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Velsen e.o.

Klimaatpartner Blok System Supply vertelt

Martijn Witteveen: ‘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.
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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
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Zo enthousiasmeert TCVMCIJ jongeren voor een
opleiding in de techniek

Nieuwe bestuursvorm
unaniem door
gemeenteraad omarmd
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Autolampje
Onderhoud van alle merken v.a. € 169,- incl. APK 5
123 stuk,67
zo verholpen

Koene auto, dealer in Velserbroek is niet alleen specialist voor Fiat, AlfaRomeo, Abarth en Jeep, maar wij onderhouden ook alle andere merken
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Wij hanteren verregaande hygiënische
maatregelen om verspreiding van het

Wethouder Marianne Steijn onthulde de zonnebranddispenser op de Dag van de Zonnebrand. Foto: Reinder Weidijk

De auto trekt
Koene Auto,
Broekerdreef
120, 1991AZ Velserbroek tel.023-5379700 www.koene.nl
naar
een
kant,
Wilt u liever de deur niet uit, maak gebruik van onze haal en brengservice.
hebben wij een
oplossing voor

Trillend stuur, 123
Zonnebrandcrème voor
4
lossen
wij
op
iedereen in Park Velserbeek

Coronavirus te voorkomen.
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Velsen - De kinderboerderij in park Velserbeek vormde vrijdagochtendwww.albatrosbanden.nl
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IJMUIDEN
mensen onderdeel van hun routine.
het toneel voor de onthulling van de eerste openbare zonnebranddispenser in Velsen. Op de dag van de zonnebrand vroeg wethouder
Marianne Steijn daarmee aandacht voor belang van het smeren van
zonnebrandcrème en het tegengaan van verbranding door de zon.

Wethouder Marianne Steijn:
,,Gemeente Velsen heeft veel recreatiemogelijkheden voor jong en oud.
Vooral als de zon schijnt maken veel
mensen gebruik van de stranden,
parken en speeltuinen in Velsen. Het
plaatsen van de eerste dispenser, is
toepasselijk, want vandaag is de dag
van de zonnebrand. Velsen wil
meewerken aan het bestrijden van
huidkanker door onbeschermd
zonnen. Om die reden heeft de
gemeente zonnebranddispensers
aangeschaft met gratis zonnebrandcrème, factor 30. De zonnebrandcrème is van topkwaliteit en wordt
ondersteund door KWF Nederland.”
Zonnebrandcrème
De dispenser bevat zonnebrandcrème van CareLyn die de huid
beschermt tegen UVA en UVB. UVA
helpt de huid beschermen tegen
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Net zoals tandenpoetsen en je brood
smeren. Het beste is om je elke twee
uur in te smeren. Ook op bewolkte
dagen, want ook al is er dan minder
uvb-straling, de verraderlijke uvastraling is er altijd. Daarom is de
dispenser zo’n uitkomst! Zonnebrandcrème onder handbereik, waar
je ook bent, is een goed streven.”
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“Een timmer timmert, een tandarts
boort...”
SAMEN

Trekhaak
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Geen probleem

vroegtijdige huidveroudering en
schade aan de huid, veroorzaakt
door de zon. UVA-straling dringt
namelijk nog dieper de huid in dan
UVB-straling. De zonnebrandcrème
biedt een hoge bescherming (SPF30),
is extra waterresistent, bevat geen
Wie smeert, doneert
parfum en is PH-neutraal met een
Hanneke Zwierink, consultant bij
www.albatrosbanden.nl
PH-waarde van 7.
CareLyn: ,,In onze samenwerking met
www.albatrosbanden.nl
www.albatrosbanden.nl
KWF doneert CareLyn per liter zonnewww.albatrosbanden.nl
Jaarlijks 82.800 mensen in Nederbrandcrème een euro aan het goede
land gediagnosticeerd met
doel voor meer onderzoek naar
huidkanker
(huid)kanker. Dus wie smeert
Linda Sumner, woordvoerder KWF
doneert én beschermt zichzelf.”
Nederland: ,,Jaarlijks krijgen rond de
82.800 mensen in Nederland de
Komende tijd volgen er meer dispendiagnose huidkanker. Je ziet nu de
sers in Velsen bij de stranden, de
effecten van jaren geleden, toen
Westbroekerplas en in parken. Daarlekker bakken in de zon nog gewoon
naast zijn de dispensers in de
was. Zo’n 90 procent van de bevoltoekomst landelijk steeds meer te
king is zich nu wel bewust van het
vinden bij horecagelegenheden,
belang om goed beschermd de zon
kinderdagverblijven, evenementen
in te gaan. Je insmeren met zonne-www.albatrosbanden.nl
en bouwplaatsen.
www.albatrosbanden.nl
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maken we het ZOVEEL MOOIER!

☎ 0251-211825
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Mededelingen
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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Klimaatpartner Blok System Supply vertelt

Martijn Witteveen:
‘Verduurzaming is ons ernst’
Een mooie, vogelvriendelijke en geluid-

in het kort hoe het Velsense bedrijf werkt. Zo

Dat kan echt! Vanaf eind juni is bij Blok

windmolen, een initiatief van het Duitse
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windmolen, een initiatief van het Duitse bedrijf Elegant

Een klant heeft een idee, Blok System Supply ontwikkelt en bouwt het product. Dat is

Energy. Blok System Supply ontwikkelde de inderdaad
zeer elegante verschijning, die liefdevol ´Marlène’ is

lens is dat deze verticaal draait, in plaats van
horizontaal. Andere windmolens heb je het
gedoopt. Cruciaal verschil met traditionele windmolens is
liefst niet al te dicht bij je op de stoep, maar
dat deze verticaal draait, in plaats van horizontaal. Andere
de Marlène is juist ontwikkeld voor bebouwwindmolens heb je het liefst niet al te dicht bij je op de
de gebieden. “Het is een kunstwerk”, vindt
stoep, maar de Marlène is juist ontwikkeld voor bebouwde
Martijn. In de toekomst wil hij er graag meer
gebieden. “Het is een kunstwerk”, vindt Martijn. In de
bouwen en plaatsen.
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

Check de afvalkalender rond Pinksteren
Op tweede pinksterdag (6 juni) haalt HVC
geen afval op en komen zij op een eerder of
later moment langs dan u gewend bent. Kijk
vroegtijdig in de afvalkalender in de HVC

afval-app of op hvcgroep.nl wanneer uw bak
wordt geleegd of de zakken worden opgehaald.
Ook het afvalbrengstation is op feestdagen gesloten.

Senioren: bezoek het Reisloket

Gemeentehuis gesloten op 6 juni

Wanneer vergaderen de Wijkplatforms Velsen in 2022

Bij het Reisloket nemen deskundige OVambassadeurs alle tijd voor u en weten welke
vragen senioren hebben. Bijvoorbeeld: met
welke bus kan ik naar mijn familie? En hoe
zit dat nou met de OV-chipkaart? Kom langs
voor antwoord op uw praktische vragen of
een persoonlijk reisadvies.

RH Velserbroek), en op maandag 27 juni
van 12.30 uur tot 16.30 in Bibliotheek Velsen
(Dudokplein 16, 1971 EP IJmuiden).
Bij het Reisloket kunnen senioren gratis een
probeerkaart afhalen, waarmee u een dag
lang in alle bussen van Connexxion in NoordHolland kunt reizen. Leuk voor een dagje uit!

Velsen is verdeeld in 10 wijken. In vier hiervan is een wijkplatform actief. In onderstaande tabel treft u een overzicht aan wanneer ze vergaderen.

Het Reisloket is op donderdag 16 juni van
12.30 uur tot 16.30 uur aanwezig in Bibliotheek Velserbroek (Maan Bastion 476, 1991

Kijk voor meer informatie op:
www.velsen.nl/nieuws.

Het gemeentehuis is op maandag 2e Pinksterdag gesloten. We zijn deze dag ook niet telefonisch bereikbaar.

Een wijkplatform bestaat uit vrijwilligers
uit de betreffende wijk. Zij komen op voor
het algemeen belang van de wijk, maar zijn
geen actiegroep. Ze kijken naar de plannen
van de gemeente en geven daarover gevraagd
Wijkplatform
Velsen-Noord
IJmuiden-Noord
IJmuiden-Zuid
Zee-en Duinwijk
*Thema avond

of ongevraagd advies. Wijkplatforms worden
heel vaak gevraagd deel te nemen aan discussiegroepen. Voor meer informatie, ga naar
de website www.wijkplatformsvelsen.nl/ en
kies in de kaart voor de gewenste wijk.
Als u een vergadering wilt bijwonen: hier volgen de locaties en vergaderdata voor komende tijd. Aanmelden is niet nodig.

Locatie
Wijkcentrum De Stek
Platenweg 2 (HuurdersRaad WBV)
Zalencentrum Velserduin
Seniorencentrum

Tijd
19.30
19.30
19.30
19.30

Datum
6 juli, 7 september
8 juni, 14 september
15 juni, 21 september
11 september*

Werkzaamheden rondom
spoorwegovergang Santpoort-Zuid
Op de Wüstelaan rondom de spoorwegovergang in Santpoort-Zuid werkt aannemer De
Bie Infra in opdracht van gemeente Velsen
in 2 fases met het uitvoeren van werkzaamheden. Fase 1 loopt vanaf de Passtoorsstraat
tot de spoorwegovergang Wüstelaan en is
10 juni a.s. gereed. Fase 2 loopt vanaf de
spoorwegovergang Wüstelaan tot de bocht

Van Dalenlaan, van 13 juni t/m 22 juli 2022.
Tijdens de werkzaamheden is de Wüstelaan
tot en met de spoorwegovergang dicht voor al
het doorgaand verkeer. Voetgangers en fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden het
spoor lopend oversteken.

Duurzame
Ledverlichting A208
Vanaf dinsdag 7 t/m 10 juni vinden er
werkzaamheden plaats op de A208 door
BAM Infra. De openbare verlichting wordt
voorzien van duurzamere ledverlichting.
Voor deze werkzaamheden wordt de A208
gedurende drie nachten afgesloten van
21.00 tot 05.00 uur. Dit betreft de rijbaan
van Haarlem richting de Velsertunnel/Beverwijk.
Lees meer informatie op:
www.rijkswaterstaat.nl/nieuws.

Gratis naar de speeltuin voor minimagezinnen
Spelen is leuk en bewegen is gezond. Ook voor kinderen die opgroeien in een gezin dat
iets minder te besteden heeft moet dit mogelijk zijn. Heeft u kinderen tot 10 jaar en heeft
u een laag inkomen? Uw kind komt dan in aanmerking voor een gratis seizoenkaart bij
een van de volgende speeltuinen:
• Stichting ‘De Veilige Haven’, Heerenduinweg 6a, in IJmuiden
• Speeltuin Santpoort, Valckenhoeflaan 2, Santpoort-Noord
• Speeltuin Zeewijk Natuurlijk, Dennekoplaan 96, 1974 VC IJmuiden
Wilt u een aanvraag doen? Meer informatie over deze regeling vindt u op:
velsen.nl/product/regeling-gratis-toegang-tot-de-speeltuin

Welke speelplekken worden dit jaar opgeknapt?
De gemeente kijkt elk jaar welke speelplekken vanwege ouderdom of slijtage
worden opgeknapt of opgeheven. Dit
jaar renoveren wij de volgende speelplekken: Oude Pontweg in Velsen-Zuid,
Stratingplantsoen in Velsen-Noord en de
Terrasweg en Valckenhoeflaan (skatebaan) in Santpoort-Noord. De speelplekken aan de Gerstland in Velserbroek en
de Volkerakstraat in IJmuiden worden
opgeheven.
Kinderen denk mee!
Zodra een speelplek aan de beurt is om opge-

knapt te worden, nodigt de gemeente de kinderen en ouders uit de buurt uit om naar hun
ideeën en wensen te luisteren. De gemeente
vindt het belangrijk dat kinderen de nieuwe
speeltoestellen kiezen en er zoveel mogelijk
kinderen op kunnen spelen. Hun ideeën en
wensen worden dan ook echt meegenomen
in het ontwerp van de te renoveren speelplek.
Meer informatie?
Het speelplan is te vinden op:
www.velsen.nl/actueel/projecten/
speelplekken-velsen

AGENDA VAN DE RAAD
Agenda van de raadsvergadering van 1 juni
De Gemeenteraad Van Velsen presenteert raadsprogramma en raadsakkoord
De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 25 mei het raadsakkoord en het
raadsprogramma vastgesteld.
In het raadsprogramma staat hoe de gemeenteraad gezamenlijk de belangrijkste
maatschappelijke thema’s voor Velsen de
komende jaren wil gaan uitwerken. In een
werkgroep met alle fracties is het raadsprogramma voorbereid. Op deze manier is de
positie van de gehele raad versterkt en heeft
elke fractie invloed uit kunnen oefenen op
het programma. De gemeenteraad heeft
unaniem ingestemd en daarmee zijn alle
belangen vertegenwoordigd. Dit is anders
dan in andere gemeenten waar alleen de
partijen die de coalitie vormen in onderhandeling gaan.
De volgende 5 onderwerpen krijgen
prioriteit van de partijen:
• Leefbaarheid
• Luchtkwaliteit
• Wonen en Woningbouw
• Duurzaamheid *
• Participatie en democratische kwaliteit

In het programma staan de maatschappelijke thema’s waar de raad de komende periode
mee aan de slag wil. Over een deel van de
ambities en oplossingsrichtingen zijn de
fracties het eens en over een aantal onderwerpen wil de raad nog in debat. Het nieuw
te vormen college krijgt de opdracht om aan
de slag te gaan met deze vijf onderwerpen.
De raad toetst jaarlijks het raadsprogramma
aan de actualiteit. Deze evaluatie kan leiden
tot een eventuele bijstelling. Er is nu nog
sprake van een 70% versie, de komende
maanden gaat de gemeenteraad bepalen hoe
het programma verder verrijkt kan worden.
Het raadsprogramma bepaalt voor de komende raadsperiode voor een groot deel de
agenda voor de gemeenteraad en het college.
*Forum voor Democratie gaf aan zich niet te
kunnen vinden in de teksten op het onderwerp duurzaamheid.
In het raadsakkoord beschrijft de raad hoe
zij met elkaar, het college, de gemeente en
met de samenleving gaat samenwerken. De
samenwerking met de samenleving staat
voorop. Onder samenleving wordt verstaan:
alle inwoners, ondernemers, belanghebbende organisaties en instellingen in Velsen.
Om deze samenwerking te bewerkstelligen
gaat de raad graag in gesprek met inwoners

en andere belanghebbenden. Zo wil de raad
onder andere ruimte bieden aan initiatieven
vanuit de samenleving.
Formatie
De raad heeft Bram Diepstraten van Velsen
Lokaal als formateur aangesteld. Hij heeft
hiervoor een opdracht met kaders (rapport van de informateur, raadsakkoord en
wethoudersprofiel) van de gemeenteraad
meegekregen. De formateur gaat in gesprek
met alle partijen die hebben aangegeven
bestuurlijke verantwoordelijkheid te willen
nemen. De raad heeft middels het wethoudersprofiel aangegeven welke kwaliteiten zij
belangrijk vinden voor het aanstellen van de
nieuwe wethouders. De bedoeling is om eind
juni de nieuwe wethouders te benoemen.

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

Bekendmakingen
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden
• Industriestraat 22B, bouwen dakopbouw (23/05/2022) 63263-2022
• Wijk aan Zeeërweg 72, splitsen in 6
appartementen (23/05/2022) 633072022
• Kanaalstraat 45, bouwen extra verdieping, splitsen in 3 appartementen
(24/05/2022) 63636-2022
• Lijsterlaan 19, wijzigen interne
constructie, bouwen garage
(25/05/2022) 64747-2022
• IJmuiderstraatweg 55, bouwen
dakopbouw, isoleren voorgevel
(26/05/2022) 64823-2022
• Pruimenboomplein 35, plaatsen
balkonbeglazing (26/05/2022)
64855-2022
• IJmuiderstraatweg 143, bouwen dakopbouw (27/05/2022) 64869-2022

Velsen-Zuid
• Amsterdamseweg 10, plaatsen 2 extra
laadpalen (24/05/2022) 63947-2022
Santpoort-Zuid
• Bloemendaalsestraatweg 42, plaatsen
dakkapel (voorgevel) (23/05/2022)
63153-2022
• Brederoodseweg 31, deels afwijken
bestemmingsplan (B&B) (25/05/2022)
64635-2022

Santpoort-Noord
• Kruidbergerweg 83, bouwen dakopbouw (23/05/2022) 63118-2022
• Rijksweg 406, wijzigen interne constructie (26/05/2022) 64787-2022
Velserbroek
• Westbroekplas, uitvoeren werkzaamheden (verbeteren zwemveiligheid)
(23/05/2022) 63568-2022
• Lockerskamp 1, plaatsen dakkapel
(voor- en achterzijde) (24/05/2022)
64153-2022
• Ambachtsweg 3, plaatsen terrasschermen, wijzigen van horeca 1A naar 1B
(25/05/2022) 64468-2022
• Kerkenmaaijerskamp 7, vergroten 2e
verdieping (25/05/2022) 64739-2022

Welstand
Verlengen beslistermijn

IJmuiden
• Frogerstraat 14, verbouwen tot
bedrijfsruimte en (boven)woning
(24/05/2022) 29706-2022
• Breesaapstraat 11-13-17-19-21 (en
Frogerstraat 16-16A-18A-18B-18C),
verbouwen tot bedrijfsruimten en
8 (boven)woningen (24/05/2022)
29708-2022
• Frogerstraat 16-16A-18A-18B-18C
(en Breesaapstraat 11-13-17-19-21),
verbouwen tot bedrijfsruimten en
8 (boven)woningen (24/05/2022)
29708-2022

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Velsen-Zuid
• Dr. Kuyperlaan 40, afwijken bestemmingsplan (kelder) (24/05/2022)
58715-2022
Santpoort-Zuid
• Harddraverslaan 51, plaatsen speelhuis (24/05/2022) 39247-2022
Santpoort-Noord
• Middenduinerweg 44A, legaliseren
brandveilig gebruik 3 woongebouwen
(24/05/2022) 57459-2022
Velserbroek
• Zadelmakerstraat 150, plaatsen
geveldoek (24/05/2022) 51803-2022

Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10
Santpoort-Noord
• ‘Pleinfeest Bosbeekschool’, 13 juli
2022 van 16:00 tot 20:00 uur, locatie: Burgemeester Enschedelaan 66
(24/05/2022) 64155-2022
Driehuis
• ‘Castle Christmas Fair’, 17 t/m 19
november van 11:00 tot 22:00 uur
en 20 november van 11:00 tot 18:00
uur, locatie: Landgoed Beeckestijn
(25/05/2022) 64470-2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

Velsen-Noord
• Wenckebachstraat 146, verlengen
bestaand windscherm, realiseren 4
laadplekken, plaatsen compactstation
(24/05/2022) 44301-2022
Velserbroek
• De Zeiler 178, oprichten berging
(24/05/2022) 45099-2022

Verleende evenementenvergunning APV artikel 2:10

IJmuiden
• ‘Sport & Cultuurmarkt’, op 18 juni
2022 van 11:00 tot 16:00 uur, locatie:
Stadspark IJmuiden (t.h.v. Gijzenveltplantsoen) (24/05/2022) 33191-2022
• ‘Waldorf Zomerbazaar’, op 18 juni
2022 van 11:00 tot 15:00 uur, locatie: Heerenduinweg 41 (24/05/2022)
31826-2022

Overige bekendmakingen

• Kapmelding: Langs de Parkweg Velsen-zuid, tegenover fietspad oversteek
’s Gravenlust; 1 dode Els.
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.
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Zo enthousiasmeert TCV-MCIJ jongeren
voor een opleiding in de techniek
IJmuiden - Al jaren is er sprake van een tekort aan goed geschoold technisch personeel. Onderzoek binnen de branche wees eind vorig jaar uit
dat acht van de tien bedrijven zich zorgen maakt over het personeelsbestand in de komende vijf tot tien jaar. Het is voor hen heel lastig om aan
goede medewerkers te komen. Met name in de installatietechniek en
elektrotechniek is het tekort nijpend, maar ook in andere technische
beroepen verloopt de instroom moeizaam. Toch gloort er licht aan de
horizon, want steeds meer mensen blijken zich te oriënteren op de technische arbeidsmarkt. Die markt is echter zeer breed, daarom is een goede
loopbaanbegeleiding van essentieel belang. Overal in het land houden
scholen voor technische onderwijs zich hiermee bezig. Ook op het Technisch College Velsen-Maritiem College IJmuiden (TCV-MCIJ) doet men er
alles aan om leerlingen te interesseren en enthousiasmeren voor een
opleiding en uiteindelijk een baan in deze sector.
Door Raimond Bos
Het kabinet Rutte III maakte 100
miljoen euro per jaar vrij voor het
structureel stimuleren van samenwerkingen tussen vmbo-mbo en
bedrijfsleven. Het doel: doel meer
leerlingen stimuleren om voor een
toekomst in de techniek te kiezen.
,,Als je leerlingen wilt interesseren
voor techniek, moet je ervoor zorgen
dat de omgeving er geweldig uitziet’’,
aldus Leen Prins, geboren IJmuidenaar en directeur van een school
voor voortgezet onderwijs in
Schoonhoven. Onlangs bezocht hij
het TCV-MCIJ om toe te lichten hoe
hij in Schoonhoven een stichting
heeft opgezet die ervoor zorgt dat de
school kan beschikken over de
nieuwste faciliteiten en een uitgebreid netwerk van bedrijven in de
regio, waarmee men samenwerkt.
,,Het doel was dertig bedrijven te
interesseren, maar we hebben er
inmiddels meer dan honderd. Met
hulp van die bedrijven hebben we
ook het opleidingslokaal opnieuw
kunnen inrichten. Vervolgens gingen
we van zeven naar zestig leerlingen.’’
Ook in Velsen moet een dergelijke
constructie ervoor gaan zorgen dat
leerlingen zich nog meer aangetrokken voelen tot het volgen van
technisch onderwijs.
Voordelen voor bedrijven
Bedrijven die actief zijn in de tech-

niekbranche kunnen volop profiteren
van zo’n samenwerking. Ze kunnen
bijvoorbeeld rechtstreeks invloed
uitoefenen op het onderwijsprogramma. Ook kunnen ze door een
stageplaats aan te bieden gemakkelijker aan goed geschoold personeel
komen. Immers: een stagiair blijft na
de opleiding vaak bij zo’n bedrijf
hangen als vaste medewerker.
Hiermee ontstaat een wisselwerking,
waarin de bedrijven en de onderwijsinstelling elkaar versterken. ,,Met
elkaar houden we de techniek overeind. Dat kan een school niet alleen’’,
legt Prins uit.
Technisch profiel
Uit de meest recente cijfers van de
Monitor Techniekpact blijkt dat met
name leerlingen van havo en vwo
minder vaak kiezen voor een profiel
met wiskunde, natuurkunde en
scheikunde erin. Juist deze vakken
zijn nodig om later te kunnen
instromen bij een technische opleiding. Bij het vmbo blijkt sprake te zijn
van een stabilisatie van het aantal
leerlingen dat voor een technisch
profiel kiest. Maar voordat de
130.000 technische vacatures in ons
land allemaal ingevuld zijn, is er nog
een lange weg te gaan. Een speciale
themagroep LOB (Loopbaanoriëntatie en -begeleiding) van het ondersteuningsteam STO (Sterk Techniekonderwijs) houdt zich bezig met het
enthousiasmeren van leerlingen in

Wilco van Pel met de Tech Your Talent-waaier vol LOB-activiteiten. Foto: Bos Media
Services

het voortgezet onderwijs voor een
opleiding in de techniek. Wilco van
Pel is voorzitter van deze themagroep voor de regio’s IJmond en
Zuid-Kennemerland. Hij legt uit: ,,We
willen zo veel mogelijk jongeren
enthousiast krijgen voor techniek.
Dat doen we door een zo groot
mogelijk bereik te creëren.’’
Waaier
De nieuwe waaier ‘Tech Your Talent’
vormt hierbij een waardevol hulpmiddel. Deze waaier bevat een breed
aanbod van LOB-activiteiten in de
genoemde regio’s. Het aanbod is
breed. Zo kunnen leerlingen van
scholen zonder technisch vmboprofiel ervoor kiezen om mee te
lopen bij een van de technische
profielen van het Technisch College
Velsen en biedt de school workshops
Smart Technology aan. Docenten van
technische onderwijsinstellingen
verzorgen elders gastcolleges en
bedrijven leveren een actieve
bijdrage door lespakketten te leveren
of leerlingen op locatie uit te
nodigen. Techniek is immers overal,
van de fabrieken van Tata Steel tot de

operatiekamer van het VUmc en van
de Nederlandse Spoorwegen tot
offshorebedrijven en energieorganisaties als Alliander. De activiteiten in
de waaier zijn gegroepeerd naar
onderbouw en bovenbouw of een
combinatie van die twee. Van Pel:
,,De waaier dient als bron van inspiratie met betrekking tot technisch
aanbod vanuit de technische vmbo’s
aan de niet-technische vmbo’s en
voor het verzorgen van gastlessen.
Daarnaast is het ook een mooi
middel om – bijvoorbeeld via de
decaan van een school – in contact
te komen met bedrijven in de techniekbranche. We zijn zeer content
met het aanbod dat nu in de waaier
staat.’’ Uitgebreide informatie over de
activiteiten is op www.techportal.nl
te vinden. Mocht u als technisch
bedrijf belangstelling hebben voor
het geven van gastlessen of het
aanbieden van rondleidingen/workshops binnen uw bedrijf, neem dan
contact op met Techport of mail naar
Wilco van Pel (w.vanpel@tecnischcollegevelsen.nl).

Dockside speelt weer in de Ruïne
Santpoort-Zuid - Zaterdagavond 11 juni speelt Dockside op de Ruïne van
Brederode. De veelzijdige IJmondse band speelt muziek vol weemoed en
verlangen, passie en levenslust. Met hun zang en hun veelzijdige instrumentale begeleiding trekt de band Dockside al vele jaren de aandacht in de
IJmond en ver daarbuiten. Hun Ierse, Schotse, Jiddische en Nederlandse traditionals of zelfs recentere songs- zijn allemaal door deze vier muzikanten op
eigen Dockside-wijze gearrangeerd. Bezetting: Marc van der Meij (accordeon,
zang), Jos Molenaar (contrabas, gitaar, zang) Marleen Plooij (viool, zang),
André Uitgeest (zang, gitaren, banjo en tin whistle).
Bij aangenaam weer spelen ze buiten, anders bij de open haard in de torenkamer. Aanvang 19.30 tot 21.00 uur. Voor informatie en reserveeroptie kijk op
de website www.ruinevanbrederode.nl. Foto: aangeleverd

Soli pakt flink uit op 11 en 12 juni. Foto: aangeleverd

Voorjaarsconcerten Soli
Santpoort-Noord - Na twee jaar
corona-stilte gaat muziekvereniging
Soli flink uitpakken op 11 en 12 juni.
Op zaterdagavond 11 juni om 20.00
uur vindt de aftrap plaats van een
swingend muzikaal weekend. Deze
avond speelt het opleidingsorkest,
de slagwerkgroep, het twirlteam, de
funband en het klein orkest in de
grote zaal van de muziekvereniging.
In de foyer wordt u muzikaal welkom
geheten door de startklas volwassenen. Na alle optredens wordt de

avond dansend en swingend afgesloten met een DJ.
Op zondagmiddag 12 juni om 14.00
uur speelt het Harmonieorkest en de
Big Band. U bent van harte welkom
vanaf 13.15 uur. Na deze twee
grootse optredens sluiten ze de
middag af met een after-borrel. De
concerten worden opgeluisterd door
artiesten van buiten de vereniging,
die de optredens extra allure geven.
Kaarten zijn te koop via https:\\
winkel.soli.nl.
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Kofferbakmarkt op Plein 1945
IJmuiden - Zaterdag 4 juni is de
derde kofferbakmarkt op Plein 1945
van dit seizoen. Iedereen die recent
de zolder opgeruimd heeft, kan alle
overtollige potten, pannen en andere
huisraad, maar ook speelgoed,
fietsen, dvd’s en nog veel meer zaken
te koop aanbieden. Wat voor de één
in de weg staat, kan voor de ander
een geweldige vondst zijn. Als verkopende partij ben je er even een dagje
tussenuit en sta je met gelijkgestemden op deze gezellige markt.

TYPISCH IJMUIDEN

De bezoekers kunnen lekker tussen
de spulletjes struinen en wellicht een
verzameling verder uitbreiden of
gewoon een mooi koopje op de kop
tikken. De markt vindt plaats van
08.00 tot 16.00 uur. Verkopers
betalen 10 euro als ze met een
gewone auto komen, 15 euro als ze
een aanhanger meebrengen. Meer
weten? Bel 0255 533233 of 06
10475023. Noteer alvast de volgende
data: 16 juli, 30 juli, 20 augustus, 17
september en 8 oktober.

THUIS IN SANTPOORT

De Seinpoststelling op een typisch IJmuidense locatie en omgeven door typisch IJmuidense bebouwing. Hoog en droog
genieten! Foto: Erik Baalbergen

De seinpost op het Semafoorduin

Vier villa’s en één stijl
Aan het einde van de Wüstelaan staan vier in dezelfde stijl gebouwde
villa’s. Zij zijn onderdeel van de eerste planmatige uitbreiding in Santpoort-Noord tussen 1905 en 1911. Het ging hierbij om een klein project
dat de gemeente Velsen aan drie particulieren had uitbesteed. Een van de
‘concessiehouders’ liet een architect niet alleen twee huizenblokken in de
Molenstraat (7-11 en 10-14) ontwerpen, maar ook vier villa’s aan weerskanten van de toegang tot de straat op de Wüstelaan. Deze vier villa’s
werden gebouwd in de stijl die vanaf 1870 heel populair was bij de architecten van villaparken: een schilderachtige stijl geïnspireerd op Engelse
landhuizen. Kenmerkend voor die stijl waren: een onregelmatige plattegrond, in- en uitspringende bouwdelen, uitbouwsels als erkers, veranda’s
en balkons, meestal witgepleisterde gevels met gemetselde bogen boven
de vensters en een decoratieve houtbekleding in de top.
Begin twintigste eeuw zitten we in de laatste fase van deze mode. Hoewel
in afgezwakte vorm, zijn bij de in 1905 gebouwde villa’s aan de Wüstelaan
sommige van deze kenmerken toch duidelijk te onderscheiden.
De architect van de villa’s en de genoemde huizenblokken aan de Molenstraat was de Amsterdammer P.J. van Doorn, die ook in Amsterdam een
aantal huizen gebouwd heeft en twee bioscopen (w.o. de bekende
bioscoop The Movies).
De huizen in de Molenstraat zijn in dezelfde stijl gebouwd als de villa’s
aan de Wüstelaan. De villa’s en de huizenblokken vormen daardoor een
onlosmakelijk verbonden en bijzonder geheel.
Stichting Santpoort
Tekst: Annette Koster
Foto: Tialda Willems

DanceWorks lanceert nieuwe tak
Velsen - Vrijdag 10 juni lanceert
KunstForm een nieuwe tak van het
label DanceWorks. Hoe deze nieuwe
tak gaat heten is tot die dag een
verrassing, maar de nieuwe tak van

Olga Commandeur geeft een gastles.
Foto: aangelverd

DanceWorks heeft heel wat leuke en
inspirerende nieuwe activiteiten in
petto.
Olga Commandeur
DanceWorks nodigt iedereen uit voor
de feestelijke lancering van het
nieuwe label en de presentatie van
het nieuwe aanbod voor bezoekers
en cliënten van ontmoetingscentra
en zorginstellingen.
De lancering is op vrijdag 10 juni bij
Zorgbalans Polderstroom, Aletta
Jacobsstraat 227 in Velserbroek van
10.30 tot 12.00 uur.
Om 11.00 geeft Olga Commandeur
samen met Yvonne Schellekens
dansles voor en met de bezoekers
van de Polderstroom. Dus kom langs
en kom in beweging!

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 seinpost op het
Semafoorduin.
Door Erik Baalbergen
Al sinds het graven van het Noordzeekanaal domineert het Seinpostduin, of het Semafoorduin, de
zuidoever van de kanaalmonding. Boven op deze
markante duintop staan enkele gebouwen en
woningen die een belangrijke rol spelen of hebben
gespeeld voor de scheepvaart bij IJmuiden.
Het Haven Operatie Centrum (HOC) is de verkeerstoren van waaruit het scheepvaartverkeer rondom
IJmuiden en het aanloopgebied van IJmuiden wordt
geregeld. Het oudste en opvallendste bouwwerk is
de kleine vuurtoren. Samen met z’n verder landinwaarts gelegen grote broer zorgt de Vuurtoren
IJmuiden Laag voor een lichtlijn, waarmee schepen
op zee de vaargeul kunnen vinden en aanhouden.
Naast het HOC en aan de voet van de vuurtoren
bevinden zich twee rijtjes voormalige dienstwoningen. Deze woningen zijn in 1905 en 1906
gebouwd voor het personeel van de vuurtoren en
de seinpost op het Seinpostduin.
Semafoor
In 1876, het jaar van de opening van het Noordzeekanaal, verrijst de eerste ‘sémaphore’ of seinpost op
deze duintop. Sémaphore wordt later geschreven als
semafoor, maar op z’n IJmuiens is het gewoon
simmesfoor. De seinpost is aanvankelijk een eenvoudige houten stelling waarmee door middel van
gehesen vlaggen, kegels en bollen informatie over
de waterstanden, sluizen, ligplaatsen, stromingen en
stormwaarschuwingen wordt doorgegeven aan
binnenkomende schepen, zodat deze veilig vanaf
zee naar de sluizen bij IJmuiden kunnen varen.
De seinpost is via een telegraaflijn verbonden met
IJmuiden. Via de seinpost worden per telegram
ontvangen berichten met behulp van seinvlaggen
doorgestuurd naar schepen op zee. Omgekeerd
worden vanaf schepen via seinvlaggen verstuurde
berichten vanuit de seinpost weer doorgestuurd per
telegram. Zo kunnen schepen loodsen en sleepboten aanvragen. Het telegraafkantoor in IJmuiden
stuurt berichten over in- en uitvarende schepen
tegen betaling door naar belangstellenden als
“zeetijdingen”. Vooral reders en kooplieden maken
gretig gebruik van de voor die tijd dure
berichtendienst.

In de loop der jaren wordt de seinpost uitgebreid en
voorzien van lampen. Met de komst van moderne
communicatiemiddelen wordt de seinpost overbodig. In de jaren tachtig van de vorige eeuw wordt
alles geregeld vanuit het HOC en verdwijnt de seinpost. Maar een stukje van de laatst gebouwde seinpost op het Seinpostduin staat er nog: de Seinpoststelling. Een duikje in de geschiedenis van dit aparte
gebouwtje!
Nieuwe seinpost
In de zomer 1966 wordt de kleine vuurtoren op het
Seinpostduin veertig meter naar het zuiden, naar
zijn huidige positie gerold. Dit is nodig om de lichtlijn te corrigeren na de verlenging van de pieren in
de jaren zestig van de vorige eeuw, waarbij de vaargeul is verlegd. Aansluitend wordt in 1967 en 1968
een nieuwe lichtseinstellage gebouwd tussen het
kustwachtstation op de noordwesthoek van het
Seinpostduin en de verplaatste kleine vuurtoren. De
nieuwe stellage vervangt het door het Loodswezen
bediende oude seinraam naast het
kustwachtstation.
Het seinraam van de nieuwe stellage wordt voorzien
van nachtlichten en sterke daglichten. Onder het
seinraam bevindt zich een ruimte met accommodatie bestemd voor personeel van de Rijkshavendienst. De nieuwe stellage is uitgerust met VHF radio
en radar. Via het op 1 december 1968 in gebruik
genomen seinraam wordt aan binnenvarende
schepen op visuele wijze informatie over het gebruik
van de sluizen verstrekt. De bediening van de lichten
vindt plaats vanuit de toren van het havenkantoor
tussen de Noordersluis en de Middensluis.
Typisch IJmuidens genieten
In de tachtiger jaren, als het seinraam overbodig is
geworden, wordt de stellage deels ontmanteld. Het
seinraam verdwijnt, maar de personeelsaccommodatie blijft staan. Een ondernemend IJmuidens paar
bouwt later de accommodatie om tot een gastenverblijf. Inmiddels is de Seinpoststelling al weer jarenlang een eenkamerhotel. Zo’n maand geleden is de
ruimte weer helemaal opgeknapt.
Vorige week hebben wij het genoegen gehad om
een paar nachten op deze unieke en typisch IJmuidense locatie door te brengen. Een prachtig cadeau
van enkele naaste familieleden voor m’n zestigste
verjaardag een half jaartje terug.
Ruim boven het op zich al hooggelegen Seinpostduin is het zowel zittend aan de ontbijttafel of op het
bankje op het balkon als liggend in je hangmatje
puur genieten van de uitzichten, de langsvarende
schepen en bootjes, de zee, de wolkenpartijen, de
zonsondergangen en de verre blikken op de oostkust van Engeland.
Nou ja, die oostkust in gedachten dan…
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COLUMN GGD KENNEMERLAND
Onderzoek loont

Volgens makelaar Peter-Paul Portegies blijkt uit de eerste reacties dat er veel belangstelling is voor de woningen. Foto: aangeleverd

Verkoop 25 nieuwe royale
eengezinswoningen gestart
Velsen-Noord - Aan de Bleyenhoevelaan, waar ooit conferentiecentrum
De Schouw stond, worden eind dit
jaar 36 nieuwe woningen gebouwd.
De verkoop van 25 woningen is
inmiddels gestart. Belangstellenden
kunnen nu de keuze kenbaar maken,
de inschrijving eindigt op 13 juni.
Volgens makelaar Peter-Paul Portegies blijkt uit de eerste reacties dat er

veel belangstelling is voor de
woningen. Niet zo vreemd, want ze
worden licht, ruim en energiezuinig
uitgevoerd en staan op een ideale,
goed bereikbare locatie. Alle gegadigden dienen zich bij het makelaarskantoor (deschouw@portegiesmakelaars.nl) formeel in te schrijven en
kunnen daarbij de woningen van
hun voorkeur aangeven. Uiteindelijk

is het de projectontwikkelaar die op
basis van een gunning de woningen
aan de kopers zal toewijzen. Aannemingsbedrijf Kuin BV start in
november met de bouwactiviteiten.
Voor de royale eengezinswoningen
gelden koopsommen vanaf 395.000
euro vrij op naam. Kijk op www.
nieuwbouwdeschouw.nl voor meer
informatie.

Luilakactie bij DNM: veertig procent korting!
IJmuiden - De jaarlijkse luilakactie
van DNM kan op zaterdag 4 Juni
weer gewoon plaatsvinden zoals je
dat gewend bent. In 2020 en 2021
moest het team van deze winkel de
actie op aangepaste wijze opzetten
vanwege de toen geldende
coronabeperkingen.
Dit jaar is iedereen weer als vanouds
welkom in het winkelpand aan de
Lange Nieuwstraat 501a voor een
extra hoge korting. Je moet er
natuurlijk wel even wat voor doen!
Zet je wekker en kom langs tussen
07.00 uur en 09.00 uur. Je ontvangt
dan veertig procent korting op de
gehele collectie!
De zomercollectie is weer iets om blij
van te worden. Voor zowel de dames
als de heren zijn er dit seizoen weer
mooie frisse kleuren. Alle nieuwe
items worden stijlvol gepresenteerd
in de winkel. Er is een uitgebreid
merkenpakket voor hem en haar met
klinkende namen als Jack & Jones,
Tom Tailor, LEE, LTB, Gabbiano, Indicode, Deeluxe, Suzy Q, ONLY en
Esprit. Het enthousiaste DNM-team is
er weer klaar voor om je te adviseren.
Ben je toe aan iets nieuws? Kom
gezellig langs!

De vereniging Dschen Dui bestaat 1956 en is sinds 1985 gevestigd aan de Wüstelaan
79. Foto: aangeleverd

Shop je zomeroutfit bij elkaar met extra hoge korting bij DNM. Foto: aangeleverd

Ben je benieuwd naar de nieuwste
collectie en wil je op de hoogte
blijven van de laatste nieuwtjes en

acties? Like dan DNM Schouten
Mode op Facebook of volg de winkel
op Instagram. Tot zaterdag!

Meubels weer als nieuw? Ambachtelijke
Meubelstoffeerderij Santpoort
Santpoort - Ambachtelijke Meubelstoffeerderij Santpoort is hét adres
voor al uw stoffeerwerk. Het bedrijf is
gespecialiseerd in het stofferen van
stoelen, fauteuils, banken en exclusief Engels stoffeerwerk. Ook voor
het stofferen van uw boot, caravankussens of projectstoffering kunt u er
terecht, evenals voor reiniging van
uw stoel of bankstel en het op maat
maken van alle soorten polyether.
Nieuwe stoffering, schoonmaken,

Ik moet deze week met de deur in huis vallen: de mentale gezondheid
van scholieren in GGD-regio Kennemerland staat onder druk. Vergeleken
met vóór de coronacrisis hadden najaar 2021 méér leerlingen psychische
klachten en voelden minder leerlingen zich gelukkig. Ook is het percentage leerlingen gestegen dat er het afgelopen jaar serieus over dacht een
einde te maken aan het leven: in de onderzoeken vóór de coronacrisis
(2009 tot 2019) lag dit stabiel rond de 16%, najaar 2021 is het gestegen
tot 24%. Dit en meer blijkt uit de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd
2021.
Dit zijn schrikbarende cijfers. Wij maken ons zorgen over de verslechterde
mentale gezondheid van jongeren. De resultaten van dit onderzoek (die
aansluiten bij recente signalen van andere onderzoeken) roepen op tot
het nemen van méér actie. Een investering die erop is gericht om alle
jongeren in deze regio meer te laten bewegen en ze te leren praten over
hun mentale problemen. Ter inspiratie hebben GGD Kennemerland en
Museum van de Geest onlangs hun handen ineen geslagen met als doel
om jonge mensen aan de praat te krijgen over hun (donkere) gevoelens
via Word Up.
Zowel regionaal als landelijk bestaan er meer verschillende interventies
gericht op het mentale en fysieke welzijn van onze jeugd. Maar deze
cijfers laten zien dat er nog werk aan de winkel is. Het is nu aan onder
meer scholen en gemeenten om ervoor te zorgen dat deze daadwerkelijk
gedragen gaan worden en we stappen kunnen zetten. De monitor laat
tegelijkertijd zien hoe belangrijk het
is om de gezondheid van jongeren
te blijven onderzoeken.
De resultaten zijn essentieel bij het
maken van toekomstgericht
gezondheidsbeleid en helpen het
ministerie van VWS en gemeenten
om nog beter te bepalen waar de
nadruk moet liggen op het bieden
van zorg en ondersteuning aan
jongeren. GGD Kennemerland
gebruikt de resultaten om zowel
scholen als gemeenten in de GGDregio Kennemerland te adviseren
over gezondheidsbeleid voor
jongeren. Dus ziet u een oproep van
ons voorbij komen over een onderzoek? Probeer dan alstublieft waar
mogelijk een bijdrage te leveren! We
Bert van de Velden (GGD GHOR).
zijn er tenslotte voor u.
Foto: aangeleverd

repareren of restaureren, het is al
twintig jaar mogelijk bij deze
vakman. Zo krijgen uw geliefde
meubels een tweede kans! Ook met
leren, biezen en rotanmeubels of
voor het restaureren van kasten kunt
u hier terecht. Hier gaat men duurzaam om met uw meubels. Er wordt
gewerkt met middelen op natuurbasis, ook als het gaat om houtworm.
Aan de Terrasweg 2b vindt u een zeer
groot assortiment meubelstoffen.
Uiteraard maakt de stoffeerder ook

graag uw boot- of caravankussens op
maat. Snel en vakkundig werk met
standaard twee jaar garantie. Hierin
kenmerkt zich de echte vakman!
De stoffeerder komt voor een vrijblijvende offerte graag bij u langs. Bel
voor een afspraak: 023 7514884 of 06
51334723 of kom even langs.
Geopend dinsdag tot en met vrijdag
van 10.00 tot 16.00 uur, zaterdag
alleen na afspraak

Sportvereniging Dschen Dui
breidt uit: nieuwe leden welkom
Santpoort - Bij sportvereniging Dschen Dui is ruimte voor nieuwe leden.
Onlangs heeft de vereniging nieuwe yogadocenten aangetrokken en ook
is de discipline krav maga aan het schema toegevoegd. Dit verdedigingssysteem vindt zijn oorsprong in Tsjecho-Slowakije en Israël.
Voorzitter George Smits: ,,Met krav
maga waren we kort voor de coronacrisis al begonnen. Door de lockdowns die volgden, zijn van de
mensen die toen net gestart waren,
er een aantal afgehaakt. We gaan
deze discipline nu opnieuw op de
kaart zetten.’’ Bij krav maga gaat het
om het leren omgaan met (levens)
bedreigende situaties, zoals bedreigingen met mes of vuurwapen. Het
voorkomen van letsel en het
wegkomen uit bedreigende situaties
zijn de primaire doelen van dit verdedigingssysteem. De Indonesische
gevechtskunsten die vallen onder de
verzamelnaam pencak silat zijn bij
het grote publiek wat minder
bekend. Ze onderscheiden zich van

andere vechtkunsten door het sierlijke karakter van de technieken
tijdens het gevecht. Ook tai chi wordt
door Dschen Dui aangeboden,
evenals yoga. Voor beiden geldt dat
er in de afgelopen periode versterking van het team is gekomen, waardoor nu weer ruimte is voor nieuwe
leden. Smits: ,,Het voordeel van het
volgen van yogalessen bij ons is dat
je altijd 25 euro per maand betaalt,
ook als je deze lessen combineert
met een andere discipline. Als je naar
een yogastudio gaat, ben je per les al
10 tot 15 euro kwijt.’’ De vereniging
Dschen Dui bestaat 1956 en is sinds
1985 gevestigd aan de Wüstelaan 79.
Zie ook de advertentie elders in deze
krant.
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1

Verticaal 1. elkaar het hof maken; 2. universiteitsbibliotheek
(afk.); 3. oeverkant; 4. plaats in Noord-Holland; 5. Europese
hoofdstad; 6. koppel (stel); 7. glibberen; 8. levenslucht; 9. op
grote afstand; 10. klein kind; 11. staathuishoudkundige; 16.
mannetjeshond; 18. binnenvaartuig; 20. jute baal; 21. getand
wiel; 23. iedere; 25. melkklier; 26. Duits automerk; 27. hooimaand; 29. denksportbeoefenaar; 32. balletdanseres; 34.
bontgekleurde papegaai; 36. deel van een staalfabriek; 37.
natuurgebied; 39. inleidend muziekje; 40. edelmoedig; 42.
handwerktechniek; 43. uitscheidingsvocht van de nieren; 45.
haarkrul; 46. vertragingstoestel; 51. streepjescode (afk.); 53.
lidwoord; 54. pittige pasta; 55. steekvlieg; 56. roemen; 57.
tegen; 59. doelpunt; 60. onderdanig; 62. heetwatertoestel; 63.
voetstuk van een beeld; 66. stap; 67. open plek in een bos;
69. deel van het oor; 71. kippenloop; 73. gewicht; 74. inwendig orgaan; 75. wreed Romeins heerser; 78. horizon; 80.
omslag voor papieren; 82. symbool voor koper; 85. muzieknoot.

3

4

5

12
15

Horizontaal 1. zachte glanzende stof; 7. naaldtekening (ets);
12. verfrissing; 13. eivormig; 14. scheepsvloer; 15. titel (afk.);
17. weg met bomen; 19. metaal; 21. ruimtelijke ordening
(afk.); 22. klein hertje; 24. miniatuurstad bij Den Haag; 27. jongensnaam; 28. voorjaarsbloem; 30. steen; 31. zwarte kleverige stof; 32. verzamelnaam voor Japanse vechtsporten; 33.
maat in de houthandel; 35. telwoord; 37. vestibule; 38. proesten; 41. groef in karton; 42. lichtste edelgas; 44. deel van een
schoen; 46. spoorstaaf; 47. boerenplaats; 48. kleine modewinkel; 49. azijn; 50. niet deskundige; 52. binnenwater; 54. middelbaar inkomen; 56. tijdperk; 58. voorover buigen; 61. voorzetsel; 62. spottend lachje; 64. windrichting (afk.); 65.
naaldboom; 67. afslagplaats bij golf; 68. doortochtgeld; 70.
karakter (inborst); 72. handbagage; 73. giechelen (Lachen);
76. waterloop. 77. loofboom; 78. inkeping (krab); 79. vangwerktuig; 81. nummer (afk.); 82. Amerikaanse geheime dienst
(afk.); 83. adellijk persoon; 84. mannetjesschaap; 86. slagwerker; 87. lus in een achtbaan.
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Puzzel mee en win een TC-Cryo behandeling van Beauty & Afslankstudio Velserbroek!
Mail de oplossing voor woensdag 8 juni naar: puzzel@jutter.nl vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnummer.

Win een Body Sculpting Pro behandeling
van Beauty & Afslankstudio Velserbroek
Klompenmakerstraat 7 in
Velserbroek tel. 023-5490556

Voel je comfortabel over je eigen strakke
en slanke lichaam. Wie wil dat nou niet!
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 inno-

vatie 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

Foto’s: aangeleverd
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Nieuwe bestuursvorm unaniem
door gemeenteraad omarmd
Velsen - Applaus in de raadszaal van het gemeentehuis vorige week woensdagavond. De gemeenteraad heeft
het voorstel voor het raadsakkoord en voorlopig raadsprogramma voor de komende vier jaar unaniem aangenomen. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de vorming van een nieuw stadsbestuur en ook een nieuwe
vorm van besturen. Bram Diepstraten gaat nu als formateur aan het werk om het nieuwe college van burgemeester en wethouders samen te stellen.
Door Raimond Bos

samenleving van Velsen en zich
daarvoor wil inzetten. Over alle
thema’s heen zou aandacht moeten
zijn voor preventie. Want preventie
is een belangrijk middel om de
sociale veiligheid in de wijken op
orde te krijgen en te houden.’’
Behalve het op orde hebben van de
gemeentelijke dienstverlening,
weegt voor het CDA het voeren van
een solide financieel beleid zwaar.
,,Dat is een belangrijk kader, wij
zullen daarop toezien’’, aldus Gideon
Nijemanting.

Als de huidige eensgezindheid en
sfeer in de gemeenteraad tekenend
zijn voor de situatie in de komende
jaren, gaat Velsen een goede tijd
tegemoet. In amper vijf weken tijd
slaagden de raadsfracties erin om
samen te komen tot een document
dat aan de basis ligt voor de
komende bestuursperiode. De
ondersteuning vanuit het ambtelijk
apparaat en de griffie speelde daarin
een grote rol en werd door de sprekers woensdag alom geprezen. Het
optimaliseren van de gemeentelijke
dienstverlening en het druk zetten
op het snel bouwen van nieuwe
woningen zijn prioriteiten die vaak
werden genoemd. Deze en veel
andere thema’s werden in de afgelopen weken al uitvoerig besproken.
Daardoor kon nu een document
door de gemeenteraad aangenomen worden waarin de hoofdlijnen voor het beleid in de
komende jaren zijn bepaald.
Wat is een raadsakkoord?
In de traditionele bestuursvorm
vormden enkele partijen samen een
coalitie. Zo’n coalitie had doorgaans
een meerderheid van alle zetels in
de gemeenteraad. Partijen die niet
in de coalitie zaten, behoorden tot
de oppositie. Ze lieten waar nodig
een tegengeluid horen, maar
hadden niet voldoende zetels om
een raadsbesluit tegen te houden.
Zo’n constructie heeft voor- en
nadelen. Een veelgehoord punt van
kritiek was dat het inhoudelijke
debat hierdoor onvoldoende uit de
verf kwam. Immers: de kaarten
waren veelal al bij voorbaat
geschud. Bij een raadsakkoord werkt
het anders. Er is geen sprake van
een traditionele coalitie en het
college moet dus bij elk raadsvoorstel de steun van alle fracties zien te
krijgen. Ook de partijen die vertegenwoordigd zijn in het college
kunnen – op basis van het debat in
de raad – besluiten om een voorstel
niet te steunen. Hierdoor ontstaan
wisselende meerderheden voor
besluiten.
Elkaars pijnpunten kennen
Een ander voordeel van deze werkwijze is dat de partijen direct aan
het begin van de bestuursperiode al
met elkaar in gesprek gaan over alle
belangrijke thema’s in de gemeente.
Ze kennen daardoor elkaars pijnpunten beter en ze zijn ook zelf
verantwoordelijk voor de prioritering van onderwerpen. Voorheen
werd die prioritering door het
college en de ambtelijke organisatie
verzorgd. Overigens zijn na de
verkiezingen van twee maanden
geleden maar liefst 18 van de 33
raadsleden nieuw aangetreden. Zij
kunnen de komende tijd rekenen op
coaching vanuit de raadsgriffie,
zodat ze goed in staat zijn om het
raadswerk naar behoren te kunnen
uitvoeren. Overigens is het nu opgestelde document een zogenoemde

Bram Diepstraten is nu aan zet om in
de komende weken de kandidaten
voor de wethoudersposten te
spreken. Foto: Mark Sassen

70-procentversie. Dit houdt in dat
ook in de komende tijd nader
overleg nodig is om dingen verder
te concretiseren. ,,Hoe meer
concrete acties we straks in de
100-procentversie kunnen zetten,
hoe duidelijker het college straks
van start kan en hoe sneller we
kunnen doorpakken’’, aldus Joost
Bleekman (Velsen Lokaal).
Versnellen van woningbouw
Helemaal af zal het document
volgens Bas de Ruig (D66) nooit zijn.
Hij merkte op: ,,We moeten niet de
illusie hebben dat we binnen deze
vier muren van de raadszaal alle
wijsheid in pacht hebben.’’ Als
aandachtspunt voor formateur Bram
Diepstraten gaf hij mee ervoor te
waken dat het college niet uitsluitend uit mannen zou moeten
bestaan. Cas Schollink toonde zich
met name verheugd met de duidelijk opdracht in het raadsakkoord
voor het versnellen van de woningbouw in Velsen. Ook voor Leo Kwant
(LGV) telt dit thema zwaar: ,,Wij zijn
bijzonder verheugd dat onze vier
jaar inzet op het versnellen van de
woningbouw niet tevergeefs is
geweest.’’ Maarten Jan Hoekstra
(GroenLinks) haalde enkele punten
uit het raadsakkoord aan waarin zijn
partij zich volledig herkent, zoals het
laten meedoen van de moeilijker
bereikbare groepen in de samenleving en het realiseren van een
hogere opkomst bij de verkiezingen
over vier jaar. Ten aanzien van de
formatie zei hij: ,,Het college moet
een sterk en op elkaar ingespeeld
team worden.’’ Ook Ahmet Karateke
(PvdA) had nog een belangrijke
aanbeveling: ,,Laat duidelijk zien dat
de gemeenteraad er is voor de

Experimentele
duurzaamheidsoplossingen
Ferry Levasier (Forza!) toonde zich
tevreden met wat de raad tot nu toe
bereikt heeft. Hij drukte de formateur op het hart: ,,Kijk goed naar het
wethouderprofiel en vooral naar de
competenties die daarin zitten, dat
die goed getoetst worden.’’ Het
meest kritische geleid kwam woensdagvond van Forum voor Democratie. ,,Wij voelen ons hoogst ongemakkelijk bij de terminologie bij
bepaalde thema’s’’, opende Tommy
Panis zijn betoog. Hij distantieerde
zich van de benoemde maatschappelijke opgave in het thema duurzaamheid en merkte op: ,,In een
blinde waas inzetten op experimentele duurzaamheidsoplossingen is
ons inziens gevaarlijk en het is
uiteindelijk de burger die de prijs
gaat betalen van dit gegok.’’ Desondanks kon ook zijn fractie
instemmen met het raadsakkoord,
onder het motto: ,,Waar sprake is
van eenheid, is overwinning.’’ Frank
Cornet (CrhistenUnie) haalde een
andere Latijnse tekst aan, vertaald:
,,Waar vriendschap heerst en liefde,
daar is God.’’ Hij prees met name de
sfeer van openheid en wederzijds
respect die het debat kenmerkte.
Formatie
Bram Diepstraten is nu aan zet om in
de komende weken de kandidaten
voor de wethoudersposten te
spreken. Ten aanzien van het voorlopige raadsprogramma zei hij: ,,Er zijn
behoorlijk wat opgaven neergelegd.
U vraagt veel van het toekomstige
college, we staan voor grote
opgaven.’’
Hij wees er ten aanzien van het
opgestelde profiel voor de toekomstige wethouders op dat perfectie
niet bestaat. ,,Geen enkele kandidaat is een schaap met vijf poten.
Maar ik streef er wel naar dat het
college een schaap met vijf poten is.’’
Volgens Diepstraten zal in het
formatieproces niet iedereen
tevreden kunnen worden gesteld.
,,We zullen ook mensen moeten
teleurstellen, dat besef ik terdege.
Maar weet, dat de uitgangspunten
van het raadsakkoord, de conclusies
van de informateur en de beoogde
werkwijze en samenwerking raadcollege voor het toekomstige
college als een paal boven water
staan en dat elke partij, elke zetel,
elk mens achter de zetel, er toe
doet.’’

Sportclub Oyama weer drie
dangraden judo rijker
Velserbroek - Zaterdag 21 mei hebben drie Velserbroekse judoka’s van sportclub Oyama in sporthal Beverwijk dan-examens (zwarte band) gedaan bij de
Judo Bond Nederland. Hidde de Kort en Gael Menard zijn geslaagd voor hun
2e dan judo. Jasper van den Nouland behaalde zijn 1e dan judo. Op de foto
van links naar rechts judoleraar Pieter de Groot, Jasper van den Nouland (1e
dan), judoleraar Erik de Kort, Hisse de Kort (2e dan), Gael Menard (2e dan) en
hoofd-judoleraar van Oyama: Joop Pauel. Foto: aangeleverd

Tekenen petitie voor terugdraaien
verdeelsysteem huurwoningen
Velsen - Onlangs startte IJmuidenaar
Jaime Prijden een petitie waarin hij
de gemeente en de woningcorporaties verzoekt om het huidige verdeelsysteem voor huurwoningen af te
schaffen en terug te keren naar de
situatie van vóór 27 november 2018.
Inmiddels is deze petitie door meer
dan driehonderd mensen getekend.
Volgens Prijden is echter niet voor
iedereen duidelijk hoe het ondertekenen van de petitie werkt. Hij
ontving hier diverse vragen over en
legt uit: ,,Bij het tekenen van de
petitie krijgt u op het opgegeven
e-mailadres een bericht met een link
toegezonden. Daarmee dient de
handtekening bevestigd te worden.
Alleen op deze manier is de handtekening geldig voor de petitie. Heeft u
getekend, maar niet via de link uw
handtekening bevestigd, dan staat
deze niet geregistreerd. U kunt dan

het beste uw handtekening opnieuw
plaatsen en via de link in de e-mail
bevestigen. Het e-mail bericht wordt
door webmaster@petities.nl
verzonden, zo kunt u controleren of
het bericht echt is. Heeft u al getekend en uw handtekening bevestigd
door op de link te drukken, dan hoeft
u niets te doen. Deze staat dan
immers al geregistreerd. Het is niet
de bedoeling meer dan één handtekening per persoon te plaatsen. In
het bericht staat ook de mogelijkheid
om aan petities.nl een donatie te
doen. Dit heeft niets met de petitie
zelf te maken. Het is puur om kostendekkend te werken, petities.nl werkt
met vrijwilligers en de website is
kosteloos ter beschikking gesteld. U
hoeft geen donatie te doen, dit om
geen drempel op te werpen en het
belang van de petitie woneninvelsen.
petities.nl niet afhankelijk te maken.’’

Een schitterende overwinning, de laatste wedstrijd van The Smugglers dit seizoen.
Foto: aangeleverd

The Smugglers sluiten winnend af
Velserbroek - De laatste wedstrijd
van het coronaseizoen zit erop voor
The Smugglers. Wel spelen of niet
spelen dat was bijna elk weekend de
vraag. Waren er genoeg spelers bij
The Smugglers of bij de tegenstander of had de regering de regels
weer aangepast. Een seizoen met
hindernissen maar eindelijk was het
zondag weer ouderwets druk en
gezellig. Voltallige teams die er weer
vol ingingen met als gevolg een
spetterende overwinning voor The
Smugglers, 59-0, tegen de CL Purple
Panthers. Hiermee wonnen The

Smugglers de platte competitie wat
een fraaie beker opleverde. Na afloop
werd er door het bestuur een BBQ
aangeboden aan alle aanwezige
teams en toeschouwers. En het
kampioenschap werd tot de laatste
uurtjes gevierd. Voor volgend jaar is
er een vaste trainer aangesteld,
Robert van Trigt, om de club naar een
hoger niveau te brengen. Aankomende seizoen zijn er al ex-spelers
van het Nederlands team aangetrokken om gast-trainingen te geven.
Aanmelden kan via de website www.
thesmugglers.nl.
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Zonnebloem naar Noordwijk
IJmuiden - Op dinsdag 17 mei heeft
De Zonnebloem afdeling IJmuidenWest, een strandtocht gemaakt bij
Langevelderslag richting Noordwijk
in de zogenaamde ‘rups’. Er waren 8
gasten mee waarvan 4 gasten in een
rolstoel.
De dag begon bewolkt met wat
regen maar toen de strandtocht
begon brak de zon door en werd het
een mooie dag.
De deelnemers zijn begonnen in een
strandtent met koffie en gebak,
daarna is er een rondrit gemaakt
langs het strand. Onderweg is nog
even gestopt en hebben enkele
gasten ‘pootje gebaad’.
,,Na de strandtocht hebben wij heerlijk geluncht en zijn hierna weer huiswaarts gekeerd’’, aldus een van de
deelnemers. ,,Het is een heerlijke dag
geweest.’’ Foto: aangeleverd

Het jubileumfeest werd druk bezocht. Foto: aangeleverd

KBO Velsen viert 25-jarig bestaan

Vader en zoon, Thomas en Jelle staan voor een grote uitdaging. Foto: aangeleverd

Geen Tour de France
maar een tour de force
Driehuis - Jelle Blaauwbroek uit Driehuis fietst voor de Hersenstichting
en zijn zoon Thomas , die sinds enkele jaren als gevolg van een hersentumor NAH (niet aangeboren hersenletsel) blijkt te hebben, 1300 kilometer en 17.000 hoogtemeters in 8 dagen. Hij combineert dit met een
sponsoractie. De start van de ‘The Ride Ventoux’ is op 5 juni en eindigt op
12 juni. De sponsering loopt goed maar wat hersenschade betekent, is
absoluut te weinig bekend. Ook dat is de reden voor deze persoonlijke
´tour de force´.
Motivatie
Jelle besloot, in overleg met zijn zoon
Thomas, om meer aan dacht te
genereren voor NAH. Ergens in je
leven krijg je pech, bijvoorbeeld een
hersenbloeding, een hersenschudding of een hersentumor. Met geluk
kom je er bovenop. Maar vaak is er
iets veranderd in je hoofd. Concentratieverlies, last van prikkels en
weinig energie zijn voorbeelden van
het effect van NAH. Je ziet een
gezond iemand maar van binnen is
er iets veranderd. Omdat je het aan
de buitenkant niet ziet, blijft het vaak
verborgen. Mensen met NAH komen
er niet altijd vooruit, bijvoorbeeld op
hun werk. Als mensen het wel
zouden weten, kunnen collega’s en
vrienden er beter op inspelen. Er
ontstaat meer begrip voor je
persoonlijke batterij die vaak maar
half vol is. Toch is het niet makkelijk
om je persoonlijke grens aan te
geven. Hier aandacht voor vragen is
de motivatie voor deze bijzondere
fietstocht.
Doel
Het doel is om 5000 euro in te
zamelen voor de Hersenstichting, die

daarmee verder onderzoek kan doen.
Gelukkig is er al veel (ook financiële)
steun, bijvoorbeeld van de Rotary
Club Velsen waar Jelle dit jaar voorzitter van is.
Website Hersenstichting
De sponsoractie is geplaatst op de
website van de Hersenstichting,
donaties komen direct bij de stichting. Hij gaat iedereen op de hoogte
houden van de vorderingen in de
fietsweek, zo zijn er tijdens de rit
blogs te lezen op deze website. U
bent van harte uitgenodigd om de
actie te steunen, kijk op https://actie.
hersenstichting.nl/actie/
jelle-blaauwbroek.
Organisatie
De fietstocht wordt georganiseerd
door The Ride, die dit type fietstochten organiseert vanaf 2016. Er
gaan 285 fietsers mee en 100 vrijwilligers. Het is een hele karavaan die
acht dagen samen optrekt, met koks,
masseurs, fietsenmakers, tentenbouwers en nog veel meer. De organisatie heeft zelf geen specifiek goed
doel gekozen voor de tocht, niet
anders dan dat ze de deelnemers

motiveren allemaal te finishen: The
Ride is een persoonlijke uitdaging.

Velsen - 25 jaar lang: individuele
hulp onder meer bij belastingaangifte; ledenvoordelen bij verzekeringen; wandel- en fietstochten;
busreizen, actief overleg met
gemeente Velsen en maatschappelijke instellingen over ouderenzaken.
Dat moest gevierd worden.
Op 23 mei was het volle bak in de hal
van PUK, Petanque Union Kennemerland. De grote opkomst hoefde niet
te verbazen want KBO Velsen, (katholieke bond van ouderen) met als
motto: krachtig, betrokken en ondernemend is met haar bijna 1.200
leden een van de grootste verenigingen in Velsen.
De vrolijke noot tijdens het
programma werd gebracht door de
cabaretgroep “Vrolijk Entertainment”.
Iedereen werd teruggenomen naar
de jaren 70, de leden werden op slag
50 jaar jonger en zongen naar
hartenlust mee bij de afwas.
Natuurlijk werd het evenement afgerond met een feestelijke maaltijd
maar veel aandacht was er vooral
voor de huldiging van een aantal
oud-bestuursleden.
Wally de Vries, recent teruggetreden
als voorzitter; Nico Sengers, oud-

secretaris en Jan Jansen, jarenlang
penningmeester en nog steeds coördinator van de bezorging van het
verenigingsblad. Zij werden tot erelid
bevorderd. Een hartelijk applaus viel
hen ten deel.
Veel aandacht was er ook voor de
toekomst. Er is voor ouderen nog
veel te doen in Velsen. Armoedeproblematiek, eenzaamheid, vragen
rond dementie, wonen en welzijn
vragen nog veel aandacht. De mede
door KBO opgerichte Stichting Gezamenlijke Ouderenbelangen
Velsen(SGOV) speelt hier een belangrijke rol. Kortgeleden is, na de coronadip, de draad weer volop
opgepakt.
Ook de recent op gang gekomen
samenwerking met de Senioren
Vereniging Velsen (SVV) werd toegejuicht. Samen sterk is het devies.
Aan het slot van de bijeenkomst
werd de aftrap gegeven voor een
ledenwerfactie. Het toenemende
aantal ouderen in onze samenleving
biedt veel kansen op groei. Dat is ook
nodig om namens zoveel mogelijk
ouderen een inbreng te leveren.

Deze fietstocht is van 5 juni tot en
met 12 juni, een fietstocht van 1300
kilometer en hierin zitten vele
bergen en heuvels, de deelnemers
krijgen 17.000 hoogtemeters voor de
kiezen.
De start is aan de voet van de Mont
Ventoux in Frankrijk, dat wordt de
eerste beklimming. Er volgen nog
meer bekende cols zoals Alpe d’Huez
en Le Grand Ballon. De tocht eindigt
in Valkenburg op de Cauberg.
Meer info over Jelle en Thomas
Thomas bleek enkele jaren geleden
een hersentumor te hebben. Na een
operatie en daarna een protonenbestraling lijkt alles rustig. Je ziet een
gezonde vent. Maar wat je niet ziet
zijn de effecten van de behandeling.
Namelijk niet aangeboren hersenletsel NAH. Vaak minder energie,
gevoelig voor prikkels, batterij
halfvol. Met altijd grote gevolgen
voor de toekomst. Meer onderzoek is
nodig. Want er zijn meer mensen met
NAH, veelal jonge mensen. En hun
probleem blijft te vaak verborgen.
Jelle is een sportieve fietser en heeft
vele kilometers in de benen, zowel
op de racefiets, de mountainbike als
op de vakantiefiets. Hoe mooi is het
om zijn passie voor fietsen te combineren met het steunen van de
Hersenstichting.

Zeven verdachten aangehouden
na openlijke geweldplegingen
Velsen-Noord - Velsen-Noord - De politie heeft zondagavond zeven
verdachten aangehouden op verdenking van mishandeling en openlijke
geweldpleging. De politie werd zondagavond even na 23.30 uur gebeld
omdat er een ruzie gaande was in de Gildenlaan, waarbij drie mensen waren
mishandeld. Twee vrouwen en een man raakten gewond en moesten voor
behandeling overgebracht worden naar het ziekenhuis. Meerdere verdachten
zouden na de mishandelingen in twee auto’s zijn weggereden.
De politie wist de betrokken auto’s aan de kant te zetten op de Velsertraverse
en heeft in totaal zeven verdachten aangehouden: vijf mannen en twee
vrouwen in de leeftijd van 19 tot en met 38 jaar, afkomstig uit onder andere
Vlaardingen en Schiedam. Alle verdachten werden overgebracht naar het politiebureau en ingesloten. De recherche doet nader onderzoek. De aanleiding
van het conflict ligt in de relationele sfeer. Foto: AS Media
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Hoogovensmuseum neemt
Modelspoorbaan in bedrijf

Samen in de piratenboot. Foto’s: aangeleverd

Ahoy Kapitein!
Velserbroek - De kleuters van basisschool de Pionier hebben de afgelopen weken gewerkt met het thema
Piraten.
Vrijdagmiddag hebben zij een
fantastische voorstelling gegeven;

eerst voor de leerlingen van de
school en daarna voor de ouders. De
ouders hebben enorm hun best
gedaan de kinderen er als echte
piraten uit te laten zien. Vol trots
liepen de piraten door de school en
stonden te stralen op het podium.
Voor alle kleuters was er een
passende act; De durfallen die
vooraan op het podium stonden om
de “vaktaal’ van de piraten uit te
leggen, zoals: stuurboord, bakboord,
enteren, kielhalen etc. De leerlingen
die het te spannend vonden om iets
te zeggen waren heel goed in het
uitbeelden en met elkaar zijn er
prachtige piratenliederen gezongen
en is er gedanst op muziek.
Het publiek kreeg de kans mee te
zingen en bewegen en tot slot klonk
er een groots applaus!

Velsen-Noord - Het Hoogovensmuseum heeft haar nieuwste aanwinst,
een modelspoorbaan, in gebruik
genomen. Op een mooi aangelegde
modelbaan met de skyline van Tata
Steel op de achtergrond rijden
ruwijzer-mengers heen en weer
tussen hoogoven en staalfabriek,
terwijl grondstoffenwagens rondrijden. En hoewel helaas de bezoekersstoomtrein dit jaar niet mag
rijden, kan men deze in het klein wel
zien rijden op het emplacement van
de modelspoorbaan.
Het Hoogovensmuseum toont de

geschiedenis van het staalbedrijf in
IJmuiden. De ontwikkeling van de
ijzer- en staalindustrie wordt levend
gehouden door het presenteren van
objecten, historische documenten,
foto’s en filmmateriaal. Het museum
is gevestigd in een historisch
gebouw “de oude buizengieterij”.
Openingstijden: zaterdag en zondag
van 10.30 tot 16.00 uur en op
woensdagmiddag van 12.30 tot
15.30 uur. Groepen op afspraak
mogelijk. https://www.hoogovensmuseum.nl/. Foto: aangeleverd

Popbunker als enige bunker in
IJmuiden geopend tijdens Bunkerdag
Door Erik Baalbergen
IJmuiden - Zaterdag was het
Bunkerdag 2022. Langs de hele
Nederlandse kust waren bunkers, die
tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn
gebouwd als onderdeel van de
Atlantikwall, opengesteld voor
bezoek. De Atlantikwall was een door
de Duitsers - uit angst voor een geallieerde invasie - aangelegde verdedigingslinie van 5200 kilometer, van de
Noordkaap tot de Golf van Biskaje.
IJmuiden lag heel strategisch aan de
monding van het Noordzeekanaal en
werd daarmee een van de verstrekte
punten in de Atlantikwall: een
Festung. In en rond IJmuiden zijn
daarom veel bunkers en verdedigingswerken gebouwd. Vele daarvan
zijn ook vandaag nog terug te
vinden, zoals de vele bunkers in de
duinen, de snelbootbunker, het
Bunkermuseum en de bunkers op
Forteiland.
Helaas was er zaterdag in het kader
van Bunkerdag maar één te

Binnen kregen de bezoekers via foto’s en video’s een beeld van de Festung IJmuiden
tijdens en direct na de oorlog. Foto: Erik Baalbergen

bezoeken in IJmuiden: de popbunker
aan de Kromhoutstraat. De bunker is
gebouwd als opslagbunker voor
torpedo’s voor de Schnellboote. De
wanden zijn 2,5 meter dik en het dak
is drie meter dik. De bunker is
vandaag de dag in gebruik als oefenruimte voor bandjes.
Binnen de popbunker is nog maar
weinig te herkennen van vroeger. Bij

de ingang bevindt zich nog een
stukje smalspoor waarover de torpedo’s naar schnellbootbunker I
werden vervoerd. Aan de buitenkant
zijn nog resten van de originele
camouflagekleuren te herkennen.
Omdat de popunker niet vaak opengesteld is, was een bezoekje zeker de
moeite waard!

MEESTER SERNÉ HAALT HERINNERINGEN OP
41 jaar stond hij voor de klas in IJmuiden, meester
Serné. Op de Marnixschool, die later plaatsmaakte
voor Het Kompas. Honderden IJmuidenaren
hebben bij hem in de schoolbanken gezeten tussen
1974 en 2015. Ongezien over straat lopen is er dan
ook niet bij voor deze 70-jarige IJmuidenaar. Met
enige regelmaat haalt hij herinneringen op in de
Jutter/Hofgeest. Deze week:
OIG/IHD haalt de kleding altijd op met deze vrachtwagen, dus als anderen zonder
deze vrachtwagen in de containers graaien is dat niet pluis. Foto: aangeleverd

Diefstal uit de textielcontainers
Velsen - OIG-IHD leegt dagelijks de
kledingcontainers in de gemeente.
De opbrengst van de kleding komt
ten goede komt aan het werk voor
ouderen en gehandicapten. Dit
wordt nu bemoeilijkt omdat er proletarisch gewinkeld wordt uit de
kledingcontainers.
OIG-IHD heeft foto’s gekregen van
enkele personen, die momenteel de
kledingcontainers plunderen en de
mooiste kleding er uit roven. Op de
facebookpagina: “Je bent IJmuidenaar” is dit goed te zien. Deze
personen hebben waarschijnlijk een
sleutel van de container.
Natuurlijk gaat OIG-IHD hierover in
overleg en aangifte doen, maar wil

ook het publiek oproepen om dit in
de gaten te houden.
Mocht u, zonder dat de vrachtwagen
van OIG-IHD in de buurt is, lieden
zien rommelen aan een kledingcontainer, waarvan de deur open staat,
waarschuw dan de politie via 09008844 en maak indien mogelijk ook
foto’s, liefst ook van hun
vervoersmiddelen.
De kleding-ophalers van OIG-IHD
werken altijd met de eigen vrachtwagen, alle anderen die met de
kledingcontainers bezig zijn, zijn
geen vrijwillige medewerkers van
OIG-IHD, maar gewone
kledingdieven.

Avondvierdaagse-herinneringen
Vanaf 1975 liep ik mee met de Avondvierdaagse van de
Marnixschool. Op school was al met klem tegen de
kinderen gezegd: ,,Denk erom… we lopen als school…
dus blijf bij elkaar.” We verzamelden bij het beeld op het
grasveld voor het openluchtbad, ook wel ‘Het Beeld’. Al
direct na de start bleek, dat er andere scholen tussen
onze kinderen inschoven en wèg was mijn overzicht,
wèg lopen in de rij. Nog voor de spoorbomen bij Driehuis
was ik alle kinderen kwijt. Zelf liep ik met een moeder, die
21 jaar mijn vaste ‘wandelmaatje’ werd. Ieder jaar was ze
er bij. Tijdens het lopen kletsten en lachten we wat af.
In de loop der jaren zijn er diverse ouders bijgekomen en
vormden we een vaste club lopers. Al lopend ontstonden
er verschillende hilarische ideeën. Zoals het plan om de
Vierdaagse van Nijmegen te gaan doen. Alleen wilden
we wel enig comfort. Zo ontstond het idee om een
karretje van de Deka (toen nog Kijkgrijp) mee te nemen
en dat om te bouwen. De zwenkwieltjes zouden we
vervangen door wieltjes van een step en de bagagebak
moest uitgebroken worden en de voorkant losgemaakt,
zodat je benen er beter konden uitsteken. Een zeiltje

tegen de regen. Een koelkastje
onder in het karretje op butagas
was ook makkelijk. Kortom, er is
heel wat af gefantaseerd over
‘het karretje’. Eén van ons heeft
toch meegedaan aan de Vierdaagse van Nijmegen en gefinisht, weliswaar zonder ‘karretje’.
Ieder jaar kregen we bij de
intocht van de school een bosje
bloemen: duizendschoon. Helaas
houden die bloemen zo lastig
vast zonder papiertje aan de
onderkant door hun waterige,
slijmerige steel. En later de stank in huis. Wij bedachten
een alternatief: volgend jaar, een chrysant in een potje.
Er was altijd wel iemand met blaren, die behandeld
werden op het ‘koffieveldje’, halverwege de route.
Het volgende gebeurde. Eén van de moeders had blaren
onder haar voet. Op het koffieveldje werd de vrouw bij
de EHBO-post behandeld. Ze had helaas panty’s aan, die
uit moesten. We zagen de vrouw in een openstaand
EHBO-busje. Voorover, steunend op handen en knieën
met een man die haar panty’s tot over haar voeten
uittrok.
Uiteindelijk bereikten we de finish bij ‘het beeld’.
Daar trakteerde mijn wandelmaatje ons ieder jaar op
champagne (uit haar kerstpakket) en toastjes met haring.
Andere wandelmaatjes hadden ook hapjes en wijn
meegenomen. We hadden een feestje. De Avondvierdaagse werd afgesloten bij het (toen nog enige) Griekse
restaurant op Plein 1945.
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COLUMN TANGER ADVOCATEN

De vaststellingsovereenkomst bij ontslag
Een werkgever die de arbeidsovereenkomst van
een werknemer wil beëindigen, kan proberen met
een werknemer een vaststellingsovereenkomst te
sluiten. Dat is een overeenkomst waarin de voorwaarden van het ontslag zijn opgenomen. In deze
overeenkomst wordt bijvoorbeeld opgenomen per
welke datum het dienstverband eindigt en wat er
aan ontslagvergoeding wordt betaald.
Hieronder volgen een aantal belangrijke onderwerpen waarbij rekening moet worden gehouden.
Einddatum en opzegtermijn
Bij het bepalen van de einddatum wordt meestal de
opzegtermijn in acht genomen, maar dit kan ook
achterwege worden gelaten. In dat laatste geval
dient de werknemer wel een compensatie te krijgen
ter hoogte van het loon dat over de opzegtermijn
zou zijn ontvangen. De opzegtermijn wordt bepaald
door de vraag hoe lang de werknemer in dienst is,
maar ook door de vraag wat daarover is bepaald in
de arbeidsovereenkomst of eventuele cao.
Vrijstelling van werkzaamheden
De werkgever en werknemer kunnen afspreken dat
de werknemer wordt vrijgesteld van de verplichting
om werk te verrichten, bijvoorbeeld vanaf het moment dat de werknemer de vaststellingsovereenkomst heeft ondertekend of vanaf het moment dat
de werknemer het werk heeft overgedragen. Soms
wordt geen vrijstelling van werk afgesproken.

spaart met een snelle
vaststellingsovereenkomst. Hierdoor zal
hij vaak bereid zijn
de werknemer meer
aan te bieden dan
de transitievergoeding. Bovendien
is de rechtspositie
van de werknemer
vaak sterker dan die
van de werkgever,
bijvoorbeeld als er
Mr. Mitchel Schildwacht
geen wettelijke reden
is voor ontslag. Hierdoor is het verstandig om te
onderhandelen over de ontslagvergoeding.
WW-uitkering
Als een vaststellingsovereenkomst juridisch goed
is opgesteld, dan bestaat voor de werknemer de
mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een
WW-uitkering. Of ook echt een WW-uitkering wordt
uitgekeerd, is vaak afhankelijk van de specifieke
situatie.
Finale kwijting
Tot slot wordt in een vaststellingsovereenkomst
vaak een finale kwijting afgesproken. Dat betekent
dat de werkgever en de werknemer afspreken dat
zij niets meer van elkaar te vorderen zullen hebben. Dit is met name relevant voor de vraag of de
werknemer nog claims heeft op zijn werkgever,
bijvoorbeeld achterstallige bonussen, salarissen of
andere zaken. Ook is dit relevant voor de vraag of
een concurrentie- en/of relatiebeding blijft gelden.

Eindafrekening
Bij de eindafrekening kunnen afspraken worden
gemaakt over wat er nog betaald moet worden aan
de werknemer of wat er nog moet worden ingehouden. Vaak wordt afgesproken dat de opgebouwde
en niet opgenomen vakantiedagen worden uitbetaald en de vakantietoeslag. Verder kunnen afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld bonussen,
studie- of opleidingskosten.

De werknemer die te maken krijgt met ontslag en
een vaststellingsovereenkomst doet er dus goed
aan zich in een vroeg stadium juridisch te laten
adviseren. Alleen dan kan een goede onderhandelingspositie worden gecreëerd en kan een zo goed
mogelijke ontslagregeling worden afgesproken.

Ontslagvergoeding
Een belangrijk onderwerp is de ontslagvergoeding,
waarbij vaak aansluiting wordt gezocht bij de wettelijke transitievergoeding. In de praktijk blijkt echter
dat veel wordt onderhandeld over de ontslagvergoeding, omdat de werkgever tijd en kosten be-

m.schildwacht@tanger.nl
06-51797853

Velsen-Noord - Witte rook in Velsen-Noord. De leden van de FNV bij
papierfabriek Crown Van Gelder hebben hun zegen gegeven aan een
nieuwe cao. Zij stemden dinsdag unaniem in met een verbeterd eindbod
van hun directie.
Het bedrijf koos eieren voor zijn geld
nadat de vakbond afgelopen week in
een ultimatum dreigde met acties.
4% loon erbij
Daardoor krijgen de werknemers een
cao die loopt van 1 januari dit jaar tot
1 april 2023. De lonen stijgen met
3,5% (per januari 2022) en nog eens
0,5% (in januari 2023).
Drie jaar eerder stoppen
Verder kunnen oudere medewerkers
die zwaar werk doen drie jaar eerder
stoppen (RVU-regeling) en vult het
bedrijf het geboorteverlof aan tot

honderd procent.
Nu wél waardering
Esam Laassal, bestuurder FNV Procesindustrie: ‘Gelukkig zijn acties toch
niet nodig. Crown Van Gelder heeft
op tijd ingezien dat ze met wat
beters moesten komen. Uit het
nieuwe eindbod spreekt wél waardering voor de mensen.’
Bij Crown Van Gelder in Velsen-Noord
werken 250 mensen. Zij maken zo’n
200 verschillende papiersoorten voor
onder andere boeken, verpakkingen,
tassen, promotiemateriaal en
etiketten.

Nieuwe MRI in het RKZ is
sneller, stiller en ruimer
Regio - Na ruim 1,5 jaar voorbereidingen is op donderdag 19 mei de
nieuwe MRI op de afdeling Radiologie in het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ)
officieel in gebruik genomen. Begin februari werd het nieuwe apparaat al
het ziekenhuis in gehesen. De MRI is nu aangesloten, getest en volledig
in gebruik.

Tanger Advocaten N.V.
Altijd dichtbij & altijd bereikbaar

Alkmaar: 072-5312000
Haarlem: 023-5121400
Velsen: 0255-547820

te bewonderen. Buiten deze toplocaties zijn verspreid door het dorp
op tal van plaatsen galeries ingericht. Op de flyers, die bij elke
locatie ruim voor handen zijn, is de
kunstroute met de namen van de
kunstenaars goed in beeld
gebracht. Via een QR-code kan men
de route ook met de iPhone
downloaden.
Nieuw dit jaar is de organisatie van
een Multi Cultureel Festival voor
jong en oud met muziek, theater,
workshops en een kennismakingsmarkt. Dit speelt zich vooral af in en
rond de Oude Kerk.
Zaterdag 11 juni tijdens het KIS
festival is Spaarndam het episch
centrum van poëtisch Nederland.
De topdichters Lucas Hirsch, Erik
Jan Harmens, Fred Papenhove, John
Schoorl, Bas Belleman en de Haar-

De beelden van de nieuwe MRI zijn beter en scherper dan die van zijn voorganger.
Foto: aangeleverd

Het Haarlemse duo ’The Stomp
Brothers’ zal de middag muzikaal
opluisteren.

Een MRI maakt scans van organen en
weefsels. Elke dag gebruiken ongeveer 20 tot 25 patiënten de MRI in
het RKZ. Afdelingsleider Radiologie
Robert Nanne: ,,Met deze MRI
beschikken we over de allernieuwste
technieken. We kunnen daardoor in
het RKZ een breed scala van MRI
onderzoeken aanbieden op hoog
niveau. Deze MRI is niet alleen sneller
en stiller, maar is ook nog eens veel
ruimer voor de patiënt ten opzichte
van de vorige versie. Tevens
beschikken we als eerste ziekenhuis
in Nederland over een infotainmentsysteem. Dit is een systeem waarmee
de patiënt tijdens het onderzoek een
film kan kijken via een beeldscherm
en geluidsinstallatie. We doen er
zodoende alles aan om het onderzoek op een prettige manier te laten
verlopen.’’

De website www.kunstinspaarndam.nl geeft een mooi overzicht van alle activiteiten gedurende
KIS in Spaarndam. Een Spaarndam
dat met recht deze dagen de culturele hoofdstad van Kennemerland
genoemd mag worden.

Betere beelden
Radioloog Suzanna van Veen: ,,De
beelden van de nieuwe MRI zijn
beter en scherper dan die van zijn
voorganger. Met slimme software
kan de nieuwe MRI bewegingen
beter wegpoetsen. Door bijvoor-

KIS, kunst in Spaarndam, op 11 en 12 juni
Spaarndam - De schone kunsten en
Spaarndam verhouden zich altijd
prima tot elkaar: het dorp inspireert,
activeert en is ook een geweldig
decor waarbinnen optredens en
exposities extra tot hun recht
komen.
De organisatoren van KIS geven in
het weekend van 11 en 12 juni alle
ruimte aan beeldend kunstenaars,
muzikanten en dichters uit
Spaarndam en de wijde omgeving.
Het thema van het culturele festival
is dit jaar verbinding. Spaarndam is
de afgelopen jaren behoorlijk
gegroeid, dus aan beide zijde van
het Spaarne vinden de activiteiten
plaats, zodat de nieuwe en oude
inwoners elkaar kunnen
ontmoeten. In het Rijnlandshuis,
woonbotenlocatie De Laars, het
Dorpshuis, De Kerk, Fort Zuid en
het Gemaal zijn ook dit jaar weer
prachtige exposities en optredens

Leden FNV unaniem akkoord
met cao Crown Van Gelder

lemse stadsdichter Joshua Baumgarten zullen dan vanaf 14.00 uur in
het amfitheater direct achter Fort
Zuid een literair optreden
verzorgen.
Rocklegende Frank Kraaijeveld leest
voor uit ‘Be Frank’, een boek dat hij
onlangs schreef over zijn leven met
de Bintangs en uiteraard gaat hij het
publiek verblijden met een aantal
songs.

beeld ademhaling en andere kleine
bewegingen zijn beelden soms
verstoord. De software zorgt ervoor
dat deze ruis zo min mogelijk is en de
beelden zo compleet mogelijk
worden.’
Siemens
De nieuwe MRI van het RKZ is geleverd door Siemens Healthineers. De
scanner is voorzien van een verrijdbaar onderzoeksbed waarmee patienten naar de MRI-scanner gereden
kunnen worden. Patiënten worden
vanaf datzelfde bed ook gescand.
Patiënten die in een ziekenhuis bed
liggen hoeven nu nog maar één keer
overgeschoven te worden, wat zowel
voor de patiënt als voor de laborant
prettiger is.
Daarnaast is de scanner voorzien van
Biomatrix technologie. Dit is een
techniek die automatisch rekening
houdt met de fysieke eigenschappen
patiënten, waaronder het meten van
de ademhaling. Hierdoor is het
instellen van de scanner makkelijker
voor de medewerkers van de afdeling Radiologie.
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DINSDAG 7 JUNI

Stadsschouwburg Velsen: Släpsticks
met The Roaring Twenties, hilarische
sketches en muzikale kolder, 20.15
uur. www.stadsschouwburgvelsen.
nl. Foto: aangeleverd

De kledingbeurs in Het Kruispunt
Velserbroek is vandaag gesloten.

ZATERDAG 4 JUNI

Filmtheater Velsen: 11.00 uur
Downton Abbey (9+, zie aangeleverde foto); 14.00 uur Lunana, A Yak
in the Classroom (AL); 17.00 uur
Louis (AL) en 20.00 uur Everything
Everywhere All at Once (12+). www.
filmtheatervelsen.nl.

Open repetitie-avond Popkoor
Decibel van 20.00-21.30 uur in de
aula van het Ichthus Lyceum in Driehuis. 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.
VRIJDAG 3 JUNI

Filmtheater Velsen: geen film
vanwege theaterprogramma
Släpstick – The Roaring Twenties

Kofferbakmarkt van 08.00 tot 16.00
uur op Plein 1945 in IJmuiden. Info
via telefoonnummer 0255 533233 of
06 10475023. Noteer alvast de
volgende data: 16 juli, 30 juli, 20
augustus, 17 september en 8
oktober. Foto: Erik Baalbergen

Dubbel6Kamp in sporthal Zeewijk
en op de velden van DKV. Vandaag
voor groep 3, 4 en 5, morgen voor
groep 6, 7 en 8. Beide dagen 08.0016.30 uur.

Publieksdag op Forteiland IJmuiden.
Zie www.forteilandijmuiden.com
voor meer informatie. Foto:
aangeleverd
MAANDAG 6 JUNI

Kunstroute Velsen: zie 4 juni.

Haarlemse Luilakmarkt Raamvest en
Raamsingel van 16.00 tot 02.00 uur.

Dubbel6Kamp zie zondag.
Rondleiding langs en door de
bunkers van de batterijen Olmen en
Heerenduin, 19.00-21.00 uur.
Aanmelden en info: www.bunkermuseum.nl.
Klaverjassen bij IJVV Stormvogels,
20.00 uur. Aanmelden:
06-50923741.

Het Bredaas Saxofoonduo Bert Haan
en Laetitia Hage spelen muziek van
Telemann, Michans, Bozza, Glass, Ad
de Jong, Kapustin, Heiniche en
Conesson in ‘t Mosterdzaadje, 20.00
uur. www.mosterdzaadje.nl. Foto:
aangeleverd

Visdag voor mensen met een beperking aan het Noordzeekanaal in
Velsen-Zuid, 10.00-13.00 uur Info:
info@smwn.nl. Foto: aangeleverd
Kunstroute Velsen: dertig kunstenaars nemen deel aan deze eerste
editie. Ateliers 3 dagen open van
12.00 tot 17.00 uur. Informatie:
www.beeldendkunstenaarsvelsen.
nl. Zie ook de kaart met deelnemers
in de Jutter|Hofgeest van vorige
week op www.jutter.nl.
Zee- en Havenmuseum zie onder
exposities. Vandaag extra: maritieme foto- en kaartenruilbeurs.
Trefpunt voor liefhebbers van
koopvaardij en visserij. De ruilbeurs is gratis na betaling van
entree (museumkaart en vrijkaart
geldig).
Stadsschouwburg Velsen: DSG Dans
- De Wereld Rond, 16.00 uur. . Een
spetterende eindshow, waar de
dansers een heel jaar voor hebben
getraind. www.stadsschouwburgvelsen.nl.
.
ZONDAG 5 JUNI

Kunstroute Velsen: zie 4 juni.

High Tea door leerlingen Vellesan
College in buurthuis Het Terras in
Santpoort-Noord. Met optreden
Cock Zwanenburg. Info: cluistra@
welzijnvelsen.nl of 023-3031228. De
kosten bedragen € 7,50 per
persoon. Tijd: van 14.30 tot 16.30
uur.
WOENSDAG 8 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.

Biomarkt in de Haarlemmer Kweektuuin, Kleverlaan 9, 10.00-15.00 uur.
Filmtheater Velsen: geen film
vanwege theaterprogramma DSG
Dans – De Wereld Rond

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: 11.00 uur
Lunana, A Yak in the Classroom (AL,
zie aangeleverde foto); 14.00 uur
Louis (AL), 17.00 uur Downton
Abbey: A New Era (9+) en 20.00 uur
Everything Everywhere All at Once
(12+). www.filmtheatervelsen.nl.
Rummikubdrive Senioren Vereniging Velsen van 13.30 tot circa 16.30
uur in De Hofstede in Velserbroek.
Aanmelden: 06-55847976 of via de
website https://svvelsen.nl/.

Start voorverkoop nieuwe seizoen
Stadsschouwburg Velsen om 12.00
uur. Dat kan online via stadsschouwburgvelsen.nl, telefonisch
(tel. 0900-1505, ma t/m zo 11.00 20.00 uur, € 0,45 p/m) en aan de
theaterbalie tijdens openingstijden
van het theater. Mocht je vragen
hebben, bel 0900-1505 (€ 0,45 p/m)
of info@stadsschouwburgvelsen.nl.
Foto: Bos Media Services
Buitenspeeldag op het schoolplein
en grasveldje bij basisschool de
Hoeksteen in Velserbroek, van 13.00
tot 14.00 uur spelletjes op het
niveau van groep 1 t/m 4, van 14.30
tot 15.30 uur voor groep 5 t/m 8. En
op schoolplein De Klipper en De
Vuurtoren in IJmuiden van 14.00 tot
17.00 uur.
DONDERDAG 9 JUNI

Online informatieavond over glasvezel in Santpoort-Noord vanaf
19.30 uur. Meer informatie en
aanmelden via deltanetwerk.nl.
Open repetitie-avond Popkoor
Decibel zie 2 juni.
EXPOSITIES

Pianist Tobias Borsboom speelt
muziek van muziek Franz Schubert
in ’t Mosterdzaadje, 15.00 uur. www.
mosterdzaadje.nl.

Zee- en Havenmuseum is open
zaterdag-, zondag- en woensdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur.
Zondag 5 juni gesloten, maandag 6
juni extra open. 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.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.
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.
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 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, Duinstraat 4,
1975 DC IJmuiden; www.visserhallen.nl.
Dichter/fotograaf Caitlin Mosterd
exposeert in de maand juni en juli in
de Bibliotheek van IJmuiden.

Chris Pettersson nieuwe directeur-bestuurder Velison Wonen
Velsen - Per 1 augustus 2022 start bij
Velison Wonen Chris Pettersson als
nieuwe directeur-bestuurder. Hij
volgt Eric van Kaam op, die vanwege
gezondheidsredenen genoodzaakt is
een stap terug te doen.
Chris (47) is geen onbekende in de
volkshuisvesting; hij werkte de afgelopen vijf jaar als regiomanager bij
Ymere (Amsterdam), en werkte
daarvoor in diverse leidinggevende
functies bij De Alliantie (Hilversum),
WBV Vecht en Omstreken (Breukelen) en wonenCentraal (Alphen
aan de Rijn).
De Raad van Commissarissen is

verheugd over zijn komst. RvC voorzitter Marc Zonneveld: ,,Met de
aanstelling van Chris geloven wij de
beste persoon te hebben aangetrokken om het door Eric zo voortvarend ingezette traject naar vernieuwing en de verdere totstandkoming
van de ondernemingsstrategie van
Velison Wonen, verder vorm te
geven. Wij hebben er het volste
vertrouwen in dat Chris de transitie
van de corporatie en de contacten
met Huurdersraad, gemeente en
andere belanghebbenden uitstekend
zal kunnen invullen.”
Foto: aangeleverd
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VVD Velsen kiest voor Cas
Schollink en Jeroen Verwoort
Velsen - De fractie van VVD Velsen heeft Cas Schollink benoemd tot fractievoorzitter. Tevens gaat Jeroen Verwoort de formatie in als kandidaatwethouder namens VVD Velsen.
en sinds 2018 is hij wethouder van
onder meer economische zaken &
havens, financiën en kunst & cultuur.
Ook is hij actief binnen de VVD
Bestuurdersvereniging. Bij de verkiezingen van 2018 en 2022 was Jeroen
lijsttrekker. VVD Velsen gaat vol
vertrouwen de formatie in om ook de
komende bestuursperiode het liberale
geluid zowel in de raad als in het
college te laten horen.

Cas Schollink. Foto: Mark Sassen

Cas kwam in 2018 in de gemeenteraad
namens de VVD. In 2020 nam de
25-jarige Santpoort-Noorder het fractievoorzitterschap over van Bas
Koppes. In de raad hield hij zich onder
meer bezig met Ruimtelijke Ordening.
Jeroen is vanaf 2013 actief binnen
VVD Velsen. Van 2014 tot 2018 was hij
fractievoorzitter in de gemeenteraad

Lotte Vermeer (links) met Floortje Dessing en Guido Keff tijdens de presentatie van het boek Lots Of Vega. Foto: Bos Media Services

Lotte Vermeer leert je koken
met wat je al in huis hebt
Jeroen Verwoort. Foto: Mark Sassen

Zesde Santpoort Food Festival
Santpoort - Op vrijdag 10 en
zaterdag 11 juni vindt de zesde editie
van het Santpoort Food Fest plaats.
Op het plein aan de Broekbergerlaan
staan van 17.00 tot 23.30 uur diverse
foodtrucks en kraampjes van lokale
ondernemers met veel lekkers.
Bezoekers kunnen in een relaxte

setting komen genieten van de vele
hapjes en drankjes. Op vrijdagavond
zorgt de band Full Count voor de
muzikale omlijsting, zaterdag draait
een DJ passende
achtergrondmuziek.
Het evenement is gratis toegankelijk.

Zondag 2 Waterloo kampioen
Driehuis - Het team Zondag 2 van voetbalvereniging Waterloo is kampioen
geworden van de zevende klasse. Het gebeurde tot nu toe deze eeuw slechts
sporadisch dat een team van de Driehuizer voetbalvereniging daarin slaagde.
Kenmerkend aan het team is dat veel spelers er al heel wat jaren lid zijn, waardoor het een hechte vriendenploeg is geworden. Overigens is dit het enige
zondagsteam van Waterloo, maar omdat het in de reserveklasse speelt, mag
het niet als Waterloo 1 aangeduid worden. Dat in het afgelopen weekeinde de
kampioensschaal in de wacht werd gesleept, was uiteraard reden voor een
feestje. Foto: aangeleverd

GGD-onderzoek over eenzaamheid
Regio - GGD Kennemerland voert
momenteel een onderzoek uit rond
het thema eenzaamheid. Uit eerder
onderzoek blijkt dat bijna de helft
van de volwassen inwoners in de
regio Kennemerland eenzaam is. De
organisatie wil graag weten in
hoeverre mensen eenzaamheid
herkennen en bespreekbaar maken.
Het gaat zowel om mensen die zelf
eenzaam zijn, als om mensen die in
hun directe omgeving iemand
kennen die eenzaam is. Signaleren

en bespreken zijn de belangrijke
eerste stappen in de aanpak van
eenzaamheid. Met de antwoorden
kan GGD Kennemerland gemeenten
en samenwerkingspartners adviseren
over de aanpak van eenzaamheid. De
vragenlijst is verzonden naar mensen
die zich in het verleden aangemeld
hebben voor deelname aan het
online panel van GGD Kennemerland. De resultaten van het onderzoek worden op groepsniveau naar
de deelnemers teruggekoppeld.

IJmuiden - Het stimuleren van vegetarisch eten, bereid uit pure – dus
onbewerkte – ingrediënten, vormt de kerngedachte die Lotte Vermeer
(1984) dreef om haar kookboek Lots of Vega te schrijven. Door het plotseling uitvallen van haar werk als zelfstandig kok zag ze vorig jaar een
kans om deze lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan. Het zou
geen gemakkelijk traject worden, maar het resultaat is nu een feit. Een
bijna driehonderd pagina’s tellend kookboek waarin de IJmuidense niet
alleen honderd vegetarische recepten gedetailleerd beschrijft, maar ook
stapsgewijs de basishandelingen voor veelgebruikte maaltijdonderdelen
toelicht en handige tips en trucs voor in de keuken deelt.
Door Raimond Bos
De boekpresentatie vond vorige
week woensdagmiddag plaats bij
Basecamp IJmuiden. Op tafel staan
diverse door Lotte bereide lekkernijen, zoals een bonendip met champignon- en notencrumble en plakjes
komkommer met daarop stukjes
zeewier en ingemaakte rode ui. Bij de
schaal met Hollandse edaname
boontjes schreef ze op het kaartje:
‘peul niet opeten’, met een knipogend gezichtje erbij. Het is
misschien veelzeggend dat die
toelichting nodig is. Lotte serveert
gerechtjes die dichtbij de natuur
staan, terwijl veel mensen juist
steeds verder vervreemd lijken te zijn
van het voedsel dat eigenlijk zo
vanzelfsprekend zou moeten zijn. Ze
is dan ook niet zomaar een kok, ze is
daarnaast ook plantaardig inspirator.
Wat? ,,Ik inspireer mensen en
bedrijven over wat ze kunnen doen
met planten in de keuken. Dan heb ik
het over groenten, peulvruchten,
granen en noten.’’
‘Ik liep emotioneel vast’
Het schrijven van een eigen vegetarisch kookboek was al langere tijd
een wens van Lotte. In de coronatijd
greep ze haar kans en begon ze te
schrijven en te fotograferen. Om het
boek financieel mogelijk te maken,
startte ze een crowdfundactie. Het
doel was aanvankelijk om het boek in

de zomer van 2021 te kunnen
presenteren, maar dat liep allemaal
anders. Lotte: ,,Er kwam een nieuwe
lockdown en ik merkte dat ik het er
moeilijk mee had. Ik miste het sociaal
contact en ik voelde de angst voor
het virus bij mensen. Ik merkte ook
dat ik vooral met het boek bezig was
geweest en daardoor niet de tijd
nam om me met mezelf bezig te
houden. Daardoor liep ik emotioneel
vast. Ik heb het boek toen een tijdje
weggelegd.’’ Toen Lotte na verloop
van tijd weer voldoende energie
kreeg om verder te gaan, kwam het
project door een ontmoeting met
Floortje Dessing in een stroomversnelling terecht.
Keff & Dessing Publishing
Bij het grote publiek is Dessing
vooral bekend van de reisprogramma’s die ze maakt en de boeken die
ze zelf publiceerde. Minder bekend is
dat ze – samen met zakenpartner
Guido Keff – ook een kleinschalige
duurzame uitgeverij runt. Bovendien
probeert ze zelf zo veel mogelijk als
vegetariër te leven. Voor haar
verjaardag werd ze door een vriendin
verrast met een etentje, waarbij Lotte
kookte. ,,Ik wist, toen ik het klaarmaakte, nog niet voor wie dat was’’,
onthulde Lotte tijdens de boekpresentatie. In het persoonlijk contact
dat vervolgens tussen de twee
vrouwen ontstond, kwam het kookboekproject ter sprake. Floortje zag

er direct een potentiële samenwerking in, maar Guido was niet overtuigd. Hij zat even niet te wachten op
een nieuw boekenproject. Guido: ,,Ik
wilde het eerst wel eens zien. Toen ik
dat eenmaal had gedaan, wist ik:
wow, die vrouw kan koken!’’
Alle foto’s opnieuw
Floortje schreef het voorwoord voor
het boek, maar was bij het maakproces nauwelijks betrokken. ,,Vrij
kort nadat de deal rond was, moest ik
weer het land uit voor mijn reisprogramma’s. Ik heb tussentijds dus
niets van het boek gezien. Nu komt
ook voor mij dus alles samen.’’ Een
vertragende factor was dat al het
fotografiewerk opnieuw gedaan
moest worden. Lotte: ,,Ik had de
meeste foto’s overbelicht genomen,
terwijl het voor een kookboek juist
beter is om ze onderbelicht te nemen
en ze dan eventueel na te bewerken.
Ook is bij fotografie voor een kookboek de food-styling van belang en
die kon beter.’’ Handig is dat bij de
recepten ook aangegeven is hoelang
je een gerecht in de koeling kunt
bewaren en of het geschikt is om in
te vriezen. Van eenpansgerechten en
soepen tot vegetarische burgers en
complete ovenschotels, alles staat
erin. Als moeder van twee kinderen
in de basisschoolleeftijd weet Lotte
als geen ander hoe weinig tijd er
soms is om in de keuken te staan.
,,Daarom wil ik op doordeweekse
dagen binnen een kwartier een
lunch en binnen een half uur een
avondmaaltijd op tafel toveren. Mijn
tip: gooi nooit eten weg. Het kan een
goede basis voor de volgende dag
zijn.’’
Meer weten of het kookboek van
Lotte Vermeer bestellen? Kijk op
www.lotsofvega.com voor uitgebreide informatie.

Zomeravondbridge bij Bridgevereniging Velsen
Santpoort - Vanaf 7 juni kunt u 12
dinsdagavonden komen bridgen bij
Bridgevereniging Velsen, Velserhooft,
ingang Valckenhoeflaan (50 meter
van station Santpoort-Noord). Inloop
en na-inschrijving vanaf 19.00 uur en
ze starten om 19.30 in drie lijnen. Er

worden slechts 6 rondes gespeeld,
dus alle tijd voor een gezellig praatje
tussendoor. De avonden vinden
plaats in een ongedwongen sfeer en
zijn daardoor ook geschikt voor
bridgers die net hun eerste of
tweede cursus hebben afgerond. De

kosten zijn € 6,00 per paar. Bij
inschrijving en betaling voor 12
avonden €60,00. De drankjes zijn
zeer vriendelijk geprijsd (koffie/thee
€1,00).
Voor inschrijving en meer informatie
bvvelsen1@gmail.com.
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Zee- en Havenmuseum voor een
leuke middag met Pinksteren
IJmuiden - Het Zee- en Havenmuseum is het komende pinksterweekend geopend op zaterdag 4 juni
en extra geopend op maandag 6 juni
(2e pinksterdag). Beide middagen
van 13.00 tot 17.00 uur. Zondag 5
juni (1e pinksterdag) is het museum
gesloten.
In de expositie ‘Werken op en aan het
Noordzeekanaal’ in de loodsenzaal
zijn op een groot tableau veel leuke
weetjes te vinden over het kanaal en
op digitale fotolijsten veel foto’s. In
de filmzaal draait de film ‘Noordzeekanaal geschiedenis en ontwikkeling’.

(Groot)ouders met kinderen kunnen
met een leuke speurtocht of een
escapespel door het museum lopen.
Of loop door het museum met de
nieuwe audiotour en beluister de
spannende scheepsverhalen (neem
smartphone/oortjes en/of koptelefoon mee). Sluit de middag af met
een drankje in het gezellige museum
café. De museumkaart is geldig. Op
de website staan alle actuele bezoekregels en verdere informatie.
Adres: Havenkade 55 in IJmuiden,
telefoon 0255 538007.

In de jaren 60 en 70 beleefden we roerige tijden. Fotocollage: aangeleverd

HGMK blikt terug op de jaren 60
Regio - In de jaren 60 en 70
beleefden we roerige tijden. De
summer of love, hippies, provo’s,
kabouters en andere subculturen
droegen bij aan veel maatschappelijke veranderingen. De Dam en het
Spui in Amsterdam waren het
middelpunt, maar ook in de
IJmond waren er veelvuldig relletjes, demonstraties en

krakersprotesten.
Paul J. Frankuizen van Die beleefde
veel daarvan aan den lijve en
vertelt erover in een persoonlijke
terugblik op donderdag 2 juni bij
Historisch Genootschap Midden
Kennemerland. Wat ging er goed
en welke weerstanden moesten
overwonnen worden? Wat is er
behouden en wat is verloren

gegaan? Wat was er uniek en wat is
van alle tijden?
Het belooft een avond te worden
waarin de discussie met het publiek
niet uit de weg gegaan zal worden!
Donderdag 2 juni, Huis van
Geschiedenis, Noorderwijkweg 2a
in Beverwijk, aanvang 20.00 uur.
Entree €5,–, HGMK-leden gratis.

Veel tekenbeten in
tuin gemeld in kustgebieden
Regio - Geen leuke gedachte, maar jaarlijks worden naar schatting 500
duizend tekenbeten opgelopen in de tuin. Uit een analyse van tekenbeetmeldingen via Tekenradar.nl blijkt dat vanuit elke gemeente
meldingen uit de tuin komen. Uit de kustgebieden zelfs meer dan gemiddeld. Om erachter te komen waar in de tuin hoeveel teken zitten zoekt
Wageningen University 30 tuintekentelteams die van 11 tot en met 19
juni in hun tuin teken gaan vangen.

Tuintekenbeten in de Randstad in de periode 2012 tot en met 2022.
(Bron: Tekenradar.nl)

Het is nog volledig onduidelijk waar
de teken in de tuin zich bevinden.
Zitten ze in het gras? In de borders?
In de moestuin? En hoeveel teken
zijn er per vierkante meter? De Tuintekentelling van 11 tot en met 19 juni
moet antwoord bieden op die

vragen.
Arnold Van Vliet, coördinator van
Nature Today en bioloog aan Wageningen University: ,,We zoeken vrijwilligers met een tuin, door heel
Nederland. Liefst een tuin waar al
eerder teken zijn aangetroffen. Wij

selecteren de aanmeldingen op type
gebied en type tuin. Voor het onderzoek hebben we 30 tuintekentelteams nodig. De teams krijgen een
tekenvangkit en voordat ze daadwerkelijk teken gaan vangen en tellen,
krijgen zij instructie van onderzoekers van Wageningen University.
Aanmelden kan tot en met 29 mei via
NatureToday.com.”
Tekenvangkit
Ieder team krijgt gratis een tekenvangkit. Die kit bestaat uit onder
andere een wit doek, een pincet,
reageerbuisjes met alcohol en een
loepje.
Van Vliet: ,,Het witte doek is een
variant op de doeken die wij in ons
onderzoek gebruiken. Op wit doek
kun je de teken goed zien. Het
reageerbuisje is voor de gevangen
teken. Deze worden met de post naar
ons gestuurd. Per type gebied en per
type tuin registreren wij hoeveel
teken er gevonden zijn en in welk
levensstadium de teken zich
bevinden. Met de uitkomsten van
het onderzoek verwachten we dat
we mensen beter kunnen informeren
over de aanwezigheid van teken in
de tuin. Hiermee kunnen zij zich
beter beschermen tegen de ziekte
van Lyme en tekenencefalitis.”
Mensen die een tekenbeet hebben
opgelopen, kunnen deze melden via
Tekenradar.nl. Sinds dit voorjaar
kunnen mensen ook wekelijks
aangeven of ze wel of niet gebeten
zijn zodat we beter kunnen
aangeven of de kans op een tekenbeet stijgt of daalt.”

Mentale gezondheid is het thema van de expositie. Foto: aangeleverd

Poëzie-fotografie expositie in
de Bibliotheek
IJmuiden - Dichter/fotograaf Caitlin Mosterd exposeert in de maand juni
en juli in de Bibliotheek van IJmuiden. Deze poëzie-fotografie expositie
snijdt een onderwerp aan waar de afgelopen 10-15 jaar al meer over
gesproken wordt dan in de jaren daarvoor, maar wat velen nog steeds
niet onder ogen willen zien en waar maar weinig over durven te praten
door het taboe dat er nog steeds op heerst: mental health, ofwel mentale
gezondheid..
Taboe doorbrekend
Problemen met je mentale gezondheid is iets wat iedereen kan overkomen. In een maatschappij waar
succes en prestaties leveren de druk
enorm opvoeren, wordt onze
mentale gezondheid in het nauw
gedreven. Steeds meer mensen
krijgen te maken met psychische
klachten, helemaal door (de
gevolgen van) de coronacrisis. Maar
vanwege het taboe wordt er nog
steeds te weinig (openlijk) over
gesproken. Zeggen dat je naar de
psycholoog/psychiater gaat, zou net
zo normaal moeten zijn als zeggen
dat je naar de fysiotherapeut, tandarts of huisarts gaat. Alle vormen van
gezondheid doen er toe en niemand
zou zich ervoor hoeven te schamen

dat hij/zij/hen klachten ervaart van
welke aard dan ook.
Ode aan de helden
Deze tentoonstelling biedt mensen
die geen/weinig ervaring hebben
met het onderwerp een kijkje in de
gedachten, gevoelens en ervaringen
van personen die worstelen/hebben
geworsteld met mentale klachten.
Maar deze expositie is vooral een ode
aan iedereen die er middenin zit:
Jullie zijn helden! Blijf doorzetten,
want iedereen heeft het recht om
geholpen te worden!

Kijk voor meer nieuws

www.

De poëzie is geschreven door C.
Mosterd. De fotografie is gedaan
door L. Jepma, M. de Jong, B. van
Veen, F. Mosterd en C. Mosterd.

Kijk voor meer nieuws op:

www.

