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IJmuiden - In vroeger dagen was de Nederlandse vlag niet rood-wit-blauw, maar oranje-wit-blauw. We hebben het dan 
over de tijd van de tachtigjarige oorlog, de tijd waarin Willem van Oranje Nassau bij velen geliefd was. De kleuren wit 
en blauw zijn ontleend aan zijn uniform en het oranje aan zijn naam. Later werd de oranje kleur in onze vlag vervangen 
door rood, maar van het oranje hebben we nooit helemaal afscheid genomen. Ook vandaag hangt het oranje weer 
letterlijk boven, namelijk boven de straten van menig woonwijk in het land. Zo ook hier in de Jacob van Heemskerk-
straat, waar de bewoners er zo te zien al helemaal klaar voor zijn om het Nederlands elftal naar de overwinning te 
begeleiden. Zondagavond speelt Oranje in Amsterdam de eerste wedstrijd tegen Oekraïne. Foto: Erik Baalbergen

Het feest kan beginnen!

Poseren kunnen (van links naar rechts) Antoine, Kimberly, Chantal, Danny, Daisy en Aron inmiddels wel. *Iedereen heeft een Covid 
sneltest gehad. Foto: Ingeborg Baumann

IJmuiden - Het was zaterdag 5 juni 
een beetje rare dag. Na verzengende 
hitte en een forse regenbui was het 
ronduit frisjes. Wel een heerlijke dag 
om eens �jn te gaan shoppen en dat 
was te zien in de winkelstraten. Op 
het Marktplein ontstond na 13.00 uur 

zelfs een bescheiden oploopje 
omdat prominent voor de nieuwe 
conceptstore van ons aller Kimberly, 
waarover later meer, een vijftal 
ex-kandidaten van Married At First 
Sight gezellig aan het kletsen waren. 
Dit ter gelegenheid van het feit dat 

Kimberly Blomvliet A Lovely Day 
overnam en het concept uitbreidde 
met kleding en een ko�ebar onder 
de naam Moani Conceptstore.

Benieuwd naar het hele verhaal? 
Lees verder op pagina 6

MAFS op het Marktplein

Velsen - Het bestuur van de stichting 
Pierloop Velsen heeft, in samen-
spraak met het organisatiecomité, 
besloten de Pierloop voor dit jaar af 
te gelasten.
Onzekerheid over de Covid-19 situ-
atie en mogelijk extra te nemen 
maatregelen in september rondom 
het parcours maken het lastig en 
wellicht onmogelijk om op een 

vertrouwde en veilige manier het 
hardloopevenement te organiseren. 
Ook dit jaar heeft het bestuur de 
conclusie getrokken om alle energie 
te steken in de organisatie van een 
Pierloop Velsen in 2022. Deze staat 
nu gepland op zondag 11 september 
met start en �nish nabij het Leonardo 
Hotel IJmuiden Seaport Beach (voor-
heen Apollo).

Ook dit jaar geen Pierloop

Santpoort - Een bijzondere prestatie 
van Rita 94 uit Santpoort. De bijna 
achttien jaar oude melkkoe van boer 
Paul Dijkzeul heeft de magische 
grens van 120.000 kilogram melkpro-
ductie doorbroken. Het gebeurt 
maar heel weinig dat koeien gedu-
rende hun leven zo’n grote melkpro-
ductie realiseren. De Nederlandse 
Melkveehouders Vakbond NMV 
spreekt van een enorme prestatie 
van een topkoe. De Santpoortse boer 
Dijkzeul is bijzonder trots. Niet alleen 

de omvang van de melkproductie is 
bijzonder, de melk van Rita 94 bevat 
ook nog eens een extreem hoog 
percentage vet en eiwit en ook dat is 
zeldzaam. Volgens de boer is deze 
koe voor het melken altijd als eerste 
binnen. Als de melkproductie stopt, 
kan de koe te midden van haar 
jongere soortgenoten op de boer-
derij genieten van haar oude dag. 
Rita 94 zette in de loop der jaren ook 
nog eens vijftien kal�es op de 
wereld.

Rita 94 bereikt 120.000 liter-grens

Het gebeurt maar heel weinig dat koeien gedurende hun leven zo’n grote 
melkproductie realiseren. Foto: archief
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Draag voor 1 juli 2021 kandidaten voor
Die verdient een lintje!

Beach Busters

Kent u iemand in Velsen die een lintje ver-
dient? Bijna iedereen kan deze vraag met 
‘ja’ beantwoorden, want overal in Neder-
land zetten mensen zich in voor vele doe-
len. 
 
Wie zich jarenlang op bijzondere wijze in-
zet voor de samenleving kan in aanmerking 
komen. Denk aan vrijwilligers die actief zijn 
in bijvoorbeeld het jeugdwerk, voor de kerk, 
op sportgebied, in de gezondheidszorg of op 
een ander terrein. Vergeet niet de  mensen 
die voor hun werk geruime tijd  iets bijzon-

ders doen waar de hele samenleving wat aan 
heeft. 

Volgend jaar een Koninklijke onderschei-
ding? Dien voor 1 juli uw aanvraag in
Voordat een lintje wordt toegekend, gaat er 
heel wat tijd voorbij. Wie iemand wil voor-
dragen voor de lintjesregen van 2022  moet 
het verzoek insturen voor 1 juli 2021.

Meer informatie bij de afdeling kabinets-
zaken: kabinetszaken@velsen.nl  of 0255-
567200. Meer informatie ook op lintjes.nl 

Op de eerste stranddagen van het jaar waren 
de Beach Busters in Velsen van de partij. De 
Beach Busters willen strandbezoekers op een 
vrolijke en positieve manier bewust maken 
van de gevolgen van zwerfafval. In hun op-
vallende outfi ts ruimden ze samen met kin-
deren zwerfafval op en deelden ze vuilzakjes 

uit aan bezoekers. Hiermee konden zij afval 
naar de prullenbakken brengen. Deze ‘Ne-
derland Schoon’ zakjes staan in Velsen bij 
elke strandopgang en kunnen bezoekers gra-
tis pakken. Veel bezoekers wisten dat of had-
den zelf al een vuilniszak meegenomen.

‘Een schoon  strand ligt voor het oprapen’

www.taalhuisijmond.nl

Voor ‘t zelfde geld

Meer informatie of aanmelden?  

• Contactpersoon: Zoë Schultz  

• 06 50169995  

• taalhuis@bibliotheekvelsen.nl 

‘Voor ‘t zelfde geld’ wordt gegeven op dinsdagochtend in Bibliotheek Velsen.  

Een docent geeft les over geldzaken. Je krijgt ook persoonlijke hulp van een 

geldmaatje. De eerste workshop is op 12 oktober. Word ook slim met geld! 

Velsen

Vind je brieven soms 
moeilijk te begrijpen? 

Hoe breng je je 
administratie op orde?

Wil je goed met je  
geld omgaan? 

Hoe kan je geld 
besparen?

Iedereen kan het leren. 
Jij ook!  

Wil je beter worden in het op orde houden van jouw papieren en geldzaken?  
Geef je dan op voor de gratis bijeenkomsten ‘Voor ‘t zelfde geld’.

Wilt u weten welke aanvragen er zijn ge-
daan voor bijvoorbeeld een dakkapel, een 
kapmelding, een evenementenvergunning 
of een gehandicaptenparkeerplaats? De 
gemeente deelt deze informatie met een 
bekendmaking. De gemeente laat ook we-
ten welke besluiten zij over een verorde-
ning of een bestemmingsplan neemt.

In de begroting 2021 is opgenomen dat van-
wege bezuinigingen publicaties van o�  ciële 
bekendmakingen moeten versoberen. Daar-
om vindt u in De Jutter/De Hofgeest  vanaf 
1 juli een beknopter overzicht van de o�  ciële 
bekendmakingen.

Inschrijven e-mailservice
Wilt u uitgebreid  op de hoogte blijven van be-
kendmakingen in uw buurt? Dan kunt u zich 
inschrijven voor een e-mailservice. U geeft 
aan over welke bekendmakingen en over wel-
ke buurt u een e-mail wilt ontvangen. Zodra 
de gemeente een bekendmaking publiceert 
op Overheid.nl ontvangt u automatisch een e-
mail hierover. Met deze handige service hoeft 
u dus niet meer zelf te zoeken.

Bekendmakingen online bekijken
Wilt u geen gebruikmaken van de e-mailser-
vice, maar wel meer weten over de wekelijk-
se bekendmakingen in Velsen? Dan kunt u dat 
online bekijken op www.o�  cielebekendma-
kingen.nl. Deze website is een onderdeel van 
Overheid.nl. 

Papieren versie
Kunt u de bekendmakingen niet online lezen, 
dan ligt er wekelijks een papieren versie voor 
u klaar op de volgende plekken:

IJmuiden
• Gemeentehuis Velsen, Dudokplein 1 

IJmuiden
• Buurtcentrum De Dwarsligger, Planeten-

weg 338  IJmuiden
• Buurthuis De Brulboei, Kanaalstraat 166 

IJmuiden
• Bibliotheek IJmuiden, Dudokplein 16 

IJmuiden
• Uitleenpunt de Moerberg, Zuiderkruis-

straat 74 IJmuiden

Santpoort
• Dorpshuis Het Terras, Dinkgrevelaan 17 

Santpoort-Noord

Velsen-Noord
• Wijkcentrum De Stek, Heirweg 2 Velsen-

Noord

Velserbroek
• Wijkcentrum De Hofstede, Aletta Ja-

cobsstraat 227 Velserbroek
• Bibliotheek Velserbroek, Maan Bastion 

476 Velserbroek

Driehuis
• Uitleenpunt Huis ter Hagen, Lodewijk 

van Deyssellaan 254 Driehuis

Ontvang o�  ciële bekendmakingen 
automatisch in uw mail
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Hup Holland Hup! 
Van 11 juni tot en met 11 juli is het weer zover: 
het Europees Kampioenschap voetbal! On-
danks de toenemende vaccinatiegraad en de 
afnemende besmettingen is het nu nog niet 

verantwoord en daarmee niet toegestaan om 
op schermen in de horeca of op straat voetbal 
te kijken. Geniet dus thuis met maximaal 4 
personen van het Nederlands elftal. 

Coronanieuws

coronavaccinatie.nl
0800 – 1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-antwoorden

Informatie over vaccinatie

Coronatest.nl
0800-1202 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

Informatie over testen

rijksoverheid.nl/corona 
0800-1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

Informatie over corona

Rijksoverheid.nl/quarantaine
Kijk op de website voor contactgegevens hulp- en luisterlijnen  

Informatie over thuisquarantaine

Nieuws van de raad
Agenda van de raad

   Versnellen woningbouw
 Op initiatief van de raad is er eerder een sessie geweest,  
 waar de mogelijkheden voor het versnellen van de wo- 
 ningbouw zijn besproken. De sessie in maart 2020 ging  
 niet door. Met deze sessie wordt er weer een nieuwe start  
 gemaakt. Tijdens de sessie wordt gepresenteerd en toege- 
 licht wat voor ideeën de ambtelijke organisatie heeft om  
 de woningbouw in Velsen te versnellen.

   Uitgangspunten huisvestingsverordening
 Woningen zijn schaars, daarom heeft de gemeente een  
 huisvestingsverordening voor een goede verdeling van  
 woonruimte. Er zijn regionaal uitgangspunten opgesteld,  
 waarmee een nieuwe huisvestingsverordening wordt voor 
 bereid. De raad kan in deze sessie input meegeven voor de  
 nieuwe verordening.

   MRA verstedelijkingsagenda
 Er komt een nieuwe verstedelijkingsagenda voor de Metro- 
 poolregio Amsterdam. Hierin wordt een beeld geschetst  
 hoe de regio verder kan groeien met beperkte ruimte. De  
 Raad van Velsen kan wensen en bedenkingen meegeven. 

   Sluizenroute
 Onlangs heeft Rijkswaterstaat een presentatie gegeven  
 over de sluizenroute. Raadsleden hadden behoefte om  
 nog een extra sessie hierover te hebben. Deze sessie is  
 door een groep van raadsleden voorbereid.  

   Herijking jeugdhulp
 Er worden maatregelen genomen om steviger te sturen op  
 de inhoud en kosten van de jeugdhulp. De gemeenteraad  
 wil op de hoogte worden gehouden van de voortgang.  
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u meer informatie over 
vergunningen, burgerzaken, buurtbemid-
deling, bureau discriminatiezaken, onder-
nemersloket, openbare ruimte, sociale za-
ken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag?
Bel dan het Klant Contact Centrum (KCC) 
De telefonische bereikbaarheid van het KCC 
is van ma t/m vr 8.30 uur tot 17.00 uur via 
14 0255, zonder kengetal.  

Vanwege de coronamaatregelen is het ge-
meentehuis alleen nog toegankelijk voor:
• Mensen met een afspraak bij Burgerzaken.       
• Het laten ondertekenen van toestemming 

beslag deurwaarder.
• Persoonlijk ontvangst in het kader van aan-

bestedingstrajecten.
• Inzien ter inzage gelegde stukken.
• Ophalen gevonden voorwerpen

Voor inhoudelijke vragen over bestemmings-
plannen, omgevingsvergunningen of vragen 
die daarmee te maken hebben, kunt u een te-
lefonische afspraak maken met één van de 
vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur
per dag een afspraak maken. U kunt 
ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00 uur bel-
len met het Klant Contact Centrum voor een
afspraak.

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen
of klachten over discriminatie. Bij het Klant 
Contact Centrum van het gemeentehuis kunt 
u telefonisch een formulier opvragen, waar-
op u uw melding of klacht kunt noteren. Graag 
deze vervolgens versturen naar: Bureau Dis-

criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie op
www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
Sinds 31 mei 2018 worden alle vergunningen,
beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www.o�  cielebekendmakingen.nl/gepu-
bliceerd.
U kunt zich abonneren op een door u gestelde 
zoekvraag. U wordt vervolgens op de hoogte 
gesteld als er nieuwe publicaties verschijnen
die aan uw zoekterm(en) voldoen.

Aanvragen
Geplaatst op   www.overheid.nl  (zie Be-
richten over uw buurt) op d.d. 10 juni 
2021.
Voor informatie kunt u contact opne-
men met afdeling Fysiek Domein (tel. 
140255)

Ingediende aanvragen omgevingsver-
gunning
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Velsen maken bekend dat zij 
de volgende aanvragen voor een om-
gevingsvergunning hebben ontvangen 
op grond van de wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Groeneweg 71, aanleggen horecaterras met 
terrasafscheiding (01/06/2021) 65097-2021
Velserduinweg 19, veranderen gevels, wij-
zigen gebruik van fi etsenstalling/winkel 
woning naar begeleid wonen (01/06/2021) 
65201-2021
Herculesstraat 42, bouwen aanbouw en erker 
met luifel, plaatsen dakkapel (achterzijde), 
wijzigen aanbouw (zijgevel) (02/06/2021) 
66026-2021
Plein 1945 81 t/m 105 (De Beurs), veranderen 

gevelbekleding (03/06/2021) 66731-2021

Santpoort-Zuid
Huis te Wissenlaan 5, plaatsen dakkapel 
(voorzijde) (31/05/2021) 64762-2021
Willem de Zwijgerlaan 58, kappen 4 bomen 
(03/06/2021) 66830-2021

Santpoort-Noord
Duin en Kruidbergerweg 60, plaatsen over-
kapping (04/06/2021) 67327-2021 (Rijks-
monument)
Hagelingerweg 167, wijzigen gebruik van 
winkel/woning naar 3 appartementen, 
plaatsen dakopbouw, vernieuwen kozijnen 
(04/06/2021) 67366-2021
nabij Wüstelaan 89, tijdelijk (7 juli t/m 30 
juli 2021) plaatsen van een po� ertjessalon 
(03/06/2021) 66834-2021

Driehuis
Driehuizerkerkweg 79B, plaatsen2 dakop-
bouwen (voor- en achterzijde) (31/05/2021) 
64863-2021
Driehuizerkerkweg 77, plaatsen garagedeur, 
vergroten 1e verdieping (31/05/2021) 64878-
2021
Driehuizerkerkweg 42,  veranderen en ver-
groten woning (04/06/2021) 67364-2021

Velserbroek
De Zeiler 148, verplaatsen voordeur in por-
tiek (02/06/2021) 65947-2021

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking heb-
ben op een bouwactiviteit kunnen deze wor-
den voorgelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Verlengen beslistermijn 
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij van de 
volgende aanvragen voor een omgevingsver-
gunning de beslistermijn hebben verlengd 
met 6 weken. De datum van verzending van 
de verlenging is tussen haakjes vermeld.

 IJmuiden
Lindenstraat 25, veranderen voorgevelkozijn 
(01/06/2021) 43378-2021

Santpoort-Zuid
Anna van Burenlaan 8, legaliseren overkap-
ping en bijgebouw (03/06/2021) 43626-2021

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning

 IJmuiden
Tussenbeeksweg 60, legaliseren kamerge-
wijze verhuur van 4 kamers (01/06/2021) 
27469-2021

Velserbroek
De Zeiler 148, verplaatsen voordeur in por-
tiek (03/06/2021) 65947-2021

Ingediende aanvragen standplaatsver-
gunningen APV artikel 5:15

 Santpoort-Noord
Verkoop kipproducten, tijdelijk (5 jaar) op 
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en 
zaterdag vanaf 1 juli 2021, locatie: Burge-
meester Weertsplantsoen 213 (30/05/2021) 
64240-2021 

Velsen-Noord
Verkoop kipproducten, tijdelijk (5 jaar),  op 
vrijdag en zondag vanaf 1 juli 2021, locatie: 
Wijkerstraatweg 173  (30/05/2021) 64242-
2021

Burgemeester en wethouders van Vel-
sen hebben de hierna volgende besluiten 
genomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het be-
stuursorgaan dat het besluit heeft geno-
men (zoals college van burgemeester en 
wethouders van Velsen of burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een voor-
lopige voorziening kan alleen worden 
aangevraagd, indien er ook een bezwaar-
schrift is ingediend. De verzenddatum 
van het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

Verleende omgevingsvergunningen - re-

guliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben omgevingsvergunning ver-
leend voor: 

 IJmuiden
Linnaeusstraat 42, plaatsen dakopbouw 
(01/06/2021) 54865-2021
Grahamstraat 233, vergroten 2e verdieping 
(achterzijde) (01/06/2021) 43226-2021
Lindenstraat 14, plaatsen dakopbouw 
(01/06/2021) 58603-2021
Willem Barendszstraat 15, legaliseren splitsen 
woning in 2 woningen (01/06/2021) 36655-
2021
naast Zandvoortstraat 110, bouwen bedrijfshal 
(01/06/2021) 34526-2021  
Grahamstraat 209, plaatsen  dakopbouw 
(03/06/2021) 41108-2021
 
Velsen-Zuid
Thorbeckelaan 15, plaatsen dakopbouw 
(31/05/2021) 44567-2021

Santpoort-Noord
Patriciuslaan 27, plaatsen erker, dakkapel 
(voorzijde) (01/06/2021) 45085-2021
Kieftendellaan 24, plaatsen erker (01/06/2021) 

58642-2021

Driehuis
Da Costalaan 17, legaliseren erfafscheiding 
met toegangspoort en groendrager (voorzijde) 
(01/06/2021) 26386-2021

 Verleende omgevingsvergunning – uitge-
breide procedure
Burgemeester en wethouders van Velsen ma-
ken bekend dat zij een omgevingsvergunning 
hebben verleend voor
:
Driehuis
Nicolaas Beetslaan 5-7, bouwen van 10 wonin-
gen en 6 appartementen, het vellen van 4 bo-
men (met de plicht tot het herplanten van 6 bo-
men) (8/06/2021) 57289-2020

De omgevingsvergunning, de verklaringen van 
geen bedenkingen en de bijhorende stukken 
ligt met ingang van 10 juni 2021 gedurende zes 
weken ter inzage bij Domein Fysieke Leefom-
geving, Team Vergunningen Toezicht Handha-
ving. Tevens zijn de besluiten in te zien op www.
ruimtelijkeplannen.nl onder: NL.IMRO.0453.
OM0038NICOLAASBEE1-R001

Beroep
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
kunnen belanghebbenden die een zienswij-
ze hebben ingediend tegen de ontwerp om-
gevingsvergunning, en belanghebbenden die 
kunnen aantonen dat zij daar redelijkerwijs 
niet toe in staat zijn geweest, een gemotiveerd 
beroepschrift indienen.
Het beroepschrift tegen dit besluit dient te zijn 
ingediend binnen een termijn van zes weken 
met ingang van de dag na die waarop het besluit 
ter inzage is gelegd bij de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector Bestuurs-
recht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Tevens kunnen zij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Noord-Holland verzoeken 
een voorlopige voorziening te tre� en indien 
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken be-
langen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat ook 
beroep is ingesteld.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoek-
schrift indienen bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een elek-
tronische handtekening (DigiD). Kijk op de ge-
noemde site voor de precieze voorwaarden

Besluiten
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Subsidieregeling zomerprogramma Velsen 2021
Burgemeester en wethouders van Velsen ma-
ken bekend dat zij in hun vergadering van 
8 juni 2021 hebben besloten: 

•  de Subsidieregeling zomerprogramma 
Velsen 2021 vast te stellen;

• deze subsidieregeling in werking te laten 
treden op de dag na publicatie.

De integrale tekst van de subsidieregeling is 
na te lezen op o�  cielebekendmakingen.nl

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben beslo-
ten een individuele gehandicaptenparkeer-
plaats aan te leggen voor het volgende perceel:

• Langemaad 40, 1991 EG                                 
           VELSERBROEK

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-
mene wet bestuursrecht binnen een termijn 
van 6 weken na de dag waarop het besluit is 
bekend gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektroni-

sche weg (elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van burge-
meester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de re-
ceptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden.

Vervolg voorpaginaverhaal
Door Ingeborg Baumann

Voordat we een praatje gaan maken 
met vijf van de deelnemers van dit 
RTL4-programma dat zorgt voor 
tranen van ontroering tot kromme 
tenen van ergernis en alle emoties 
daar tussenin, gaan we natuurlijk 
eerst Kimberly en Moani 
Conceptstore nader voorstellen. Het 
wás al een leuke zaak maar nu er wat 
kleding, sieraden, een gezellig 
terrasje plus de charme en leuke 
babbel van Kimberly is bijgevoegd, is 
het zo’n winkel waar je wel even naar 
binnen móet lopen om te snu�elen. 
Woondecoratie, lekkere geuren, 
piepkleine kleertjes tot gave grote 
mensen out�ts en nog veel meer in 
een beetje Ibiza-achtig sfeertje. En 
toch weer naadloos passend in 
IJmuiden, de plek waar Kimberley 
geboren, getogen en blij mee is. ,,Het 
is een nog betaalbare plaats en mooi 
centraal. Ik woon hier lekker en 
IJmuiden verdient toch gewoon hart-
stikke leuke winkels?’’

Gelukkig
Kimberly staat te shinen en vertelt 

alles op de rails te hebben. ,,Ik heb 
mezelf een keer gezien op televisie, 
heel moeilijk om naar jezelf te kijken. 
Dus dat was geen succes. Andere 
seizoenen kijk ik natuurlijk wel altijd. 
Ik ben gelukkig ja, geen spijt gehad 
want ik het er heel mooie vriend-
schappen aan over gehouden.’’ 

Dat blijkt. Vijf van de kandidaten uit 
de lichting 2019 en 2020 van Married 
At First Sight zijn heel sympathiek op 
komen draven om wat meer bekend-
heid te geven aan Moani 
Conceptstore. En dan ook nog eens 
de meest spraakmakende, namelijk 
Chantal, Danny, Antoine, Daisy en 
Aron. 

Opfrissen
Om het collectieve geheugen even 
op te frissen: Chantal huwde met 
Henk. Vanaf het begin af aan leek dat 
slechts ruzie en onmin. Heel Neder-
land had een mening over haar. Ook 
was er veel commentaar op haar 
uiterlijk en dan vooral haar donkere 
wenkbrauwen. Flauw, in real life is 
het inderdaad wel een speciaal type 
maar vooral een vrouw met een 
lekkere babbel, heel lieve ogen en 

uiterst zorgzaam. ,,Vergeet je je spul-
letjes niet?’’, vraagt ze als de verslag-
gever telefoon en notitieblok plus 
sleutels even op de grond legt. ,,Ik 
heb zelfs doodsbedreigingen gehad. 
Maar ik heb nu eenmaal dit soort 
humor en de kijkcijfers logen er niet 
om. De gevoelige onderwerpen en 
de serieuze gesprekken die ik had 
met Henk zijn er uitgeknipt. Want dat 
is niet interessant hé? Niets is wat het 
lijkt. Ik wilde en wil nog steeds super-
graag die liefde maar MAFS heeft me 
geen goed gedaan. Nu lach ik ja, 
maar heus niet altijd. Maar we kijken 
wel, hopelijk lach ik als laatst.’’ 

Meningen
De anderen vallen haar bij. ,,We 
hadden te maken met 16 miljoen 
meningen’’, zegt Antoine. ,,Niets kan je 
voorbereiden op de media aandacht 
die je krijgt, de oordelen op sociale 
media die worden geveld.’’ Aron: ,,We 
zijn totaal niet begeleid of beschermd, 
niet ervoor en zeker niet erná. Nou ja, 
we hebben wel één uur mediatraining 
gehad.’’ Antoine trouwde met Jeroen 
en dat leek in het begin een match. 
Het werd niets. Antoine is namelijk 
een extraverte, spontane man en de 

verschillen waren te groot. Hij heeft 
inmiddels, zijdelings door MAFS, wel 
zijn liefde gevonden. Aron en 
Monique leken het absolute perfecte 
setje. Maar helaas, ook dit huwelijk 
hield geen stand. ,,We bleken ergens 
steken, er zat geen vooruitgang in. We 
zijn wel vrienden maar er is niet dat 
soort liefde.’’ 

Lief
Publieklieveling Danny blijkt ‘in het 
echt’, net zo lief als hij in het 
programma overkomt. Spontaan, 
hartelijk en eerlijk. ,,Ik denk dat de 
mannen in Nederland óp zijn ofzo. 
MAFS was mijn laatste redmiddel.’’ En 
wat ernstiger: ,,Nee, ik heb geen spijt. 
We hebben er allemaal heel mooie 
vriendschappen aan over gehouden 
en we hebben de herinnering. We 
zien elkaar allemaal echt wel een 
keer per drie maanden. Niemand 
anders begrijpt dat je van hoop naar 
verdriet en van blijdschap naar 
teleurstelling gaat. Niemand kan 
snappen hoe dat voelt.’’ En gezamen-
lijk: ,,Het is absoluut op geen enkele 
manier te vergelijken met bijvoor-
beeld Tinder. Zelfs buiten het feit dat 
je meteen getrouwd bent om. Er zit 
zo’n verschrikkelijke tijdsdruk achter, 
je hebt geen minuut meer voor jezelf. 
Het is een achtbaan die maar dóór-
gaat.’’ De deelnemers worden echt 

altijd en overal gevolgd tijdens de 
opnamen. Tot op het toilet aan toe 
want stel je voor dat er wordt gebeld 
met iemand.  

Mismatch
Daisy en Mick. Wat moeten we 
daarvan zeggen? Laten we het erop 
houden dat het niet bepaald vlotjes 
liep en dat Mick in de verste verte 
niet was waar ze op gehoopt had. 
Inmiddels is het ‘gaan we nou links of 
gaan we nou rechts verhaal’ een klas-
sieke scene waarin beiden zich 
verschrikkelijk ergeren aan elkaar. 
Het was al snel einde oefening. 

En Kimberly en Robin leek een 
sprookje waarbij de wederzijdse 
aantrekkingskracht uit de TV 
vibreerde maar kort en goed gezegd 
lijkt de IJmuidense vreselijk in de 
maling te zijn genomen. En dat 
gunnen we haar niet want het is een 
heel erg prettige dame. Met een heel 
erg leuke zaak daar op het 
Marktplein. 

Als er nog vragen zijn, loop gezellig 
naar binnen daar bij Moani 
Conceptstore. En doe dat ook maar 
als je een leuk cadeautje voor jezelf 
of iemand anders zoekt, even wil 
snu�elen tussen �jne spulletjes en 
een lekker kopje ko�e wil drinken.  

MAFS op het Marktplein

Velserbroek - Meedoen aan de 
wintercompetitie in  Tenniscen-
trum Velserbroek? Het is in het 
komende winterseizoen niet meer 
mogelijk. Bloembollenbedrijf M. 
Thoolen is eigenaar van de hal en 
heeft de ruimte nodig voor de 
opslag van de bollen, alvorens ze 
geëxporteerd worden. 

Het tenniscentrum aan het 
Hofgeester Eijnde werd in 1987 
gebouwd en bood elk winterseizoen 
ruimte voor heel wat uurtjes 
tennisplezier. 
In de zomermaanden werd de ruimte 
altijd al gebruik voor de opslag van 
bloembollen. 
Het zijn met name de extra regels 
door de Brexit, die het bedrijf hebben 
doen besluiten om het tenniscen-
trum te sluiten. 

Eigenaar Wouter Roozen legt uit: 
,,Onze bloembollen moeten sinds 1 
januari van dit jaar een fytosanitaire 
keuring ondergaan, voordat ze naar 
Engeland geëxporteerd mogen 
worden.’’ 
Met het bijbehorende keuringscerti-
�caat toont het bedrijf aan dat de 
producten vrij zijn van 
plantenziekten. 
Dat vereist echter extra tijd en dus 
ook meer opslagruimte. 
,,Omdat de nieuwe regels op 1 
januari ingingen, hebben we nog 
veel leveringen vóór die datum 
kunnen versturen, maar volgend jaar 
gaat dat niet meer.’’ 

Via een mededeling op de eigen 
website van het tenniscentrum dankt 
het bedrijf de tennissers voor de 
gezellige jaren.

Tenniscentrum Velserbroek definitief gesloten

Er is geen plaats meer voor tennisliefhebbers in deze hal. Foto: archief
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Door Ingeborg Baumann

Maarten Redeker is buiten zanger en 
acteur de vocal coach van Velsen. 
Met trots is hij werkzaam bij Zang-
studio Velsen en The Passion Velsen 
en werkte mee bij producties van 
Unidos, de Ichthus Musical Groep en 
bij KOEL Productions. Maarten is 
bezorgd: ,,Velsen mist haar cultuur. Al 
langer dan een jaar kan er door alle 
koren, verenigingen en stichtingen 
niet worden gerepeteerd, staan 
culturele instellingen leeg en vinden 
er geen evenementen of optredens 
plaats. Dat baart me zorgen.’’ Maar 
het idee van Maarten, de Summer 
Park Sessions, geeft hoop aan niet 
alleen de culturele organisaties maar 
ook aan een groot publiek dat het 
zonder de gezelligheid en energie 
die cultuur ons geeft moest doen. Op 
de geweldige locatie die Velserbeek 
ons biedt wordt een podium 
gebouwd waarop iedereen dit dat 
wil, en dat worden er elke dag meer, 
zich kan presenteren en eindelijk 
weer eens uit kan leven voor een 
publiek. Ofwel: ,,Eén weekend, één 
culturele hotspot, heel veel culturele 
sessies.’’

Uitmarkt
Het Havenfestival kan dit jaar weer 
geen doorgang vinden. Dit was altijd 
de gelegenheid voor culturele orga-
nisaties om zich aan een groot 

publiek te presenteren. Een groot 
gemis, zeker na de bizarre tijd die we 
met z’n allen hebben moeten onder-
gaan. Velsen heeft een podium 
nodig. 
Er gloort hoop door dit initiatief van 
Redeker. ,,Het terrein wordt openge-
steld voor sessies van verschillende 
Velsense culturele organisaties zodat 
zij eindelijk weer kunnen optreden, 
�yeren, kaarten kunnen verkopen en 
sponsoren kunnen werven. Daar-
naast zorgen we dat het Velsense 
publiek weer kan uitkijken naar een 
mooi cultureel avondje uit. In de 
avonden vinden er zomeravondcon-
certen plaats waarin Velsense profes-
sionals een bijzonder en gevarieerd 
programma ten gehore zullen 
brengen. Iets om naar uit te kijken!’’, 
aldus Maarten. 

Podium
Er wordt wel wat hulp gevraagd aan 
de Velsenaren. Er ontbreekt een 
podium. En dan niet alleen een 
letterlijk podium maar ook licht en 
geluid moeten geregeld en betaald 
worden. Er is een klein stukje 
subsidie en de deelnemende instan-
ties kunnen eventueel een kleine 
bijdrage in de vorm van een 
toegangskaartje he�en maar er is 
meer nodig. Vandaar dat een crowd-
fundingsactie is gestart en er aan 
iedere Velsenaar met een cultureel 
hart wordt gevraagd mee te helpen 
het podium te bouwen. ,, Op 20, 21 
en 22 augustus creëren we een 
weekend lang een culturele hotspot 
in Velsen waar iedereen weer cultuur 
kan beleven en iedereen die wil een 
podium kan krijgen. Laten we dit 
podium samen mogelijk maken!’’, 
luidt het verzoek van Redeker. 

Deelnemers
Het wordt een kleinschalig, corona-
proof festival aan het eind van wat 
we hopen een mooie zomer. We 
hebben het verdiend. Kleinschalig als 
in maximaal 500 mensen en via 

reservering voor de presentaties van 
de deelnemende organisaties. Deel-
nemers zijn onder andere Zang-
studio Velsen, Alphenaar Muziek-
studio IJmuiden, Danceworks, De 
Jonge Stem, de musical groep van 
het Ichthus College, Zangstudio 
Amuse uit Velserbroek, Soli en er 
komen elke week weer nieuwe 
enthousiastelingen bij. Maarten:,, Dit 
jaar moet het wel gaan gebeuren, 
anders is het misschien te laat voor 
veel culturele instellingen. Nu is het 
nog een kleinschalig festival maar 
wellicht groeit het uit tot iets groters. 
Overdag kunnen die clubs, groepen 
en organisaties zich presenteren en ’s 
avonds zijn er professionele 
concerten, leuke muziek en sketches 
die zorgen voor eindelijk weer eens 
een heerlijk avondje uit. Vanwege de 
corona maatregelen dient iedereen 
een ticket te reserveren, kaartver-
koop opent op een later moment. 
Sommige tickets zullen gratis zijn en 
voor sommige tickets zal een klein 
toegangsprijsje gevraagd worden 
om de desbetre�ende instantie weer 
verder te helpen. ‘’

Crowdfunding
De crowdfunding is gestart. Maarten: 
,,Met heel Velsen gaan we dit podium 
bouwen. Althans dat hopen we. Daar 
hebben we ieders hulp voor nodig 
want echt, alleen kunnen we dit 
natuurlijk niet realiseren. Geef Velsen 
een podium en help alle culturele 
organisaties weer perspectief te 
hebben op een culturele zomer en 
trakteer je zelf weer op een middag 
of avondje uit met live theater en 
publiek tijdens ons kleine festival.’’ 
https://www.voordekunst.nl/
projecten/12329-geef-velsen-een-
podium-1 

Velsen - Zijn hart ligt in Velsen en zijn ziel zit in de culturele sector. Zanger 
en acteur Maarten Redeker kon zijn vak afgelopen tijd ook niet uitoe-
fenen en zag culturele instellingen worstelen om het hoofd boven water 
te houden.  In eerste instantie wilde hij een Zomeravond concert organi-
seren in Velserbeek. Dat liep een beetje uit de hand. Want als je toch een 
podium, licht en geluid regelt zou het geweldig zijn als overdag culturele 
instellingen zichzelf zouden kunnen presenteren op dat podium in die 
�jne setting. Een klein ‘Uitmarktje’ voor Velsen. De Summer Park Sessions. 

Summerpark Sessions: 
we gaan een podium voor Velsen bouwen!

Maarten Redeker in actie bij de musical Aida. Foto: Daniela Münk
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Vooralsnog is het alleen mogelijk om 
de expositie te bezoeken door van te 
voren een reservering te maken voor 
maximaal 4 personen via www.ship-
info.nl. Hetzelfde geldt voor het 
boeken van een rondleiding met een 
gids, die op de genoemde dagen kan 
plaatsvinden van 11.00 tot 14.00 uur.

Bereikbaarheid
Het sluizencomplex in IJmuiden is 
inmiddels weer open voor (brom-)
�etsers en voetgangers. 

SHIP adviseert bezoekers een mooie 
dagtrip te maken en op de �ets naar 
de experience te komen. 

Wie toch met de auto komt, bereikt 
SHIP prima via Velsen-Noord.
 
Wat is er te zien
SHIP toont op dit moment parallel 
aan de vaste opstelling een expositie 
over selectieve onttrekking in samen-
werking met Rijkswaterstaat. 
De bezoeker ziet hier hoe via de 
sluizen in het Noordzeekanaal zout 
water het Noordzeekanaal instroomt 
en hoe verzilting ontstaat. 

Als de nieuwe, grotere zeesluis straks 
in gebruik wordt genomen, zijn er 
maatregelen genomen om verdere 
verzilting van het kanaal tegen te 
gaan. Selectieve onttrekking zorgt 
ervoor dat een deel van het zoute 
zeewater dat meekomt met elke 
schutting van de nieuwe zeesluis 
weer terug naar zee wordt afgevoerd. 

Dit voorkomt dat het water in het 
Noordzeekanaal te zout wordt en de 
landbouw, natuur en drinkwater-
voorziening daar nadelige gevolgen 
van ondervinden.

IJmuiden – SHIP is zondag 6 juni weer geopend. De interactieve tentoon-
stelling in Velsen-Noord over de bouw van de grootste zeesluis ter wereld 
en wonen en werken in en rond het Noordzeekanaalgebied is voortaan 
woensdag t/m vrijdag en elke zondag van 10.00 tot 17.00 uur geopend.

SHIP is 6 juni weer open gegaan

SHIP toont op dit moment parallel aan de vaste opstelling een expositie over selectieve onttrekking in samenwerking met 
Rijkswaterstaat. Foto’s: aangeleverd

De gemeente Amsterdam begroet de 
Havenrondvaart Amsterdam bij 
monde van Victor Everhardt met 
groot enthousiasme. ,,To know it, is to 
love it”, aldus de havenwethouder. ,,Je 
moet de haven voelen, proeven, 
ruiken, horen en voelen, als je hem 
echt goed wilt leren kennen. Dan is 
een havenrondvaart een onmisbaar 
element om dat doel te bereiken.’’ 
Everhardt betitelde de haven als het 
achtste stadsdeel, één met speci�eke 
kwaliteiten. Koen Overtoom, CEO 
Port of Amsterdam, wil met de 
nieuwe rondvaart de haven in het 
hart van de stad brengen. ,,Net als bij 
de havententoonstelling die deze 
maand opent in Het Scheepvaartmu-
seum vertellen we ook met deze tour 
de verschillende verhalen uit het 
verleden, heden en toekomst van de 
haven. De haven van Amsterdam is 
de vierde van Europa en speelt een 
grote rol op het gebied van logistiek, 
op- en overslag, energietransitie en 
circulaire economie. Het is belangrijk 
dat we dit continu onder de aandacht 
brengen.’’ 
De Havenrondvaart Amsterdam moet 
uitgroeien tot een nieuwe attractie 

voor bewoners in de Metropool Regio 
Amsterdam, Nederland en toeristen 
uit het buitenland. Rederij 
Amsterdam Boat Cruises richt zich 
daarnaast op de zakelijk markt met 
maatwerk voor bedrijven en instel-
lingen, zoals rondvaarten met 
thema’s als energietransitie, op- en 
overslag, circulaire industrie en cacao. 

NDSM-werf vertrekpunt 
Initiatiefnemers van de Havenrond-
vaart Amsterdam zijn Port of 
Amsterdam, havenpromotie-organi-
satie Amports en Amsterdam Boat 
Cruises. De rederij neemt op dit 
moment per rondvaart maximaal 50 
personen mee aan boord. Bij versoe-
peling kunnen dit er meer worden. 
Amsterdam Boat Cruises biedt de 
rondvaart door de haven drie keer 
per week aan. Vertrek- en eindpunt 
van de twee uur durende tour is de 
NDSM-werf in Amsterdam-Noord ter 
hoogte van de MS Van Riemsdijkweg 
45. Aan boord is een audioguide 
beschikbaar die het verhaal van de 
haven – dat aan de hand van vijf 
generaties wordt verteld – in meer 
talen aanbiedt.

Nieuwe Havenrondvaart 
Amsterdam geopend
Amsterdam - Wethouder Victor Everhardt (Haven) opende maandag de 
nieuwe Havenrondvaart Amsterdam met een tour over het IJ, het Noord-
zeekanaal en de Westhaven. De nautische aanwinst gaat een bijdrage 
leveren aan het vergroten van de bekendheid van het heden, verleden en 
de toekomst van de haven van Amsterdam.

De Havenrondvaart Amsterdam moet uitgroeien tot een nieuwe attractie voor 
bewoners in de Metropool Regio Amsterdam, Nederland en toeristen uit het 
buitenland. Foto: aangeleverd

De Bovelander Foundation en Rota-
ryclub IJmond hebben samen een 
bijzonder magazine gemaakt van 32 
pagina’s met daarin ruime aandacht 
aan de goede doelen van de 
Bovelander Foundation in India, 
educatieve artikelen voor leerlingen 
van groepen 7 & 8 van basis scholen, 
hockey in Velsen en een echt inter-
view van 4 stoere jonge Strawberri-
anen met 2 Oranje Hockey 
Internationals!
Natuurlijk ook ruimte voor sponsoren 
van het toernooi; een belangrijk 
onderdeel van het toernooi is het 
verwerven van steun aan de 
projecten van de Bovelander Foun-

dation in India.
Naast het magazine heeft de 
Bovelander Foundation ook de 
website https://www.hockeyvoor-
india.com, alsmede educatieve 
lesmaterialen ontwikkeld voor de 
groepen 7 & 8 van basisscholen.
De komende weken wordt op 
scholen, die hiervoor interesse 
hebben, een dagdeel aandacht 
gegeven aan leeftijdsgenoten in 
India en de kracht en het belang van 

samen sporten voor jeugd. Hierbij zal 
Floris Jan Bovelander zelf les komen 
geven…. hoe bijzonder is dat!
Bij de uitreiking aanwezig ook 
Michiel Bom, de Hockey-voor-India 
commissievoorzitter van Rotaryclub 
IJmond en Pieter Oosthoek, voor-
zitter van Strawberries.
Michiel Bom: ,,Er is ontzettend veel 
werk verzet door de Bovelander 
Foundation en door leden van Rota-
ryclub IJmond en wij zijn zeer trots 

op het magazine, op de website en 
op het aankomende toernooi. De 
doelstelling is om de komende jaren 
meerdere toernooien in meerdere 
gemeenten te organiseren waarbij 
lokale Rotaryclubs gaan helpen. 
Ondanks de lastige tijd zijn wij ervan 
overtuigd dat dit gaat lukken en dat 
ons eerste toernooi op woensdag 30 
juni een succes wordt. Wat is er 
mooier dan kinderen die buiten 
sporten, bewegen en samenspelen!”

Driehuis - De gouden olympische hockeyer Floris Jan Bovelander heeft 
het allereerste Hockey voor India Magazine overhandigt aan sportwet-
houder Bram Diepstraten op het hockeyveld van Strawberries. Dit maga-
zine is speciaal gemaakt voor de basisschool leerlingen en is onderdeel 
van het eerste Scholen Hockey Toernooi Velsen dat op woensdagmiddag 
30 juni zal plaatsvinden.

Wethouder Bram Diepstraten ontvangt eerste Hockey voor 
India Magazine uit handen van Floris Jan Bovelander

Van links naar rechts Pieter Oosthoek, Floris Jan Bovelander, Bram Diepstraten en Michiel Bom. Foto’s: aangeleverd
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COLUMN GGD KENNEMERLAND

Het is �jn dat het vooruit gaat. Het vaccinatietempo is omhoog waardoor 
we beter zijn beschermd, maatrelen zijn komen te vervallen of versoepeld 
en we kunnen weer de dingen doen zoals we gewend waren. Het voelt 
aan als lente. We kunnen weer naar buiten, elkaar weer zien en spreken 
en plannen maken hoe we de ellende van het afgelopen jaar van ons af 
gaan schudden. 
En toch is het zaak dat we wat achter ons ligt niet vergeten. Het gevoel 
vast te houden dat samenwerken loont en om trots te zijn op hoever we 
zijn gekomen. En natuurlijk ook wat we ervan te leren hebben voor de 
toekomst. Het coronavirus heeft blootgelegd hoe kwetsbaar we zijn als 
mensen. Dat een ongekend virus ons zo in zijn greep kan houden en ons 
zorg systeem daar niet als vanzelfsprekend op is berekend. Dat maakt het 
nodig meer te weten over infectieziektedreiging en hoe we ons daar 
beter op kunnen voorbereiden. Dat vraagt om creativiteit en innovatie-
vermogen zodat we het zorgsysteem beter kunnen organiseren. 
We zijn het afgelopen jaar ook nog eens op de feiten gedrukt dat onze 
leefstijl een belangrijke factor is gebleken waar het ging om het ziektever-
loop. Mensen met onderliggend lijden als gevolg van overgewicht en met 
een slechte conditie door het roken, kwamen sneller op de Intensive Care 
en liepen een groot risico op gezondheidsschade of zelfs op overlijden. 
Wat we ervan geleerd hebben is dus dat we door gezonder te leven beter 
beschermd zijn. Het zal niet alle risico’s voorkomen, maar het helpt wel. 
GGD Kennemerland heeft veel expertise op dit terrein en zet die van 

harte in om mensen daarin te 
helpen. Een van de activiteiten die 
is opgepakt is om mensen extra te 
stimuleren om te stoppen met 
roken. Vanaf deze week staan GGD 
Kennemerland medewerkers op de 
vaccinatielocatie in Beverwijk om 
mensen die daarvoor openstaan, te 
voorzien van gratis advies over 
stoppen met roken. Uit een eerste 
pilot bleek dat dit aanbod gewaar-
deerd wordt door de inwoners en 
ook zij zien dat het belangrijk is om 
na te denken over een gezonde 
leefstijl.  
Pak je kans, ga gezonder leven. Eet 
gezond, beweeg meer en stop met 
roken! Zo dragen we allemaal ons 
steentje bij aan een meer weerbare 
samenleving.

Pak je kans

Bert van de Velden (GGD GHOR). 
Foto: aangeleverd

TYPISCH IJMUIDEN

Instameet ‘Beleef IJmuiden, 
ontdek Velsen’
Wekelijks staat Erik Baalbergen aan de hand van 
een foto stil bij een IJmuidens onderwerp naar 
aanleiding van de actualiteit, een bijzondere 
gebeurtenis, een evenement of gewoon een van de 
mooie taferelen die IJmuiden biedt. In deze a�eve-
ring aandacht voor de Instameet ‘Beleef IJmuiden, 
ontdek Velsen’ op zaterdag 5 juni 2021.

Door Erik Baalbergen

Citymarketing Velsen | .IJmuiden organiseerde afge-
lopen zaterdag 5 juni de Instameet ‘Beleef IJmuiden, 
ontdek Velsen!’. Een ‘Instameet’ is het samenkomen van 
mensen die gezamenlijk een ervaring delen en vast-
leggen door middel van foto’s op Instagram. Hiervoor 
heeft Citymarketing Velsen reisbloggers en fotografen 
uit den lande uitgenodigd om gezamenlijk tijdens een 
�etstocht per e-bike de parels van Velsen en IJmuiden 
te ontdekken. 
Tijdens de tocht is er gelegenheid om foto’s en video’s 
te maken en lokale specialiteiten te ervaren en te 
proeven.

Zaterdagmorgen ontvangen Friso Huizinga, Dionne 
Ruurda en Janna Kamphof de Instameeters in de tuin 
bij Beeckestijn met ko�e en een zeer smakelijke punt 
energierijke boterkoek. De deelnemers komen uit 
Bergen op Zoom, Zeewolde, Rotterdam, Amstelveen, 
Haarlem en Zandvoort. Zij bereiken met hun Insta-
grams honderdduizenden reislustige Nederlanders. 
Afgezien van hen uit de buurtgemeenten, zijn de 
meesten niet echt bekend met Velsen en IJmuiden. Een 
enkeling heeft wel eens de boot naar Newcastle 
genomen. O ja, Tata Steel is natuurlijk ook wel bekend.

Na een welkomstwoord en een introductie van de 
gemeente Velsen door Friso is het tijd om, gewapend 
met smartphones en camera’s, de e-bikes te bestijgen. 
De lokale fotografen Machiel Kraaij en schrijver dezes 
nemen deel als lokale gidsen. Het weer lijkt eerst niet 
mee te werken. Na een lange periode van fraai en 
warm zomers weer is het deze zaterdag somber. De 
tocht begint druilerig en de regenkleding wordt 
tevoorschijn gehaald. Gelukkig is de miezer van korte 
duur.

Ruïne van Brederode
De eerste etappe brengt de groep via Driehuis en langs 
de binnenduinrand naar de Ruïne van Brederode in 
Santpoort-Zuid. Bij aankomst waant de groep zich 
direct eeuwen terug in de tijd. Rond en in de ruïne is 
het een drukte van jewelste. De Brederodes, hun 
hofhouding van weleer en andere historische �guren 
bevolken het kasteel. 
Niet alleen in de vorm van Playmobillegers maar zelfs 
in levende lijve! Iedereen is druk in de weer, in afwach-
ting van de o�ciële opening van het seizoen door 
wethouder Jeroen Verwoort. 

Vooral de ridder “in blik” is een geliefd personage om 
even mee op de foto te gaan!

Tijd om de ijzeren e-rossen weer te bestijgen voor het 
onderdeel ‘Fietsen door Nationaal Park Zuid-Kennemer-
land’, van ingang Duin en Kruidberg tot aan uitgang 
Heerenduinen. We hopen op Hooglanders onderweg 
maar we worden getrakteerd op een �le van 
Konikpaarden. 
De zilvergrijze paarden gebruiken ons �etspad in 
dezelfde richting om “meters te maken”, vanuit het bos 
naar de volkstuintjes. Het is nog even onwennig voor 
sommigen om langs de stoet te �etsen. Uiteindelijk 
klikken de camera’s veelvuldig!

Fortailand
De tweede etappe eindigt, na een fotomoment bij een 
van de street-art projecten, uiteindelijk bij de jacht-
haven Seaport Marina, voor het eerste deel van het 
onderdeel ‘Beleef IJmuiden rauw aan zee!’. Tijdens de 
overtocht met de Fortwachter naar Forteiland worden 
de lunchpakketjes uitgedeeld en de eerste trek gestild. 
Op Forteiland wacht de groep een rondleiding met 
veel fotomomenten. Geen der deelnemers waagt zich 
aan de evenwichtsbalk op grote hoogte…

Na de terugvaart �etst de groep naar de IJmuiderslag 
voor het tweede deel van ‘Beleef IJmuiden rauw aan 
zee’: het blokarten. Na een korte instructie wagen de 
deelnemers zich in de strandzeilkarren. Het is even 
wennen; de eerste actiefoto’s leveren vooral gespannen 
gezichten op. Maar na enkele “achtjes” draaien klaren 
de gezichten op en verschijnen de lachjes en ‘ik wil 
harder’-gezichten. Even later gaan al de eerste “wieltjes 
van de vloer”!

De volgende etappe brengt de groep via het havenge-
bied, langs de vuurtoren en volle kades naar de 
Viskade. Hier maken we, na een enthousiaste uitleg 
over de vissen uit de Noordzee, kennis met de IJmuider 
Kotterbal – een echte aanrader! – en gegrilde coquilles. 
Voorts gaat de tocht via de Kennemerlaan, met een 
fotomoment bij de watertoren, de Lange Nieuwstraat 
en door Velserbeek naar het dorp Velsen. Hier worden 
de Engelmunduskerk, de oude pandjes en de straat-
beelden veelvuldig op de gevoelige chips vastgelegd.

Afscheid
De laatste etappe brengt de Instameeters terug naar 
Beeckestijn, voor een afscheidswoordje door de 
organisatoren. 
Gewapend met een borrelbox en een �esje wijn 
worden op de bankjes en velden van Beeckestijn de 
ervaringen van de dag doorgesproken. Zonder uitzon-
dering hebben de Instameeters zich laten verrassen 
door de vele parels aan de Velser en IJmuider ketting. 
Sommigen komen zeker terug om onze plaats verder te 
ontdekken!

De foto’s en video’s die de Instagrammers hebben 
gemaakt zijn terug te vinden door te zoeken op 
#instameetvelsen21.

Een groep Instameeters neemt vanaf het helikopterplatform op Forteiland de fotograaf op de korrel. Foto: Erik Baalbergen

IJmuiden - Velsen wil een bijvriende-
lijke gemeente zijn. Door het selec-
tieve maaibeleid bloeien in onze 
bermen daarom paardenbloemen, 
madelie�es, kattenkruid en nog veel 
meer kleurig moois. Zo kleuren klap-
rozen nu in Velsen veel bermen rood. 
Tevens brengen klaprozen in bloei 
D-day in herinnering. 6 juni was het 
77 jaar geleden, dat de geallieerden 
in Normandië de bevrijding van 
Europa inzetten. ‘Onder elke klaproos 
ligt een dode’ zegt men sindsdien in 
Frankrijk. En de klaproos, in het 
Engels poppy genaamd, werd het 
symbool om de invasie te herdenken. 
Er worden kransen van gemaakt, die 
op graven en bij gedenktekens 
worden neergelegd. En een poppy 
wordt ook wel gedragen uit respect 
voor alle mensen, die sneuvelden.

Klaprozen kleuren 
bermen rood in heel Europa

Klaprozen, ookwel poppy’s genoemd, op de Zeeweg. Foto’s: Arita Immerzeel

Normandië, 6 juni 2019. Een Engelse 
veteraan woont diverse herdenkingen 
van D-day, toen 75 jaar geleden, bij. 
Twee Velsenaren bedankten hem, 
verkleed als Frans verzet. Zij dragen 
een verse poppy.
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Terugblik EK 1988: 
eindelijk een titel!
Het WK 1974 in Duitsland heeft geleid tot een groot Nederlands 
trauma. Veertien jaar later kon er bij het EK 1988 eerherstel komen. 
Dat kwam er, en hoe. Na een benauwd begin tegen de Sovjet-Unie, 
een ongekende ontsnapping tegen Ierland en een wervelende 
wedstrijd tegen West-Duitsland volgde een euforische eindstrijd 
tegen de Sovjet-Unie. Een reconstructie van de weg naar Neder-
lands enige voetbaltitel tot dusver.

We hebben ook geen 
geluk, hij mag er 
gewoon niet in*

12 juni 1988: Nederland-Sovjet-
Unie 0-1
Een klassiek begin van een eind-
toernooi voor het Nederlands 
elftal: de openingswedstrijd 
verliezen tegen een mindere 
tegenstander. De tegenstander in 
kwestie was de Sovjet-Unie, een 
geoliede machine die onder 
leiding stond van de vermaarde 
Valeri Lobanovski. De kern van het 
elftal bestond uit spelers van Loba-
novski’s Dinamo Kiev. Nederland 
startte met John Bosman in de 
spits, Marco van Basten zou nog 
niet fi t genoeg geweest zijn. 
Oranje zette aanval na aanval op in 
de richting van de legendarische 
keeper Rinat Dasajev. Maar de 
stugge Sovjet-defensie gaf geen 
krimp. Uit een van de spaarzame, 
maar oh zo zuiver uitgevoerde 
counters wist Vassili Rats doelman 
Hans van Breukelen het nakijken te 
geven. De 0-1 leidde tot een kater 
in Nederland én tot de weten-
schap dat de komende twee 
wedstrijden moesten worden 
gewonnen.

Komt de bal bij Van 
Basten, Van Basten 
draait en… daar gaat ie, 
jaaaaaaa

15 juni 1988: 
Nederland-Engeland 3-1
De beste ingreep ooit door een 
Nederlandse bondscoach gedaan. 
Zo mag het inbrengen van Marco 
van Basten door Rinus Michels wel 
worden bestempeld. De opdracht 
vooraf was duidelijk: winnen. Geen 
gemakkelijke opgave tegen een 
Engels elftal met vedettes als 
Lineker, Hoddle en cult-held Tony 
Adams. Zeker niet omdat Engeland 
ook zijn eerste wedstrijd had 
verloren, met 1-0 tegen Ierland. 
Nederland-Engeland werd dan ook 
bloedstollend spannend. In de 
eerste fase teisterden de Engelsen 
twee keer het houtwerk rond Hans 
van Breukelen. Maar toen begon 
de episode-Van Basten. Voor rust 
maakte hij op aangeven van Ruud 
Gullit knap de 1-0. Na de pauze 
speelden de Engelsen va banque 
en kwamen ze op gelijke hoogte 
na een mooie rush van Bryan 
Robson. Beide ploegen schoten 
niets op met een puntendeling en 
de wedstrijd golfde op en neer. 
Weer was het Gullit die Van Basten 
wist te bereiken, en hij plaatste de 
bal in de verre hoek achter Peter 
Shilton. Niet veel later konden de 
Engelsen zich opmaken voor de 
terugreis: uit een hoekschop van 
Erwin Koeman schoot wederom 

Marco van Basten de 3-1 binnen. 
Het doelpuntentrio van Van Basten 
betekende echter nog geen kwali-
fi catie voor de halve fi nale. Gezien 
de ontwikkelingen in de poule 
moest daarvoor gewonnen 
worden van Ierland.

Kieft, Kieft, Kieft, Kieft, 
jaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaa

18 juni 1988: 
Nederland-Ierland: 1-0
Zinderend. De wedstrijd Neder-
land-Ierland kan niet anders 
worden omschreven. Grote kampi-
oenen kunnen bij het terugblikken 
op een toernooi altijd momenten 
aanwijzen waarop ze onvoorstel-
baar veel geluk hebben gehad. 
Nederland kan daarbij wijzen op 
de wedstrijd tegen de Ieren. Het 
ging allemaal uiterst moeizaam, 
Nederland speelde duidelijk 
verkrampt en het waren de Ieren 
die de eerste grote kans kregen: 
Paul McGrath kopte op de paal. 
Wéér geluk dus met die paal. In de 
tweede helft speelde Nederland 
niet alleen tegen de Ieren, maar 
ook tegen de klok. En die tikte 
gedecideerd weg. Terwijl driekwart 
van Nederland zich al had 
verzoend met het einde van dit EK, 
kwam het gelukkigste moment 
van het toernooi. Met nog acht 
minuten te gaan, legde Ronald 
Koeman aan voor een van zijn 
gevreesde afstandsschoten. Het 
werd mogelijk zijn zwakste 
afstandsschot ooit, maar wel een 
van zijn belangrijkste. De 
misplaatste bal belandde pardoes 
op het hoofd van Wim Kieft en met 
een later nooit meer vertoonde 
curve stuiterde deze langs de 
verbouwereerd grabbelende Ierse 
keeper Bonner. De 1-0 stond op 
het bord, plaatsing voor de halve 
fi nale was een feit. En daar wachtte 
aartsrivaal West-Duitsland…

We hoeven niet te 
verliezen van deze 
Duitse ploeg!

21 juni 1988: 
Nederland-West-Duitsland 2-1
Nederland-West-Duitsland is een 
van de wedstrijden die hoog prijkt 
in de Nederlandse voetbalcanon. 
Deze wedstrijd had alles, maar dan 
ook alles wat voetbal mooi maakt. 
Het niveau, de ambiance, het 
verloop en de ontknoping: alles 
was even onvergetelijk. De eerste 
helft in het Volksparkstadion in 
Hamburg was bikkelhard, maar 
doelpuntloos. Nochtans kon het 
Nederlands Elftal zich al in die 
eerste helft onderscheiden: Van 
Basten was weergaloos, Gullit 
draaide zijn tegenstanders dol, Van 

Breukelen, Koeman en Rijkaard 
waren onverzettelijk. Maar de 
doelpunten kwamen in de tweede 
helft. Klinsmann maakte een 
schwalbe avant la lettre, en kreeg 
een strafschop in plaats van een 
gele kaart. Lothar Matthäus pakte 
dit buitenkansje met beide handen 
aan: 0-1. Even leken de Duitsers 
Nederland te overlopen maar lang-
zaam maar zeker pakte Nederland 
de draad van voor de 0-1 toch 
weer op. In de slotfase van de 
wedstrijd raakte Kohler Marco van 
Basten licht en Nederland kreeg 
een heerlijk onverdiende penalty 
van scheidrechter Igna. Koeman 
bleef koel: 1-1. De wedstrijd 
stevende af op een verlenging. 
Nederland dacht daar in de 89ste 
minuut anders over: het was Gullit 
die ruimte maakte en Van Basten 
die het ontstane gat in sprintte. 
Wouters begreep deze opzet en 
gaf een passje op maat. Van Basten 
twijfelde geen moment en gleed 
langs Kohler de 2-1 binnen. De 
wraak was zoet en Nederland werd 
gek. Deze midzomeravond werd 
één grote feestavond: West-Duits-
land was verslagen en de EK-fi nale 
was bereikt!

Arnold Mühren met 
meteen de voorzet rich-
ting Van Basten, kan 
die erbij komen aan de 
rechterkant…?

25 juni 1988: 
Nederland-Sovjet-Unie 2-0
De tegenstander in het Olympia-
stadion in München was door en 
door bekend: de Sovjet-Unie. De 
openingsfase was nerveus met 
weinig spektakel voor beide 
doelen. Maar na ruim een half uur 
brak Nederland de ban. Op 
aangeven van Van Basten was het 
Gullit die met veel kracht de bal 
achter Dasajev kopte: 1-0. Neder-
land hield stand tot de rust, nog 
drie kwartier scheidde Nederland 
van de eerste titel ooit. In minuut 
54 werd het doelpunt gemaakt 
dat altijd zal worden beschouwd 
als een van de mooiste doel-
punten ooit. Arnold Mühren geeft 
vanaf de linkerkant een fraaie 
lange pass. De bal waait richting 
buitenkant van het zestienmeter-
gebied. Voordat de bal daar komt, 
heeft Van Basten slim positie 
gekozen en hij volleert de bal met 
de rechtervoet hard achter 
Dasajev in de linkerbovenhoek: 
2-0. Willekeurig welke andere spits 
had in deze situatie zijn knie 
verdraaid of de bal het stadion 
uitgejaagd, maar Van Basten 
beschikte over een zeldzame trap-
techniek. Het feest was compleet 
toen Hans van Breukelen tamelijk 
lomp een strafschop veroorzaakte, 
nogal bluff erig met zijn vinger 
naar zijn oog wees ten teken dat 
hij wist waar Belanov zijn straf-
schop zou plaatsen, maar uiterst 
knap zijn fout herstelde en zijn 
bluf waarmaakte. Toen Vautrot 
voor de laatste maal op zijn fl uit 
blies, was het dan eindelijk zover: 
Nederland was Europees 
Kampioen voetbal!

*De citaten in dit artikel zijn 
uitspraken van Jack van Gelder en 
Bert Nederlof in hun radiocommen-
taar tijdens het EK 1988.

De EK-selectie van het 
Nederlands elftal
Keepers
1.  Jasper Cillessen (32, Valencia)
2.  Tim Krul (33, Norwich City FC)
3.  Maarten Stekelenburg (38, Ajax)

Verdedigers
4.  Patrick van Aanholt (30, Crystal Palace)
5.  Nathan Aké (26, Manchester City)
6.  Daley Blind (31, Ajax)
7.  Denzel Dumfries (25, PSV)
8.  Matthijs de Ligt (21, Juventus)
9.  Jurriën Timber (19, Ajax)
10. Joël Veltman (29, Brighton & Hove Albion)
11. Stefan de Vrij (29, Inter Milaan)
12. Owen Wijndal (21, AZ)

Middenvelders
13. Donny van de Beek (24, Manchester United)
14. Ryan Gravenberch (19, Ajax)
15. Frenkie de Jong (24, Barcelona)
16. Davy Klaassen (28, Ajax)
17. Teun Koopmeiners (23, AZ)
18. Marten de Roon (30, Atalanta Bergamo)
19. Georginio Wijnaldum (30, Liverpool)

Aanvallers
20. Steven Berghuis (29, Feyenoord)
21. Memphis Depay (27, Olympique Lyon)
22. Cody Gakpo (22, PSV)
23. Luuk de Jong (30, Sevilla)
24. Donyell Malen (22, PSV)
25. Quincy Promes (29, Spartak Moskou)
26. Wout Weghorst (28, Vfl  Wolfsburg)

Technische staf
Frank de Boer (bondscoach)
Dwight Lodeweges (assistent-bondscoach)
Maarten Stekelenburg (assistent-bondscoach)
Patrick Lodewijks (keeperstrainer)

EK
 20

21

“Heel bijzonder dat we als echte 
voetbalstad onderdeel zijn van 
dit unieke toernooi.”
Femke Halsema, burgemeester 
van Amsterdam, gaf toestem-
ming voor vier EK-duels 
binnen de poorten van haar 
stad.
7 april 2021

“Ik ben blij dat we bij alle 
EK-wedstrijden toeschouwers 
kunnen verwelkomen.”
UEFA-baas Aleksander Ceferin 
heeft er hard voor gevochten: er 
zijn geen lege stadions 
komende zomer.
23 april 2021

“Het is verschrikkelijk, maar dit is 
de juiste beslissing.”
Oranje-aanvoerder en -steunpi-
laar Virgil van Dijk maakt aan 
alle onzekerheid een eind en 
deelt mee dat hij helaas niet te 
bewonderen is als speler tijdens 
het EK.
12 mei 2021

“Ik heb wel vaker voor moeilijke 
situaties gestaan, en in al die 
gevallen heb ik mijn eigenbelang 
op de tweede plaats gezet.”
Didier Deschamps, bondscoach 
van titelfavoriet Frankrijk, 
verklaart de opvallende terug-
keer in de Franse selectie van de 
bij Real Madrid opgeleefde 
Karim Benzema, met wie 
Deschamps jarenlang in onmin 
leefde.
18 mei 2021

Citaten
“Dit Nederlands elftal is een 
vriendenteam.”
Volgens bondscoach van Oranje 
Frank de Boer zit het met de 
sfeer in het team alvast wel 
goed.
19 mei 2021

“Daarna wellicht tegen Italië, dan 
tegen Frankrijk en de fi nale zal 
tegen Spanje zijn en volgens mijn 
simulatie winnen we die wedstrijd.” 
Computerwetenschapper 
Robberechts van de KU Leuven 
heeft de computer laten bere-
kenen wie er Europees 
kampioen wordt: België. Ook de 
weg naar de Belgische titel is 
volgens de computer reeds 
bekend.
26 mei 2021

“Ik zou je op dit moment niet 
selecteren voor de defi nitieve 
selectie.” 
Via dit appje (!) krijgt de in Enge-
land opvallend goed preste-
rende Anwar El Ghazi van 
bondscoach Frank de Boer te 
horen dat hij niet mee mag naar 
het EK.
26 mei 2021

“Wij zijn absoluut niet bang voor 
Oranje!”
Noord-Macedonië maakt duide-
lijk dat ze reikhalzend uitkijken 
naar 21 juni, 18 uur, als het land 
in de Johan Cruijff  Arena mag 
aantreden tegen het Nederlands 
elftal.
28 mei 2021
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JONGEREN EN CORONA
Velsen - Al een jaar waart een virus rond dat ieders 
leven op zijn kop zet. Buiten het verdriet dat we 
hebben om de zieken en de mensen die we door dat 
virus voor altijd moeten missen zijn de economi-
sche, sociale en maatschappelijke gevolgen die 
corona met zich meebrengt bijna niet te overzien en 
te dragen. Het blijkt dat jongeren, op de drempel 
van hun zelfstandige leven, het ook pittig voor hun 
kiezen krijgen. Wat een tijd van verkennen, leren en 
opbouwen zou moeten zijn is verworden tot een 
tijd die stil lijkt te staan en zelfs achteruit loopt. Wij 
vroegen een aantal van deze mensen naar hun 
hoop en frustraties. Deze week vertelt Chanice 
Mossinko� haar verhaal. 

Door Ingeborg Baumann

Chanice Mossinko� is 25 jaar en verkeersregelaar. In 
minder bizarre tijden vaak op festivals en evene-
menten, nu door corona ook bij test- en vaccinatie-
straten. Hoewel ze net weer een beetje is opgekrab-
beld, ze scheurde vlak voor de eerste lockdown haar 
enkelbanden. ,,Ik liep door en mijn enkel bleef staan.’’ 
Chanice is single en woont alleen met haar kat Musti. 
Gelukkig praat Musti altijd terug, anders was de laatste 
tijd best zwaar geweest voor haar. 
,,Ik ben sinds kort weer aan het werk. Wel ver weg, in 
Ede. Dat is omdat ik nog korte diensten draai in 
verband met die enkelbanden. Ik werk nu voornamelijk 
bij teststraten en vaccinatiestations als verkeersrege-
laar. Best een leuke variatie. Vooral kinderen zijn 
zenuwachtig voor die test maar dan maken we een 
dolletje en dan valt het allemaal weer mee. In eerste 
instantie was ik wel een beetje angstig, bang om 
besmet te raken. Maar dat is niet gebeurd. We werden 
niet eerder gevaccineerd nee, en als dat wel het geval 
zou zijn geweest had ik geweigerd. Ik heb een kinder-
wens en ik wil precies weten wat er in mijn lijf wordt 
gespoten. Als ik dat vertel zie ik wel scheve gezichten 
maar het is mijn keus. Ieder zijn ding. Ik houd me 
natuurlijk wel aan alle maatregelen en als het nodig 
zou zijn zou ik me ook laten testen. Maar dat vaccin 
vertrouw ik nog niet, eerst kijken wat dat in de loop der 
jaren gaat doen. Als mijn omgeving het niet begrijpt 
hebben ze pech gehad maar de meesten snappen en 
respecteren het wel. 
Ik zit sinds corona op Tinder. Want ja, lekker mensen 
kijken en keuren wat er langsloopt vanaf een terrasje 
kan niet. Ik zie wel wat er op mijn pad komt. Ik had 
laatst mijn eerste date en er was geen verliefdheid ofzo 

maar ik heb er wel een vriendschap aan over 
gehouden. Dat is ook wat waard. Uitgaan deed ik al 
nooit echt. Maar wel een terrasje pakken! We hebben 
veel meer werk nu als verkeersregelaar. Normaal is het 
rond de wintermaanden erg stil. Dus voorlopig maak ik 
me geen zorgen over werk hoewel ik sceptisch blijft of 
de festivals wel door gaan. Het kan allemaal zo weer 
veranderen. Toen ik thuis zat met mijn enkel en ik hele-
maal geen kant op kon want ook nog eens die lock-
down was het wel ruk. Toch een beetje eenzaamheid, 
hoewel ik veel steun had aan mijn vader en moeder. En 
mijn beste vriendin kwam een keer in de week eten. Zo 
heb ik het kunnen redden. Ook door Musti natuurlijk, 
die praat gelukkig terug. En afgelopen zomer met de 
versoepelingen kon ik nog geen kant op, zat ik nog 
steeds op die bank. Er waren wel mensen die zich om 
me bekommerden hoor. In oktober ging ik naar Walibi, 
naar een Haloweenfeest. Toen heb ik me wel serieus 
afgevraagd waarom alles zo slecht geregeld was. Het 
was zo godsgruwelijk druk! En niemand die er wat van 
zei. De laatste avond hebben ze moeten cancelen. Dan 
vraag ik me af waarom dat alles niet in betere banen 
geleid had kunnen worden. Ik verwacht deze zomer 
weer veel werk. Vakantie zit er niet in, daar heb ik geen 
geld voor. Het valt �nancieel gezien ook niet mee als 
single. Ik denk wel dat ik eerdaags weer eens uit eten 
ga. En die terrasjes natuurlijk!’’

Chanice zat om meerdere redenen heel erg binnen tijdens 
corona. Foto: aangeleverd

Regio - De activiteiten van de vrijwil-
ligers van Rode Kruis IJmond waren 
het afgelopen jaar geheel gericht op 
corona. Boodschappen doen, helpen 
in verpleeg-  en verzorgingsinstel-
lingen en assisteren bij de test- en 
vaccinatielocaties. 
Het lijkt erop dat binnenkort weer 
allerlei evenementen starten en de 
vrijwilligers van Rode Kruis IJmond 
bereiden zich hier op voor.  Om bij 
bijvoorbeeld wandelevenementen 
snel ter plekke te zijn is er een bike-
team. Voor de �etsen van dit team 
wil Rode Kruis IJmond graag AED’s. 
Bestuurslid en coördinator van de 
collecte Errol Diel: ,,Voor de bikes zijn 

kleinere en lichtere AED’s nodig. Dit 
zijn behoorlijke prijzige apparaten en 
we hopen ze met een digitale 
collecte te kunnen aanscha�en.  
Daarnaast willen we ook graag een 
rek om de bikes goed te kunnen 
vervoeren. Ook dat is iets wat we met 
de opbrengst van de collecte willen 
doen.’’

De digitale collecte is nog tot eind 
juni. Op de website en Facebookpa-
gina van Rode Kruis IJmond kunt u 
een donatie doen in de digitale 
collectebus of via https://rodekruis.
digicollect.nl/
rode-kruis-afdeling-ijmond

Rode Kruis IJmond spaart 
voor speciale AED’s

Voor de bikes zijn kleinere en lichtere AED’s nodig. Foto: aangeleverd

Afgelopen zondag mocht het 
museum na een lange periode van 
sluiting eindelijk weer open voor 
bezoekers. Familie de Graaf was de 
eerste en werd dan ook feestelijk 
ontvangen. Zo kreeg de jongste van 
de familie een mooie knu�el van een 
vos. De vos staat centraal bij de inter-
actieve tentoonstelling ’Word zo slim 
als een vos’. In deze tentoonstelling 
leren bezoekers waarom alles en 
iedereen meetelt in de natuur en 
waarom biodiversiteit belangrijk is. 
De vos zien we in verschillende leef-
gebieden en in elk jaargetijde. De vos 
beschikt namelijk over een groot 
aanpassingsvermogen en weet 
wanneer hij in een bepaald gebied 
moet zijn voor voedsel, voortplan-
ting en veiligheid. De vos is ‘slim’ en 
in deze tentoonstelling is hij dan ook 
de centrale �guur die de bezoekers 
meeneemt door de seizoenen. Voor 
de kinderen is er een puzzelspeur-

tocht waarin ze leren over eten en 
gegeten worden. En hoe alles met 
elkaar samenhangt als je kijkt naar 
voedselketens, voedselwebs en 
voedsel-kringlopen. En aan het eind 
van de speurtocht kom je erachter 
dat de slimme vos een belangrijke 
plek in een gezond ecosysteem 
heeft.”
 
Openingstijden en reserveren
Het Pieter Vermeulen Museum is een 
kindvriendelijk museum en het 
centrum voor natuur- en milieuedu-
catie in de gemeente Velsen. Het 
museum is tijdelijk gehuisvest aan de 
Driehuizerkerkweg in Driehuis. Het 
museum is geopend van dinsdag tot 
en met vrijdag en zondag van 13:00-
17:00 uur. Het is op dit moment 
alleen mogelijk om een bezoek te 
brengen door een tijd te reserveren 
via de website www.pietervermeu-
lenmuseum.nl.

Pieter Vermeulen Museum 
ontvangt eerste bezoekers
Driehuis - Op zondag 6 juni ontving het Pieter Vermeulen Museum, na 
maanden gesloten te zijn geweest in verband met coronamaatregelen, 
weer de eerste bezoekers. Familie de Graaf uit Velsen waren de aller-
eerste en werden feestelijk ontvangen.

Velsen - De programmering van 
Filmtheater Velsen is de komende 
week alsvolgt:

Vrijdag 11 juni
14.00 De Slag om de Schelde; 17.00 
uur: I Don’t Wanna Dance; 20.00 
Nomadland.

Zaterdag 12 juni
11.00 laatste kans: De Vogelwachter; 
14.00 Nomadland; 17.00 De Slag om 
de Schelde en 20.00 I Don’t Wanna 
Dance.

Zondag 13 juni
11.00 De Slag om de Schelde; 14.00 
ondagmiddagklassieker Almodovar 
double bill: The Human Voice + Todo 
sobre mi madre; 17.00 100UP en 
20.00 Nomadland.

Dinsdag 15 juni
11.00 Nomadland; 14.00 100UP; 
17.00 I Don’t Wanna Dance en 20.00 
De Slag om de Schelde.

Kijk voor kaartjes op www.�lmthea-
tervelsen.nl

Telefonisch 7 dagen per week bereik-
baar (€ 0,45 p/m): 0900 - 1505 • 
maandag t/m vrijdag: 9.00 - 21.00 
uur, zaterdag en zondag: 10.00 - 
20.00 uur.

Programma 
Filmtheater Velsen

Driehuis - Zondagmiddag zorgde Erik, de zingende orgelman, voor een 
vrolijke noot in Driehuis. Met zijn draaiorgel reed hij door diverse straten en 
langs de drie verzorgingshuizen, met als doel, de zondagse rust wat op te 
vrolijken. Gezien de reacties van diverse bewoners lukte hem dat goed. Erik 
geeft ook les in liedjes schrijven, zingen en gitaarles, vertelt hij vrolijk. Zijn 
orgel heet ‘De Vrijheid’. Past wel bij deze orgelman, die naam. (Foto: Arita 
Immerzeel)

Erik zorgt voor feest 
met zijn feestorgel

De eerste bezoekers werden feestelijk onthaald. Foto: aangeleverd
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Op 25 mei stapte Evelien, die zelf 
twee keer borstkanker heeft gehad, 
op de �ets om in 6 weken tijd de 75 
IPSO inloophuizen, verspreid door 
heel Nederland te bezoeken om op 
deze manier aandacht te vragen voor 
het bestaan van het Inloophuis. Veel 
mensen weten nog niet van het 
bestaan van deze huizen wat ontzet-
tend zonde is, want ze kunnen écht 
het verschil maken voor mensen die 
getro�en zijn door kanker. Het 
Inloophuis biedt psychosociale 
ondersteuning aan iedereen die met 
kanker te maken heeft (gehad) door 
het bieden van een luisterend oor en 
vele activiteiten. De focus ligt hierbij 

nadrukkelijk op de kwaliteit van 
leven. 
Ilse Moerkerk, ambassadeur en vaste 
gast van het huis, haalde samen met 
haar ‘angels’ Evelien op bij het Pontje 
Buitenhuizen. Ilse verloor in 2018 
haar been aan botkanker en wilde 
graag een lokale bijdrage leveren 
aan deze geweldige ludieke ‘Huis in 
actie’. Samen �etsten ze richting 
Santpoort, Ilse met haar handbike en 
Evelien met haar gesponsorde Stella 
e-bike.

Voorzitter Jan de Wit kreeg uit 
handen van Evelien haar tweede 
boek ‘Dit boek brengt geluk’, cadeau, 

om het inloophuis te versterken met 
een boek vol hoop. Manon Boom, 
coördinator van Kennemerland, over-
handigde Evelien op haar beurt een 
kraal die het huis symboliseert. Bij elk 
huis ontvangt zij een kraal, zodat ze 
aan het einde van de rit een prach-
tige ‘�etsketting’ van alle IPSO 
inloophuizen in Nederland heeft. Een 
welverdiende kanjerketting. 
Het was een hele �jne zonnige 
bijeenkomst waarbij Hans Klok geen 
act opvoerde, maar zijn persoonlijke 
verhaal deed. Ook hij heeft in zijn 
nabije omgeving meegemaakt welke 
impact kanker heeft en hoe belang-
rijk een inloophuis is voor nazorg.

Het Inloophuis is geheel afhankelijk 
van sponsoren en donaties. Wil je het 
inloophuis ook steunen? Dan kan dat 
via: https://acties.kwf.nl/fundraisers/
inloophuiskennemerland.

Santpoort - Woensdag 2 juni heeft Hans Klok, samen met het bestuur, 
vrijwilligers en gasten van het Inloophuis, Evelien van der Wer�, die een 
creatieve bijdrage levert aan de wereld van kanker, enthousiast onthaald. 
De wereldberoemde illusionist draagt het huis een warm hart toe en is de 
nieuwe ambassadeur.

Hans Klok nieuwe ambassadeur 
Inloophuis Kennemerland

Het was een hele �jne zonnige bijeenkomst waarbij Hans Klok geen act opvoerde, maar zijn persoonlijke verhaal deed. 
Foto: aangeleverd

De keten van Museumhuizen telt op 
dit moment 10 panden en wordt nog 
steeds uitgebreid. Voel je thuis in het 
huis van kunstverzamelaar Lambert 
van Meerten, grietman Frans van 
Eysinga of de puissant rijke houthan-
delaar Jan Hendrik Tromp Meester. 
Natuurlijk met inachtneming van de 
coronaregels: mét mondkapje en op 
anderhalve meter van elkaar. Met 
een klein aantal bezoekers per keer 
krijg je alle ruimte om van je bezoek 
te genieten. De huizen verschillen in 
bouwperiode en in bewoners (van 

rijk tot arm) en liggen verspreid over 
heel Nederland. Je beleeft de Muse-
umhuizen op een unieke wijze: door 
al je zintuigen in te zetten; heel 
anders dan door vitrines kijken en 
achter koordjes blijven staan. Hoe 
klonk Den Haag in 1904? Hoe ruikt 
het in de keuken van jugendstil villa 
Rams Woerthe? Ga zitten op de 
rococo stoelen en maak de deurtjes 
van de kussenkast (voorzichtig) 
open. 
Kijk op www.museumhuizen.nl voor 
tickets en openingstijden.

Ook de Museumhuizen zetten 
de deuren weer open
Velsen-Zuid - Je eigen huis voor een momentje verruilen voor dat van een 
kunstverzamelaar, een grietman of een architect? Het kan weer, want de 
Museumhuizen van Vereniging Hendrick de Keyser gaan weer open voor 
publiek. Bijzonder is dat je deze unieke huizen ook écht kunt beleven: 
kruip in de bedstede, lees de krant in een luie stoel of neem plaats aan de 
eettafel. Ook Museumhuis Beeckestijn is vanaf 18 juni weer te bezoeken. 
Bezoekers worden die dag feestelijk ontvangen.

IJmuiden - Afgelopen week is 
zeemanskoor de Raddraaiers weer 
begonnen met repeteren. Na ruim 
een jaar gedwongen stilstand is het 
weer mogelijk om als koor bijeen te 
komen. Het is wel nodig om de 
stemmen weer te smeren, want die 
worden wel een beetje roestig na 
zo’n lange stilstand.
Het koor zal de hele maand juni 
gebruiken om op iedere woensdag 
te repeteren in buurtcentrum de 
Dwarsligger in IJmuiden. Deze repe-
tities zullen een open karakter 
hebben, zodat iedereen langs kan 
komen, uiteraard met in achtneming 
van de geldende regels. De 
Raddraaiers kunnen namelijk wel een 
aantal nieuwe leden gebruiken.

De repetities zijn altijd  gezellig, maar 
ze gaan ook voor kwaliteit. Dus 
verwacht men dat de inzet bij de 
repetities 101 procent is. 
De eerste optredens staan begin juli 
gepland. De Raddraaiers verzorgen  
optredens op de rivercruiseschepen. 
Ook staan ze in diverse 
verzorgingstehuizen.

Heb jij je ook zo verveeld tijdens de 
lockdown? Kom dan op een van 
onderstaande woensdagavonden 
om 20.00 uur naar de Dwarsligger, 
Planetenweg 338,  1974 BP IJmui-
denen,  kom de sfeer van de 
Raddraaiers proeven en sluit je aan.
De open repetities zullen plaats-
vinden op 16, 23 en 30 juni.

Raddraaiers halen zeemans-
liederen weer tevoorschijn

Het is volgens de Raddraaiers wel weer nodig om de kelen te smeren. 
Foto: aangeleverd

IJmuiden aan Zee - Dinsdag om 07.15 uur belde een strandbewoner van het kleine strand naar het team van RTZ 
Velsen met de mededeling dat er een dode zeehond was aangespoeld.  De vrijwilligers gingen hierop af met de nieuwe 
strandambulance die zo zijn vuurdoop kreeg met deze rit. De zeehond is afgevoerd naar destructie en de bewoners 
kunnen weer  heerlijk genieten van het schone strand. Foto: aangeleverd

RTZ Velsen haalt eerste zeehond 
van het kleine strand

IJmuiden - Maandag 14 juni treedt 
zanger Erwin Fillee op in woonzorg-
centrum Velserduin. 
Erwin Fillee zit dit jaar alweer 40 jaar 
in ‘het vak’. Hij trad de laatste jaren 
veelal op voor senioren en ook regel-
matig met Ronnie Tober, Willeke 
D’estell, Conny Vink en Ciska Peters. 
Onlangs bracht hij zijn nieuwe single 
‘Geluk en Liefde’ uit.
Het optreden van Erwin Fillee wordt 
aangeboden door stichting Bren-
tano-Brentano brengt muziek.
Foto: aangeleverd

Optreden Erwin Fillee 
in Velserduin
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Een sadistische kidnapper zorgde 
vijftien jaar geleden voor veel onrust 
in de Sint-Christo�ellaan in Yreka, 
Californië. Vader Liam Wenztheta 
werd opgepakt en veroordeeld voor 
de ontvoering en castratie van zes 
jongens. Thomas Renner was een van 
de ontvoerde jongens. Hij lijkt troost, 
rust en zingeving gevonden te 
hebben in de kerk. Rechercheurs 
Michael Drove en Sandra Rendis 
waren destijds verantwoordelijk voor 
de Sint-Christo�elzaak en gingen in 
onmin ieder hun weg. Hun paden 
kruisen zich vijftien jaar later 
opnieuw, als een ontdekking wordt 
gedaan die een heel nieuw licht 
werpt op de zaak die ze dachten 
afgesloten te hebben. Drove en 
Rendis moeten opnieuw samen-
werken om het verleden te confron-
teren. Thomas probeert ondertussen 
verbeten opnieuw te beginnen. Maar 
kan dat wel?

Ber Runderkamp (1987) woont 
samen met zijn vriendin in Velsen-
Noord. Hij dicht, schrijft columns en 
publiceert korte verhalen. Zijn werk 
is gepubliceerd in onder meer het 

Noord-Hollands Dagblad, Metro, en 
in de verhalenbundels: ‘Stel je voor 
dat… ‘, ‘Gebundelde Liefde’ en ‘Kort & 
Krachtig’. Zijn debuutroman ‘Als ik 
terugkijk’ uit 2017 werd enthousiast 
ontvangen. ‘Het Lichtbaken’ is zijn 
tweede boekpublicatie.

Spannende thriller van Ber 
Runderkamp verschijnt 14 juni
Velsen - Na zijn debuutroman ‘Als ik terugkijk’ uit 2017 komt Ber Runder-
kamp (1987) nu met ‘Het lichtbaken’, de eerste thriller van zijn hand. Hij 
beschrijft hierin hoe twee rechercheurs samenwerken aan een zaak en 
ondanks de slechte verstandhouding tussen de twee vijftien jaar later 
opnieuw moeten samenwerken, omdat het verhaal een nieuwe wending 
heeft gekregen.

Santpoort - Zaterdag 5 juni jl. is de 
Playmobiltentoonstelling ‘Strijd om 
Holland’ succesvol geopend door 
wethouder Jeroen Verwoort en vice-
voorzitter Stichting Heerlijkheid 
Brederode Marc Hillebrink als Johan 
de Witt. Ridder Bob had de vermiste 
handschoen van zijn harnas terug en 
overhandigde het kistje met twee 
ontbrekende Playmobilpoppetjes: 

een soldaat uit het keizerlijk leger en 
een Vikingstrijder van graaf Dirk uit 
‘De slag bij Vlaardingen.’ De nieuwe 
Playmobiltentoonstelling brengt de 
geschiedenis van het Graafschap 
Holland tot het Koninkrijk der Neder-
landen tot leven en bestaat uit meer 
dan 4.000 poppetjes. Inclusief een 
speurtocht/ontdekkingsreis voor 
jong en oud. De tentoonstelling is tot 

en met oktober te bewonderen. 
Reserveer Coronaproof via de 
website ruinevanbrederode.nl ticket 
met tijdslot. Hier staan ook de extra 
activiteiten vermeld met o.a. het 
Verhalenweekend van 11-13 juni. 
Met dank aan de Gemeente Velsen 
en Kickstart Cultuurfonds voor het 
mede mogelijk maken van de open-
stelling en de activiteiten.

Playmobiltentoonstelling ‘Strijd 
om Holland’ op Brederode

Wethouder Verwoort en ‘Johan de Wit’. Foto: Kees Sikkes

Santpoort-Zuid - Vrijdag 11, 
zaterdag 12 en zondag 13 juni staat 
de Ruïne van Brederode weer in het 
teken van verhalen voor jong en oud. 
Dit keer worden er elk van deze 
dagen sprookjes en andere verhalen 
van Godfried Bomans verteld door 
diverse verhalenvertellers. Bloemen-
daal heeft 2021 uitgeroepen tot het 
Bomansjaar omdat hij 50 jaar 
geleden is overleden.

Vrijdagavond 20.00 uur zijn de 
verhalen met muziek voor volwas-
senen, zaterdagmiddag en zondag-
middag vanaf 13.30 uur verhalen 
voor alle leeftijden.

Reserveren (verplicht) en nadere 
informatie over dit weekend is te 

vinden op www.ruinevanbrederode.
nl.
Dit weekend is mede gesponsord 
door het verhalenfonds Yimbamba, 
het Ruigrokfonds en de gemeente 
Bloemendaal.
Entree Ruïne €6,-, €5,50 van 4 t/ot en 
met11 jaar, 0 tot en met 3 jaar gratis.
Vrijdagavond is voor de muziek en de 
verhalen een vrijwillige bijdrage in 
de hoed na a�oop zeer gewenst.  

Voor meer informatie over interes-
sante Bomansactiviteiten dit jaar zie 
www.tijdsparen.org.

Daarnaast valt er op de Ruïne een 
tentoonstelling te bewonderen ‘Strijd 
om Holland’, indrukwekkend uitge-
voerd in Playmobil.

Bomans Verhalenweekend in 
Ruïne van Brederode

Het verhalenwekekend staat in het teken van Gotfried Bomans. Foto: aangeleverd

Santpoort - In ’t Mosterdzaadje 
wordt een inhaalslag geleverd nu de 
concerten weer doorgang mogen 
vinden.

Op vrijdag 18 juni presenteren The 
Bayou Mosquitos om 20.00 uur hun 
jubileum-cd. The Bayou Mosquitos is 
een Americana band uit Amsterdam 
die al 30 jaar met veel plezier gros-
siert in het Noord-Amerikaanse root-
smuziek erfgoed. 

Pianist Sergey Smirnov (Minsk) 
brengt op zaterdag 19 juni om 15.00 
uur een ode aan Sergei Rachmaninov 
(1873-1943) met een programma dat 
geheel aan hem is gewijd. De Russi-
sche ziel in deze muziek vindt weer-
galoos zijn vertolking in het spel van 
Sergey Smirnov. Deze meesterpianist 
heeft tijdens de lockdown zich 
ingezet voor ‘t Mosterdzaadje om op 
vakkundige wijze audio en video 
opnames te maken voor het YouTube 

kanaal van ‘t Mosterdzaadje. Ook is 
hij daarop zelf met een uitvoering 
van Rachmaninov te zien.

De Beethovenserie, waarin pianist 
Patrick Hopper alle pianowerken van 
Beethoven uitvoert, twee jaar 
geleden begonnen, gaat na veel 
haperingen weer door. Op zondag 20 
juni om 15.00 uur neemt Patrick 
Hopper het publiek mee in de twee 
sonates 27 nr. 1 en 2  en sonate opus 
101.

Op dinsdag 22 juni om 20.00 uur is 
het Delta Pianotrio te gast in ‘t 
Mosterdzaadje. Het wordt een Salon-
tour – met afstand de intiemste 

muziek van concerten Bach, Biber, 
Beethoven, Tanguy, Dvorak en Ravel  
Net voor het einde van het jaar werd 
de  prestigieuze Kersjesprijs toege-
kend aan Vera Kooper (piano), Gerard 
Spronk (viool) en Irene Enzlin (cello). 
Van de o�ciële uitreiking kwam door 
de omstandigheden niets. Maar op 
woensdag 23 juni wordt hun alsnog 
de prijs overhandigd en spelen ze 
een live concert voor Radio 4 . In 
Santpoort  komen ze dus daags 
ervoor hun programma laten horen. 

Reserveren : penningmeester@
mosterdzaadje.nl of via www.
mosterdzaadje.nl  bij de 
concertagenda.

Vier steengoede concerten 
in ‘t Mosterdzaadje

The Bayou Mosquitos. 
Foto: Dirk de Jong

Sergey Smirnov. Foto: aangeleverd

Ber Runderkamp publiceerde onder 
meer columns, gedichten en korte 
verhalen. Foto: aangeleverd
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Santpoort - John Oosterhuis publiceert op Facebook een serie foto’s van Santpoortse ondernemers onder de titel Oppeppertjes. Behalve dat deze ondernemers het inderdaad zwaar hebben of hebben 
gehad en zeer zeker een hart onder de riem kunnen gebruiken zijn het ook prachtige, creatieve foto’s die de mens achter de ondernemer laat zien. Tekst: Ingeborg Baumann

Oppeppertjes voor Santpoortse ondernemers

Het schijnt een verslaving, het werken aan �etsen. Althans, dat 
vindt Jacko Tesselaar van Rijwielhuys Santpoort. Hij zegt: ,,Ik 
ontdekte mijn roeping al jong. Nadat ik voor de zoveelste keer met 
een kapotte �ets thuiskwam vond mijn vader het wel gesneden.’’ 
Jacko kon zelf aan de slag. Dat beviel wel, hij bleek niet alleen 
aanleg te hebben maar kon in het sleutelen ook zijn creativiteit 
kwijt. ,,Dat is waarom ik dit werk zo leuk vind. In alles wat ik doe zit 
een uniek stukje.’’ Die creativiteit uit zich in het eigen merk Sand-
hare. Custom Build, dus je kunt zelf bepalen wat voor soort �ets, 
welk frame en in welke kleur. Al wil je een pimpelpaarse. Natuurlijk 
wel in samenspraak en met het advies van Jacko. Door Corona 
hebben we nog eens extra de �ets ontdekt, Tesselaar heeft een 
�ets voor iedereen.

Jacko Tesselaar
Piet Post is sto�eerder bij De Zwart Interieur in de Narcissenstraat. 
De Zwart is specialist in ramen, vloeren, raamdecoratie en slapen, 
zo staat op de website. Piet heeft heel veel plezier in zijn werk en 
zegt: ,,Het begint voor mij met de ontmoeting in de winkel. Vaak 
komen mensen met een hulpvraag, ‘we weten het niet’. Als je dan 
toch datgene waar iemand onbewust om vraagt uit je collectie 
naar voren en het feest van herkenning op hun gezichten kunt 
a�ezen, begint voor mij het allerleukste. Ik ga dan samen met de 
klant naar hun huis om daar nog even de puntjes op de i te 
zetten.’’ Eens in de zoveel tijd is je interieur toe aan wat vernieu-
wing, een eigentijdse draai. Dat hoeven geen trends te zijn , je wilt 
je eigen vertrouwde huiselijke sfeer behouden. Piet Post helpt 
daar vol overgave aan mee. 

Piet Post 
Sandra is, natuurlijk met Nico Hop en een team van leukerds, de 
drijvende kracht van Hop & Co en Nell’s in de Santpoortse 
Hoofdstraat. Haar doel is: ,, Jou laten stralen! Als kleding jou 
mooi staat, voel je je goed en krijg je als vanzelf een �jne twin-
keling. Wij gaan voor een glimlach! En wanneer je je goed voelt 
in je out�t, komt de glimlach zeker.’’ En zo is het maar net. In 
2000 namen Sandra en Nico de zaak over van vader en moeder 
Hop en daar heeft Sandra nog nooit spijt van gehad. Ze zegt 
met die onovertro�en glimlach van haar: ,,Natuurlijk vindt bijna 
elke vrouw het leuk om met kleding te werken. Maar het zijn 
uiteindelijk de mensen die je dag maken. De klanten en de dier-
bare collega’s met wie je lief en leed deelt, waarmee je lacht en 
huilt.’’ 

Sandra van Egmond

IJmuiden - Het wijkplatform 
IJmuiden-Noord en Zuid steunt de 
actie ‘Hier begint de zee’ van de 
Rotary Club Velsen en heeft op 5 juni 
de eerste van 20 door hen gespon-
sorde tegels in de Lange Nieuwstraat 
aangebracht. 5 juni is speciaal 
gekozen omdat deze datum samen-
valt met de Rotary actiedag: End 
Plastic Soup Now. Op die dag zijn 
veel Rotary Clubs aan de slag 
gegaan, plastic uit de natuur verwij-
deren en peuken rapen. Verbetering 
van onze leefomgeveing is een prio-
riteit van Rotary. De tegels, die 
geplaatst worden bij afvoerpunten, 
moeten mensen erop attent maken 
dat je
 geen afval op straat moet gooien. 
Immers het afval verdwijnt in het 
riool en komt uiteindelijk in de zee 
terecht. Vooral plastic is heel schade-
lijk. Het valt in kleine fragmenten 
uiteen en omdat het op plankton 
lijkt, wordt het door kwallen en 
vissen opgegeten en komt op die 
manier in onze voedselketen terecht.
De tegels worden zonder kosten 
geplaatst door de Bie wegenbouw in 
samenwerking met de gemeente 
Velsen.
In de loop van het jaar hoop Rotary 
Club Velsen zo 200 tegels te hebben 
geplaatst op drukke punten in de 
gemeente Velsen en op diverse 
schoolpleinen.
De eerste 2 tegels zijn 18 maart door 
wethouder Bram Diepstraten en 
Ineke van Steensel, bestuurslid van 
Hoogheemraadschap van Rijnland, 
gelegd bij het P.V.M. en de Jan 

Campertschool. Dit was gekoppeld 
aan de landelijke opschoondag die 
op 20 maart plaatsvond.
Afnemers van de tegels zijn onder 
andere het Vellesan College, Velison 

wonen, het Havenbedrijf, wijkplat-
forms IJmuiden Zuid en Noord en 
vele andere.
Wilt u zelf een tegel sponsoren, mail: 
info@rcvelsen.nl.

Wijkplatform IJmuiden-Noord en 
-Zuid steunt milieuactie Rotary

Els de Roo, de voorzitter van Rotary Club Velsen plaatst een tegel met de voorzitter 
van Wijkplatform IJmuiden Noord Johan Zwakman op de Lange Nieuwstraat. 
Foto: aangeleverd

IJmuiden - Vorige week hebben de 
leerlingen van het praktijkonderwijs 
van het Tender College hun school-
tijd afgesloten met een mondeling 
examen over hun opgebouwde port-
folio. Hierin zaten portfoliobewijzen 
voor verschillende domeinen zoals 
wonen, werken, burgerschap, stage, 
enz. En daarnaast natuurlijk  de 
behaalde certi�caten voor bijvoor-
beeld schoonmaken, werken in de 
keuken, VCA of het rijden met een 
heftruck. 
Bij het examen waren collega’s van 
de Kennemer Praktijkschool Bever-
wijk uitgenodigd als gecommit-
teerden. Als deze week deze 
examens in Beverwijk plaatsvinden,  
gaan docenten van het Tender 
College daarheen om de leerlingen 
te bevragen en te beoordelen.

De examens waren verdeeld over 
drie ochtenden om de tijden goed te 
kunnen spreiden en de leerlingen 
persoonlijk te kunnen ontvangen. 

Vooraf waren de examenkandidaten 
super zenuwachtig en na a�oop 
meestal heel erg opgelucht, maar 
vooral heel erg blij. Ze werden opge-
wacht door hun docenten en klasge-
noten om even na te praten en om te 
vieren dat alles voor hen nu achter 
de rug is. Bij de felicitaties werd 
getoost met bubbels en van een 
heerlijk gebakje genoten. 
Om de feestvreugde te vergroten 
kregen de leerlingen een mooie vlag  
met “Geslaagd!” erop, om buiten te 
hangen en aan de buurt te laten 
weten dat ze over vier weken hun 
diploma overhandigd krijgen.

Blije gezichten 
op het Tender College

Bij de felicitaties werd getoost met bubbels. Foto: aangeleverd
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IJmuiden - Dinsdag hebben 11 leer-
lingen uit groep 7 en 8 van Dalton-
school De Klipper in IJmuiden het 
traject Move Mates afgerond. Zij 
mogen zich vanaf vandaag o�cieel 
‘Move Mate’ noemen! Iets dat hele-
maal past bij Dalton: zelfstandigheid, 
samenwerken en verantwoordelijk 
zijn voor elkaar. De Move Mates 
mogen echt zelfstandig lesgeven 
tijdens de pauzes op het schoolplein 
en bij andere activiteiten georgani-
seerd door de school. Dit traject 
hebben zij doorlopen onder begelei-
ding van de buurtsportcoach, Bianca.  

Om mee te mogen doen aan het 
traject, hebben de leerlingen een 

motivatiebrief moeten opstellen met 
daarin redenen waarom juist zíj Move 
Mate willen worden. Op basis hiervan 
zijn de leerlingen uitgekozen. Gedu-
rende de opleiding hebben de leer-
lingen kennisgemaakt met lesgeven 
aan elkaar, spellen bedacht en 
aangepast en geleerd hoe ze om 
moesten gaan met bepaalde situa-
ties. Tijdens de theorie- en praktijk-
lessen gaven zij in de speelzaal en 
buiten op het schoolplein les aan de 
andere Move Mates. 
Tijdens de stages hebben zij les leren 
geven aan leerlingen uit andere 
groepen op het schoolplein. Na 
iedere stage volgde een evaluatie 
met de andere Move Mates en met 

Bianca. Alles om ervoor te zorgen dat 
ze helemaal klaargestoomd zijn voor 
het echte werk!  

Nu de leerlingen hun certi�caat in 
handen hebben, mogen zij zonder 
de begeleiding van de buurtsport-
coach aan de slag. Bianca blijft wel 
altijd bereikbaar en er zal ook nog 
een herhalingsles plaatsvinden. Met 
de Move Mates probeert de school 
eigen leerlingen in te zetten om de 
kwaliteit van de pauze en andere 
school-gerelateerde activiteiten te 
verbeteren. 
De Move Mates spelen dus een hele 
verbindende factor binnen de 
school. 

Move Mates diploma’s uitgereikt 
op basisschool de Klipper

Met de Move Mates probeert de school eigen leerlingen in te zetten om de kwaliteit van de pauze en andere schoolgerelateerde 
activiteiten te verbeteren. Foto: aangeleverd

PIEREWAAIEN
IJmuiden - Het meest rauwe uitje in Velsen, de 
Noord- of Zuidpier op. En af. Als visser, als wande-
laar, als fotograaf of als �etser. Als toerist of als 
inwoner van Velsen. Als vaste of toevallige bezoeker 
uit binnen- of buitenland. In deze rubriek in woord 
en beeld, wat een pierenwaaier bezighoudt en 
waarom hij of zij zich op die unieke plek in de 
Noordzee bevindt.

Door Arita Immerzeel

Maandagmiddag voelde zomers aan, na het gure en 
veel te koude voorjaar. Naast het begin van de Zuidpier 

ligt een laag opgedroogde algen in een craquelé, alsof 
het wiercrackertjes betreft, op het zand. Als je het 
wegschuift, is het heerlijk toeven in het zand. Wat 
verderop ligt op de pier een leesbril. Wie hem verloren 
heeft, blijft onduidelijk, maar een visser verderop is er 
blij mee. Hij heeft moeite met aas op zijn haakje te 
krijgen en de aangeboden bril helpt hem. Een zaak van 
hergebruik dus. 
Dan komt Cedric Hackert voorbij. Hij loopt op blote 
voeten en beklimt soms de rand van de pier, maar soms 
ook de betonblokken. Tussen de blokken vist hij een 
plastic rode boodschappentas met een oer-Hollandse 
voornaam op en op weg naar het kopje van de pier, 
vult hij deze met wat hij zoal als zwerfvuil tegenkomt. 
Desgevraagd vertelt hij in het Engels, dat hij op 
vakantie is in IJmuiden aan Zee. Hij is 24 jaar en raapt 
overal ter wereld zwerfvuil op, wat op zijn pad komt. 
,,Anders waait het de zee in en we weten onderhand 
wel de e�ecten. Zoals in Azië bijvoorbeeld, dat moeten 
we niet willen.” In zijn rode tas verzamelt hij vandaag 
kranten en kartonnen verpakkingen van blikjes. Op het 
kopje van de pier onderbreekt hij ons gesprek, want 
Cedric ziet ineens ‘a lot!’ (redactie: veel!) Hij raapt 
achtereenvolgens een mondkapje, een plastic zak en 
zakjes waarin vishaakjes zaten op. ,,Ik woon in Heidel-
berg, Duitsland. Ik vertoef graag op het strand. Door af 
en toe iets op te rapen, werk ik mee aan een schonere 
zee,” aldus Cedric. Eenmaal thuis lees ik op Google, dat 
hij foto’s en �lmpjes plaatst op Instagram onder de 
naam ‘living with love’. Hij is vegan, lees ik, schrijft 
gedichten, leert graag talen, is een skater en werkt in 
een natuurspeeltuin in Heidelberg. Bijzondere jongen, 
deze pierewaaier.

HEEL VELSEN LEEST

Eindelijk is daar het mooie wat warmere weer. Wat moesten we daar lang 
op wachten. En dus kunnen we nu ook echt lekker eropuit. Deze maand 
heb ik een boek wat daar fantastisch bij past.
Expeditie natuur, geschreven door Sarah Devos en uitgegeven door 
Davidsfonds infodok. Dit boek is eigenlijk geen gewoon leesboek. Dit is 
echt doeboek voor in de natuur. Elke pagina bevat een leuke, spannende, 
leerzame gekke speurtocht. Je kunt dus heel goed zelf kiezen welke tocht 
er past bij jouw stemming op dat moment. Wat dacht je bijvoorbeeld van 
de Jakkiebakkietocht, bochten en bruggen tocht of de hartjestocht? Op 
de achterkant van elke tocht staat een korte uitleg.
Zo valt er te lezen bij de hartjestocht: ,,Voor als je verliefd bent. Voor 
wanneer je iemand wilt tonen dat je hem of haar lief vindt. Voor als je 
houdt van hartjes. Of gewoon zomaar.’’ Dit boek is geschikt voor alle leef-
tijden. Want nog leuker is het om samen met je ouders of grootouders 
deze te gekken expedities te beleven. Ik denk dat dit fantastische natuur-
boek geweldige avonturen gaan opleveren. Spannende en grappige 
expedities in je eigen buurt. Het boek is echt een aanvulling op het echte 
stadse buitenleven. En een absolute aanrader voor de zomervakantie die 
al voor de deur staat.
Het tweede boek heet ‘Ik ga op reis en ik neem mee….’. Geschreven door 
Duncan Beedie en Catherine Veitch. Ook uitgegeven door Davidsfonds 
infodok. Dit prentenboek is gebaseerd op het aloude en bekende spel-
letje; ik ga op reis en neem mee. In het boek gaat Oscar op avontuur en 
neemt van alles mee op zijn reis. Kun jij hem helpen onthouden wat hij 
allemaal bij zich had? In het boek staan ook tien trucjes om dingen beter 
te kunnen onthouden. Bijvoorbeeld deze: ,,Verzin een rijmpje met alle 
voorwerpen. Je kunt dit rijmpje gebruiken, of er zelf een bedenken” (in 
het boek staat er een rijmpje bij deze tip). Dit boek is een aanrader voor 
op de achterbank. Fijn om de plaatjes te kijken en de kinderen bezig te 
houden onderweg naar de vakantiebestemming. Dit boek is geschikt 
voor kinderen vanaf 4 jaar.

Voorlezen is goed voor ieder kind. Juf Sjoerdtje Rasmussens is onder-
wijsassistent op Waldorf aan zee, leest haar drie kinderen maar al te 
graag voor en is gek op kinderboeken. Ze schrijft er voor haar werk 
een blog over en iedere maand een column in deze krant.

Velsen - In vroeger tijden bevonden 
zich in IJmuiden en Velsen-Noord 
scholen, een pensionaat en een 
zusterhuis van de Zusters van de 
Arme Kind Jezus. Heeft u persoon-
lijke ervaringen met de zusters of 
verhalen van (groot)ouders die u zou 
willen delen? Bent u in het bezit van 
mooie foto’s of objecten die hiermee 
te maken hebben? Dan verneemt 
Museum de Schat van Simpelveld 

graag van u. Zij vragen u om uw 
verhaal kort op te schrijven en samen 
met uw contactgegevens per post of 
e-mail toe te sturen. Men neemt dan 
zo spoedig mogelijk contact met u 
op. 
Contactgegevens: Museum de Schat 
van Simpelveld, Kloosterstraat 68, 
6369 AE Simpelveld. 
info@deschatvansimpelveld.nl. Zie 
ook: www.deschatvansimpelveld.nl.

Oproep: uw verhaal over de 
Zusters van het Arme Kind Jezus

De Fröbelschool in IJmuiden. Foto: aangeleverd
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Velsen-Zuid - Zaterdag organiseerde 
de jeugdcommissie van v.v. IJmuiden 
in samenwerking met de KNVB een 
oranje festival voor de onderbouw 
van de jeugd en een spectaculaire 
zeskamp voor de bovenbouw van de 
jeugd.
De dag begon om 9.00 uur met de 
mini`s en de jongens onder de 8. Zij 
moesten diverse onderdelen van de 
zeskamp a�eggen zoals stormbaan, 
pannakooi, vier op een rij, touw-
trekken, springkussen, zwevend 
tapijt, boter, kaas en eieren en duo 
zaklopen. Daarna kwamen de 
jongens van onder de 9 en 10 en 
sloten ze de ochtend af met de 
jongens onder de 11 en 12 en de 
meiden onder de 11. Tussendoor kon 
iedereen gratis popcorn eten en aan 
het eind van de ochtend kreeg 

iedereen een waterijsje. Het was een 
gezellige ochtend alleen jammer dat 
het zonnetje weg bleef.
In de middag kwam de bovenbouw 
voor de zeskamp. Ook zij konden 
gebruik maken van de 20 meter 
lange stormbaan, de 3 pannakooien, 
de springkussen werd gebruikt als 
doel door de keepers en daarnaast 
was er buikschuiven en zebra 
schieten. Het buikschuiven was een 
groot succes en menig trainer moest 
er ook aan geloven echter 1 trainer 
dacht dat buikschuiven met zijn rug 
moest. En de trainers die niet gingen 
werden belaagd door de natte 
kinderen. Ook het onderdeel zebra 
schieten van zijn �ets was een dave-
rend succes. De jeugdvoorzitter trok 
het mascotte pak aan en �etste langs 
de schietende jongens en meiden 

zigzaggend tussen de vliegende 
ballen maar kon niet voorkomen dat 
hij toch geraakt werd. Hij heeft het 
overleefd alleen de �ets moet voor 
onderhoud naar de winkel.
Al met al een lange hilarische dag. 
Mooi om te zien dat bijna alle jeugd-
leden gekleed in het oranje aanwezig 
waren. Tevens was dit de afsluiting 
van een bewogen jaar. Waarin ze toch 
nog wel veel onderlinge wedstrijden 
hebben gevoetbald en lol hebben 
gehad maar het gemis van de 
competitie met de andere clubs toch 
wel groot was. De gemeente is 
meteen met het onderhoud van de 
velden begonnen in de hoop dat ze 
begin september weer de velden op 
mogen om weer een nieuw seizoen 
te starten met een normale compe-
titie zonder restricties.

KNVB oranje festival bij v.v. IJmuiden
Er werd volop genoten van het oranjefestijn bij v.v. IJmuiden. Foto’s: Frits Houtgraaf

Santpoort - Maandag heeft bridge-
club De Jump de zomercompetitie 
kunnen starten, dankzij de versoe-
pelde corona-criteria van onze rege-
ring. Er werd al een beetje op 
gehoopt vorige week, maar er kwam 
desgevraagd geen groen licht van 
het Sportloket van de gemeente  
Velsen. Het verlossende bericht van 

de Nederlandse Bridgebond kwam 
dan toch in het weekend.
De zomercompetitie staat open voor 
leden en niet-leden van De Jump en 
wordt gespeeld op maandagavond 
in Velserhooft.
Aanmelden op de zondag ervoor via 
Robert@dejump.nl. De kosten voor 
niet-leden bedragen € 2,= per paar.

Bridgen mag weer!
Bij De Jump is vol enthousiasme begonnen aan de zomercompetitie. 
Foto: aangeleverd

Velserbroek - LTC Hofgeest in Velser-
broek organiseert al jaren op haar all 
weather (4-seizoenen) tennisbanen 
met succes een winter koppelcompe-
titie. Ook Tenniscentrum Velserbroek 
organiseerde jarenlang een compe-
titie in de wintermaanden, maar 
onlangs kregen de deelnemers 
bericht dat de eigenaar stopt met de 
exploitatie van tennis in deze hal. LTC 
Hofgeest biedt deze teleurgestelde 
groep tennissers een mooi alternatief 
aan door aan te haken bij de winter 
koppelcompetitie op haar park. 

Deze winter koppelcompetitie is 
geen KNLTB competitie en is toegan-
kelijk voor zowel leden als niet-leden 
van LTC Hofgeest. Er wordt gespeeld 
op 11 zondagmiddagen in de winter. 
De wedstrijden duren een uur. Je 
slaat 10 minuten in en speelt 25 
minuten vanaf de ene helft van de 
baan en 25 minuten vanaf de andere 
helft van de baan. Per gespeeld uur 
kun je maximaal 12 punten halen. De 
deelnemers worden op sterkte inge-
deeld. Na a�oop kun je gezellig een 

hapje en drankje nuttigen in de 
kantine.  

Inschrijven
Inschrijven kan via www.toer-
nooiklapper.nl. Deelnemers hoeven 
geen lid te zijn van de KNLTB en ook 
niet van LTC Hofgeest. Ben je wel 

KNLTB lid, dan dien je je speelsterkte 
van je pasje in te vullen. Je kunt 
inschrijven voor een Gemengd 
Dubbel en/of een Dames Dubbel of 
Heren Dubbel. De dames spelen 
tussen 12 en 14 uur, de mixen tussen 
14 en 16 uur en de heren tussen 16 
en 18 uur.

Tenniscentrum dicht, LTC Hofgeest biedt 
alternatief voor wintercompetitie

Ook niet-leden mogen meedoen aan de zondagscompetitie in de winter. Foto: 
aangeleverd

IJmuiden - Al enkele jaren gaat de 
zaalvolleybal vereniging Smashing 
Velsen ’96 vanaf mei lekker naar 
buiten om op het IJmuiderstrand te 
beachvolleyballen. Dit jaar heeft het 
vanwege alle maatregelen even 
geduurd maar per 1 juni zijn ze weer 
gestart. Iedereen is welkom om 
gezellig mee te komen spelen op de 
dinsdag- of donderdagavond. Volley-
balervaring is absoluut niet nodig!
Voor 18+ worden onderling partijtjes 
gespeeld op verschillende niveaus. 
Voor de wat meer gevorderde spelers 
is er de mogelijkheid om 2 tegen 2 of 
3 tegen 3 te spelen. Voor de begin-
nende spelers is ook 6 tegen 6 
mogelijk. 
Voor 18+ zitten er aan het beachvol-
leyballen bij Smashing Velsen ‘96 

geen kosten verbonden, het enige 
wat ze je vragen is om je even aan te 
melden via beachen@smashing-
velsen.nl.
Niet alleen volwassenen kunnen bij 
Smashing Velsen ‘96 komen beach-
volleyballen, ook de jeugd is van 
harte welkom! Al vanaf 8 jaar kunnen 
kinderen komen meedoen. De jeugd 
traint in verschillende leeftijds-
groepen op dinsdag en donderdag 
van 18.30-19.30 uur. Kinderen 
kunnen 3 keer gratis komen trainen, 
daarna bedragen de kosten slechts 
25 euro voor de gehele zomer 
waarbij je 1 keer in de week van een 
ervaren trainer training krijgt. Mocht 
je het leuk vinden een keertje te 
komen kijken meld je dan aan via 
beachen@smashingvelsen.nl.

Beachvolleyballen op het 
strand van IJmuiden

Zowel volwassenen als kinderen vanaf 8 jaar zijn welkom op het strand. 
Foto: aangeleverd

Velsen-Zuid - Dennis Bliek legt zijn 
taken als persvoorlichter en marke-
tingmedewerker bij voetbalclub 
Telstar neer. Bliek is tien jaar werk-
zaam geweest voor de club. Hij 
kwam er als stagiair binnen en kreeg 
er vervolgens een baan aangeboden. 
Hij zorgde er onder meer voor dat 
Telstar van zich liet zien op Twitter en 
andere sociale media. Vaak zorgde 
dat voor landelijke publiciteit, omdat 
hij veel creativiteit en zelfspot 
gebruikte in de berichten. Ook het 

lanceren van een parfumlijn met de 
naam van aanvoerder Frank Korpers-
hoek en het presenteren van een 
Europees uittenue, terwijl de club 
helemaal geen Europees voetbal 
speelt, waren bijzondere stunts waar-
voor de 33-jarige Dennis Bliek heeft 
gezorgd. 
Hij verlaat de club nu om te gaan 
werken op de marketingafdeling van 
sporttijdschrift Helden. Wel blijft hij 
als vrijwilliger actief in het stadion bij 
de thuiswedstrijden van Telstar.

Dennis Bliek verlaat Telstar
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Door Raimond Bos

Het sporten werd Bas Rozendaal 
(1986) eigenlijk met de paplepel 
ingegoten. Het grootste deel van zijn 
jeugd bracht hij door in sporthal 
IJmuiden Oost en op de voetbal-
velden van RKVV Velsen. Hoewel hij 
aanvankelijk ook voetbalde en nog 
een jaar aan volleybal deed, bleek hij 
zich uiteindelijk bij basketbal het 
meest thuis te voelen. Zijn imposante 
lengte - Bas meet 2,12 meter! - kwam 
hem daarbij natuurlijk goed van pas. 
Dat hij letterlijk altijd boven iedereen 
uitsteekt, heeft hij altijd als positief 
ervaren. Het zorgde er bijvoorbeeld 
voor dat hij nooit moeite had om met 
iemand een gesprek aan te knopen, 
omdat de ander dat meestal vanzelf 
al deed. Vanuit de plaatselijke basket-
balvereniging VBC Akrides stapte Bas 
over naar een club in Leiden. Inmid-
dels gingen zijn schoolprestaties hard 
achteruit, omdat hij zich meer bezig-
hield met de sociale kant van het 
leven dan met de studieboeken. Van 
de aanvankelijk zo voorbeeldige leer-
ling op het gymnasium gleed hij af 
naar een zittenblijver, maar voor het 
basketbal zette hij zich intussen 
onverminderd in. Uiteindelijk besloot 
hij zelfs om naar de Verenigde Staten 
te verhuizen en daar te gaan spelen 
en intussen te studeren. Het avontuur 
viel tegen en duurde niet heel lang. 
Terug in Nederland kwam Bas al vrij 
snel in aanraking met 3x3 basketbal. 
Hierover zegt hij: ,,3x3 is een hele 
belangrijke ontwikkelingstool voor 
mij geweest. Ik mocht mezelf zijn, 
uitvinden wat voor speler ik was, 
maar het heeft me ook in mijn 

persoonlijke leven en ontwikkeling 
verder geholpen. Op het moment dat 
wij de zilveren medaille op het WK 
wonnen, zat ik al een tijdje niet lekker 
in mijn vel. Ik accepteerde de situatie, 
omdat ik mezelf niet veel meer waard 
vond dan dat. Door 3x3 ben ik gaan 
inzien dat ik ergens de controle over 
kon pakken en een verbeterproces 
kon inzetten. Dat proces leidde ertoe 
dat ik van de bank af kwam om 
dingen te gaan doen met mijn leven 
die ik leuk vond en dus nieuwe 
kansen kon gaan pakken. Die nieuwe 
kansen kwamen in de vorm van 3x3 
Unites. Het verhaal en het doel 
spraken me enorm aan, dus ben ik 
aangehaakt!’’

Opleiden tot rolmodel
Het verhaal waarop Bas doelt is het 
ondersteunen van jongeren die hun 
dromen willen najagen. De organi-
satie, opgericht in 2016, heeft een 
leader-programma ontwikkeld 
waarin jongeren bepaalde levens-
vaardigheden kunnen ontwikkelen. 
De 3x3-spelvorm van het basketbal 
wordt als middel gebruikt om de 
jongeren zelf hun eigen ambities te 
laten vaststellen en na te streven 
onder de vleugels van de stichting. 
De jongeren krijgen de ruimte om 
activiteiten te ontwikkelen binnen 
hun eigen community. Daarnaast 
bestaat ook de mogelijkheid om ze, 
binnen de eigen stichting of bij part-
ners van de organisatie, aan een baan 
te helpen. Wereldwijd zijn intussen al 
honderden jongeren op deze manier 
opgeleid en tienduizenden jongeren 
bereikt. In IJmuiden draait het project 
sinds kort op basis van een �nancie-

ring vanuit het Lokale Sportakkoord. 
Bas: ,,In acht weken tijd leiden we 
acht leaders op tot een rolmodel. 
Deze acht jongeren verzamelen zelf 
een community om zich heen, die 
bestaat uit basketballers maar ook uit 
andere wijkbewoners. Ze spreken 
bijvoorbeeld jongeren aan als ze 
toevallig langslopen en nodigen ze 
uit om deel te nemen.‘’ Het concept 
van 3x3 Unites is gebaseerd op de 
�loso�e van het positief coachen. 
Bovendien is het geen gewone sport-
training, maar maken Bas en zijn 
collega’s er echt iets bijzonders van. 
,,Je kunt wel tegenover elkaar gaan 
staan en elkaar de bal toegooien als 
trainingsvorm, maar dat is heel saai. 
Dan leer je er niets van. Een andere 
optie is om de bal steeds iets harder 
naar de ander te gooien, tot het zo 
hard is dat iemand hem bijna niet 
meer kan vangen. Zo leer je niet 
alleen de bal te gooien of vangen, 
maar ook hoe je een betere teamge-
noot wordt. Uit sport kun je juist veel 
persoonlijke lessen halen, die de 
sport overstijgen en terugkomen in 
andere facetten van het leven. Het is 
juist onze bedoeling om iemand ook 
op een ander vlak bepaalde vaardig-
heden aan te leren. ’’

Diploma voor leaders
Over het concept van 3x3 Unites is 
goed nagedacht. Zonder dat ze het 
doorhebben, leren de jongeren 
allerlei vaardigheden die ze in hun 
verdere leven goed van pas zullen 
komen. Tegelijkertijd krijgen ze de 
sport basketbal beter onder de knie, 
zonder echt met het spel bezig te 
zijn. Een wonderlijke conclusie, die 

misschien wel het geheim is voor het 
succes van de organisatie. Bas licht 
toe: ,,Risico’s nemen is een vaardig-
heid in het leven. Maar een risico is 
iets anders dan een gok. Als ik een 
risico neem, ga ik berekenend te 
werk, maar als ik gok, dan probeer ik 
iets blind.’’ Hij komt nogmaals terug 
op het voorbeeld van de jongeren die 
een bal naar elkaar overgooien. ,,Wat 
gebeurt er als ik daar tussendoor ga 
lopen? Dan moeten ze het gooien 
aanpassen. Zo ontwikkelen ze een 
betere passtechniek en een betere 
vangtechniek.’’ De keuze voor het 
3x3-spel is heel bewust gemaakt. ,,Bij 
het normale basketbalspel zie je vaak 
dat twee spelers in een team de baas 
zijn, hier is daarvan geen sprake. Met 
drie man heb je elkaar allemaal 
nodig, de spelers kunnen niet zonder 
elkaar. We zijn in 2016 in Amsterdam-
Zuidoost begonnen met de eerste 
trainingen, nu geven we ze overal.’’ De 
�nanciering van het Lokaal Sportak-
koord maakte het mogelijk om, in 
samenwerking met de lokale club 
VBC Akrides, ook in IJmuiden van 
start te kunnen gaan. Daarmee ging 
een grote wens van Bas in vervulling. 
Inmiddels is duidelijk dat het project 
ook in het najaar door zal kunnen 
draaien, want vanuit het Preventieak-
koord komt geld beschikbaar om een 
indoorversie van deze trainingen te 
gaan verzorgen. De acht jongeren, 
die tot leader opgeleid worden, 
krijgen aan het einde van het traject 
een diploma. ,,Dan kan ik ze daarna 
ook inzetten als begeleider van 
evenementen, zelfs internationaal. Of 
ze kunnen voor onze stichting andere 
dingen gaan verzorgen, zoals de 
sociale media of de schoollessen. We 
hebben binnen de stichting bijvoor-
beeld een leader uit Heerenveen nu 
fulltime in dienst.’’

‘De betere kant van mezelf’
Als we een trainingsbijeenkomst op 

donderdagavond bezoeken, 
ontmoeten we Ludo (13) uit Velser-
broek. Hij is deze avond voor het 
eerst bij de training aanwezig en 
vertelt: ,,Twee vrienden van mij uit 
groep 8 speelden al basketbal. Eén 
van hen heeft mij een keer meege-
nomen. Nu speel ik bij Akrides in het 
team O14. Ik zit ook in een groepsapp 
en daarin had iemand deze training 
gezet. Het leek me leuk, dus ben ik 
vandaag langsgekomen. Ik denk dat 
ik hier wel vaker zal komen.’’ Eén van 
de acht leaders in opleiding is de 
16-jarige Jord uit Santpoort-Noord. 
Hij speelt al zo’n acht jaar basketbal 
bij Akrides en werd door Bas 
Rozendaal benaderd voor het project 
van 3x3 Unites. Jord: ,,Toen hij me 
vroeg, dacht ik ‘Dat is altijd handig’ en 
er zaten ook al een paar gasten bij die 
ik kende. Het leek me leuk om er een 
mooie tijd van te maken. Intussen 
begin ik het steeds leuker te vinden. 
Mijn doel is me bewuster te zijn van 
hoe ik een voorbeeld kan zijn voor 
iemand die ik niet ken. Ik wil de 
betere kant van mezelf laten zien.’’ 

Dan roept Bas de aanwezigen bij 
elkaar. De training zit erop voor deze 
donderdag en ieder gaat weer zijn 
eigen weg. Zelf zal Bas zich naar huis 
spoeden, om de verrichtingen van 
het Nederlands team 3x3 basketbal 
te volgen. In 2017 slaagde dat team 
erin een zilveren medaille te 
veroveren tijdens het wereldkampi-
oenschap in Frankrijk. Nu waren alle 
pijlen gericht op het halen van de 
Olympische Spelen in Japan. Die 
missie is geslaagd, want de heren 
hebben zich inmiddels verzekerd van 
deelname aan het evenement. 
Jongeren in de gemeente Velsen, die 
zich willen verzekeren van deelname 
aan het 3x3-programma om leader te 
worden, kunnen voor meer infor-
matie op www.3x3unites.com 
terecht.

IJmuiden - Sinds kort wordt op donderdagavond door teams van drie personen basketbal gespeeld. Onder 
leiding van Bas Rozendaal, oud-international en medaillewinnaar op een wereldkampioenschap in de 
3x3-variant van deze sport, wordt een mooi jongerenproject uitgerold, waarin het sociale en maatschappelijke 
aspect centraal staat, met de sport als middel. Elders in Nederland is het werk van Stichting 3x3 Unites al een 
succes, Bas werkt er nu hard aan om, met zijn team, dat succes in zijn eigen geboorteplaats IJmuiden te 
evenaren.

Levensvaardigheden aanleren 
met basketbal als middel

Bas Rozendaal coördineert het 3x3 Unites-project in IJmuiden. Foto: Bos Media Services
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal  1. traktement; 7. hinderlijk persoon; 12. boerde-
rijdier; 13. muzikaal oefenstuk; 14. nagerecht; 15. oude lente-
maat; 17. lef (moed); 19. land in Azië; 21. lidwoord; 22. in de
grond levend zoogdier; 24. gemeentelijk ambtenaar; 27.
levenspartner; 28. stilstaand water; 30. Chinese vermicelli; 31.
naaldboom; 32. kampeerverblijf; 33. vangwerktuig; 35. aanrei-
ken (schenken); 37. kippenloop; 38. vlinderbloemige plant; 41.
duizend kilo; 42. regelmatige bijdrage aan een krant; 44.
geestdrift; 46. warme drank; 47. noeste vlijt; 48. Italiaans auto-
merk; 49. nagemaakt (onecht); 50. beklemd; 52. tegen; 54.
begrensd  gebied; 56. verpakkingsmiddel; 58. afwezig zijn; 61.
stuk doek of stof; 62. bloedgever; 64. baardje; 65. vijver; 67.
bergpapegaai; 68. uitroep van schrik; 70. echtgenoot; 72. (pot-
lood)streep; 73. warm broodje met gehakt; 76. Nijmeegse
voetbalclub; 77. voltooid; 78. snaarinstrument; 79. op het
genoemde; 81. deel van bijbel (afk.); 82. plaaggeest; 83. daar-
mee verbonden (aan dat); 84. eikenschors; 86. accepteren
(innemen); 87. gemalen biefstuk.

Verticaal  1. badkleding; 2. kosten koper (afk.); 3. de schep-
per; 4. tijdperk; 5. chique; 6. Japanse vechtsport; 7. plaats in
Zuid-Holland; 8. naaldboom; 9. deel van boom; 10. per per-
soon (afk.); 11. gedroogde druiven; 16. paleis in Apeldoorn;
18. vertragingstoestel; 20. kippenloop; 21. judograad; 23. rivier
in Rusland; 25. zeer warm; 26. plaats in Noord-Brabant; 27.
spijslijst; 29. boterhambeleg; 32. communicatiemiddel; 34.
ogenblik; 36. hoofd van een afdeling; 37. gordijnrail; 39.
inwendig orgaan; 40. losse weefseldraad; 42. land in Azië; 43.
maalinrichting; 45. troefkaart; 46. open plek in een bos; 51.
houten drinkbakje; 53. terbeschikkingstelling (afk.); 54. toejui-
ching (geklap); 55. geestdrift; 56. zeer open asfaltbeton (afk.);
57. grote zanggroep; 59. een eik van schors ontdoen; 60.
landbouwvoertuig; 62. dimmen van licht en geluid; 63. land-
voogd (gouverneur); 66. lichaam; 67. voertuig; 69. Europeaan;
71. erfelijkheidsdrager; 73. tuingereedschap; 74. staat in Ame-
rika; 75. scheepsstuur; 78. deel van schoen; 80. hoofddeksel;
82. muzieknoot; 85. vogel.

Santpoort - Hans Voorting is voor 
veel inwoners van het dorp een 
bekende verschijning. Hij was onder 
meer de grondlegger van het straat-
voetbaltoernooi en is al geruime tijd 
erelid van de plaatselijke harddraver-
ijvereniging. Momenteel is hij 
herstellende van een ernstige ziekte 
en verblijft hij in woonzorg- en revali-
datiecentrum Velserduin. De organi-

satie van het jaarlijkse dorpsfeest 
roept inwoners op om hem daar een 
kaartje te sturen met een mooie 
herinnering erop. De kaartjes (geen 
bloemen of fruitmanden s.v.p.) 
kunnen gestuurd worden naar Hans 
Voorting p/a Velserduin (Vuurtoren 3, 
kamer 308), Scheldestraat 101 1972 
TL IJmuiden.

Kaartje voor Hans Voorting

Hans in zijn favoriete rol: iets doen voor anderen. Archie�oto: Arita Immerzeel

IJmuiden - De gemeente Velsen 
heeft de de�nitieve blauwe zone 
vastgesteld voor de Kennemerlaan in 
IJmuiden. Over het besluit is veel te 
doen geweest, omdat de betrokken 
bewoners en winkeliers in het gebied 
het niet met elkaar eens konden 
worden. 
Voortaan geldt in de Kennemerlaan 
een blauwe zone tussen de Edison-
straat en de Grahamstraat, inclusief 
het parkeerterrein ten noorden van 
de Vomar op het Kennemerplein. Van 
dinsdag tot en met zaterdag mag 

tussen tien uur ’s morgens en vijf uur 
’s middags maximaal twee uur lang 
geparkeerd worden in het genoemde 
gebied. 

Tegen het besluit kan gedurende een 
periode van zes weken nog bezwaar 
worden gemaakt, daarna wordt het 
besluit onherroepelijk. Tijdens het 
inspraakproces werd ook melding 
gemaakt van overbewoning van 
panden, zwerfafval en overlast van 
(uitgaans)publiek. Hier zal naar 
worden gekeken.

Blauwe zone in de Kennemerlaan

,,Schandalig’’, moppert een ouder in 
een reactie aan deze krant. Hij wijst 
erop dat veel ouders een vrije dag 
hebben genomen om thuis een 
feestje te vieren. ,,Barbecuevlees in 
huis gehaald, iedereen was er klaar 
voor en dan komen ze een paar 

dagen van te voren doodleuk met 
een brief ‘O nee, toch niet’. 

De gang van zaken wekt verbazing, 
temeer daar elders in de gemeente 
kennelijk wel de juiste datum bekend 
was. Leerlingen van het Tender 

College verbaasden zich erover dat 
zij tot 16 juni moeten wachten, 
terwijl men op het Vellesan College 
10 juni als datum had gecommuni-
ceerd. Het opschuiven van de datum 
bij het Vellesan College heeft ook 
gevolgen voor de herexamens. Deze 
zullen tussen 21 en 25 juni worden 
afgenomen. Bij het uitreiken van de 
cijferlijst zal ook het rooster voor de 
herkansingen aan de betrokken leer-
lingen worden uitgereikt. 

Stutvoet maakt in de brief aan de 
ouders tevens excuses voor het 
ongemak, hij noemt de ontstane 
situatie bijzonder vervelend. 

Velsen - De vmbo-leerlingen van het Vellesan College kregen afgelopen 
maandag te horen dat ze op woensdag 16 juni weten of ze geslaagd zijn. 
Tot deze week ging men ervan uit dat vandaag al duidelijk zou zijn wat 
de uitslag van het gemaakte examen is. In een bericht, dat door leerjaar-
coördinator Rutger Stutvoet naar alle ouders is gestuurd, wordt uitge-
legd dat de oorspronkelijk gecommuniceerde datum onjuist was. ,,Een 
niet door het College van Toetsen en Examens doorgegeven wijziging in 
de planning heeft ervoor gezorgd dat wij de verkeerde datum hebben 
overgenomen en doorgegeven.’’

Datum examenuitslag vmbo 
bij Vellesan blijkt onjuist

Het Vellesan College betreurt de ontstane situatie ten zeerste. Foto: archief
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IJmuiden - Het is volop lente en dat 
betekent dat de eikenprocessierups 
weer in groten getale kan worden 
aangetro�en in de bomen. Wees 
hierop bedacht, want de haartjes van 
deze rups kunnen veel leed veroor-
zaken, zoals een jeukende huid en 
irritatie aan ogen, luchtwegen en het 
maagdarmkanaal. Blijf dus uit de 
buurt van de rups en (voormalige) 
nesten van deze dieren. Ben je al in 
aanraking gekomen met de haartjes 
en heb je last van de hierboven 
genoemde klachten? Ze gaan over 
het algemeen binnen twee weken 
weer over. Je kunt een crème met 
aloë vera, menthol of calendula 
gebruiken om de jeuk te vermin-
deren. Bij zwellingen of benauwd-
heid raadpleeg je een huisarts. Rode 
bultjes op de huid door de eikenpro-
cessierups? Zet de föhn erop! Het 
verwarmen van de huid helpt om de 
uitslag te verminderen.

Opgepast: de 
eikenprocessierups is er weer

De eikenprocessierups is weer in opmars, zoals hier in IJmuiden. Foto: Frits Houtgraaf

IJmuiden aan Zee - Naast de Zuidpier op het zand ligt een fotogenieke grijs-
groene laag, die afbrokkelt als je erop loopt. Het gaat om opgedroogd 
zeewier. Zover is tijdens alle voorjaarsstormen de zee dus gekomen. Of de 
brosse stukjes wier eetbaar zijn, is nog even de vraag. Foto: Arita Immerzeel

Zeewiercrackers op het strand

IJmuiden - Zondagmorgen tijdens een strandwandeling langs de vloedlijn 
had fotograaf Erik Baalbergen een bijzonder ontmoeting: een krab met vele 
nazaten “in de dop”! De krab is een heel goed moedertje. In de maanden april, 
mei en juni draagt ze ongeveer 185 000 eitjes. Deze zitten vast op haar achter-
lijf. Dat is een brede driehoek. Eind juni, begin juli kun je de kindjes van deze 
krab op het strand en op de golfbrekers vinden. Ze zijn dan enkele centime-
ters groot. Foto: Erik Baalbergen

185.000 eitjes op de rug

Driehuis - De Roze Salon is onder-
deel van de organisatie COC Kenne-
merland, een organisatie die opkomt 
voor de belangen van de LHBTI-
Gemeente. Eén keer in de maand 
komen ze bij elkaar voor een gezellig 
samenzijn met een hapje en een 
drankje.

Iedereen die zich aangesproken 
voelt, die uit deze regio komt en die 

behoefte heeft aan wat aandacht is 
welkom.
Meestal valt de meeting op een 
donderdag van 17 uur tot wanneer 
iedereen weer weggaat en spreekt 
men af bij café Middeloo in Driehuis.
Wil je je van tevoren opgeven of heb 
je vragen, bel met organisator Harry, 
tel. 06-15630092.
De eerstvolgende bijeenkomst is op 
donderdag 1 juli.

De Roze Salon gaat weer open

Harry Mooij heeft de deur van café Middeloo alvast open gezet voor de 
eerstvolgende Roze Salon. Foto: aangeleverd

Voor de badbevalling is een speciaal 
bad beschikbaar, die is ontworpen 
om op een veilige manier te bevallen. 
Het bad wordt opgezet in de bevals-
uite waar de zwangere met haar 
partner verblijft. 

Het bad wordt gevuld met warm 
water. 
Bevallen in warm water heeft meer-
dere voordelen.

Helma, obstetrieverpleegkudige, legt 
uit: ,,Door het warme water ontspant 
het lichaam en wordt er endor�ne 
aangemaakt. Endor�ne heeft een 
pijnstillende werking, waardoor de 
weeën beter opgevangen kunnen 
worden. Hierdoor kan de bevalling 
makkelijker en sneller gaan”. Daar-
naast ben je in het water gewichts-
loos waardoor je sneller van houding 
kunt wisselen.”

De medische badbevalling vindt 
plaats onder verantwoordelijkheid 
van de klinisch verloskundige of arts-
assistent onder supervisie van de 
gynaecoloog. 
Deze maakt de afweging of de 
badbevalling veilig en mogelijk is 
voor moeder en kind.

De kosten voor een badbevalling zijn 
€85 en worden ter plekke met de 
pinpas afgerekend. Vrouwen die 
gebruik willen maken van het 
bevalbad kunnen dit kenbaar maken 
bij de gynaecoloog of verpleegkun-
dige in het ziekenhuis.

Medische badbevalling in Spaarne Gasthuis
Regio - Vanaf 1 juni is het voor zwangeren met een medische indicatie 
mogelijk om in het Spaarne Gasthuis in bad te bevallen. Om dit te vieren 
zullen de eerste drie badbevallingen door het Vrouw & Kind centrum 
ge�nancierd worden.

Regio - GGD Kennemerland, het 
Spaarne Gasthuis en het Emma 
Kinderziekenhuis zijn een nieuw 
onderzoek gestart. De PoCoCoChi-
studie doet onderzoek naar de 
langetermijne�ecten van een coro-
navirusinfectie bij kinderen. Via de 
teststraten van GGD Kennemerland 
worden �yers met informatie over de 
studie verspreid onder kinderen (of 
diens ouders) die getest zijn.
Alle kinderen jonger dan 18 jaar met 
een positieve, maar ook kinderen 
met een negatieve test kunnen 
meedoen. De test mag op het 
moment van aanmelding maximaal 
zeven dagen geleden zijn afge-

nomen. Voor dit onderzoek vragen 
de organisaties om op drie 
momenten (start, 4 en 12 weken) een 
vragenlijst in te vullen. Aanleiding 
voor het onderzoek is de (inter)natio-
nale berichtgeving over klachten bij 
kinderen (en volwassenen) op de 
lange termijn nadat ze een coronavi-
rusinfectie hebben doorgemaakt. Er 
is echter nog erg weinig bekend over 
hoe vaak dit precies voorkomt, welke 
klachten kinderen hebben, hoeveel 
belemmeringen er door die klachten 
zijn en welke hulp daarbij nodig is.

Langdurige klachten
Het Outbreak Management team 

constateert in haar advies van 12 mei 
jl. dat grote aantallen besmettingen 
- ook al betre�en deze vooral 
jongeren die niet snel in een zieken-
huis opgenomen worden - in een 
latere fase mogelijk kunnen leiden 
tot meer gevallen van langdurige 
klachten ten gevolge van doorge-
maakte COVID-19. Het is dus belang-
rijk om een goed beeld van de situ-
atie bij kinderen te krijgen, zeker 
daar deze groep momenteel niet in 
aanmerking komt voor een vacci-
natie. De resultaten worden verwerkt 
in een wetenschappelijk rapport en 
gedeeld met onder meer het RIVM 
en relevante beroepsgroepen.

Nieuw onderzoek naar long-
COVID-klachten bij kinderen

Velsen - In IJmuiden moet een klein-
schalige woonvoorziening komen 
voor jongeren uit de regio die tijdelijk 
niet thuis kunnen wonen. Het gaat 
om jongeren vanaf twaalf jaar, die 
door complexe meervoudige proble-
matiek of complexe situaties hulp 
nodig hebben. Hiervoor zal in samen-
werking met Woningbedrijf Velsen 

een regulier woonhuis worden 
gebruikt. Het idee is dat de jongeren 
hier zo kort als mogelijk is verblijven, 
maar wel zo lang als nodig is. Ze 
worden dag en nacht begeleid door 
medewerkers van jeugdzorginstel-
ling Parlan. 
De gemeente wil met de nieuwe 
woonvoorziening voorkomen dat 

kinderen onnodig worden overge-
plaatst naar andere verblijfvoorzie-
ningen. Momenteel verblijven 
jongeren uit de IJmond tijdelijk in 
een andere regio, omdat in deze 
omgeving geen plaats voor ze is. 
Het is nog niet bekend waar de 
woonvoorziening precies gaat 
komen.

IJmuiden krijgt kleinschalige 
woonvoorziening voor jongeren








