kramen staan die informatie geven op het gebied van Sport
en Cultuur in de gemeente Velsen.
Diverse demonstraties en leuke activiteiten kunnen gedaan worden voor jong- en
oud. Lekker eten, gezelligheid, cultuur snuiven en sporten: het kan allemaal op de
sport- en cultuurmarkt.

Sonja geeft aan dat maar 53% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder voldoet
aan de Beweegnorm. Als je de nieuwsberichten de afgelopen week hebt gevolgd blijkt dat in de Corona periode mensen nog minder zijn gaan bewegen.
Meer aandacht voor een gezonde leefstijl is essentieel.
Mocht je meer informatie willen hebben over de verschillende leefstijltrajecten
die in onze gemeente worden gegeven kijk dan op www.gli-velsen.nl.

Oncologisch zwemmen

Peuterinstuif 1 juni
Yes! Op 1 juni vindt er weer een nieuwe peuterinstuif plaats! Met de zomer in het vooruitzicht
organiseren de buurtsportcoaches van SportSupport deze lekker buiten.
De peuterinstuif vindt plaats bij tennisvereniging
LTC Hofgeest in Velserbroek. Klaverstijn Tennis zal
ook een onderdeel tennis voor peuters verzorgen!
Kom samen met uw peuter bewegen en plezier
maken. Aanmelden kan op www.sportpasvelsen.nl
--> peuters --> peuterinstuif LTC Hofgeest.

Zwembad De Heerenduinen biedt in samenwerking met fysiotherapie praktijk
Careworx iedereen die kanker heeft (gehad) de gelegenheid om in een veilige en
vertrouwde omgeving te bewegen in het water. Bewegen in water kan een vervolg
zijn op de revalidatie of al eerder in het traject als prettig ervaren worden. Wilt u
graag deelnemen aan het oncologisch zwemmen maar heeft u nog vragen? Maandag 13 juni van 12:30-13:30 uur organiseert buurtsportcoach Annelies in samenwerking met het Inloophuis Kennemerland en Careworx een inloop moment in de
kantine van zwembad De Heerenduinen waar u met allerlei vragen terecht kunt. De
oncologisch gespecialiseerde instructrice die de lessen verzorgd en een vrijwilliger
vanuit het Inloophuis Kennemerland zullen bij het inloopmoment aanwezig zijn.
Het Inloophuis heeft diverse locaties in Velsen en is een huiselijk plek. Het geeft u
handvatten om verder te gaan. Zij bieden een luisterend oor, deskundige begeleiding en vele activiteiten. (H)erkenning van wat er in het huidige moment speelt
zal een belangrijk onderdeel vormen van de ondersteuning die zij vanuit het
Inloophuis geven.
U bent maandag 13 juni vanaf 12:30 uur van harte welkom in Sportcafé de Duinen.
De koffie staat voor u klaar.

Wij zijn ook te volgen via:

Meer weten?
Ga naar:
Duurzaamvelsen.nl,
of word lid van de
nieuwsbrief van
Duurzaam
Velsen

gemeente velsen |

27 mei | 14 0255 | duurzaam@velsen.nl | duurzaamvelsen.nl |

gemvelsen |

gemeente_velsen

“Duurzaamheid

Meer buurtinitatieven in Velsen

Ga samen met je buurt aan de slag!
De afgelopen maanden zagen we mooie voorbeelden

Voorbeelden van inwoners

van inwoners die de handen ineenslaan om duurzame

Een paar voorbeelden van inwoners die je voor gingen:

stappen te zetten. Heel goed, want zo kunnen we sneller

- Mariëlle uit Velserbroek heeft met haar buurt 35

verduurzamen! Maar niet minder belangrijk: zo worden

schuurdaken vergroend! Als gemeente bieden we geen

de stappen ook makkelijker en/of goedkoper.

subsidie, maar we willen wel helpen om de hele buurt te

begint bij
respect voor
materiaal”

betrekken. En door het samen te doen, kan de leverprijs

Wat kun je samen met je buurt doen?

een stuk omlaag. Naar aanleiding van haar initiatief

Denk bijvoorbeeld aan een actie om samen met je buurt

hebben al 11 andere inwoners zich bij ons gemeld om

daken te vergroenen, tegels te verwijderen uit de tuinen,
of om geveltuintjes aan te leggen. Maar ook aan het

hetzelfde te doen in hun straat.
- Martina uit IJmuiden trommelde haar hele straat op

Carina Riezenbos,

gezamenlijk vervangen van enkelglas, spouwmuurisolatie

om een geveltuintje aan te leggen. Uiteindelijk kwamen

of het aanleggen van zonnepanelen. Door dit soort acties

er in de straat 19 geveltuintjes bij. De gemeente helpt bij

Ontwerper

niet alleen, maar met een groepje buurtbewoners te

dit soort initiatieven om de tegels uit de grond te halen.

“Gevoel voor schoonheid en respect voor materiaal, daar

- Jessica uit IJmuiden heeft een buurtmoestuintje aan-

begint duurzaamheid voor mij”, vertelt ontwerper Carina

aan de slag met je buurt? Laat het ons dan weten via

gelegd, zodat de hele buurt kan zaaien, kweken en

Riezebos. Dat geldt niet alleen voor haar werk; vanuit die

duurzaamvelsen.nl. Of neem contact op met Energiek

oogsten.

gedachte is ze ook bezig haar woning in Velsen-Noord

doen, kan het vaak een stuk goedkoper. Wil je ook graag

Velsen. Dan kijken we hoe we je kunnen helpen.

uit 1906 energiezuinig te maken.
Benieuwd wat andere buurtbewoners doen in jouw
straat? Kijk op Velsengoedbezig.nl. Hier zie je op een
kaart wat je buren allemaal doen op het gebied van
verduurzaming.

Duurzaam@velsen.nl

Lees het hele verhaal van
Carina online; scan de code
of kijk op duurzaamvelsen.nl

Wil je aan de slag? Of heb je nog andere goede
ideeën? Laat het ons weten via duurzaam@velsen.nl!

In 1 minuut €140 per jaar besparen?

Zetmop60.nl
Wist je dat je op een hele makkelijke manier gas, en dus
ook geld, kunt besparen? Dit kan door je CV op 60 graden
te zetten. Standaard staat deze vaak op 80 graden, terwijl
dat helemaal niet nodig is. CV-installaties werken efficiënter
op 60ºC. Deze snelle besparing scheelt veel gas, dus CO2.
En dit zonder verlies van comfort en zonder risico op een
koude douche. Het is heel gemakkelijk. Kijk op zetmop60.nl
hoe jij jouw CV op 60 graden kunt zetten.

LEU

M TE WETEN
KO
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LEU

WIST JE D

Wist je dat..
Velsen als gemeentelijke
organisatie in 2023 70%
van haar CO2-uitstoot
wil hebben gereduceerd?
En dat ze in 2030
klimaatneutraal wil zijn?
In 2020 hebben we al
19% gereduceerd. We
rekenen nu uit hoeveel we
bespaard hebben in 2021.

Wist je dat..
de hele gemeente Velsen
in 2030 55% van haar
CO2-uitstoot moet hebben
gereduceerd? En dat we
daarom het Lokaal Klimaat
Akkoord hebben opgesteld?
Elk jaar in november laten
we zien hoeveel CO2 we
als samenleving in Velsen
uitstoten. En hopelijk gaat
dat elk jaar weer een flink
stuk omlaag.

Wist je dat..
De huidige opwarming
van de aarde van ruim
1 graad niet meer terug
te draaien is? Maar dat
opwarming boven de 1,5
of 2 graden nog wel te
voorkomen is? Hiervoor
moeten we zorgen dat we
in 2050 niet meer CO2
uitstoten dan kan worden
opgenomen (door bomen
bijvoorbeeld).

M TE WETEN
KO

Noordzeekanaalgebied gaat voor waterstof

Industrie verduurzamen met waterstof
De industrie in het Noordzeekanaalgebied (NZKG)

verminderen. In het Noordzeekanaalgebied is één van de

aan het Noordzeekanaalgebied van voldoende waterstof

tussen IJmuiden en Amsterdam werkt aan het verduur-

oplossingen om gebruik te maken van groene waterstof.

te voorzien, moeten er installaties gebouwd worden die

zamen van haar productieprocessen. Bedrijven ontwik-

samen per uur 1 GigaWatt stroom om kunnen zetten

kelen plannen om van fossiele brandstoffen over te stap-

Wat is waterstof?

in waterstof. Ter vergelijking, 1 GigaWatt stroom kan

pen op duurzame energievoorziening. Daarvoor is niet

Groene waterstof is geen energiebron, maar een zoge-

1 miljoen huishoudens van stroom voorzien.

alleen meer duurzame elektriciteit in het gebied nodig,

noemde energiedrager. Het wordt gemaakt met water

maar ook waterstof (voor productieprocessen met hoge

en elektriciteit. Bij dit proces, genaamd elektrolyse, komt

Vervolgtraject

temperatuur), warmte en stoom.

geen CO2 vrij. Waterstof kan heel veel energie bevatten,

Meer informatie volgt via de website www.noordzee-

meer dan elke andere stof. Bij verbranding geeft water-

kanaalgebied.nl. Hier vindt u ook het laatste nieuws over

Ook gemeente Velsen denkt mee hoe de industrie CO2-

stof de energie vrij. Dit kan de industrie gebruiken voor

ontwikkelingen rondom de energietransitie. Tussentijdse

neutraal kan worden. Het doel is om in Nederland in 2030

hun productieprocessen.

vragen kunt u altijd stellen via info@noordzeekanaal-

meer dan de helft (55%) minder CO2 uit te stoten dan

gebied.nl. Op de website van Gasunie vindt u meer

in 1990. De industrie heeft een groot aandeel in deze uit-

Groene stroom nodig

informatie over de aanleg van waterstofinfrastructuur

stoot. In de IJmond is zelfs 95% van de CO2 afkomstig

Om waterstof te maken, is heel veel groene energie

in Nederland.

van de industrie. Daarom werken overheden en bedrijven

nodig. Dit moeten we opwekken met hulp van bijvoor-

samen aan een plan hoe ze die uitstoot drastisch kunnen

beeld windturbines en zonnepanelen. Om alle industrie

Hoe wordt waterstof gemaakt?
Waterstof wordt gemaakt met behulp van water en elektriciteit.
Groene waterstof maak je door gebruik te maken van groene

Vervoersmiddelen

stroom, wind- of zonne-energie bijvoorbeeltd.

Waterstof

Industrie

Groene stroom

“Duurzaamheid
weegt zwaar
bij al onze
contracten”

Water splitsen

Scheepvaart

Opslag

€800 voor inwoners met een laag inkomen

Energietoeslag: hulp bij betalen energierekening
Vanwege de hoge energieprijzen hebben veel mensen

Voor alleenstaanden tot de pensioenleeftijd mag

moeite om hun rekening te betalen. Daarom is er in 2022

het inkomen maximaal € 1.310,05 zijn.

de energietoeslag. Dit is een bedrag van €800,00 voor

Voor samenwonenden tot de pensioenleeftijd mag

huishoudens met een laag inkomen. Dit kunt u gebruiken

het gezamenlijke inkomen maximaal € 1.871,50 zijn.

om uw rekeningen te betalen, of apart zetten als u nog een

Voor alleenstaanden vanaf de pensioenleeftijd

hoge jaarrekening voor de energie verwacht.

mag het inkomen maximaal € 1.455,67 zijn.
Voor samenwonenden waarvan één of beiden de

Veel mensen krijgen de energietoeslag automatisch

pensioenleeftijd hebben bereikt, mag het inkomen

betaald. Bijvoorbeeld als hun AOW wordt aangevuld tot het

maximaal € 1.971,05 zijn. Het gaat dan om het netto

sociaal minimum, of als zij een uitkering van de gemeente

inkomen, inclusief vakantiegeld.

krijgen en geen medebewoners hebben. Anderen krijgen

Joyce Heeren,

een brief dat zij de toeslag kunnen aanvragen. Heeft u nog

Er zijn uitzonderingen voor studenten en mensen die niet

geen toeslag of brief gehad? Controleer dan of u ook aan

zelfstandig wonen. De precieze voorwaarden staan op

de voorwaarden voldoet. U kunt de toeslag krijgen als u

www.velsen.nl, waar u de toeslag kunt aanvragen. U kunt

een eigen energieaansluiting heeft en uw inkomen tussen

ook een aanvraagformulier halen bij de balie van het

januari en maart van dit jaar minimaal één maand laag was:

gemeentehuis. Daar staan de voorwaarden ook op.

Facilitair specialist gemeente Velsen
Hoe kun je zo min mogelijk energie en grondstoffen verspillen binnen zo’n grote organisatie als de gemeente?
Met die belangrijke vraag houdt Joyce Heeren zich dagelijks bezig. Ze is onder meer verantwoordelijk voor het
contractmanagement van de catering, schoonmaak en
postbezorging binnen gemeente Velsen. “Inwoners staan
er niet alleen voor, wij proberen het goede voorbeeld te
geven.”

Wilt u meer
informatie
over de
energietoeslag?
Bel dan de gemeente
op 0255-567200

Lees het hele verhaal van
Joyce online; scan de code
of kijk op duurzaamvelsen.nl

“Meer doen
met minder
voor een
mooiere
leefomgeving”

Jurjen Bergstra,
Bouwkundig projectleider
‘Wat zou het mooi zijn als mensen voor hun plezier
een extra ommetje rond hun woning maken.’ Met
dat idee voor ogen geeft woningcorporatie Velison
Wonen stegen en binnentuinen in gemeente Velsen
een opknapbeurt. Bouwkundig projectleider Jurjen

Klimaatpartner Blok System Supply vertelt

Martijn Blok: ‘Verduurzaming is ons ernst’
Een mooie, vogelvriendelijke en geluidloze windmolen zonder slagschaduw? Dat kan echt! Vanaf eind juni is bij Blok
System Supply in Velsen-Noord een windmolen met deze voordelen te bewonderen. “Hiermee willen wij laten zien dat
het ons ernst is met de verduurzaming”, zegt directeur Martijn Witteveen. Blok System Supply is dan ook een van de
partners in het Lokaal Klimaat Akkoord van Velsen.
Een klant heeft een idee, Blok System Supply ontwikkelt

gedoopt. Cruciaal verschil met traditionele windmolens is

en bouwt het product. Dat is in het kort hoe het Velsense

dat deze verticaal draait, in plaats van horizontaal. Andere

bedrijf werkt. Zo ging het ook met de vernieuwende

windmolens heb je het liefst niet al te dicht bij je op de

windmolen, een initiatief van het Duitse bedrijf Elegant

stoep, maar de Marlène is juist ontwikkeld voor bebouwde

Energy. Blok System Supply ontwikkelde de inderdaad

gebieden. “Het is een kunstwerk”, vindt Martijn. In de

zeer elegante verschijning, die liefdevol ´Marlène’ is

toekomst wil hij er graag meer bouwen en plaatsen.

Blok System
Supply is één van
de klimaatpartners
uit het Lokaal Klimaat
Akkoord. Lees hun hele
verhaal via duurzaamvelsen.nl of scan de
QR-code

Bergstra kreeg daarbij een driedubbele opdracht: zorg
voor kwaliteitsverbetering, klimaatbestendigheid én
duurzaamheid.

Lees het hele verhaal van
Jurjen online; scan de code
of kijk op duurzaamvelsen.nl

Schone leefomgeving

Samen trandelen in Velsen-Noord

Wethouder

Geld én energie besparen

Marianne Steijn
‘trandelt’ mee in

Onze energierekening stijgt, we moeten nu minder

Velsen-Noord.

Zwerfafval is slecht voor natuur, dier en mens: het kan de
bodem vervuilen, dieren eten het op of raken er in verstrikt.

afhankelijk worden van gas uit Rusland en we willen

Geschat wordt dat er in Nederland tussen de 35 en 140 mil-

klimaatverandering tegengaan. Daarom gaan we nú

joen kilo zwerfafval per jaar op straat of in het groen belandt

meer en sneller energie besparen. Hoe?

(cijfers: Milieu Centraal). Met elkaar kunnen we hier iets tegen
doen. Houdt u van wandelen en een schone, groene leefomgeving? Kom trandelen!

Door de thermostaat lager

Trandelen: een combinatie van ‘troep opruimen en wandelen’,
vindt iedere maandag- en donderdagochtend plaats in VelFoto: Reinder Weidijk

sen-Noord. Met als vertrek- en eindpunt De Stek (Heierweg
2A) wordt initiatiefnemer Herman van Beusekom inmiddels al
drie jaar ondersteund door zes mede-trandelers. Samen zorgen zij voor een schone leefomgeving in Velsen-Noord. Wilt
u ook mee trandelen? Meer informatie vindt u op de website
van Stichting Welzijn Velsen.

AT

LEU

WIST JE D
M TE WETEN
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Wist je dat.. een boom die een jaar groeit zo’n 20
kilo CO2 vastlegt in de takken en de stam? Een
huishouden stoot gemiddeld zo’n 19.000 kilo uit. Dit
staat dus gelijk aan 950 bomen, 4 hectare bos, die
een jaar groeien.

te zetten. Bijvoorbeeld op
€ 200

19 graden. Elke graad dat
je de kachel lager zet,
bespaart €200 per jaar.

Door maximaal 5 minuten
te douchen, en door even-

€ 130

NK tegelwippen

EW
OM T ETEN

LEU

K

19

tueel een waterbesparende
douchekop te nemen. Hier-

Heel Velsen wipt!

mee bespaar je €130 per jaar.

Velsen doet dit jaar mee aan het NK Tegelwippen; een
ludiek kampioenschap in de strijd om tegels te vervangen

Verwarm alleen de ruimtes

voor groen. Wanneer tuin- of geveltegels worden

€ 550

vervangen door gras, bloemperken en bomen wordt

waar je bent en draai de
kachel uit op bijvoorbeeld

Nederland meer klimaatbestendig, behaaglijker voor

de slaapkamers. Hiermee kun

insecten en dieren, koeler op warme dagen én veel mooier!

je €550 per jaar besparen.

Daarnaast heeft onderzoek uitgewezen dat een groenere
leefomgeving een positief effect heeft op de mentale
gezondheid. Vervang dus je (gevel)tegels door groen én
help mee Velsen Nederlands Kampioen te laten worden!

Wist je dat.. de meeste CO2 die je uitstoot komt van
je energieverbruik in je huis (elektriciteit, verwarmen
en douchen), van je vervoer en van wat je eet en
drinkt? Op milieucentraal.nl staan klimaatklappers
waarmee je kan zien hoe jij nu snel stappen kunt
zetten om je CO2-voetafdruk te verminderen.

Wip t/m 31 oktober 2022 zoveel mogelijk tegels en geef

Wist je dat.. je op Velsengoedbezig.nl kunt zien
wat je buren al doen aan verduurzaming? En dat
je daarop ook je eigen initiatieven kunt indienen?
Voor elk duurzaam initiatief dat helpt CO2 besparen,
planten wij één boom.

aanpakken.

Zet de kachel ’s avonds

15

€ 460

én als je niet thuis bent
op 15 graden. Besparing:
€460 per jaar.

het aantal door op nk-tegelwippen.nl/meedoen. Deze
worden bij de tegelteller van gemeente Velsen opgeteld
en zo maken we kans op de titel! Zelfs een aantal tegels
aanmelden helpt al, bijvoorbeeld door het aanleggen van
een tegeltuintje. Kijk op velsen.nl voor tips hoe je dit kunt

€ 1.340

Besparing:
€1.340 per jaar.

Wist je dat je een gratis aanhanger kunt huren om je
tegels naar het afvalbrengstation te brengen?
Kijk hiervoor op hvcgroep.nl

Deze en meer tips vind je
op Zetookdeknopom.nl

DUURZAAM

Jouw afgedankte auto wordt vrijwel geheel gerecycled
onderdelen. Alec Nijssen: ,,Er staan
nu ongeveer 750 auto’s op het
terrein en we hebben ruim 61.700
onderdelen op voorraad.’’ Het monteren van tweedehands originele
onderdelen op je auto is duurzamer
dan het aanschaffen van nieuwe
imitatie-onderdelen. Voor het beter scheiden van de metalen heeft
het bedrijf twee jaar geleden een

Velserbroek - Een auto is een
product waarin veel verschillende materialen verwerkt worden. Denk hierbij aan metaal,
rubber, glas, kunststof, textiel
enzovoort. Het is belangrijk dat
al die materialen op de juiste
wijze gerecycled worden om
het milieu zo min mogelijk te
belasten. ,,Nederland loopt
voorop waar het de recycling
van auto’s betreft. In 2021 is
namelijk 98,7% van het gewicht
van een auto gerecycled’’, vertelt Alec Nijssen, medewerker
bij Autodemontage Rutte.

Elke maand krijgt het bedrijf zo’n
negentig afgedankte auto’s binnen.
De voertuigen worden ontdaan van
de nog te verkopen onderdelen en
worden daarna drooggelegd. Dit
betekent dat alle vloeistoffen uit
het voertuig verwijderd worden.
Denk hierbij aan de brandstof en
motor- en remolie, maar ook aan de
vloeistoffen voor de koeling, airco
enzovoort. Het afvoeren van alle
vloeistoffen vereist extra aandacht.
,,Die kunnen schadelijk zijn, dus we
willen alles op de juiste manier afvoeren.’’ Rutte houdt verder in eigen
magazijn voorraden bij van auto-

Inkoop sloop- en
schadeauto’s
Wij recyclen uw voertuig op een duurzame
wijze, u krijgt direct een geldig RDW vrijwaringsbewijs
en een gepaste vergoeding
Benieuwd wat uw auto waard is?
Neem telefonisch contact met ons op
of vul het formulier in op onze website

Hofgeesterweg 7 | Velserbroek | www.autodemontagerutte.nl | 023 537 79 95

nieuwe machine aangeschaft. ,,Vervolgens gaat het autowrak naar een
shredder om te vermalen te worden. Het restant van de materialen
gaat naar een fabriek, opgezet door
Auto Recycling Nederland, waar
de restmaterialen verder worden
gescheiden.’’ Meer weten? Kijk op
www.autodemontagerutte.nl voor
uitgebreide informatie.

DUURZAAM

25% minder klimaatimpact
mogelijk door consument

Meet het energieverbruik
per apparaat
Je kunt op de rekening van je
energieleverancier precies zien
hoeveel energie je verbruikt
hebt. Dat zegt echter nog niets
over het verbruik per apparaat.
Door een energiemeter aan te
schaffen, kun je heel gedetailleerd vaststellen welke apparaten in huis het hoogste verbruik
hebben. Met die informatie
kun je afwegen om bepaalde
apparaten te vervangen door
nieuwe, zuinige alternatieven.
Je hoeft natuurlijk niet voor elk apparaat een aparte energiemeter
aan te schaffen. Als je het gebruik
van een apparaat enige dagen mo-

nitort, heb je voldoende informatie
vergaard om conclusies te kunnen
trekken. Noteer het verbruik en sluit
de energiemeter op het volgende
apparaat aan. Zo’n meter plaats je
namelijk tussen het apparaat en de
wandcontactdoos. Sommige apparaten gebruiken ook elektriciteit
wanneer ze niet in gebruik zijn. Ze
staan dan vaak in de stand-by-stand
en eigenlijk is dat letterlijk verspilde
energie. Je kunt die appraten helemaal uitschakelen door de stekker
uit het contact te trekken of er een
bespaarstekker tussen te zetten. Een
bespaarstekker gebruikt ook energie,
maar veel minder dan het apparaat
dat je erop aansluit.

Voor het eerst is uitgerekend
wat circulair kiezen kan doen
voor het klimaat. Nieuw onderzoek van Milieu Centraal toont
aan dat consumenten met circulaire keuzes hun klimaatimpact met meer dan 25% kunnen
verminderen. Bijvoorbeeld door
vaker te kiezen voor delen en
lenen, repareren, tweedehands
of refurbished producten.
Milieu Centraal deed in opdracht van
het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) onderzoek naar de impact
van vijftien producten – van bank en
bed tot wasmachine en telefoon – op
het milieu en klimaat. Onderzoekers
berekenden de impact van deze producten bij gewoon gebruik tijdens
productie, gebruik en afdanken. Deze
cijfers vergeleken onderzoekers met
circulaire keuzes zoals tweedehands
kopen, reparatie of recycling. Consumenten bleken nog veel winst te kunnen boeken.
Aniek Ivens, strategisch onderzoeker
Milieu Centraal: ,,Dit rapport laat zien
dat kiezen voor circulair makkelijker is als je weet waar de grootste
impact zit.’’ Op dit moment is onze
economie vooral een lineaire economie waarin bedrijven onnodig veel

nieuwe spullen maken en consumenten die kopen. In deze economie zijn
er iedere keer grondstoffen nodig en
is er veel afval. Een circulaire Nederlandse economie is het doel in 2050.
In deze situatie worden minder nieuwe spullen gekocht en dus geproduceerd, gebruikt iedereen bestaande
goederen langer en beter en is delen
populairder dan wat nieuws kopen.
Om duidelijk te maken wat in een
circulaire economie de beste keuzes
zijn, is de R-ladder bedacht. Een ladder waarbij refuse, rethink en reduce
het hoogste scoren en recycle de onderste trede is. Het onderzoek toont
voor veel verschillende gebruiksvoorwerpen en diensten aan dat hoger op
de ladder inderdaad zorgt voor aanzienlijke besparingen in klimaat- en
milieu-impact.

BEENHAKKER TEGELS & BOUWSTOFFEN

SERVICE EN KWALITEIT SINDS 1904

KERAMISCHE TEGELS: DUURZAME KEUZE

Beenhakker Tegels werkt
zo duurzaam mogelijk
IJmuiden - Beenhakker Tegels
importeert tegels rechtstreeks uit
Italië en Spanje. Voor Beenhakker
is het belangrijk om zo duurzaam
mogelijk te werken. De tegelhandel
werkt daarom zoveel mogelijk met
fabrikanten die bekend staan om
de duurzaamheid. Omdat tegels
van natuurlijke materialen geproduceerd worden, zijn tegels een
duurzaam project. Daarnaast gaan
tegels een lange periode mee,
waardoor de milieu-impact geminimaliseerd wordt. Tegels kunnen
ook nog eens gerecycled worden.
Het bedrijf transporteert de tegels
vanuit Italië grotendeels per spoor.
Daarnaast brengt Beenhaker Tegels met hun eigen transport de
tegels bij de klant, waarbij de co2
wordt gecompenseerd. Zo probeert het bedrijf de milieu-impact
van het transport van tegels minimaal te houden.

Daarnaast probeert het bedrijf zelf
ook zo duurzaam mogelijk te werken. De showroom en het magazijn
aan de Dokweg 36 in IJmuiden
worden met LED verlicht, waardoor het stroomverbruik minimaal
is. De stroom die wel wordt verbruikt is milieuvriendelijk, omdat
deze van windstroom afkomstig is.
Daarnaast wordt het gasverbruik
van Beenhakker Tegels co2 gecompenseerd en gebruiken zij zelfs
biogas. Ook probeert de tegelhandel de hoeveelheid restafval te
minimaliseren door zoveel mogelijk
afval te scheiden. Door al deze
maatregelen probeert Beenhakker Tegels het kopen van tegels zo
duurzaam mogelijk te maken. Meer
informatie op:
www.beenhakkertegels.nl



Keramische tegels zijn een duurzame keuze als
vloer in de woonkamer en op de wand en vloer
in de badkamer of toilet. Keramische tegels
bestaan bijna geheel uit (gerecyclede)
natuurlijke materialen. De productie van
keramische tegels is efficiënt waardoor er zo min
mogelijk co2 vrijkomt. Daarnaast kunnen
keramische tegels gerecycled worden wanneer
deze uit de woning verwijderd worden. Hierdoor
zijn minder natuurlijke materialen nodig.

CO2 GECOMPENSEERDE KERAMISCHE TEGELS

Keramische tegels van goede kwaliteit kunnen wel 20 of 30 jaar lang
gebruikt worden, zelfs langer is mogelijk. Doordat keramische tegels een
lange levensduur hebben, wordt de impact op het milieu minimaal.
Daarnaast compenseren wij van de merken Imola, La Faenza en Leonardo
Ceramica de co2 die vrijkomt bij de productie van de tegels. Bij deze
fabrikanten is de co2 uitstoot ongeveer 7,6 kg co2 per m2 tegels. Beenhakker
Tegels compenseert deze uitstoot door het planten van bomen. Zo wordt de
grootste milieu impact van tegels gecompenseerd en worden tegels nog
meer een duurzame keuze.

Voorraadaanbiedingen

Imola Riverside 60x60, betonlook: €29,95 per m2
Imola Creacon 60x60, betonlook: vanaf €33,95 per m2
Imola Creacon 30x60, betonlook: vanaf €31,50 per m2
La Faenza Cottofaenza 60x60: vanaf €39,95 per m2
Baldocer Maryland 20x114, houtlooktegel, €29,95 per m2
Ermes Xyla 20x80, houtlook visgraattegels, €29,95 per m2

Kijk voor meer aanbiedingen op www.beenhakkertegels.nl

Dokweg 36 - 1976 CA IJmuiden - Telefoon: 0255-514010
info@beenhakkertegels.nl - www.beenhakkertegels.nl

DUURZAAM

Kunnen we de woestijn vol zetten met zonnepanelen?
Het lijkt een logische oplossing
te zijn voor het wereldwijde
energieprobleem: zonnepanelen
in de woestijn. In een gebied
als de Sahara groeit nagenoeg
niets en wonen ook nauwelijks
mensen. Zonlicht is er echter in
ruime mate. Als je een groot gebied helemaal vol zonnepanelen
zou zetten, kun je de opgewekte
elektriciteit distribueren naar
andere delen van de wereld en
daarmee de in de gehele energiebehoefte van de mens voorzien. Maar zoals voor vrijwel
alles geldt, ligt de werkelijkheid
iets gecompliceerder.

willen kunnen profiteren van de opgewekte elektriciteit. Dit impliceert
dat de export van zonnestroom
concurrentie krijgt van het lokale
gebruik. Wat gaat dat doen met de
exporttarieven?

Effecten voor de natuur
Een heel andere vraag is wat het
effect van zo veel zonnepanelen in
Afrika zal zijn op de natuur, zowel
ter plaatse als wereldwijd. In eerste
instantie zou je misschien zeggen
dat het niet veel uitmaakt, omdat
het gebied nu toch nergens voor
kan worden gebruikt. Maar dan ga je
voorbij aan de effecten voor de temperatuur. Alles op aarde hangt immers met elkaar samen en door de
Hoge investeringskosten
omstandigheden te wijzigen, kan een
Op de eerste plaats zijn met dergeketenreactie ontstaan. Saharazand is
lijke projecten enorme kosten gelicht van kleur en weerkaats zonlicht.
moeid. Weliswaar verdienen we die
terug als de elektriciteit beschikbaar Experts menen dat de temperatuur
op aarde verder zal stijgen als in
komt, maar voordat het zo ver is,
moeten er heel wat hobbels geslecht een groot gebied het gele zand zal
worden bedekt door zwarte zonneworden. Op de eerste plaats zullen
panelen. Het zou ervoor zorgen dat
er miljarden moeten worden geïnde lucht erboven nog warmer wordt,
vesteerd in het leggen van speciale
waardoor het algehele klimaat beïnelektriciteitskabels. We praten over
vloed zal worden.
een kabelnetwerk van duizenden
kilometers en hiervoor heb je zogeWaterstofproductie
noemde HVDC-kabels voor nodig.
Een kansrijk idee lijkt de productie
Het produceren en leggen van die
kabels levert een enorme kostenpost van waterstof op basis van zonop. Wie gaat deze rekening betalen? nestroom te zijn. Het idee is dat op
Bovendien zullen de betreffende lan- diverse locaties zonneparken kunnen
den in Afrika op de eerste plaats zelf worden gebouwd, die voldoende

elektriciteit leveren om een waterstoffabriek te kunnen voorzien van
de benodigde energie. Het aldaar
geproduceerde waterstof kan vervolgens naar het buitenland worden
gedistribueerd. Enkele landen in het
Midden-Oosten werken inmiddels
aan dergelijke ontwikkelingen. Ook
in ons land ontstaan steeds meer
initiatieven voor de productie van
waterstof. Europa heeft zich ten doel
gesteld om ten minste vijftig procent

daarvan in 2030 te laten bestaan
uit zogenoemde groene waterstof.
Uit onderzoek van adviesbureau CE
Delft in opdracht van VNO-NCW,
VNCI en een tiental industriële bedrijven blijkt dat dit slechts haalbaar
is wanneer overheid en bedrijfsleven
er samen flink de schouders onder
zetten en vaart maken met het uitrollen van dergelijke projecten.
de voor het feest en trek voor de
rest van de tijd de stekker eruit!

verbetert duurzaamheid sociale
huurwoningen

Foto: Martin Waalboer

Woningcorporaties spelen een belangrijke rol in het verduurzamen van
woningen in Nederland. In 2050 moeten alle sociale huurwoningen in
Nederland CO2 neutraal zijn.
Dat is afgesproken in het Klimaatakkoord. Ook woningcorporatie
Velison Wonen werkt hard aan het toekomstbestendig maken van haar
woningbezit. Dat is een enorme klus waar veel voorbereiding voor nodig
is.
De komende jaren verduurzaamt Velison Wonen ongeveer 900 woningen. Dat is goed voor het milieu. Voor huurders verbetert het comfort en
draagt de verduurzaming bij aan de vermindering van de energielasten.
Steeds meer huurders kunnen hierdoor genieten van een comfortabel en
duurzaam huis.

Sluisplein 25 • 1975 AG IJmuiden
www.velisonwonen.nl

Woningen Bloemenbuurt bijna
klaar
Inmiddels heeft Velison Wonen al
verschillende verduurzamingsprojecten in Velsen opgeleverd. De
verduurzaming van de 26 huurwoningen in de Bloemenbuurt in Santpoort-Noord is bijna klaar.
De woningen zijn onder meer voorzien van zonnepanelen, dak- en
spouwmuurisolatie, een nieuw
energiezuinig ventilatiesysteem en
nieuwe kozijnen met HR++ glas en
ventilatieroosters. Na de verbeteringen gaan deze woningen naar een
gemiddeld energielabel A.
Nieuwe verduurzamingsprojecten
in voorbereiding
Velison Wonen bereidt inmiddels de
verduurzaming en groot onderhoud
voor van de woningen van Velison
in de Vechtstraat/Scheldestraat (84
woningen), en Rijnstraat (24 woningen) en Herculesstraat/Lierstraat
(52 woningen) in IJmuiden.
In de Vechtstraat/Scheldestraat
gaan de werkzaamheden naar verwachting in september 2022 van
start en in Herculesstraat/Lierstraat
gaan de werkzaamheden naar ver-

Vind ons ook

wachting in oktober 2022 van start.
Begin 2023 is de prognose om te
starten met de verduurzaming van
de woningen in de Rijnstraat.
Een toekomstigbestendige woning
met een beter energielabel
Voor bewoners zijn de werkzaamheden en mogelijke overlast tijdens
de bouw natuurlijk best ingrijpend.
Velison Wonen betrekt bewoners
daarom intensief bij de plannen en
begeleidt bewoners ook tijdens de
uitvoering van de verduurzaming
van de woningen intensief.
Als het eenmaal achter de rug is,
hebben zij een toekomstbestendige
woning met een beter energielabel.
Wilt u graag weten hoe een verduurzamingsproject er in de praktijk
uitziet? Bekijk dan de video van het
project in de Bloemenbuurt op de
website van de Velison Wonen: velisonwonen.nl>projecten>verduurzaming en groot onderhoud.
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MEUBELSTOFFEERDERIJ VANZANTEN

MEDEDELING: WIJ ZIJN VERHUISD!

MEUBELSTOFFEERDERIJ VANZANTEN
VANWEGE CORONA ZIJN ONZE WERKPLAATSEN ALLEEN OP AFSPRAAK TE
BEZOEKEN. VOOR EEN PRIJSOPGAVE
KOMEN
DE CORONA
HEREN VANZANTEN
U
VANWEGE
ZIJN ONZE BIJ
WERKLANGS
MET
ONZE
MOBIELE
SHOWROOM
PLAATSEN ALLEEN OP AFSPRAAK TE

MEDEDELING: WIJ ZIJN VERHUISD!

BEZOEKEN. VOOR EEN PRIJSOPGAVE
KOMEN
DE HEREN VANZANTEN
BIJ U
Meubelstoffering
Antiek restauratie
LANGS MET ONZE MOBIELE SHOWROOM

Leer reparaties

Meubelstoffering

Leer reparaties

Antiek restauratie

50 PLUS KORTING!

Energie besparen?
Vervang je oude koelkast!
Heb je een koelkast in je keuken
staan die tien jaar oud is? Of
wellicht zelfs nog ouder? Dan is
het aan te bevelen om het apparaat te vervangen door een
nieuw exemplaar. De koelkasten
van nu zijn een stuk zuiniger
dan de apparaten die je tien
tot twintig jaar geleden kocht.
Daardoor is het zelfs interessant
om je koelkast te vervangen
wanneer die het nog gewoon
doet. Dat klinkt niet als een milieuvriendelijke actie, maar dat
is het wel.

gaat voor het jaar 2030) zal de
besparing op jaarbasis zo’n 40
euro zijn bij het vervangen van
een tien jaar oude koelkast. Is
de koelkast twintig jaar oud, dan
bespaar je ongeveer 60 euro.

De laatste jaren zijn de milieueisen met betrekking tot de productie van elektrische apparatuur steeds strenger geworden.
Het gevolg hiervan is dat de
koelkasten van nu een stuk zuiniger in het gebruik zijn. Een koelkast is op het gebied van elektriciteit een echte grootverbruiker
in huis, omdat het apparaat dag
en nacht aan staat. Dat legt een
veel hogere druk op de energierekening dan bijvoorbeeld een
magnetron of wasmachine, die
slechts korte tijd in werking is.
Juist daarom valt er met het vervangen van je oude koelkast veel
winst te behalen.

Tips
De hoeveelheid energie die een
koelkast verbruikt, heb je ten
dele ook zelf in de hand. Als gebruiker bepaal je namelijk mede
hoe intensief de koelkast zijn
werk moet doen. Elke keer dat
je de koelkast opent, stroomt
er warme lucht naar binnen. De
koelkast moet dan harder werken om de temperatuur op het
gewenste niveau te houden.
Denk dus goed na wat je uit de
koelkast wilt pakken en probeer
te voorkomen dat je de deur
meerdere keren kort na elkaar
moet openen. Pak dus meteen
alles wat je nodig hebt uit de
koelkast en zet dingen ook tegelijk weer terug. Heb je voor twee
dagen gekookt en wil je het restant in de koelkast bewaren tot
de volgende dag? Laat het dan
eerst op het aanrecht afkoelen.
Door warm eten in de koelkast
te plaatsen, verbruik je onnodig
veel elektriciteit.

Verbruik en kosten
Een koel-vriescombinatie die je
nu aanschaft, verbruikt op jaarbasis gemiddeld zo’n 160 kWh
aan elektriciteit. Bij een exemplaar van tien jaar oud ligt het
verbruik gemiddeld rond 330
kWh en bij een apparaat van
twintig jaar oud op gemiddeld
420 kWh. Dit houdt in dat je met
een oude koelkast dus ongeveer
het dubbele aan elektriciteit gebruikt. Tel daar nog eens bij op
dat de kosten voor elektriciteit
behoorlijk gestegen zijn. Dan
besef je dat er daadwerkelijk
iets te besparen valt. Uitgaande
van een tarief van 22 cent per
kWh (dit is een schatting waar
het Centraal Planbureau van uit-

Tweede koelkast
Veel mensen hebben een tweede koelkast, bijvoorbeeld in de
schuur of op een andere verdieping in huis. Vraag jezelf af of
dit echt noodzakelijk is. Vaak is
zo’n tweede koelkast al een wat
ouder type, waardoor je dus onnodig veel elektriciteit verbruikt.
Je kunt beter één grote koelkast kopen dan twee kleinere
exemplaren. En vaak doet die
tweede koelkast alleen dienst in
speciale situaties, zoals feestjes
waarvoor je extra voorraden wilt
inslaan. Laat die koelkast dan
ook alleen zijn werk doen in de
periode voor het feest en trek
voor de rest van de tijd de stekker eruit!

50+ korting is 1% korting per jaar ouder dan 50 jaar.
50 PLUS
KORTING!
Korting
maximaal
20%
50+ korting is 1% korting per jaar ouder dan 50 jaar.
Bedrijfsinfo:
6. 400 20%
verschillende stoffen,
Korting maximaal
1. Wat wij stofferen gaat minimaal
20 jaar mee.
2. 5 jaar garantie verlening.
Bedrijfsinfo:
3. Wij zijn zeker de helft goedkoper
1. Wat
wij stofferen
gaat minimaal
dan een
nieuwe aankoop.
mee.
4. 20
Wejaar
halen
en brengen gratis.
2.
jaar 2009
garantie
verlening.
5. 5
Sinds
geven
wij 50+ korting.
3. Wij zijn zeker de helft goedkoper
dan een nieuwe aankoop.
4. We halen en brengen gratis.
5. Sinds 2009 geven wij 50+ korting.

allemaal met keurmerk.
7. Geen lange wachttijden.
Alles binnen 2 weken klaar.
6.
verschillende
stoffen,
8. 400
Wij komen
bij u thuis
voor een
allemaal
met prijsopgave.
keurmerk.
vrijblijvende
7.
lange alleen
wachttijden.
9. Geen
Wij werken
met erkende
Alles
binnen 2 weken klaar.
leveranciers.
8. Wij komen bij u thuis voor een
vrijblijvende prijsopgave.
9. Wij werken alleen met erkende
leveranciers.

BEL 023-2050112
VOOR EEN
BEL 023-2050112
VRIJBLIJVENDE OFFERTE BIJ U THUIS!
VOOR EEN VRIJBLIJVENDE
BELOFFERTE
023-2050112
VOOR
EEN
WIJ KOMEN
LANGS MET ONZE MOBIELE
SHOWROOM!
BIJ U THUIS!
VRIJBLIJVENDE OFFERTE BIJ U THUIS!
WIJ KOMEN LANGS MET ONZE MOBIELE SHOWROOM!

SERVICEDIENST

OP LOCATIE
1. Schoonmaken van meubels
2. Krassen en vlekken herstellen
3. Leren meubels opnieuw
inkleuren en beschermlaag
aanbrengen

WIJ STOFFEREN VOLGENS
ONS STAPPENPLAN:
1. De romp geheel
strippen.
2. Vernieuwen van
o.a. banden en
koperen draaiveren.
3. Vernieuwen van
polyether
+ onderstoffering.
4. Handmatig voorzien
van stoffering.

U KUNT ONS BELLEN VAN MA T/M ZA VAN 09.00 T/M 18.00 UUR.
Info Heemsteede - Stoffeerderij | Cruquiusweg 1K - Achter

TEL. 023-2050112 | MOBIEL: 06-21220861
ANNO
1922

ANNO
2020

ANNO
1966

GEDRUKT
OP FSC™
CERTIFIED
PAPIER

KvK: 75472465 | www.meubelstoffeerderijvanzanten.nl | willemeilert@hotmail.com
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Tata Steel vermindert
stofuitstoot bij Hoogovens
IJmuiden, 19 mei – Tata Steel gaat extra afzuigkappen plaatsen bij Hoogoven 6 en 7. Het hoofdontwerp voor deze speciale systemen is afgerond
en de vergunningen zijn aangevraagd bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. De start van de constructie van de eerste installatie van
Hoogoven 7 is nu gepland voor deze zomer. Hierdoor start deze zomer de
constructie van de eerste installatie bij Hoogoven 7. In totaal zal het
bedrijf dit en volgend jaar zes nieuwe afzuigkappen plaatsen. De maatregel - onderdeel van het verbeterprogramma Roadmap Plus - is een
belangrijk onderdeel om de uitstoot van stof bij de Hoogovens verder te
verminderen.

De verandering in beeld gebracht. Foto: aangeleverd

In de hoogovens wordt vloeibaar
ruwijzer gemaakt – hét kerningrediënt voor het maken van staal. Het
vloeibare ruwijzer gaat vanuit de
zogenoemde ‘aftapgaten’ van een
hoogoven via speciale treinen door
naar de staalfabriek. Tijdens het
openen en sluiten van deze aftapgaten kan er stof vrijkomen. Door
nieuwe afzuigkappen aan te sluiten
op bestaande afzuiginstallaties boven
het aftapgat gaat Tata Steel het stof
nog gerichter afzuigen en daardoor
de uitstoot bij dit proces met circa 75
procent verminderen.
,,We hebben de afgelopen periode
verschillende oplossingen getest om
onze uitstoot terug te dringen”, aldus
Thomas Mous, onderhoudsmanager
bij Hoogoven 7. ,,De belangrijkste is
het plaatsen van de kappen boven
het aftapgat. Dit is erg complex, want
zo een verandering heeft impact op
het hele proces. Denk aan het
aanleggen van een nieuw buizensysteem onder de vloer, of de verbinding
met de aftapgaten, zonder dat dit de
andere lopende processen in de
fabriek verhindert. We zijn verheugd
om na de ontwerpfase nu concreet
de volgende stap te kunnen zetten.”

Bakker Buitenleven wint de
IJmond Duurzaam Award 2022
Regio - Bakker Buitenleven is de winnaar van de IJmond Duurzaam
Award 2022. De tuinspecialist die consumenten bewuste keuzes voorlegt
nam het op tegen een duurzaam gecertificeerde oudereninstelling en
een bedrijf in veiligheid dat in álles steeds de duurzame stap zet.

De genomineerden voor de IJmond Duurzaam Award 2022. Foto: aangeleverd

Op donderdag 19 mei werd tijdens
het duurzame symposium GreenBiz
IJmond Business & Bites de negende
IJmond Duurzaam Award uitgereikt.
Omgevingsdienst IJmond reikt deze
award uit aan een bedrijf dat in de
bedrijfsvoering en/of hun product
heel bewust kiest voor duurzaamheid. De jury bepaalde unaniem dat
de IJmond Duurzaam Award 2022
naar Bakker Buitenleven gaat. De jury
bestaat uit wethouders van de
IJmond en de winnaar van 2021,
BTAC Solutions uit IJmuiden.
Unaniem jurybesluit: we gaan voor
wereldverbeteraars in de tuin
De jury stond voor een moeilijke
keuze. ViVa! Zorggroep, ProFhire en
Bakker Buitenleven laten alle drie
zien hoe logisch en belangrijk duur-

zaam ondernemen is. De keuze viel
op Bakker Buitenleven.
Jury: ,,De winnaar blijft met beide
benen op de grond, beseft dat niet
alles vandaag kan en blijft doorzetten voor een mooiere toekomst.
Ramon Bakker van Bakker Buitenleven gaat het gesprek aan met de
omgeving. Dat zorgt voor bewustwording onder collega’s, branchegenoten en klanten.” Voor Bakker
Buitenleven gaat verduurzaming
verder dan zonnepanelen, elektrische heftrucks en het terugnemen
van verpakkingsmateriaal. Bakker
Buitenleven is ambassadeur van
GreenBiz IJmond, geeft hoveniers
informatie over duurzame tuinen en
geeft hun klanten een bewust keuze:
met het eigen keurmerk Bewust
Buitenleven.

Duurzame inspiratie voor ondernemers in de IJmond: ViVa! Zorggroep en ProFhire
Bij ViVa! Zorggroep wordt al jaren
had gewerkt aan verduurzamen.
,,Inmiddels hebben alle achttien locaties van ViVa! Zorggroep het bronzen
certificaat van de Milieuthermometer
Zorg behaald.” Mede dankzij de inzet
van de 3.500 personeelsleden en
2.000 vrijwilligers. Manager Inkoop &
Logistiek Robert Boer en projectleider Milieuthermometer Zorg Elles
Arxhoek van ViVa! Zorggroep kregen
alle medewerkers mee. Dat zag ook
de jury: ,,ViVa! Zorggroep laat zien
dat je in een grote branche écht wel
stappen kunt zetten en het goede
voorbeeld kunt geven. Op allerlei
vlakken. En het feit dat ViVa! alle
medewerkers meekrijgt, in zo’n
verspreid gebied en op verschillende
locaties, dat is echt fantastisch!”
Voor ProFhire is het ‘heel normaal om
duurzaam te doen.’ ProFhire wil op
kleine schaal stimuleren en inspireren met hun duurzame werkwijze.
Ze denken telkens: hoe kan het duurzamer. De jury heeft daar ook mooie
woorden voor: ,,ProFhire laat zien dat
je met intrinsieke motivatie heel veel
duurzame stappen kunt zetten. Zelfs
als het niet wettelijk verplicht is om
energie te besparen. De passie spat
eraf bij Gerard en Esmee van Gelder,
zowel voor veiligheid als voor duurzaamheid. Dat is super.”
Maak kans op de
IJmond Duurzaam Award 2023
Onderneemt u duurzaam? Zet u die
extra stap om circulair, klimaatneutraal of met oog voor de natuur te
ondernemen? Meld uw bedrijf aan
via www.odijmond.nl/award en maak
kans op de IJmond Duurzaam Award
2023.

Foto’s: aangeleverd

Afslanken zonder
sporten
Velserbroek-Verbrand vet en bouw
tegelijkertijd spieren op om uw
gewenste bodycontouren te krijgen
met de Bodysculpting Pro!. Afslanken
zonder sporten...
Eindelijk is het apparaat van onze
dromen gekomen! De Bodysculpting
Pro is afslanken zonder te sporten. Een
behandeling van 30 minuten staat
gelijk aan 30.000 sit-ups.
Dit afslankapparaat zorgt voor sterke
(maximale) spiercontracties van specifieke spiergroepen op een hoge intensiteit. Spieren gaan reageren op deze
sterke spiercontracties en worden
dikker doordat zowel het aantal spiervezels als het volume van iedere spiervezel afzonderlijk toeneemt.
Het is mogelijk om in een ontspannen
houding tot wel 45.000 spiercontracties
te realiseren, wat gelijk staat aan 30.000
squats of sit-ups. Dit aantal bereikt men
niet tijdens een normale workout.

Daarnaast gebruiken de spieren tijdens
deze contracties veel vet. Het is echter
goed om te weten dat een slanker
lichaam niet alleen maar te maken
heeft met vet.
Ons lichaam bestaat immers voor
30-40% uit spierweefsel!
De bodysculpting Pro is een ware innovatie op het gebied van afslankapparatuur. Hiermee is het mogelijk om vet te
verminderen en spieren op te bouwen.
Er komen geen incisies aan te pas en
een behandeling is pijnloos en
volkomen veilig. Afslankstudio Velserbroek is ontzettend blij dat zij de 2e in
Nederland zijn met dit droomapparaat!
Wilt u ook kennismaken?
Kom dan vrijblijvend langs en ervaar
het zelf. Beauty & Afslankstudio Velserbroek Klompenmakerstraat 7 in Velserbroek 023-5490556 of neem een kijkje
op de website.
www.afslankstudiovelserbroek.nl

De DJ’s Dylan en Mervin. Foto: Gertjan Steffers

Eerste G-disco op nieuwe
locatie groot succes
Castricum - De eerste G-disco op de
nieuwe locatie aan de Dorpsstraat
30a in Castricum is een groot succes
geworden. Het was even spannend
voor zowel de DJ’s als de bezoekers,
maar iedereen was blij elkaar weer te
zien en de opkomst was groot. De
DJ’s Dylan en Mervin zorgden ervoor
dat de muziek uit de speakers schalde
en de bezoekers stonden lekker te
swingen. Maandenlang had iedereen
uitgekeken naar dit moment. De
verbouwing van de nieuwe ruimte
nam enige tijd in beslag, maar het

resultaat mag er zijn. De beide DJ’s
zijn apentrots op het eindresultaat en
vonden het prachtig dat iedereen zo
blij was en groot plezier had. De
nieuwe locatie voor de G-disco gaat
Discovery 2.0 heten. De volgende
datum is vrijdag 17 juni. De maandelijkse disco voor mensen met een
beperking is altijd van 20.00 tot 22.00
uur. De toegangsprijs bedraagt 4
euro inclusief twee consumptiemunten. Bekijk de foto’s en video’s op
Facebook (gdisco.discovery.77) en
Instagram (gdiscodiscovery).

Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.
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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
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voor www.jutter.nl/kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
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lasve elb ssen be oeken e efie
Door Arita Immerzeel
IJmuiden - Maandag en dinsdag
stonden twee bussen met
escaperooms voor basisschool De
Zefier aan de Eenhoornstraat .
Groepjes van drie tot vijf leerlingen
uit groep 6, 7 en 8 bezochten om
beurten allebei de bussen, waar op
een moderne speelse manier het nut
van het landelijk aanleggen van het
glasvezelnetwerk wordt uitgelegd. De
escape experience bestaat uit 2
bussen die samen één ervaring
vormen. De deelnemers starten in de
eerste bus en stappen halverwege de
ervaring over naar de andere bus.
Woordvoerder Chery Colly vertelt
enthousiast over het hoe en waarom
van beide bussen. ,,KPN Netwerk leert
basisschoolkinderen door heel
Nederland hoe ons internet werkt. We
bezoeken zonder bijkomende kosten
scholen om via een speelse manier de
toekomstige gebruikers van het glasvezelnetwerk uit te leggen, waarom
een switch van koper naar glasvezel
nodig is. Zaandam, Groningen en
Arnhem gingen hier IJmuiden in voor.
Via escape-ervaringen in de bussen

ervaren kinderen wat er gebeurt als
er geen internet meer is. En wat
ervoor nodig is om het probleem op
te lossen.” De ervaringen worden
aangevuld met informatie voor leerkrachten, zodat een en ander ook
behandeld kan worden, als er in de
klas een onderwerp als digitalisering
of communicatie aan de orde komt.
Op deze manier zet KPN Netwerk zich
in om de digitale kennis van de
nieuwe generatie gebruikers te
verbreden.
Er is gewerkt aan een boeiende doeactiviteit, die gezien de positieve
reacties goed aanslaat. Een jongen
komt vragen of hij ook de
escaperoom in mag? Hij blijkt in
groep 5 te zitten, dus hij is helaas
(nog) niet aan de beurt. ,,Dat er glasvezel wordt aangelegd, weten de
leerlingen vaak wel. Ze zien werkmannen graven, open stoepen waardoor zij soms om moeten lopen naar
school en oranje sprietjes, die
uitsteken voor een flatgebouw of
huis. De switch van het kopernetwerk
naar glasvezelnetwerk is nodig, door
toename van het gebruik van
internet, het wordt steeds intensiever

blieksda
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De overtocht naar het Forteiland wordt verzorgd met de Koningin Emma.
Foto: aangeleverd

IJmuiden - Zondag 5 juni is de maandelijkse publieksdag op het Forteiland
in IJmuiden. Het fort bij IJmuiden heeft
een zeer bewogen geschiedenis en is
gebouwd tussen 1881 en 1888 met
drie verdiepingen, 72 zalen en kamers
en een grotendeels ondergronds

gebruikt en glasvezel is vele malen
duurzamer. Schiphol en IJburg
hebben de switch al gemaakt, de
komende jaren werkt KPN Netwerk
aan de rest van Nederland, zodat
internet voor alle burgers overal
toegankelijk is èn blijft!” De Zefier zelf

o teiland

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

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.

Leerlingen van De Zefier krijgen uitleg van Chery Colly over wat zij zoal in de twee
bussen met escaperooms zullen aantreffen. Foto: aangeleverd

gangenstelsel van 585 meter. Het is het
grootste fort van de Stelling van
Amsterdam. Uitgerust met vijf zware
kanonnen in de pantsergalerij aan de
zeezijde en twee kanonnen in een
koepel aan de landzijde was het
destijds een geweldige bewaker voor

onze hoofdstad. Maar nog geen veertig
jaar later werden de 40 ton zware
mastodonten afgekeurd en in 1943
door de Duitse bezetter in stukken
afgevoerd naar de smeltovens van de
staalfabriek. Tot 1963 werd het fort nog
gebruikt en bewaakt, maar als vestingwerk opgeheven en verlaten. In
december 1996, toen de Stelling van
Amsterdam op de UNESCO Erfgoedlijst
werd geplaatst, werd begonnen om
het verloederde fort te restaureren.
Langzaam maar zeker kreeg het fort en
de omgeving zijn vroegere allure weer
terug. Het is nu een tijdloos ondergronds monument dat zijn geheimzinnige karakter heeft behouden.
Overtocht
De overtocht naar het Forteiland duurt
ongeveer 5 minuten en wordt verzorgd
met de Koningin Emma, een

heeft nog geen glasvezelnetwerkaansluiting, maar de bedoeling is, dat als
het zover is, er dan ook leuke stoeptegels achtergelaten worden, waarop
gehinkeld kan worden. En een groot
deel van de leerlingen weet, waarom
de oranje sprieten nodig zijn.

iden
zeewaardig passagierschip met een
vaste ligplaats aan de Kop van de
Haven in IJmuiden (Sluisplein nr. 78).
Overige publieksdagen zijn op de
zondagen: 3 juli, 7 augustus, 4
september, 2 oktober en 6 november
en de woensdagen 13 en 20 juli en 10
en 17 augustus. Na de overtocht wordt
u aan de steiger op het eiland
ontvangen door gidsen van de vereniging Forteiland IJmuiden. Men kan in
de Koepelzaal van het fort of op het
aangrenzende buitenterras genieten
van een drankje. Mindervaliden
moeten er rekening mee houden dat
het fort niet overal makkelijk begaanbaar is. Toegangskaarten voor overtocht en rondleiding kosten € 14.50 per
persoon. Kaarten kunnen vooraf
worden besteld via internet: www.
ijmuidenserondvaart.nl of
0255-511676.

neke
it itvaa tve o in
dichtbij o e aste a stand

Regio - Wanneer u te maken krijgt
met een overlijden, komt er veel op u
af. Ineke Smit Uitvaartverzorging
staat dag en nacht voor u klaar. Zij
helpen u bij het vertalen uw wensen
naar een persoonlijk afscheid waarbij
zorg, rust en tijd voor afscheid
centraal staan. Ruime ervaring,
oprechte aandacht en betrokkenheid
zijn sleutelwoorden. Ineke Smit
Uitvaartverzorging is dichtbij, maar
altijd op gepaste afstand.
Ineke Smit Uitvaartverzorging kunt u
24 uur per dag bereiken op
06-54661799. Er worden geen dure
avond- en weekendtarieven en geen
toeslagen op producten gerekend.
Afscheidskamers
Ineke Smit Uitvaartverzorging
beschikt over zes 24-uurs afscheids-

kamers, ingericht in een warme en
huiselijke sfeer. Hier kunt u, met een
eigen sleutel, 24 uur per dag terecht
om in deze laatste dagen samen te
zijn en afscheid te nemen van uw
dierbare.

mers. Ook zijn verschillende leveranciers aanwezig die u graag laten zien
wat er allemaal mogelijk is rond een

uitvaart.
U bent van harte welkom: de koffie
staat klaar.

Vragen rondom uw uitvaart?
Heeft u vragen over uw eigen
uitvaart, de kosten hiervan of over uw
uitvaartpolissen? Maak dan een
kosteloze en vrijblijvende afspraak.
Open dag
Zaterdag 25 juni organiseert Ineke
Smit Uitvaartverzorging van 11.00 tot
14.00 uur een open dag in de Oosterkerk, Zomerkade 165 in Haarlem. Het
team is aanwezig om uw vragen te
beantwoorden en u kunt een kijkje
nemen in de 24-uurs afscheidska-

Groepsfoto Ineke Smit Uitvaartverzorging. Foto: aangeleverd
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Vissenloop 2022: ‘Ik wil wel met je
dansen maar mien voeten doen zo’n zeer’
Velsen - De Vissenloop was een groot succes. Heerlijk wandelweer, 2500 deelnemers en 100.000 euro bij elkaar
gelopen voor KWF. Een van de deelnemers was onze verslaggever Ingeborg Baumann. Zij vertrouwde haar
ervaring toe aan het papier. De wandelfoto’s zonder onderschrift zijn gemaakt door Erik Baalbergen.

Ik heb een abonnement op de
gezelligste sportschool van
IJmuiden waar ik regelmatig kom.
Om koffie te drinken. Ik heb een
paar wandelschoenen aangeschaft
aan het einde van de eerste lockdown. Nooit ingelopen. Maar ik was
bij de aftrap van de Vissenloop
2022, interviewde enthousiaste en
lieve vrijwilligers en tikte wervende
artikelen. Dan raak je betrokken
natuurlijk, dus ik gaf me op. Het zou
tenslotte een groot feest en supergezellig worden en het doel lag me
heel nauw aan het hart. Ik mocht

blij zijn dat ik nog kón lopen!
Had ik een paar dagen voor de
Vissenloop nog stiekem het plan
om zogenaamd te struikelen en
manmoedig glimlachend van het
startpunt bij het BUKO stadion de
500 meter naar mijn huis te strompelen, dát kon ik niet maken. Ook al
niet omdat het plan van Hospice de
Heideberg om als groep te lopen
werd opgepakt en dan kan je niet
achterblijven als vrijwilliger. ‘Een
goed doel dat loopt voor een ander
goed doel, zo doen we dat in

Velsen!’ zou ook prima staan op de
sociale media en sponsoren
aantrekken. Hup in de benen dus!
Na heel lang nadenken of ik al dan
niet een vest, een jas, een rugzak
zou meenemen en toch maar
gewoon de sneakers in plaats van
de best wel lelijke wandelschoenen
aangetrokken te hebben meldde ik
me bij het Buko stadion. Iedereen
natuurlijk helemaal vol goede
moed dat ze het varkentje wel even
zouden wassen en ik kwam mensen
tegen die veertig kilometer zouden
gaan lopen waarvan ik het echt niet
verwachtte. Ik ging dus nog maar
even op een witte leeuw zitten nu
het nog kon. Maar inderdaad, het
werd al gauw een feest. Nog voor
de pont stonden we al te hossen en
mee te zingen met ‘Geniet van het
leven want het duurt maar éven’ en
‘Als ze me missen dan ben ik vissen’.
In polonaise de pont op. En dan
ben ik een type dat zoiets ontroerend vindt. Mooi dat mensen zich
zó verbonden voelen.
Na de pont volgde een rustige
wandeling tot aan hét highlight van
de Vissenloop 2022. Zeesluis
IJmuiden, onze trots, glorie en bron
van lichte ergernis dat we er niet
over kunnen rijden voorlopig. Maar
lopen kon wel en dat was best een
speciaal gevoel. Het scheepvaartverkeer ging natuurlijk wel gewoon
door dus ontstond enige paniek
toen bellen gingen rinkelen en een
uiterst vriendelijk meneer ons
maande om even door te lopen. Bij
SHIP stond gelukkig Koning WillemAlexander in vol ornaat te wachten
en kon een sanitaire stop worden
gemaakt. In de rij ook een stel dat ik
niet verstond maar ik zag dat ze het
allemaal erg leuk vonden. Ze
kwamen uit Istanbul en woonden
sinds 2 jaar in IJmuiden. ,,Very nice
town, lieve mensen, veel leuke
dingen hier.’’ Ontroerend momentje
nummer twee. Geweldig toch,
meedoen met een lokaal evenement voor een goed doel?

De vrijwilligers van de Heideberg. Foto: Ingeborg Baumann

Het laatste eind ging via Juliana-

Voorzitter Vissenloop Fred van Dam overhandigt de cheque van 100.000 euro aan
Mijke van Ballegooijen, lid van de Raad van Toezicht van KWF Kankerbestrijding.
Foto: Ton van Steijn

kade en Watertorenpad richting
Marktplein. Al van verre hoorde ik
de muziek en mensen langs de kant
die aanmoedigden: ‘Succes he, zet
hem op!’ Ik voelde me een beetje
een held. De hele lange Nieuwstraat
stond vol met gezellige kraampjes
maar ja, ik moest dóór natuurlijk. Ik
liep al achteraan want de vrijwilligers van De Heideberg weten van
wanten. Plein 1945 was één groot

feest. Zelden zoveel vrolijke en blije
mensen bij elkaar gezien, ontroermoment drie. Maar toen iemand
me vroeg om een dansje te maken
voor de letters .IJMUIDEN moest ik
toch echt afhaken. Ik wilde wel
maar m’n voeten deden zo’n zeer.
De halve kilometer naar mijn huis
haalde ik nog net. En tóch:
volgende keer ga ik voor de 15 kilometer! Denk ik.

GENREOVERZICHT VOORSTELLINGEN
THEATERSEIZOEN 2022/2023
CABARET

JEUGD

OPERA

15 sep ‘22

Roué Verveer

01 okt ‘22

De Waanzinnige Boomhut van 52 verdiepingen (7+)

24 nov ‘22

Nederlandse Reisopera

26 okt ‘22

Tim Fransen

13 okt ‘22

Studio ExP - De Wraak van de Klimaatpiraat (8+)

8 & 19 mrt ‘23

Bel Canto - Nabucco

28 okt ‘22

Hans Dorrestijn

16 okt ‘22

Minidisco (4+)

04 nov ‘22

Richard Groenendijk

19 okt ‘22

Prentenboekjesfesitval OP DE BOERDERIJ

09 t/m 11 nov ‘22 Youp van ‘t Hek

19 okt ‘22

Boer Boris is de baas (4+)

21 okt ‘22

Ashton Brothers

23 nov ‘22

Lebbis

19 okt ’22

Gonnie en Gijsje samen op stap (2+)

06 dec ‘22

De Alex Klaasen Revue

02 dec ‘22

Henry van Loon

25 nov ‘22

Checkpoint Theater - Vetter dan ooit (6+)

21 dec ‘22

An Irish Christmas

05 jan ‘23

Rundfunk

04 jan ‘23

De Schippers van de Kameleon (8+)

02 feb ‘23

Fred van Leer

12 jan ‘23

Van der Laan & Woe

08 jan ‘23

Superjuffie! (5+)

18 jan ’23

Alex Ploeg

22 jan ‘23

Bumbina komt spelen! (1+)

26 jan ‘23

Arie Koomen

04 feb ’23

Kruimeltje - de musical (6+)

29 sep ‘22

David van Reybrouck

27 jan ’23

Veldhuis & Kemper

12 feb ’23

De Regels van Floor (8+)

05 apr ‘23

Omdenken - Zoals verwacht loopt alles anders

09 feb ‘23

Jan Beuving

05 mrt ‘23

De Scheepsjongens van Bontekoe (9+)

07 apr ‘23

Brainpower - the Story of Hip Hop

17 feb ‘23

Peter Heerschop & Viggo Waas

29 mei ‘23

De Wolf en de 7 Geitenwollensokjes (8+)

22 feb ‘23

Daniël Arends - Thuis praat ik bijna nooit

07 jun ‘23

De Grote 5 (3+) - Meneer Monster

22 feb ‘23

Daniël Arends - God is mijn rechter

08 mrt ‘23

Lenette van Dongen

23 mrt ‘23

Ton Kas

7 en 8 okt ‘22

30 mrt ’23

Wim Helsen

14 apr ‘23

SHOW

THEATERCOLLEGE

TONEEL
12 okt ‘22

Gevangenis Monologen 3

20 okt ’22

Het Indisch Interieur

Ichthus Lyceum – Fame

27 okt ‘22

PUNCH - Ongerijmd

11 jan ‘23

Before After

30 nov ‘22

Loes Luca

Theo Maassen

15 & 16 feb ‘23

The Prom

19 jan ‘23

Tis hier geen hotel 2

19 apr ‘23

Nienke Plas

19 & 20 mei ‘23

Unidos - Carrie

03 feb ‘23

Gelukzoekers op Sumatra

20 & 21 apr ‘23

Bert Visscher

01 jun ‘23

Spring Awakening

10 feb ‘23

Jon van Eerd e.a.

03 mei ‘23

Martijn Koning

24 feb ‘23

Het Nationale Theater

10 mei ‘23

Martine Sandifort

02 mrt ‘23

toneelgroep Amsterdam (voorheen De Warme Winkel)

25 mei ‘23

Karin Bloemen en Cor Bakker

27 sep ‘22

Nick, Simon & Garfunkel

09 mrt ‘23

Familiespel

26 mei ’23

Jandino

14 okt ‘22

OG3NE

22 mrt ‘23

Komt een vrouw bij de dokter

31 mei ‘23

Erik van Muiswinkel

03 nov ‘22

Jeroen van der Boom

01 apr ‘23

The Mousetrap

21 jun ‘23

Door de bank genomen: tien jaar later

04 dec ‘22

Eric Vloeimans

23 apr ’23

Hendrik Groen

08 feb ‘23

The Sons of CCR

11 mei ‘23

De Kersentuin

23 feb ‘23

The African Mamas

24 mei ‘23

Peter Blok & Bas Hoeflaak

DANS

MUSICAL

MUZIEK

20 nov ‘22

DanceWorks - De Grote Sintshow

01 mrt ‘23

The Simon & Garfunkel Story

17 dec ‘22

DanceWorks - De Santaklus

10 mrt ‘23

Pavarotti meets Alberti

30 dec ‘22

United Ukrainian Ballet Company

12 apr ‘23

So Long Cohen - Ernest Beuving

12 mrt ‘23

Igoné de Jongh

26 apr ’23

Sinan Eroglu zingt Jacques Brel

24 mrt ’23

Another Kind of Blue

12 mei ’23

Yentl en de Boer

06 apr ‘23
13 apr ‘23

FILM
13 & 14 aug ‘22

opening en start filmzomer
(elke do t/m zo film in augustus)

25 & 28 aug ‘22

filmprogramma Zomerpret Velsen

Holland Dance Festival

3 & 4 sep ‘22

musicalfilmweekend

Ivgi & Greben

25 sep ‘22

start Filmclub Velsen

29 nov ‘22

film Wild Port of Europe

KAARTEN BESTELLEN VIA STADSSCHOUWBURGVELSEN.NL

/

0900 – 1505 (€ 0,45 per minuut)

Vier het Leven
neemt ouderen
mee uit!
Samen genieten van een gezellige middag of avond uit
in Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen? U wordt
thuis opgehaald door een vrijwilliger en gaat samen
met leeftijdsgenoten naar de bioscoop of het theater.

Interesse?

Op www.4hetleven.nl vindt u meer informatie.
U kunt ook bellen met ons landelijke
telefoonteam, tel. 035 52 45 156.

34 AGENDA
VRIJDAG 27 MEI

Filmtheater Velsen: geen voorstelling i.v.m. theatervoorstelling.
Santpoort aan Tafel: je kunt om
17.30 uur aanschuiven aan de
lange tafels die dan op het Frans
Korstanjeplein staan ter hoogte
van Hoofdstraat 209. De kosten
voor deelname bedragen 32,50
euro en hiervoor krijg je een heerlijk viergangendiner. Aanmelden
bij Ristorante La Mia aan de Hoofdstraat 188 en bij Pasta Casa aan de
Hoofdstraat 206. Aanmelden via
Instagram (@pastacasawinkel / @
lamia.ristorante) en Facebook (@
pastacasa.online / @ristorantelamia) is ook mogelijk. Ook
zaterdag.
Klaverjassen bij IJVV Stormvogels,
20.00 uur. Aanmelden:
06-50923741.
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Lunana, A Yak in the Classroom (AL);
15.00 uur Housewitz (AL); 17.00 uur
I am Zlatan (6+); 20.00 uur Downton
Abbey: A New Era (9+). www.filmtheatervelsen.nl.

Kamerkoor Endora treedt op in
Dorpskerk Heemskerk, Kerkplein 1,
15.00 uur. Foto: aangeleverd
MAANDAG 30 MEI

Nationale Bunkerdag, in IJmuiden is
de Torpedo-opslagbunker (de
huidige Popbunker) te bezichtigen
en in Wijk aan Zee meerdere
bunkers. Informatie: www.
bunkerdag.nl. Foto: aangeleverd
Zee- en Havenmuseum zie onder
exposities. Vandaag bovendien
motorendraaimiddag.
Santpoort aan tafel zie vrijdag 27
mei.
ZONDAG 29 MEI

Open Dag Sixty Up Force in
Tetterode sportcomplex Overveen
vanaf 10.00 uur.

Oude Muziek door Liene MadernaStradina op haar piano forte in ‘t
Mosterdzaadje, 20.00 uur. www.
mosterdzaadje.nl. Foto:
aangeleverd

Filmtheater Velsen: 11.00 uur
Downton Abbey: A New Era (9+);
14.00 uur Filmclub, besloten evenement; 17.00 uur Lunana, A Yak in
the Classroom (AL) en 20.00 uur I
am Zlatan (6+). www.filmtheatervelsen.nl. Aangeleverde foto
Downton Abbey: Focus Features
Kaas & Wijnproeverij van Levenslust
APK in Cheesebar l’Amuse op de
Dokweg 21 in IJmuiden van 13.30
tot ca 16.30 uur. Meer informatie of
kaarten bestellen via www.rouwdoula.nl/agenda.

Stadsschouwburg Velsen: Orkater &
De Nieuwkomers – Konvooi – De
Meester en Margarita. www.stadsschouwburgvelsen.nl. Beeld: Sanja
Marusic
ZATERDAG 28 MEI

Filmtheater Velsen: 12.00 uur

Zomeravondbridge De Jump in
Velserhooft in Santpoort-Noord.
Vooraf aanmelden niet nodig,
inschrijven kan tot 19.15 uur, kosten
2 euro p.p. Tot eind augustus iedere
maandag.
Sponsorbijeenkomst Dorpsfeest
Santpoort in Café Brasserie De
Wildeman van 21.00 tot 23.00 uur.
Aanmelden: eric@dorpsfeest-santpoort.nl.

DONDERDAG 2 JUNI

Uitvaartspreekuur van Alice Loeters
persoonlijke uitvaartzorg, Frans
Netscherlaan 12 in SantpoortNoord, 11.00-12.00 uur. www.aliceloeters.nl.
De Roze Salon: COC Kennemerland
houdt haar maandelijkse bijeenkomst voor LHBTI+ in Oma’s Kamer
van Café Middeloo in Driehuis.
Iedereen is vanaf 17.00 uur van
harte welkom. Aanmelden bij Harry
Mooij, 06-15630092.

DINSDAG 31 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 seniorencentrum, Zeewijkplein 260. Informatie:
iej.bakker@zorgbalans.nl of
023-8910503.

Filmtheater Velsen: 17.00 uur
Lunana, A Yak in the Classroom (AL,
foto: aangeleverd) en 20.00 uur
Downton Abbey: A New Era (9+).
www.filmtheatervelsen.nl.
WOENSDAG 1 JUNI

Kringloopwinkel OIG-IHD aan de
Industriestraat 66 in IJmuiden open
van 09.00 tot 12.00 uur. Verkoop ten
bate van activiteiten en evenementen voor gehandicapten en
ouderen in Velsen.
Algemene Ledenvergadering Velsen
Lokaal in Oma’s Huiskamer, Café
Middeloo, Driehuizerkerkweg 71 in
Driehuis. Aanvang 20.00 uur. Naast
haar leden nodigt men ook andere
belangstellenden van harte uit om
mee te praten met de fractie over
actuele politieke zaken van Velsen.
Nadere info: www.velsenlokaal.nl.

Ode aan de liefde door Het Vivezza
Trio in ‘t Mosterdzaadje, 15.00 uur.
www.mosterdzaadje.nl. Foto:
aangeleverd

Stadsschouwburg Velsen: GIF door
Carine Crutzen en Stefan de Walle.
Een hartverscheurend én fascinerend verhaal over een man en een
vrouw die elkaar tien jaar na hun
scheiding ontmoeten op de
begraafplaats van hun kind.
Aanvang 20.15 uur. www.stadsschouwburgvelsen.nl.

Informatieavond over glasvezel bij
Dorpshuis Het Terras aan de Dinkgrevelaan 17 in Santpoort-Noord,
19.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.
Meer informatie: delanetwerk.nl.

nl.
Hoogovensmuseum in VelsenNoord is open op woensdagmiddag
van 13.00 tot 16.00 uur en zaterdag
en zondag van 10.30 tot 16.00 uur.
Modelspoorbaan en Escaperoomspel 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.bunkermuseum.nl.
Cor van Egmond exposeert deze
maand in De Hofstede in
Velserbroek.
De cursisten van docente van
KunstForm Afke Spaargaren exposeren in de maand mei in de Bibliotheek van IJmuiden.

Open repetitie-avond Popkoor
Decibel van 20.00-21.30 uur in de
aula van het Ichthus Lyceum in
Driehuis. Iedereen is welkom maar
vooral mannen zijn van harte uitgenodigd. Aanmelden: decibel3hs@
hotmail.com. Ook op 9 juni. Foto:
aangeleverd
Stadsschouwburg Velsen: cabaretier
Martijn Kardol met De Situatie. We
zitten dus met een situatie. Martijn
weet hoe je een crisis moet
bezweren. Of het nu gaat om een
pandemie, een klimaatcrisis, of een
filmkeuze op Netflix, alles heeft zijn
impact én aanpak. Aanvang 20.15
uur. www.stadsschouwburgvelsen.
nl.
EXPOSITIES

Zee- en Havenmuseum is open
zaterdag-, zondag- en woensdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur.
Expositie: ‘Werken op en aan het
Noordzeekanaal’. 4 speurtochten en
escapespel (12+). Audiotour met
BNers. www.zeehavenmuseum.nl.
Museumhuis Beeckestijn is open op
donderdag (13.00-17.00 uur),
vrijdag, 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.

Recreatieboerderij Zorgvrij in
Spaarnwoude: ‘Koeiengeloei’ (t/m
december): leer meer over de koe.
En schilderijenexpositie ‘Boerderijdieren 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 tot en met 29
mei op vrijdag, zaterdag en zondag
van 13.00 tot 17.00 uur.
De natuurfotograaf Kees Sikkes en
de tekenaar Frans van der Burg
exposeren hun werk in woonzorginstelling de Hofstede op de Aletta
Jacobsstraat 227 in Velserbroek van
1 juni t/m 31 juli.
Feest van de Geest in 4 kerken in
Haarlem en Dorpskerk Santpoort.
Kerken open van 13.00 tot 17.00 uur
op 26, 28 en 29 mei en 4, 5 en 6 juni.
Op een mooie middag kun je ze alle
vijf langsfietsen om daar de kunst te
zien die gemaakt is bij het Pinksterthema: ‘In vuur en vlam!’ Voor meer
informatie zie www.feestvandegeest.nl/heo.
Tot en met 17 juli vindt in de Visserhallen te IJmuiden de expositie ‘the
B-side’ plaats. 24 fotografen uit
binnen- en buitenland geven hun
interpretatie van het begrip ‘the
backside’. Geopend vrijdag,
zaterdag en zondag van 13.00 tot
17.00 uur. Visserhallen, Duin-straat
4, 1975 DC IJmuiden; www.visserhallen.nl.

Beeldend kunstenaars Velsen presenteren
dit Pinksterweekend de Kunstroute 2022
Velsen - Na de corona-epidemie en
alle beperkingen die het met zich
meebracht is het van belang om de
beeldende kunst in de regio een
nieuwe impuls te geven. Daartoe
hebben regionale kunstenaars zich
verenigd in een nieuw op te richten
stichting: Beeldend Kunstenaars
Velsen.

Doel van de stichting is het kunstaanbod tijdens twee grote manifestaties aan het publiek te presenteren.
In het voorjaar is dat de Kunstroute, in
het najaar de Kunstlijn Velsen. Tijdens
deze manifestaties presenteren de
kunstenaars hun werk en kunt u in
gesprek treden tijdens een bezoek
aan hun ateliers.

Website
Er is een website gelanceerd waarop
de kunstenaars zich voorstellen:
www.beeldendkunstenaarsvelsen.nl.
Op deze site kan iedereen terecht die
op zoek is naar een mooi werk, naar
een kunstenaar voor de klas, begeleider van workshops, therapeutische
werkvormen of advies.

Aankomend Pinksterweekend (van 4
tot en met 6 juni) zullen de kunstenaars hun werk voor het eerst
presenteren tijdens de Kunstroute
2022.
Deelnemers en locaties vind je op de
kaart elders in deze editie van de
Jutter|Hofgeest en op de website van
de kunstenaars.

Je bent van harte welkom tussen
12.00 en 17.00 uur. Toegang is gratis
en ga je niet op de fiets dan is
parkeren ook geen probleem.
Meer informatie is te vinden op
www.beeldendkunstenaarsvelsen.nl,
of mail naar beeldendkunstenaarsvelsen@gmail.com.
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Advocaat onthult: Cheryll Morriën
vermoord door Michel Stokx
IJmuiden - De 7-jarige Cheryl
Morriën uit IJmuiden, die in de zomer
van 1986 spoorloos verdween, zou
destijds vermoord zijn door de in
2001 overleden vrachtwagenchauffeur Michel Stokx. Dat stelt zijn toenmalige advocaat Anthony Wijnberg.
Hij doet de opvallende onthulling in
een driedelige documentaire over
Michel Stokx, die vanaf woensdag bij
Videoland is te zien. Volgens de voormalig advocaat heeft Stokx de moord
op het IJmuidense meisje persoonlijk

aan hem opgebiecht. De geboren
Belg werkte in Nederland als vrachtwagenchauffeur en zou tientallen
kinderen hebben misbruikt en
gedood.
Ten tijde van de verdwijning van
Cheryl Morriën was hij in NoordHolland, nadat hij tijdens verlof uit
een TBS-kliniek met een truc aan zijn
begeleider was ontsnapt. De advocaat kon er destijds op grond van zijn
beroepsgeheim niets over zeggen,
maar wil nu open kaart spelen.
Deelnemers van de Vissenloop IJmuiden editie 2022 wandelen over de deur van de Zeesluis IJmuiden. Sommigen maken en passant
snel even een foto van de imposante sluiskolk. Zelf liep ik de 10 kilometer en maakte onderweg een fotoverslag. Foto: Erik Baalbergen

TYPISCH IJMUIDEN
De Vissenloop
Wekelijks staan we in deze rubriek stil bij een IJmuidens 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 aflevering aandacht voor de Vissenloop.
Door Erik Baalbergen

Het fraaie bungalowpark De Rietberg. Foto’s: aangeleverd

Genieten op hartje Veluwe
bij bungalowpark De Rietberg
Epe - Kom genieten op bungalowpark De Rietberg aan de Jagtlustweg 13
in Epe midden op de Veluwe. Het park is omringd door bos en heide, dé
perfecte plek voor liefhebbers van rust en ruimte.
Bungalowpark De Rietberg beschikt
over twintig stenen bungalows en
twee chalets. De huizen liggen
verspreid over het bungalowpark en
zijn geschikt voor 2 tot 12 personen
en natuurlijk van alle moderne
comfort voorzien. Ook staan de
bungalows en chalets op grote
kavels midden in de natuur waardoor
u als gast veel privacy heeft. U kunt
genieten van vogels, eekhoorns en
soms zelfs herten die het park
passeren.
De Veluwe ontdekken
Het park De Rietberg ligt aan de rand
van het gezellige dorp Epe. Op de
Veluwe valt nog zoveel te ontdekken.
De natuur is hier eindeloos: bossen,
heidevelden en recreatiegebieden
als het Veluwemeer. Staat u vroeg op,
dan heeft u kans om oog in oog te
staan met groot wild. Uitstapjes naar
Paleis ’t Loo, de Apenheul of Burgers
Zoo? Of liever een dagje winkelen?
Steden als Apeldoorn, Deventer en
Zwolle zijn dichtbij. Bungalowpark
De Rietberg is dé perfecte uitvals-

basis om de Veluwe te verkennen.
,,Kleinschalig, knus, keurig verzorgd
en midden in de natuur gelegen
park.’’ ,,De bungalows staan mooi
ruim opgezet en er is dus rust en veel
privacy voor iedereen.’’ Dit zijn enkele
reacties van enthousiaste bezoekers
die u al voor gingen. Nieuwsgierig
geworden? U bent van harte welkom.
Meer informatie: 0578 612615 / 06
51492373 / 06 29165930. E-mail:
info@derietberg.nl. Website: www.
derietberg.nl.

De eerste editie van de jaarlijkse wandeltocht werd
gehouden op 31 mei 2015. De volgende vier Vissenlopen vonden in de opvolgende jaren plaats, ook steeds
in mei. In 2020 gooide Covid19 roet in het eten en
moest de zesde editie worden afgelast. In 2021 konden
wandelaars op eigen gelegenheid gedurende de zomermaanden de Alternatieve Vissenloop lopen, een route
van 10 kilometer door Oud-IJmuiden, langs de duinrand, over het strand en door de haven.
Gelukkig kon de zesde Vissenloop dit jaar weer als
vanouds doorgaan. Nou ja, als vanouds... het is wel een
speciale editie geworden! De routes met afstanden van

De Vissenloop kende, net als in de voorgaand edities,
meerdere routes met afstanden tussen de 5 en 40 kilometer. De wandeltocht is daarmee geschikt voor zowel
beginnende als doorgewinterde wandelaars. Terwijl bij
de vorige edities de start en finish bij het KNRM terrein
aan de Vissershaven was, startten de deelnemers dit jaar
bij het Telstar-stadion (BUKO-stadion) en werden ze
feestelijk onthaald op Plein 1945. Tijdens de wandeltocht werden de wandelaars goed verzorgd, soms zelfs
in de watten gelegd. De deelnemers moesten nog wel
zelf lopen, maar ze werden – mede dankzij de vrijwilligers en sponsoren – volop getrakteerd op “brandstof”
en muziek bij onder meer de stempelposten, de pont en
de finish.
Via inschrijfgelden, deelnemersponsoring, een loterij, de
verkoop van vlaggen en andere merchandise zamelt de
Vissenloop geld in voor KWF Kankerbestrijding. Diverse
bedrijven en organisaties sponsoren het evenement,
financieel of in natura, zoals de koffie bij de start, fruit,
energierepen, krentenbollen en entertainment langs
het parcours en het visje bij de finish. Vrijwilligers
zorgen ervoor dat de wandelaars in goede banen geleid
worden.
Hoewel de Vissenloop IJmuiden geen wedstrijd is, kent
deze uitsluitend winnaars. De ruim 2000 deelnemers
kunnen terugkijken op een mooie wandeling, een lekker
visje en een fraaie herinnering. De organisatoren en vrijwilligers mogen trots zijn op het evenement. En het
KWF kan dankzij de Vissenloop 100.000 euro extra
besteden aan kankeronderzoek!

Doet jouw club mee aan de
stemcampagne van de Rabobank?
De bungalows staan midden in de natuur.

Uitvaartspreekuur Alice Loeters
Persoonlijke Uitvaartzorg
Santpoort - Elke eerste donderdag
van de maand vindt in de rouwhuiskamer van 11.00 tot 12.00 uur het
uitvaartspreekuur plaats van Alice
Loeters persoonlijke uitvaartzorg. U
kunt er terecht voor al uw vragen op
het gebied van uitvaart en rouw.
Vragen als: Kan ik zonder kist worden
begraven? Wat zijn de kosten en ben
ik voldoende verzekerd? Kan ik in de

Zaterdag 21 mei 2022 vond de zesde editie van de
Vissenloop IJmuiden plaats. Een dag om zowel stil te
staan bij kanker en als te wandelen “tegen” kanker. De
Vissenloop is georganiseerd door de KWF Kankerbestrijding afdeling Velsen en is het jaarlijkse wandelevenement binnen onze gemeente. De voorzitter hiervan vat
het doel van de Vissenloop samen in de informatiebrochure voor de deelnemers van deze zesde editie: ‘Kanker
is een ziekte die ons allemaal raakt. Kanker ontwricht je
leven. Of je het nu zelf hebt, of iemand om wie je geeft.
Welke kankersoort het ook is en welke behandeling je
ook krijgt, de gevolgen zijn meestal overweldigend.
Zaterdag 21 mei wordt een dag waarin bewegen, plezier
hebben, stilstaan bij kanker en gedenken centraal staan.’

10 kilometer en meer voerden de wandelaars met de
pont naar de overkant van het kanaal en vandaar langs
en over ’s werelds grootste zeesluis terug naar IJmuiden.
De wandelaars konden de nieuwe Zeesluis IJmuiden nu
alsnog in levende lijve bewonderen. Dit was bij de
opening in januari dit jaar vanwege de Covid19-crisis
niet mogelijk. En stond onze koning, die deze zeesluis
heeft geopend, nu werkelijk bij SHIP te stempelen?

natuur worden begraven? Wat betekent persoonlijke uitvaartzorg?
Tevens kunt u kennismaken met de
medewerkers en een kijkje nemen in
de rouwhuiskamer.
Het eerstvolgende spreekuur is
donderdag 2 juni. U bent van harte
welkom. Adres: Frans Netscherlaan
12 in Santpoort-Noord.

Regio - Iedereen verdient een club! Een plek waar je elkaar ontmoet,
elkaar sterker maakt en helemaal jezelf kunt zijn. Daarom ondersteunt
de coöperatieve Rabobank al jaren verenigingen door heel Nederland.
Vanaf maandag 16 mei kunnen clubs door heel Nederland zich weer
inschrijven om mee te doen aan de stemcampagne. Dit kan tot en met 14
juni. Daarna krijgen Rabobank leden de kans om te stemmen op hun
favoriete club. Vorig jaar deden ruim 600 verenigingen in deze regio mee.
Rabobank in jouw buurt wil een
bijdrage leveren aan een duurzame
en leefbare metropoolregio
Amsterdam. Een gezond verenigingsleven is hier een belangrijk onderdeel
van. Daarom ondersteunt Rabobank
clubs met kennis, netwerk en geld. Dit
doen ze in samenwerking met het
NOC*NSF, LKCA en verschillende
bonden. De bank investeert een deel
van het coöperatief dividend, een
fonds om de regio te versterken, in de

maatschappelijke doelen van verenigingen. Bijvoorbeeld het verduurzamen van het clubhuis, investeren in
vervoer om kinderen te kunnen halen
en brengen of het werven van extra
vrijwilligers. Zo helpen ze samen om
het verenigingsleven van Nederland
gezond en toegankelijk te houden.
Vergeet je club niet aan te melden
Verenigingen kunnen zich tussen 16
mei en 14 juni aanmelden via rabo-

Aanmelden kan tot 14 juni.
Foto: aangeleverd

clubsupport.nl. Vanaf 5 september
kunnen Rabobank leden stemmen op
hun favoriete club in de metropoolregio Amsterdam.

38 NIEUWS

inderegio.nl • 27 mei 2022

Laatste concertronde
in ‘t Mosterdzaadje

KORT
Algemene
ledenvergadering
Velsen Lokaal

Nederland en daar buiten.
Pianist Tobias Borsboom
Het laatste concert van dit concertseizoen is op tweede Pinksterdag,
maandag 6 juni om 15.00 uur. Aan de
vleugel zit de meesterpianist Tobias
Borsboom, bekend als de pianist met
een juweel van een toucher, die zich
geheel gaat wijden aan de muziek
van Franz Schubert.
Op het programma staan de
Hongaarse Melodie, 6 Moment Musicaux, en de Wanderer Fantasie.

Het Bredaas Saxofoonduo.
Foto: aangeleverd

Santpoort - Bert Haan, sopraan- en
altsaxofoon en Laetitia Hage, alt- en
bartonsaxofoon vormen samen het
Bredaas Saxofoonduo en komen op
vrijdag 3 juni om 20.00 uur in ‘t
Mosterdzaadje met het programma
‘Duetten door de tijd’. Muziek van
Telemann, Michans, Bozza, Glass, Ad
de Jong, Kapustin, Heiniche en
Conesson. Een mooie mix van
muziek uit de barok tot en het
hedendaags.
In 2017 opgericht en vanaf die tijd
een veelgevraagd en gehoord duo in

‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, Santpoort-Noord 023-5378625 www.
mosterdzaadje.nl.
Toegang vrij, richtlijn 10 euro inclusief koffie/thee.
Vanaf een half uur voor aanvang is de
zaal open.

Tobias Borsboom. Foto: aangeleverd

Pip terug bij z’n vriendinnetje
Velsen - Op de oproep vorige week in onze krant wie het knuffelhondje miste
dat op de Zeeweg ter hoogte van nummer 266 aan een paaltje hing kregen
we gelukkig een positief antwoord. ‘Knuffelhondje Pip is weer terug bij haar
vriendinnetje Féline’, schreeft haar moeder Marte Paes. ‘Er wordt weer samen
geknuffeld, geschommeld en geslapen.’ Foto’s: aangeleverd

‘Hier begint de zee’
IJmuiden - Het Tender college in
IJmuiden heeft op het schoolplein
twee witte tegels geplaatst met
daarop de tekst ‘Hier begint de zee’.
Tegenwoordig worden de riolen
gescheiden aangelegd. Dat wil
zeggen dat het vuile water naar de
zuivering gaat en dat het schone
regenwater rechtstreeks naar open
water gaat. Hierdoor wordt schoon
water niet vermengd met vuil water
en wordt de zuivering niet
overbelast.
Het betekent wel dat regenwater zo
schoon mogelijk moet zijn. Sigarettenpeuken of ander vuil gaat via de
regenwaterputten uiteindelijk naar
de zee. Om mensen bewust te maken
van deze vervuiling is er een initiatief
om op verschillende plekken in de
gemeente tegels te plaatsen met als
doel: minder vervuiling van het
regenwater.
Het Tender college probeert leerlingen hiervan bewust te maken. Op
beide schoolpleinen zijn de witte
tegels te vinden naast de
regenwaterputten.

Foto: aangeleverd

Er gaan heel wat uren zitten in het maken van de Verhalenbank. Foto: aangeleverd

Verhalenbank kan nog
helpende handen gebruiken
Velserbroek - Jong en oud, man en
vrouw doen mee met de Verhalenbank. Een moeder neemt haar
dochter mee, een oma haar kleinzoon, vriendinnen komen samen. Het
is, volgens verschillende vrijwilligers,
een verslavende bezigheid. De
(meestal) rustgevende omgeving vol
vogelgeluiden werkt ontspannend.
Een beetje puzzelen, steentjes
knippen en lijmen in voorgetekende
vormen is voor iedereen goed te
doen. En ondertussen delen ze
gezellig ervaringen en verhalen. Een
vrijwilliger zei: ,,Het is erg leuk om
mee te doen. Je leert weer nieuwe

mensen kennen. Als het klaar is staat
er een kunstwerk in Velserbroek waar
ik aan mee gedaan heb.” Verschillende vrijwilligers zijn super trots als
ze een hand, hart of gedeelte van de
regenboog af gekregen hebben.
Er is nog genoeg te doen, dus kom
een keer een handje helpen. Op
dinsdag, woensdag en vrijdag zijn ze
van 9 tot 12 uur op de Biezenweg 15
in Santpoort Noord. Donderdag en
zaterdag van 14 tot 17 uur.
Op 10 juni komt burgemeester Frank
Dales kijken en hopelijk een steentje
leggen op De Verhalenbank.

Alex (rechts) wist in de laatste ronde de onderlinge partij te winnen, maar kon
Youssef (links) niet meer achterhalen. Foto: aangeleverd

DCIJ-nieuws: Youssef Laassri
clubkampioen jeugdafdeling
Velsen - De zomerstop nadert voor
Damclub IJmuiden (DCIJ). Afgelopen vrijdag werd daarom zowel bij
de jeugd als senioren de laatste
ronde voor de onderlinge competitie gespeeld. De volgende dag
vloog een aantal IJmuidenaren richting Spanje om aan het toernooi in
Salou mee te doen. Na Salou volgen
nog vele zomertoernooien voor de
liefhebber en kunnen de thuisblijvers het online tegen elkaar
opnemen.
Bij de jeugd ging Malak El Abbassi
het grootste gedeelte van de
competitie aan de leiding. Twee
rondes voor het einde werd ze
echter ingehaald door Alex Kistemaker en Youssef Laassri, die een
indrukwekkende eindsprint hadden
ingezet. Toen Alex in de voorlaatste
ronde verloor van Tamar Out, profiteerde Youssef optimaal. Alex wist in
de laatste ronde de onderlinge partij
te winnen, maar kon Youssef niet
meer achterhalen. Youssef mag zich
de nieuwe clubkampioen noemen,
Alex werd tweede en Malak
behaalde uiteindelijk de derde

plaats. Bij de senioren nam
aanstaande kampioen Martin van
Dijk het op tegen Jan-Maarten
Koorn, die om de tweede plaats
streed. Koorn nam een flankaanval
en werd beloond voor zijn lef. Toen
Van Dijk moest kiezen uit een
combinatie naar dam en omsingelen, leek de dam met twee
schijven winst de beste optie. Om
zijn dam in veiligheid te brengen
moest hij tot zijn grote schrik echter
twee schijven teruggeven en
eindigde de partij in remise. Met
deze puntendeling haalde Koorn
zijn concurrenten Jesse Bos en Cees
van der Vlis nog in en werd hij
verrassend tweede.
Een dag later deed het bekerteam
van DCIJ, dat verrassend NoordHollands kampioen was geworden,
mee aan het NK bekerteams in Apeldoorn. Na drie nederlagen op rij wist
het zich goed te herstellen en
eindigde het nog op een 16e plaats.
Max Doornbosch maakte indruk met
een overwinning en vier remises
tegen op papier veel sterkere
tegenstanders.

Driehuis - Op woensdag 1 juni
zal de nieuwe fractie van Velsen
Lokaal vertellen over de voortgang van het nieuwe raadsprogramma en hoe het staat met de
college onderhandelingen. Dit
zal zijn tijdens de algemene
ledenvergadering in Oma’s
Kamer, Café Middeloo, Driehuizerkerkweg 71 in Driehuis.
Aanvang 20.00 uur. Naast haar
leden nodigt men ook andere
belangstellenden van harte uit
om mee te praten met de fractie
over actuele politieke zaken van
Velsen. Nadere info: www.
velsenlokaal.nl.

Motorendraaimiddag in
Zee- en Havenmuseum

IJmuiden - Elke laatste zaterdag
van de maand is het motorendraaidag in het Zee- en Havenmuseum. Dit betekent dat
(meestal) 8 oude en grote
motoren heel de middag draaiende te zien, te horen en te
ruiken zijn. De kleine (stoom)
machines hebben recentelijk
een nieuwe opstelling gekregen,
waardoor nog beter te zien is
wat een prachtige modellen dit
zijn. Ook deze kleine modellen
kunnen draaien. Op de website
staat alle actuele informatie. De
museumkaart is geldig. Adres:
Havenkade 55, IJmuiden.

Speelterrein op de schop

IJmuiden - Speelterrein De
Toren in het Watertorenpark aan
de J.P Coenstraat wordt sinds
maandag ontmanteld. Alle oude
speeltoestellen, waaronder een
toren en een houten hond,
zullen vervangen worden door
nieuwe exemplaren. De werkzaamheden zullen twee á drie
weken gaan duren, aldus één
van de werkmannen. Het
kostenloos te bezoeken speelterrein, gelegen onder de
schaduw van mooie bomen, is
afgesloten voor honden en
wordt sinds jaar en dag dagelijks
gebruikt door vele buurtkinderen. Foto: Arita Immerzeel

Popkoor Decibel nodigt
mannen uit

Driehuis - Vorige week
kondigden we de open repetities van Popkoor Decibel op 2 en
9 juni van 20.00 tot 21.30 uur in
het Ichthus Lyceum in Driehuis
aan in deze krant. Het koor geeft
aan dat iedereen welkom is
maar nodigt vooral mannen uit
voor deze open repetities. 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.
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Unidos schittert weer als
vanouds met complete musical
IJmuiden - Twee seizoenen lang geen musical op de planken kunnen
brengen vanwege coronaregels, zou dat net zo voelen als heel lang je
plas moeten ophouden? De vergelijking is snel gemaakt, wanneer je in
het afgelopen weekeinde de voorstelling Urinetown (‘Zeikstad’) van
Unidos bezocht. Het was voor de plaatselijke musicalgroep een hele klus
om de productie voor het voetlicht te brengen, want door de steeds
wisselende regels vorig jaar verliep het repetitietraject bepaald niet
soepel. Des te groter was de ontlading in de zaal toen het publiek volop
genoot van de voorstelling.

Een scène uit de musical Urinetown, gespeeld door Unidos. Foto: Henk Groen

Door Raimond Bos
Urinetown kwam begin deze eeuw in
de Verenigde Staten tot stand. Een
Amerikaanse scriptschrijver had kort
daarvoor door Europa gereisd. Het
viel hem daarbij op dat in Europa
doorgaans betaald moet worden om
gebruik te kunnen maken van een
openbaar toilet. Zijn gedachten hierover leidden tot een absurd script

over een stad waar door langdurige
droogte water zeer schaars is. Om die
reden zijn privétoiletten niet meer
toegestaan en moet iedereen
verplicht gebruik maken van openbare urinoirs. De uitbater daarvan
berekent echter torenhoge entreeprijzen en de bevolking komt in
opstand. Als vervolgens opstandleider Bobbie Goud (Yannou Tamis)
verliefd wordt op Lot Kleinhart

(Denise Bakker), de dochter van de
toilettenbeheerder, zijn alle ingredienten voor een pakkend verhaal
aanwezig. Urinetown is een satirische
musical met indringende muziek,
soms zelfs ontaardend in een
complete gospelachtige setting. Het
Unidos-orkest onder leiding van Bas
Jongsma wist er wel raad mee en
kreeg het publiek goed mee in de
sfeer van het spel. Het karakter Agent
Knuppel (Patrick Koelman) heeft in
deze musical een dubbelrol. Hij is als
agent belast met het bewaken van de
orde, maar is tegelijk ook de verteller
van het stuk. Dat levert komische situaties op, bijvoorbeeld wanneer Kleine
Eefje (Shanna Krijnen) halverwege de
voorstelling vraagt: ,,Agent, wat
gebeurt hier?’’ en Koelman droogjes
antwoordt: ,,Dit is de pauzefinale, met
een lied waarbij het hele ensemble
meedoet.’’ Regisseur Martijn Egelmeer
verdient een pluim voor de wijze
waarop hij Urinetown passend heeft
gemaakt voor de cast van Unidos.
Aanvankelijk werd de musical namelijk geschreven voor een groep van 12
acteurs, terwijl Unidos het drievoudige aan spelers op het podium
bracht. En dat het karakter Minister
Dep (Bart Bijker) opvallend veel weg
had van minister Wopke Hoekstra,
berust ongetwijfeld op louter
toeval…
Voor volgend jaar staat een totaal
ander genre op het programma:
horror! Unidos gaat in het komende
seizoen namelijk aan de slag met
Carrie, gebaseerd op het gelijknamige
boek van Stephen King uit 1974. Kijk
op http://musicalvereniging-unidos.nl
voor meer informatie over Unidos.

De kinderen kunnen niet wachten om lekker te gaan spelen. Foto: aangeleverd

scha e
onald olfin e elt
uitje voor Oekraïense kinderen
Velserbroek - De hartverscheurende beelden van vluchtende Oekraïense
gezinnen hebben diepe indruk gemaakt op buschauffeur Ronald Dolfing
uit Velserbroek. Hij wilde heel graag iets doen voor de door oorlog in hun
thuisland getroffen mensen en bedacht een plan. ,,Ik wilde de kinderen
van de vluchtelingen in onze regio een fijne speeldag in speeltuin Linnaeushof aanbieden, zodat ze weer even wat plezier kunnen ervaren.’’
Zaterdag was het zo ver en liet hij drie bussen rijden.
Dolfing is zelf lid van de Kerk van de
Nazarener in Haarlem en benaderde
de CityShapers van Geloven in de
Stad om de coördinatie en begeleiding van het dagje uit op zich te
nemen. Linnaeushof bleek bereid om
de Oekraïense kinderen gratis
toegang te geven, hun moeders/
begeleiders mochten tegen een
gereduceerd tarief naar binnen. Deze
kosten werden door Geloven in de
Stad betaald. Het vervoer leek,
gezien Dolfings baan als buschauffeur, simpel te regelen, maar dat
bleek tegen te vallen. Zijn werkgever
Connexxion kon niet zomaar een
paar bussen uitlenen. Wettelijk blijkt
vastgelegd te zijn dat lijnbussen niet
voor besloten groepsvervoer ingezet
mogen worden. Een touringcarbedrijf uit Haarlem bleek niet bereid om
de rit te sponsoren, dus stapte
Dolfing uiteindelijk naar het NZH

Vervoersmuseum. Daar werd de zaak
beklonken, alleen de brandstof
moest nog geregeld worden. Garagebedrijf Schweitzer in Velsen-Zuid
betaalde de helft van deze kosten en
de Kerk van de Nazarener Haarlem
legde het resterende bedrag bij.
Zaterdagochtend vertrokken de drie
museumbussen naar Europa’s
grootste speeltuin. Daar stond bij de
ingang een groep Oekraïense
kinderen te wachten die op eigen
gelegenheid was gekomen.
Dolfing: ,,Het was een geweldig
gezicht om die enthousiaste en
lachende gezichtjes van de kinderen
te zien tijdens de binnenkomst, maar
vooral door de dag heen bij het
spelen in de verschillende attracties.
Ik ben ontzettend dankbaar om dit te
kunnen en mogen doen voor deze
kinderen in hun moeilijke situatie.’’

,,Het was een verbindende avond waarop meerdere partners zich hebben kunnen presenteren’’, aldus Citymarketeer Friso
Huizinga. Foto: Mattijs Kuiper Fotografie

Citymarketing Velsen verbindt partijen
IJmuiden - Een avond van herkenning, ontdekking, banden versterken en
het samen nastreven van gezamenlijke doelen. Tweehonderd mensen,
die allemaal bijdragen aan het op de kaart zetten van IJmuiden en de
gemeente Velsen verzamelden zich vorige week op Forteiland voor het
jaarlijkse partnerevent van Citymarketing Velsen.
Op diverse locaties op Forteiland
werden heerlijke visgerechten gepresenteerd. Tijdens de talkshow ‘Beleef
IJmuiden, ontdek Velsen’ bleek dat er
– ondanks de bizarre tijd vanwege
corona – al stevige verbanden zijn
gelegd. Een mooi voorbeeld is de
samenwerking tussen M’barek Ben
Addi van LatinVillage Festival en
Maarten Redeker. Redeker speelde
het in 2021 klaar de Summer Park
Sessions te organiseren en dat was
een groot succes. Op woensdag 17
augustus, een paar dagen voor LatinVillage, worden de Velsen Village
Sessions gehouden.

Ook de zeven grootste meeting- en
eventlocaties in Velsen gaan samenwerken om de locaties te promoten.
Ineke van der Geest, bestuurslid van
Citymarketing Velsen en eigenaar
ActionPlanet, sloeg de spijker op de
kop met haar opmerking: ,,Velsen
wordt steeds meer een echte
bestemming.’’
Onder de noemer ‘IJmuiden maakt
het’ werd nog eens extra benadrukt
dat Velsen echt innovatief en duurzaam bezig is, onder andere met
Techport en het technische onderwijs. Jan Hinloopen sprak vol passie
over het belang van voldoende

stageplekken en deed een hartstochtelijke oproep aan de aanwezige
ondernemers.
Mooie basis
Citymarketeer Friso Huizinga kijkt
met een goed gevoel terug op het
citymarketingevent. ,,Het was een
verbindende avond waarop meerdere partners zich hebben kunnen
presenteren. Dat we eindelijk weer
fysiek konden netwerken was ontzettend fijn en aan de energie te merken
waren we daar ook hard aan toe. We
hebben met elkaar een mooie basis
gelegd voor een mooie zomer met
veel activiteiten die laten zien wat we
in IJmuiden en de gemeente Velsen
allemaal te bieden hebben.’’
Via www.ijmuiden.nl kan men de
talkshow terugkijken.

Seaport Marina steunt KNRM
IJmuiden - Seaport Marina steunde
de Redding Maatschappij door de
historische reddingboot Johanna
Louisa afgelopen weekend op het
droge te zetten voor een gereduceerd tarief.
De bemanning van de oude reddingboot van IJmuiden heeft het onderwaterschip ontdaan van alle
aangroei. Een oester klampte zich
met alle macht vast aan de schroefas,
maar ook deze moest het veld
ruimen. Schoon en met een nieuwe
laag antifouling om de aangroei
tegen te gaan is zondagmiddag de
Johanna Louisa weer te water
gelaten. Foto’s: aangeleverd
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Start bouw woonwijk
Hofgeest Buiten in Velserbroek
Velserbroek - De eerste paal is geslagen, de bouw van de eerste fase van
Hofgeest Buiten is van start. In opdracht van CV De Hofgeester Gronden
worden er door HBB Groep in totaal 242 nieuwe woningen gerealiseerd.

en duurzaamheid. Wij zijn blij om in
samenwerking met de gemeente en
CV De Hofgeester Gronden nieuwe
kwalitatieve woningen te realiseren in
Velserbroek.”
Grote variatie woningen
In totaal worden 242 woningen gerealiseerd, bestaande uit 170 grondgebonden woningen variërend van
rijwoningen, twee- en drie-ondereen-kap woningen en vrijstaande
woningen en 72 sociale
huurappartementen.
Natuur, rust en ruimte
De woningen zijn omgeven door
groen: ruime tuinen, zo min mogelijk
auto’s in het directe straatbeeld wat
weer ruimte biedt voor groenzones.
Dat zijn brede groene stroken tussen
de woningen om het weidelandschap
de buurt in trekken. Daarnaast bevorderen de groenzones ook de biodiversiteit voor planten en dieren.

Een impressie van de toekomstige woonwijk Hofgeest Buiten in Velserbroek. Foto:
aangeleverd

De aanleg van de nieuwbouwwijk aan
de noordwestzijde van Velserbroek
gebeurt in twee fases. In de eerste
fase worden 71 koopwoningen
gebouwd.
Daarnaast komen er 72 sociale huurappartementen, verdeeld over meerdere woonblokken.

Fase twee, die vanaf het 4e kwartaal
2022 gebouwd wordt, bestaat uit 99
koopwoningen.
Nick Jaring, Directeur Bedrijfsvoering
HBB Groep: ,,In het ontwerp van de
buurt en de woningen is er veel
aandacht voor de kwaliteit van wonen

annen aan eho den na
IJmuiden - De politie heeft dinsdag
in de Bronsstraat in IJmuiden drie
mannen aangehouden.
Agenten kwamen ter plaatse na een

Energiezuinig wonen
De woningen zijn energiezuinig en
beschikken over een warmtepomp,
goede isolatie en waar nodig
zonnepanelen.
Naar verwachting worden de eerste
woningen over 2,5 jaar opgeleverd.
De bouwontwikkelingen zijn te
volgen via de BouwApp.

eldin con ict

melding over een conflict in een
bedrijfspand.
Wat er precies gebeurd is, moet uit
nader onderzoek blijken.

Van de aangehouden mannen zijn
er twee afkomstig uit Amsterdam
(35 en 38 jaar oud) en één uit
Alkmaar (39).

Documenten omtrent
vergunningen Tata openbaar
Velsen - De gemeente Velsen maakt
een reeks documenten openbaar
die betrekking hebben op het
wettelijk adviseurschap van de
Omgevingsdienst IJmond bij het
verlenen van vergunningen aan
Tata Steel.

Foto: Dierenambulance Velsen

Hert met poot klem
Bloemendaal - Een hert was zaterdagochtend vroeg met een poot
blijven hangen aan een metalen hek
bij de hockeyvelden. Het dier kon
niet meer op eigen kracht los komen.
Een omstander nam contact op met
Dierenambulance Velsen. Een vrijwilliger van die organisatie besloot het
hek deels te demonteren, waarna het
hert zichzelf kon bevrijden. Het dier
liep nog wel even mank, maar kon al
vrij snel daarna weer rennen. Het hek
is daarna weer teruggeplaatst.
De laatste tijd laten herten zich
steeds vaker zien buiten de natuurgebieden. Een inwoner van Driehuis
trof vorige week maar liefst vijf
herten aan in zijn achtertuin. Ze
stonden daar heel kalm te grazen in
de vroege ochtend.

Het gaat om documenten uit een
periode van 22 jaar, die door de
redactie van het televisieprogramma Eén Vandaag zijn opgevraagd. Het verzoek werd op 8
maart van dit jaar bij de gemeente
ingediend in het kader van de Wet

openbaarheid van bestuur. Inmiddels is de Wet open overheid in
werking getreden, voor de
gemeente Velsen houdt dat in dat
men de aanvraag conform die wet
moet afhandelen.
Voor de verzoeker maakt dat geen
verschil. De Wob en de Woo hebben
vergelijkbare weigeringsgronden,
bijvoorbeeld dat persoonsgegevens
onleesbaar gemaakt moeten
worden. Burgemeester en wethouders hebben besloten om de
stukken in twee stappen openbaar
te maken.

Woninginbrekers aangehouden
na achtervolging
IJmuiden/Amsterdam - Twee
verdachten van een woninginbraak
in IJmuiden zijn maandagochtend in
Amsterdam aangehouden. Rond
08.35 uur kreeg de politie NoordHolland een melding van een
inbraak in IJmuiden.
Getuigen hadden informatie doorgegeven over een weggereden
voertuig. Korte tijd later zagen
agenten het voertuig rijden in de
richting van Amsterdam. Tijdens een
achtervolging die volgde werden
meerdere auto’s van omstanders
geraakt door het voertuig van de

verdachten. In de omgeving van het
Jan Springerhof in Amsterdam
reden de verdachten zich klem en
gingen er te voet vandoor. Na een
zoekactie wisten agenten twee
verdachten aan te houden. Bij de
achtervolging en de zoekactie kreeg
de politie Noord-Holland hulp van
de politie-eenheid Amsterdam. De
verdachten zijn voor verhoor en
onderzoek meegenomen naar het
politiebureau.
Mensen met schade aan hun voertuig kunnen zich melden bij de
Politie Noord-Holland via
0900-8844.

Spannende outdoorwedstrijd
op Manege Kennemergaarde
Santpoort - De samengestelde wedstrijd Kennemergaarde Outdoor kon
zondag voor het eerst in een paar jaar tijd eindelijk weer plaatsvinden!
Het was een prachtige zonnige dag en er waren mooi gereden dressuurproeven te zien, een uitdagend springparcours en een spectaculair slot met
de cross door het bos, die voor veel deelnemers een pittige challenge was!
Maar iedereen heeft veel moed en doorzettingsvermogen getoond en alles is
goed verlopen!
Aan het eind van de middag werd de uitslag bekend gemaakt: de eerste prijs
ging naar Alma Westerman met Disaronno, tweede werd Lotte Levin met
ZsaZsa en Amber de Groot werd derde met Dancing Queen.
Foto: Manege Kennemergaarde

Leden Survivalrungroep Suomi
strijden mee in 4D-challenge
Velsen - Woensdag zijn twee leden
van Survivalrungroep Suomi een
vierdaagse strijd aangegaan met
internationale teams in de Land
Rover 4D-challenge.
Dit is een vierdaags evenement waar
bij (off-road) rij-/navigatievaardigheden en de fysieke conditie maximaal getest zullen worden. Het is een
evenement in de geest van de oude
‘Camel Trophy’. Dus veel survivalrunhindernissen te nemen, kano varen,
mountainbiken, trailrunning, kompas
oriëntatie en ga zo maar door. Tussen
deze lichamelijke inspanningen door
zullen er ook een aantal routes en
obstakels met de auto overwonnen
moeten worden.
Emiel Akkermans en Matthijs Imhof,
trainers bij Suomi, zijn volledig voorbereid en klaar voor de uitdaging.
Matthijs: ,,Het mooie van deze challenge is de combinatie van survivalrun, een sport waarbij tijdens een
afstand van minstens 8 kilometer
zo’n 50 hindernissen genomen
moeten worden, het fietsen en trailrunning maar vooral ook het stuk offroad rijden. We verwachten tijdens
de eerste nacht vooral door te

moeten halen. Het kaf moet van het
koren worden gescheiden en je ziet
dan vaak al op de tweede dag wat de
directe competitie is.’’
De dagen erop zal er door België,
Luxemburg en Nederland gesport
worden. Op 28 mei is de finish in
Oisterwijk met een volwaardige run
van een aantal kilometer en de
daarbij behorende touwbanen,
netten en klimhindernissen te
verschalken. Aansluitend de prijsuitreiking en hopelijk gaan die mee

Emiel Akkermans en Matthijs Imhof,
trainers bij Suomi, zijn volledig
voorbereid en de uitdaging met
goede moed aangegaan. Foto:
aangeleverd

Koningin Wilhelminakade
wordt opnieuw ingericht
IJmuiden - De gemeente Velsen gaat
de Koningin Wilhelminakade in
IJmuiden opnieuw inrichten. Daarvoor zijn in samenspraak met een
klankbordgroep van belanghebbenden twee ontwerpen opgesteld.
Gezien de lage verkeersintensiviteit
in de straat is ervoor gekozen om het
wegprofiel te versmallen. Daardoor
ontstaat ruimte om aan weerszijden
van de weg parkeren mogelijk te
maken. In beide ontwerpvarianten is
meer groen in de straat opgenomen,

daarmee gaat een grote wens van de
klankbordgroep in vervulling. Een
deel van de riolering wordt
vervangen, er komt een aparte
afvoerbuis met gaatjes komt voor het
regenwater. Hierdoor kan het regenwater de grond in zakken. Het andere
deel van de riolering wordt gerenoveerd. De inspraakperiode duurt tot
en met 3 juli. Belanghebbenden
kunnen tot die datum hun voorkeur
voor één van de ontwerpen
aangeven.
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Anouk Boontjes uit Velsen-Noord
gaat softballen in Amerika
gevoel had ik ook op het moment
dat ik op 16-jarige leeftijd intern op
het Talent Team NL Center ging
wonen.‘’ Op het Talent TeamNL
Center heeft ze de afgelopen twee
jaar grote stappen gemaakt.
Anouk komt uit een echte honkbalen softbalfamilie, maar dat betekende niet dat haar ouders haar
direct op de club inschreven. ,,Ik heb
van alles gedaan, was zoekend.
Uiteindelijk ben ik bij een vriendin
softbal gaan kijken en vond ik dat
toch wel heel erg leuk.” Lachend
vervolgt ze: ,,Mijn moeder natuurlijk
superblij en heeft mij gelijk ingeschreven op de club. Dat is nu negen
jaar geleden.”

Anouk Boontjes tijdens een training. Foto: Louie Jay – KNBSB

Velsen-Noord - Met een lach, maar
ook een beetje een nerveuze blik
komt Anouk Boontjes vanuit het
krachthonk op ons afgelopen. De
17-jarige softbalster heeft nog niet
veel interviews gedaan, maar daar
komt vast snel verandering in gezien
haar talent en het feit dat ze deze
zomer gaat spelen voor het Amerikaanse Gulf Coast State College in
Florida. ,,Ik heb er zin in. Toen het
aanbod kwam, wist ik: hier moet ik
heen gaan. De mindset, de cultuur,

alles op eigen houtje doen, nieuwe
meiden leren kennen. De sport is in
Nederland klein, iedereen kent
iedereen. Daar zijn de ambities groot,
is er een groot aanbod - zoals voetbal
hier. Dat is echt gaaf.”
Het gegeven dat ze pas zeventien is
en in Florida niemand kent, houdt
haar niet tegen. Beter gezegd: ze
vindt het zelfs wel een ‘prettig idee’.
Zelfverzekerd vervolgt ze: “Ik wil het
graag zelf doen, zonder bekenden,
zo is het echt een nieuwe start. Dat

Leiding over het veld
In het begin speelde Boontjes op alle
posities, waar het team haar maar
nodig had. Ze vond alles leuk. Na een
paar jaar kwam de focus. Op catchen
– vanaf het eerste moment haar favoriete positie. ,,Als catcher heb je de
leiding over het veld. Je hebt het
overzicht, stuurt het team aan, dat
vind ik leuk. Met de pitcher sta je aan
de basis van het spel. Het is tactisch.
Als catcher speel je in op wat je
tegenstander doet.”
Tot ze half augustus in het vliegtuig
stapt naar Florida, USA, is Anouk te
bewonderen op de Nederlandse
velden bij Sparks Haarlem.

Visdag voor mensen met een
beperking aan Noordzeekanaal

In totaal kunnen 25 vissers meedoen en er zijn nog enkele plaatsen. Foto: aangeleverd

Velsen - Op zaterdag 4 juni gaan
sportvissers met een beperking
genieten van een visdag langs het
Noordzeekanaal. Ze doen mee aan
een speciale viswedstrijd georganiseerd door Sportvisserij MidWest
Nederland. Ervaring met sportvissen is niet noodzakelijk, ervaren
zeevissers begeleiden deze dag. U

bent van harte welkom om even
langs te komen en de deelnemers
aan te moedigen.
Vissen in Nederland lijkt zo vanzelfsprekend, maar voor een kleine groep
sportvissers is dat absoluut niet zo.
Zeker langs de kust en het zoute
water zijn er geen voorzieningen

voor gehandicapte sportvissers en
dat is jammer, want iedereen heeft
recht op een portie vitamine zee.
De commissie zeevissen van Sportvisserij MidWest Nederland organiseert
daarom jaarlijks een visdag voor
mensen met een beperking. Iedere
deelnemer maakt dan onder begeleiding kans op de vangst van een
zeevissoort zoals bijvoorbeeld bot,
tong, zeebaars en wijting. In totaal
kunnen er zo’n 25 deelnemers
meedoen én zijn er nog enkele
plaatsen beschikbaar. Wil je
meedoen? Stuur dan even een e-mail
naar info@smwn.nl.
De wedstrijd duurt van 10.00 uur tot
13.00 uur en vindt plaats langs het
Noordzeekanaal in Velsen-Zuid. Deze
wedstrijd is mede mogelijk gemaakt
door Albatros Hengelsport en Engelhart Hengelsport.

Pleiadenschool niet door naar
landelijke schoolvoetbalfinales
Velsen - De regiofinales schoolvoetbal van de jongens werden woensdag 18
mei gespeeld op de velden van Sportpark Schoonenberg. De Pleiadenschool
was de beste school voor Velsen, maar helaas zijn beide teams niet door naar
de landelijke finales op 15 juni in Zeist.

De Soccer Camps zijn in de eerste en de laatste week van de zomervakantie.
Foto: aangeleverd

Telstar Soccer Camps
in de zomervakantie
Velsen - Lijkt het jou leuk om 3
dagen te voetballen en te schitteren
tijdens een Telstar Soccer Camp in de
zomervakantie? Dat kan! In de
zomervakantie worden er voor
jongens en meisjes in de leeftijdscategorie 6 tot en met 15 jaar in de
eerste en laatste week van de zomervakantie Telstar Soccer Camps georganiseerd in het BUKO Stadion. De
Telstar Soccer Camps zijn dagelijks
van 9.00 tot 15.00 uur. Bekijk het
programma op www.sctelstar.nl/
soccercamps.
Wat kunnen deelnemers
verwachten?
- 3 dagen voetbalplezier in de

zomervakantie
- een compleet Telstar Soccer Camps
tenue
- dagelijkse lunch, tussendoortjes en
drinken
- begeleiding van enthousiaste
jeugdtrainers
- vernieuwd veld-, en
animatieprogramma
Data en aanmelden
18, 19 en 20 juli of 24, 25 en 26
augustus.
Ga snel naar www.sctelstar.nl/soccercamps om jouw zoon/dochter aan te
melden voor een leuk Telstar Soccer
Camps in de zomervakantie.

Titelstrijd VSV bereikt climax
Velserbroek - De kaarten in de 3e
klasse C leken geschud. Sporting
Martinus kampioen en VSV en ZSGO/
WMS de voornaamste nacompetitiekandidaten, met Swift als outsider.
Sporting zou zich zondag, bij winst op
Swift, tot kampioen kunnen kronen,
maar verloor uiteindelijk met 1-2 waardoor de schaal in de kast kon blijven.
VSV en ZSGO/WMS maakten geen
fouten, waardoor de voorsprong van
Martinus op beide ploegen tot 4
punten is geslonken.
De zaterdag 1 is reeds kampioen en

moet nog een paar plichtmatige
wedstrijden spelen om het seizoen af
te ronden. Waterloo vormde zaterdag
geen bedreiging en VSV behaalde een
regelmatige 3-0 overwinning.
De zondag 1 trad thuis aan tegen
Zwanenburg, waarbij trainer David
Zonneveld vlak vóór de wedstrijd met
een zieke keeper werd geconfronteerd. Keeper Sjef Hillenaar moest
daardoor, na de wedstrijd met het 2e
team, zich snel omkleden voor een
invalbuurt bij het 1e team. Hij deed dit
met verve, want in een 1 op 1 situatie

wist hij tot 2 maal aan toe de tegenstander van een score af te houden.
VSV was daardoor wakker geschud en
vlak voor rust brak Jesse Poset de
score open (1-0). Moreno Blom vond
na de rust 2 keer het doel, waardoor
VSV met een 3-0 overwinning van het
veld stapte.
Door de nederlaag van Sporting doet
VSV weer volop mee in de strijd voor
het kampioenschap, waarbij Sporting
nog een zwaar programma voor de
boeg heeft. Allereerst treden zij
zondag uit tegen RKDES aan, die nog

volop in de strijd zijn voor een periodetitel. De week daarop staat thuis de
laatste wedstrijd tegen ZSGO/WMS op
het programma, die ook nog in de race
voor de titel zijn.
VSV speelt zondag uit tegen laagvlieger Aalsmeer, wat normaal
gesproken 3 punten moet opleveren.
Bij winst zijn zij definitief verzekerd
van de nacompetitie, maar bij een
eventueel verlies van Sporting kan de
daarop volgende wedstrijd thuis tegen
Swift zelfs nog een kampioenschap
opleveren.

Alle ingrediënten zijn dus aanwezig
voor een spannend slot.
De zaterdag 1 werd na de 3-0 overwinning op Waterloo (doelpunten Jorian
Faassen, Robert Uittenbosch en een
eigen doelpunt) door de KNVB officieel
gehuldigd voor het kampioenschap en
daarmee werd het feestje van vorige
week nog eens dunnetjes overgedaan.
Met nog wedstrijden uit tegen SVIJ en
thuis tegen DSK zit het seizoen er bijna
op en kunnen zij zich gaan opmaken
voor de wedstrijden in de derde klasse
in het volgende seizoen.

