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Santpoort-Noord - Velsen wil een bijvriendelijke gemeente zijn en past sinds jaar en dag selectief maaien binnen de 
gemeentegrenzen toe. Dat wil zeggen dat de veiligheid niet in het geding mag komen, maar waar het mogelijk is, 
bloemen en grassen mogen groeien en bloeien. Het levert kleurige bermen op, zoals hier aan de Santpoortse Dreef. 
Het rood van klaprozen doet het goed in het groen. In deze tijd van het jaar herinneren zij tevens aan de invasie in 
Normandië, die het einde van de Tweede Wereldoorlog inluidde. Onder elke klaproos ligt een gesneuvelde soldaat zegt 
men daar in Noord-Frankrijk. Tekst en foto: Arita Immerzeel

Bij-vriendelijke bermen

De zeven gesprekspartners van het 
duo waren de raadsfracties van de 
partijen Velsen Lokaal, D66, VVD, 
GroenLinks, PvdA, LGV en CDA. In de 
gesprekken ging het over in stelling 
brengen van de nieuwe gemeente-
raad, het functioneren van het 
nieuwe college als team en de 
aanpak van het inhoudelijke raads-
programma. Diepstraten en Smeets 
zijn van plan zelf ieder een wethou-
derszetel te gaan bezetten. De 
andere drie wethouders maken nu 
ook al deel uit van het college: 
Jeroen Verwoort (VVD), Sebastian 
Dinjens (GroenLinks) en Marianne 
Steijn (PvdA). Daarmee is de enige 
verschuiving ten opzichte van de 
situatie in de afgelopen vier jaar het 
vertrek van Floor Bal (LGV). Aanne-

melijk is dat de wethouders die hun 
zetel prolongeren in de nieuwe situ-
atie niet precies dezelfde porte-
feuilles zullen krijgen. Daarover moet 
in de komende dagen meer duide-
lijkheid komen. Diepstraten verwacht 
nog twee weken nodig te hebben 
om met de vijf beoogde wethouders 
onderling de portefeuilles te 
verdelen. Ook burgemeester Frank 
Dales zal bij dit overleg betrokken 
zijn.

Competenties en ontwikkelpunten
Meer dan ooit wordt bij het verdelen 
van de portefeuilles gekeken naar de 
individuele competenties en kwali-
teiten van de kandidaat-wethouders. 
Bovendien stelt Diepstraten: ,,Iedere 
kandidaat, inclusief ikzelf, heeft naast 

kwaliteiten ook ontwikkelpunten. De 
ontwikkelpunten zullen we als team 
uitwerken en vertrouwelijk delen 
met de nog te vormen klankbord-
commissie vanuit de raad.’’ De forma-
teur wijst erop dat deze ontwikkel-
punten tevens een basis kunnen zijn 
voor de klankbordgesprekken met 
de wethouders. Ook wordt dit jaar 
sterker de nadruk gelegd op het 
functioneren van het college als 
team. Dat hangt deels samen met de 
nieuwe wijze van besturen op basis 
van een raadsakkoord. De gemeente-
raad geeft opdrachten, het college 
voert uit. Diepstraten: ,,Dat vraagt 
om een minder politiek en minder 
sturend college, maar vergt ook een 
sturende raad die deze rol ook pakt 
en durft te pakken. In de set van 
college-uitvoeringsafspraken 
verwoorden we ook wat we als 
opdrachtnemer vragen en 
verwachten van de raad als 
opdrachtgever.’’

Het nieuwe college wordt op 29 juni 
geïnstalleerd.

Velsen - Sander Smeets (D66) is de enige nieuwkomer in het voorgestelde 
college van burgemeester en wethouders. Dat blijkt uit een tussenrap-
portage van formateur Bram Diepstraten, die dinsdag verscheen. Zijn 
partij Velsen Lokaal werd bij de verkiezingen van twee maanden geleden 
de grootste partij in de gemeente. Samen met D66-lijsttrekker Sander 
Smeets voerde hij in de afgelopen dagen gesprekken met zeven partijen 
om tot een nieuw college te komen.

Sander Smeets enige nieuwkomer 
in voorgesteld nieuw college

Velserbroek - In verband met het 
wegvallen van de avondvierdaagse 
in Spaarndam en Haarlem-Noord zijn 
ook scholen en wandelaars uit die 
plaatsen van harte welkom om mee 
te lopen in de vierdaagse in Velser-
broek die gehouden wordt van 
dinsdag 28 juni tot en met vrijdag 1 
juli.
Start en �nish zal zijn Het Polderhuis 
aan het Vestingplein waar ook alle 
lopers op de laatste dag feestelijk 

worden onthaald en ook alle lopers 
hun medaille krijgen. Kosten om mee 
te lopen bedragen 6 euro inclusief 
medaille.
Voor het aanmelden en meer infor-
matie kunt u terecht op www.dorps-
vereningvelserbroek.nl. Ook vrijwil-
ligers die ons willen helpen bijvoor-
beeld als verkeersregelaar kunnen 
zich aanmelden door een mail te 
sturen naar verkeersregelaars@
dorpsverenigingvelsbroek.nl. 

Avondvierdaagse Velserbroek 
van 28 juni tot en met 1 juli
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Infopagina Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen in uw 
buurt? Abonneer u op de e-mailservice, download de app of 
bekijk de berichten online op www.overheid.nl/overuwbuurt 

Mededelingen

Duik in het verleden en speur 
mee tijdens de Nationale 
Archeologiedagen in Velsen

Identifi ceer jij je als LHBTIQ+? Meld je aan als 
panel lid en vul de Pink Panel enquête in! Het is 
belangrijk dat zoveel mogelijk mensen dit doen.
Elke twee jaar doet het Bureau discriminatie-
zaken Kennemerland door middel van de Pink 
Panel-enquête onderzoek naar veiligheidsge-
voelens en discriminatie-ervaringen van LHB-
TIQ+ personen. 

Aan de hand van de uitkomsten overleggen ze 
met gemeenten, politie en belangenbehartigers 
en kunnen we bepaalde omstandigheden verbe-
teren of meer bewustwording creëren.

Ga naar bdkennemerland.nl of direct naar de 
enquête via: 
pinkpanelenquete2022.questionpro.com. 

Expositie van Romeinse bodemvondsten in de Ruïne van Brederode

Doe mee aan het Pink Panel 2022 onderzoek! 

Wie kent u die een lintje verdient?
Kent u iemand in Velsen die een lint-
je verdient? Bijna iedereen kan deze 
vraag met ‘ja’ beantwoorden, want 
overal in Nederland zetten mensen 
zich in voor vele doelen. Met de Lint-
jesregen 2022 nog vers in het geheugen 
nemen we al voorbereidingen voor de 
Lintjesregen 2023. 

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 gezondheids-
zorg of op een ander terrein. Vergeet niet de 
mensen die voor hun werk geruime tijd iets 
bijzonders doen waar de hele samenleving 
wat aan heeft. 

Volgend jaar iemand verrassen tijdens de 
lintjesregen? 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 moet eerst een 
verzoek indienen. Vanuit afdeling kabi-
netszaken wordt er contact opgenomen om 
de procedure door te nemen. Hierna heeft 
u tot 1 juli de tijd om alle informatie te ver-
zamelen en de aanvraag in te dienen. Een 
verzoek indienen gaat via  www.lintjes.nl.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de 
afdeling kabinetszaken: 
kabinetszaken@velsen.nl of 0255-567200. 

Senioren: bezoek het Reisloket

Op 17, 18 en 19 juni 2022 vinden voor de ze-
vende keer de Nationale Archeologiedagen 
plaats. Ook in Velsen wordt het verleden 
weer tot leven gewekt. Jong en oud kunnen 
zich laten verbazen met een presentatie en 
een kleine tentoonstelling over de recente 
opgravingen in de Lagersstraat in biblio-
theek IJmuiden, een Romeinenspeurtocht in 
bibliotheek Velserbroek en de mogelijkheid 
om bij de Ruïne van Brederode zelf te speu-
ren naar archeologische schatten en je eigen 
vondsten te laten vaststellen. 

Programma Nationale 
Archeologiedagen Velsen
Gemeente Velsen wil de fascinerende we-
reld van de archeologie openstellen voor een 
groot publiek en tastbaar maken voor alle 
Velsenaren. Tijdens de Nationale Archeolo-
giedagen vertellen we het verhaal van vroe-
ger en bieden een unieke gelegenheid om 
eens te kijken wat er allemaal in de Velsense 
bodem verborgen zit en zat. Dit alles is sa-
mengebracht in een veelzijdig programma. 
Nieuwsgierig wat er tijdens de archeologie-
dagen te doen is in Velsen? Kijk op velsen.nl/
archeologiedagen voor een overzicht.

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

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

1991 RH Velserbroek), en op maandag 
27 juni van 12.30 uur tot 16.30 in Biblio-
theek Velsen (Dudokplein 16, 1971 EP 
IJmuiden).

Bij het Reisloket kunnen senioren gratis 
een probeerkaart a¤ alen, waarmee u een 
dag lang in alle bussen van Connexxion in 
Noord-Holland kunt reizen. Leuk voor een 
dagje uit! 

Kom zaterdag 18 juni cultuur proeven 
op de Sport- en Cultuurmarkt
De Sport- en Cultuurmarkt is een laagdrem-
pelig evenement dat de vele culturen die ge-
meente Velsen rijk is, samen doet smelten 
onder het genot van een hapje, drankje, leuke 
optredens en kennis laat maken met diverse 
sportactiviteiten. Ook is er zelfs een prijs te 
winnen.

Kom ook naar het stadspark IJmuiden en 

laat u inspireren door de verschillende soor-
ten muziek of laat de (klein)kinderen lekker 
losgaan op het springkussen. Altijd al willen 
weten wat er in een moskee gebeurt? Bezoek 
de Open Dag van de Turkse Moskee. 

U bent van harte welkom op deze leuke 
markt!

Agenda van de raadsvergadering 
van 15 en 16 juni  

15 Juni vanaf 19.30 uur

Sessie 1: Nascheiden afval
De raad heeft op 3 maart 2022 het college 
opgedragen om een ona¤ ankelijk onderzoek 
in te stellen naar de kansen en beperkingen 
van nascheiden van afval.  Wat zijn de fi nan-
ciële gevolgen hiervan voor de inwoners?   
Het onderzoek is inmiddels uitgevoerd en 
wordt besproken. 

Sessie 2: Bestemmingsplan 
Westlaan Velserbroek
De Raad van State heeft de gemeente op-
dracht gegeven om een procedure te starten 
om een urban villa mogelijk te maken op het 
perceel Westlaan 35 in Velserbroek. Er is 
een bestemmingsplan gemaakt en de beno-
digde onderzoeken, zoals bodem-, geluids-, 
en archeologisch zijn onderzoek gedaan. 
In de urban villa kunnen acht appartemen-
ten worden gerealiseerd. De hoogte wordt 
maximaal 15 meter. Daarnaast maakt het 
bestemmingsplan ook vier sociale woningen 
mogelijk. 

Sessie 3: Jaarrekening 2021, begroting 
2023 en meerjarenraming 2024-2026 
gemeenschappelijke regeling IJmond 
Werkt! 
GR IJmond Werkt! is een gemeenschappe-
lijke regeling waarin de gemeenten Velsen, 
Heemskerk en Beverwijk deelnemen om 
de taken op het gebied van re-integratie en 
sociale werkvoorziening uit te voeren. De 
gemeenteraad kan een zienswijze indienen 
over de jaarrekening 2021, de begroting 
2023 en de meerjarenraming 2024-2026 
van de GR IJmond Werkt!. Daarnaast wordt 
de raad gevraagd om in te stemmen met de 
begroting 2023 en meerjarenraming 2024-
2026 van de GR IJmond Werkt met als kant-
tekening dat de raad op dit moment nog niet 
akkoord gaat met de gewijzigde bijdrage over 
2022, zoals deze nu in de begroting 2023 is 
opgenomen. 

Sessie 4: Jaarstukken 2021
Elk jaar legt het college verantwoording af 
aan de raad over het gevoerde beleid. In het 
jaarverslag wordt gerapporteerd over de 
resultaten op de diverse beleidsterreinen. 
In het kader van de controlerende taak van 
de gemeenteraad is het belangrijk om terug 

te kijken of de afgesproken doelstellingen 
worden gerealiseerd. Het college legt hier-
over verantwoording af, in de bestuursrap-
portages gedurende het jaar en na afl oop van 
het jaar in de jaarstukken (het jaarverslag en 
de jaarrekening). De raad beoordeelt welke 
resultaten zijn bereikt (doeltreª endheid) en 
welke prestaties en middelen daarvoor nodig 
waren (doelmatigheid). 
In de jaarrekening wordt een fi nanciële 
verantwoording afgelegd. De jaarrekening is 
door de accountant gecontroleerd en brengt 
daarover verslag uit. De rekenkamercom-
missie heeft het verslag en de jaarstukken 
met de accountant en de portefeuillehouder 
besproken en brengt daarover advies uit aan 
de gemeenteraad.

16 juni   Sessie Perspectiefnota en eer-
ste bestuursrapportage vanaf 19.30 uur
In de perspectiefnota bepaalt de gemeen-
teraad op hoofdlijnen wat de koers voor de 
komende jaren is, en ook hoeveel dat in grote 
lijnen gaat kosten. Daarmee wordt bepaald 
wat er in ieder geval in de programmabegro-
ting moet staan om de doelen voor de korte 
en lange termijn te bereiken. De perspec-
tiefnota markeert de start van het nieuwe 

begrotingsjaar 2023. Op basis van de kaders 
in deze nota wordt vervolgens de Begroting 
2023 opgesteld.  
De bestuursrapportage rapporteert over 
de fi nanciële afwijkingen ten opzichte van 
de Begroting 2022. Het biedt een actueel 
inzicht in de stand van zaken met betrekking 
tot de uitvoering van de begroting, nieuwe 
ontwikkelingen en de fi nanciële gevolgen.  
Deze rapportage is het eerste moment van 
bijstellen of bijsturen van de kaders. 

Ga voor meer informatie over bovenstaande 
onderwerpen naar www.velsen.raadsinfor-
matie.nl. Wilt u inspreken? Neem dan con-
tact op via gri«  e@velsen.nl of 0255-567251.

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

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

www.facebook.com/raadvanvelsen                                                         

AGENDA VAN DE RAAD



Bekendmakingen
Ingediende aanvragen 
omgevingsvergunning
IJmuiden
• Waalstraat 77, 81, 85 en 87, bouwen 

dakopbouw (30/05/2022) 65855-2022
• Bik- en Arnoldkade 21-29 en Duin-

straat 4, realiseren woongebouw 
(31/05/2022) 67007-2022

• Betelgeuzestraat 2A, legaliseren split-
sen woning (01/06/2022) 67506-2022

Velsen-Noord
• Gildenlaan 363A, bouwen opbouw 

(30/05/2022) 65662-2022

Santpoort-Zuid
• Louise de Colignylaan 15, kappen 

2 bomen (31/05/2022) 66927-2022

Santpoort-Noord
• Duin- en Kruidbergerweg 74, 

vervangen en bouwen garage 
(30/05/2022) 65552-2022

• Van Nidekstraat 7, bouwen aanbouw 
(30/05/2022) 65659-2022

Driehuis
• Valeriuslaan 43, legaliseren wijzigen 

erker (31/05/2022) 66994-2022

Velserbroek
• Kamerkamp 4, plaatsen dakkapel 

(30/05/2022) 65430-2022

Welstand
Verlengen beslistermijn 
Velsen-Zuid
• ‘s Gravenlust 35B, plaatsen container 

(31/05/2022) 43948-2022

Velserbroek
• Liniepad 50, plaatsen woonark 

(31/05/2022) 43429-2022

Ingetrokken aanvragen 
omgevingsvergunning
IJmuiden
• Slingerduinlaan 4, bouwen kapelletje 

(31/05/2022) 55421-2022

Santpoort-Noord
• Rijksweg 406, bouwen aanbouw 

(31/05/2022) 62194-2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
IJmuiden
• Mercuriusstraat 18, legaliseren 

splitsen woning in 2 woningen 
(31/05/2022) 7951-2022

• Trompstraat 160, plaatsen dakopbouw 
(31/05/2022) 43776-2022

• Gerard Doustraat 37,  bouwen dakop-
bouw (31/05/2022) 58606-2022

• Marconistraat 66, plaatsen dakopbouw 
inclusief dakkapellen (02/06/2022) 
46518-2022

• De Ruyterstraat 83, splitsen woning 
naar 2 woningen (02/06/2022) 
20491-2022

• Groeneweg 71, realiseren horecaterras 
(nabij entree Stadsschouwburg Velsen) 
(02/06/2022) 65097-2021

Velsen-Noord
• Wijkermeerweg 6, legaliseren overkap-

ping (31/05/2022) 21481-2022

Santpoort-Noord
• Roos en Beeklaan 42, bouwen 

erker,  wijzigen constructie (intern) 
(31/05/2022) 43381-2022

Driehuis
• Hofdijklaan 46, plaatsen dakkapel 

(voorgevel) (02/06/2022) 46586-2022

Verleende exploitatie-
vergunningen APV artikel 2:15 
IJmuiden
• Marktplein 60 (cafetaria Frederik 

Ambachtelijke Friet) (31/05/2022) 
33534-2022

Verleende filmvergunningen APV 
artikel 2:7 
IJmuiden
• “Commerical Volkswagen”, op 3 juni 

2022 van 07:00 tot 12:00 uur, locatie: 
Plein 1945 (31/05/2022) 63106-2022

Verleende evenementen-
vergunning APV artikel 2:10
Velsen-Noord
• “Avondvierdaagse”, van 13 t/m 16 juni 

2022 van 17:00 tot 21:00 uur locatie: 
diverse routes (31/05/2022) 
21387-2022

Driehuis
• “Regiodag Noord”, op 7 juni 2022 van 

09:15 tot 17:30 uur, locatie: Arguspad 1 
(02/06/2022) 46864-2022

Overige bekendmakingen 
•  Kennisgeving anterieure exploitatie-
      overeenkomst het project 

 ‘Hofgeesterweg 24a Velserbroek
•   Kapmelding: Nabij busbaan 

  Cederstraat, IJmuiden, 1 dode eik.
•   Parkeerplaatsen voor het opladen van 
      elektrische voertuigen: 

Van Den Vondellaan, t.h.v. nummer 
100 te Driehuis
Meershoef, t.h.v. nummer 29 
te Velsen-Zuid
Broerskamp, t.h.v. nummer 12 
te Velserbroek
Heirweg, t.h.v. nummer 15
te Velsen - Noord
Leeghwaterweg, t.h.v. nummer 
3 te Velsen-Noord
Monnickendamkade, t.h.v. nummer 6 
te IJmuiden
Radarstraat, t.h.v. nummer 173 
te IJmuiden
Biallosterskilaan, t.h.v. nummer 4 
te Santpoort-Noord
Middenhavenstraat, t.h.v. nummer 7 
te IJmuiden
Zeeweg (parellelweg), t.h.v. nummer 
165A te IJmuiden

Een papieren versie van de bekendmakingen 
ligt bij: Gemeentehuis Velsen, Dorpshuis 
Het Terras, Buurtcentrum De Dwarsligger, 
Buurthuis De Brulboei, Wijkcentrum De 
Stek, Wijkcentrum De Hofstede, Bibliotheek 
IJmuiden, Bibliotheek Velserbroek, uitleen-
punt Huis ter Hagen en uitleenpunt de 
Moerberg. Voor de inzage van stukken kunt u 
naar het gemeentehuis.
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IJmuiden - Hoe overleef je als ouder 
de zomervakantie? Alena Snijders 
van Kriskras Coaching staat zelf te 
stuiteren bij het idee dat ze ouders 
waardevolle tips voor de zomerva-
kantie mee kan geven. Ze heeft 
ADHD en de vakanties – waarop ze 
zich als kind altijd verheugde – 
werden steevast een lichte catastrofe. 
Als gediplomeerd kindercoach en 
ervaringsdeskundige op het gebied 
van ADHD weet ze inmiddels: ,,Het 
kan ook anders!’’ 

Op dinsdag 14 juni van 19.30 tot 
21.00 uur gaat zij aan ouders van 
kinderen in de basisschoolleeftijd 
vertellen hoe. Deze avond vindt 
plaats in buurtcentrum De Dwars-
ligger aan de Planetenweg 338. 
Alena verhuist overigens samen met 
haar mascottes Anna en de Aap 
(foto) eind juni met haar praktijk naar 
de Linneausstraat 68; dat is om de 

hoek van het buurtcentrum. 
Aanmelden per e-mail (kriskrascoa-
ching@gmail.com) en bel voor 
vragen 06 24543446 of kijk op www.

kriskrascoaching.nl voor meer infor-
matie. De kosten voor deelname 
bedragen 7,50 per persoon of 12,50 
per stel.

Ouder-workshop ‘Stuiterend de zomer in’

Alena Snijders van Kriskras Coaching. Foto: aangeleverd

Velsen - Met welke bus kan ik naar 
mijn familie? En hoe zit dat nou met 
de OV-chipkaart? 

Bij het Reisloket kunt u terecht met al 
uw vragen over het openbaar 
vervoer. De deskundige OV-ambassa-
deurs nemen alle tijd voor u en 
weten welke vragen senioren 
hebben. Kom langs voor antwoord 
op uw praktische vragen of een 
persoonlijk reisadvies. U kunt ook 
gratis het openbaar vervoer 
uitproberen.

Het Reisloket is op donderdag 16 juni 
van 12.30 uur tot 16.30 uur aanwezig 
in Bibliotheek Velserbroek (Maan 
Bastion 476, 1991 RH Velserbroek), en 
op maandag 27 juni van 12.30 uur 

tot 16.30 in Bibliotheek IJmuiden 
(Dudokplein 16, 1971 EP IJmuiden). 
Voor het persoonlijk Reisadvies 
zoeken de medewerkers samen met 
u welke reizen u met OV kunt maken. 
Ook kunnen ze u helpen met het 
installeren van een reisplanner op uw 
smartphone. 
En u komt te weten hoe voordelig de 
bus anno nu is: er zijn meerdere 
aantrekkelijke voordelen voor 
senioren. 

Gratis probeerkaart
Bij het Reisloket kunnen senioren 
gratis een probeerkaart afhalen, 
waarmee u een dag lang in alle 
bussen van Connexxion in Noord-
Holland kunt reizen. Leuk voor een 
dagje uit! 

Reisloket voor senioren

Op het reisloket in de bibliotheek kunt 
u terecht met al uw OV-vragen. 
Foto: aangeleverd

SAMEN VOOR ELKAAR

In ‘Sluis 751’, een 
gezellige ontmoe-
tingsplek aan de 
Lange Nieuwstraat 
751 in IJmuiden, is 
het op maandag-
ochtend een 
drukte van belang 
en gonst het van 
de bedrijvigheid. In 
‘het Wol Café’, een 
activiteit van Stich-
ting Welzijn Velsen, 
breien vrouwen 
voor het goede 
doel. Jos Dam uit 
IJmuiden vertelt 
enthousiast waar 
zij en de andere 
vrouwen mee bezig zijn: ,,Bij Sluis 751 hebben we een harstikke leuke 
plek gevonden waar we aan een prachtige tafel met zeven vrouwen 
onder meer dekens voor het goede doel maken en het daarnaast ook 
heel gezellig hebben. Een ieder heeft een aandeel in het maakproces van 
de dekens. Zo breit mevrouw Buding, die in Velserduin woont, al geruime 
tijd vanuit huis de lapjes die haar dochter vervolgens bij mij langs brengt. 
Waarna Ria Nap ze omhaakt en ik ze in elkaar zet. Die dekens gaan naar 
de Stichting Babyspullen Heerhugowaard, die ervoor zorgt dat ze daar 
terecht komen waar ze het hardste nodig zijn. Ook in de coronatijd 
hebben we gelukkig contact met elkaar gehouden en dat was wel zo 
prettig.’’ Ria Nap vult aan: ,,Toen ik mevrouw Buding leerde kennen, dacht 
ik gelijk: hier kunnen we wat mee. Ik heb Jos benaderd en zo is het 
balletje eigenlijk gaan rollen. Met de sociale contacten gaat het ook naar 
wens, want daar is het natuurlijk ook om te doen. Ontmoeting en tevens 
iets voor een ander betekenen.’’ Het duo sluit af: ,,Eigenlijk is het gewoon 
‘Samen voor elkaar, met elkaar’. We hebben elke maandagochtend heel 
veel plezier met elkaar en bovendien maken we mensen blij met onze 
dekens. Heerlijk toch?’’

Wilt u ook deelnemen aan het Wol Café of een andere activiteit van Stichting 
Welzijn Velsen? Op www.welzijnvelsen.nl vindt u meer informatie. Weet u 
iemand die ook  in deze rubriek past of kunt u steun gebruiken, stuur dan een 
e-mail naar contact@swtvelsen.nl.

Het Sociaal Wijkteam Velsen ondersteunt inwoners bij allerhande 
vragen. Met de rubriek ‘Samen voor elkaar’ wil het Sociaal wijkteam 
actieve inwoners, die iets voor een ander betekenen, in het zonnetje 
zetten. 

Het Wolcafé

Links Jos Dam, in het midden Danielle Pino en rechts Ria 
Nap. Foto: aangeleverd
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Driehuis - Het Wijkcomité Driehuis 
heeft noodgedwongen de bakens 
verzet en focust zich nu op het 
inspraakproces voor de voorge-
nomen woningbouw aan de zuid-
oostrand van het dorp. In de 
nieuwsbrief van deze maand blikt 
men terug op de Dorpsdialoog Drie-
huis en de het participatietraject 
voor inwoners omtrent de woning-
bouwplannen. Samengevat: het 
hele traject verdient volgens het 
Wijkcomité Driehuis geen schoon-
heidsprijs en het vertrouwen in het 
gemeentebestuur is hierdoor 
gedaald.

De gemeenteraad van Velsen heeft 
weliswaar begin dit jaar ingestemd 
met het bouwen van 100 tot 120 
woningen aan de zuidoostrand van 
Driehuis, volledige zekerheid over 
het doorgaan van dit bouwplan is er 
echter nog niet. De stikstofproblema-
tiek zou bijvoorbeeld nog roet in het 
eten kunnen gooien. ,,Als er geen 
juridische procedurefouten boven 
tafel komen, staken wij ons verzet en 
willen we onze energie liever steken 
in de best mogelijke oplossingen 
voor de realisatie van een prettige 
woonwijk aan de rand van Driehuis’’, 
laat het Wijkcomité Driehuis weten. 

Tegelijk betwijfelt men in hoeverre 
zo’n traject nog zin heeft: ,,Loont het 
de moeite om tijd en energie te 
steken in dit participatietraject? 
Liggen de plannen niet toch al voor 
een groot deel vast en is er echt 
ruimte voor inspraak?’’ 

Weliswaar is besloten dát er 
gebouwd mag worden, een concrete 
invulling voor het bouwplan is er nog 
niet. Wordt het hoogbouw of komen 
er grondgebonden woningen? 
Wijkcomité Driehuis: ,,Als hoogbouw 
de voorkeur geniet, of een combi-
natie van hoogbouw en grondge-

bonden woningen, dan krijgt de 
natuur meer ruimte en kan er een 
afwisselend open en gesloten land-
schap ontstaan met brede zicht-
lijnen. Daarbij is de vraag van belang 
of dit mogelijk is als er 110 à 120 
woningen gebouwd gaan worden. 
De strook grond naast de spoorlijn, 
die voor minimaal twintig meter niet 
bebouwd mag worden, biedt de 
mogelijkheid tot de aanleg van een 
ecologische zone met een meande-
rende beek, een vijver of wade, 
waarlangs een wandel- en �etspad 
het NS-station verbindt met 
Beeckestijn.’’

Wijkcomité Driehuis focust nu op 
inspraaktraject inrichting zuidoostrand

Organisator Maarten Redeker is met 
zijn team druk bezig met de voorbe-
reidingen van het driedaagse festival. 
Daarin draait alles om de lokale 
cultuursector. Enkele tientallen orga-
nisaties nemen deel aan het evene-
ment, waardoor de Summer Park 
Sessions een smeltkroes zijn van het 
lokale culturele leven in Velsen in de 

meest brede zin van het woord. Ook 
is er een culturele markt en wordt 
voor kinderen een apart gedeelte 
ingericht: de Kabouter Sessions. Voor 
het avondprogramma zijn net als 
vorig jaar enkele landelijk bekende 
namen gecontracteerd. De Velsense 
singer-songwriter Fabiana Dammers 
(winnares van de Grote Prijs van 

Nederland in 2008) opent de reeks 
op vrijdagavond. Zondagavond sluit 
cabaretier Erik van Muiswinkel de 
serie optredens op hilarische wijze af. 
De tussenliggende zaterdagavond is 
voor de Top 15 van Velsen, die vooraf 
door het publiek wordt 
samengesteld.

Vluchtelingen uit Oekraïne
Een bijzonder optreden op zaterdag-
middag is dat van een groep Oekra-
iense vluchtelingen. Redeker: ,,We 
zijn op zoek gegaan naar mensen uit 
Oekraïne die in hun eigen land 

cultuur beoefenen en nu in Velsen of 
omgeving verblijven. Via Vluchtelin-
genwerk Velsen hebben we contact 
kunnen leggen met een aantal van 
deze mensen. Zij zullen op zaterdag-
middag een half uur op ons podium 
in vrijheid zingen en spelen.’’ 

Via www.summerparksessions.nl en 
op de sociale media is meer infor-
matie over de Summer Park Sessions 
te vinden. De kaartverkoop verloopt 
via de website van Stadsschouwburg 
Velsen: www.stadsschouwburg-
velsen.nl.

Velsen - Gisteren is de kaartverkoop gestart voor het avondprogramma 
van de Summer Park Sessions. Het vorig jaar ontstane lokale culturele 
evenement vindt dit jaar plaats op 9, 10 en 11 september. Overdag is het 
programma gratis toegankelijk, voor de avondvoorstellingen met 
gastoptredens wordt entree geheven.

Kaartverkoop Summer Park Sessions 
op 9, 10 en 11 september gisteren gestart

De maatschappelijke stage is al 
enige jaren niet meer verplicht, maar 
het Vellesan College hecht veel 
waarde aan het bevorderen van 
maatschappelijke betrokkenheid van 
leerlingen. 
Wesley van der Knaap en Kim Merz 
zijn coördinatoren maatschappelijke 
stages bij het Vellesan College. Ze 
vertellen: ,,Via dit project leren ze wat 

vrijwilligerswerk inhoudt, waarom 
het belangrijk is en wat er aan vrijwil-
ligerswerk gedaan wordt in de 
gemeente Velsen. We hopen dat ze, 
door hierin echt mee te werken en te 
helpen, zich meer betrokken gaan 
voelen bij hun directe omgeving. En 
natuurlijk dat we door hun inzet heel 
veel mensen een leuke dag of 
middag bezorgen.’’

Dinsdag kwamen de leerlingen uit 
3vwo in actie, woensdag was het de 
beurt aan de leerlingen uit 3havo. Ze 
hielpen in diverse wijkcentra mee 
met allerlei activiteiten. 

Zo organiseerden de leerlingen een 
high tea in wijkcentra in Velsen-
Noord en Santpoort-Noord, maar 
hielpen ze ook bij allerlei spellen en 
activiteiten tijdens de Straatspeeldag 
voor basisschoolkinderen in Velsen 
Noord en bij de Nationale Buiten-
speeldag van Welzijn Velsen op de 
basisscholen De Klipper en De 
Vuurtoren.

Tijdens Vellesan Ontmoet werd ook 
voor de hongerige magen gezorgd. 
De leerlingen bereidden namelijk 
een lunch voor de deelnemers van 
Buitengewoon, mensen met een 
lichte beperking. 
,,Het is een project om onze leer-
lingen bewust te maken van het vrij-
willigerswerk in Velsen, maar we 
weten uit ervaring ook dat het voor 
iedereen heel leuke dagen worden. 
En eigenlijk is dat is nét zo belangrijk 
als de bewustwording van de 
jongeren’’, sluiten de coördinatoren 
de uitleg over Vellesan Ontmoet met 
een glimlach af.

Velsen - Leerlingen van het Vellesan College hebben twee dagen als vrij-
williger gewerkt in diverse buurthuizen. Onder de noemer Vellesan 
Ontmoet (afgeleid van NL Doet) zetten derdejaarsleerlingen van havo en 
vwo zich deze week in samenwerking met Stichting Welzijn Velsen in 
voor ouderen, kinderen, verstandelijk beperkten en andere inwoners.

Scholieren doen vrijwilligerswerk 
bij Stichting Welzijn Velsen

Leerlingen van het Vellesan College in de keuken van wijkcentrum De Stek. Foto: aangeleverd
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Velsen - In gemeente Velsen wordt 
drugscriminaliteit onder jongeren 
steeds normaler. Maar hoe normaal is 
het eigenlijk dat er op school, of voor 
je huis gedeald wordt? 
De politie heeft hier natuurlijk een rol 
in, maar de gemeente vindt het ook 
belangrijk om de bewoners hierbij te 
betrekken. 
Samen met Noord Holland Samen 
Veilig, gemeente Velsen en stichting 
Garage2020 is het initiatief IJmuiden 
in actie gestart.

Met dit project komen bewoners en 
social designers samen om tijdens 
creatieve ontwerpsessies na te 
denken over mogelijke oplossingen. 
Momenteel zijn buurtbewoners hard 
aan het werk om deze oplossingen 
tot leven te laten komen.

Presentatie op Dudokplein op 
zaterdag 11 juni
Op 11 juni worden deze ideeën 
gepresenteerd op het Dudokplein 
(plein voor het stadhuis). Bewoners 

van gemeente Velsen mogen ook 
stemmen op het beste idee. Het 
winnende team krijgt €1000,- om 
hun idee verder uit te werken. Burge-
meester Frank Dales zal de prijs 
uitreiken. 
Stemmen kan op www.ijmuidenin-
actie.nl.

Ben jij ook benieuwd naar de ideeën 
van de buurtbewoners? Wees er dan 
bij op 11 juni vanaf 11.30 uur op het 
Dudokplein.

IJmuiden in actie: samen met buurtbewoners 
drugscriminaliteit onder jongeren tegen gaan

De in Santpoort gevestigde brou-
werij was het eerste bedrijf dat Bart 
Captein begin dit jaar benaderde 
voor een samenwerking. De speciaal-
bieren van Molenduyn staan sinds-
dien bij Kaasmarkt Captein aan de 
Kennemerlaan 42 in de schappen. In 
samenwerking met kaasmakerij Huig 
van de Graaf in Doorn ontwikkelde 
Bart een mooie bierkaas. ,,Zet het 
bier ernaast en je hebt een perfecte 
match’’, vertelt hij enthousiast. In de 
omgeving van Doorn grazen de 
koeien op kruidenrijke weiden, 
hetgeen de smaak van de kaas ten 
goede komt. Kaasmarkt Captein 
heeft de nieuwe bierkaas blijvend in 
het assortiment opgenomen. ,,Het is 
een echt ambachtelijk streekproduct 
geworden, op kleinschalige wijze 
gemaakt. Ook hebben we mooie 
pakketjes samengesteld met een 
stukje bierkaas, het Poorter-bier, een 
zakje chips en een dipsausje.’’ Andere 
cadeautips bij Kaasmarkt Captein: 
een geschenkverpakking Leonides 
chocolade, de voortre�elijke rode 
wijn Solenne Primitivo Negroamaro 
of een cadeaudoosje met vers-
gebrande noten!

IJmuiden - Kaasmarkt Captein heeft een eigen Bierkaas laten maken; 
SantPoorter Bierkaas. Een mooi, nieuw streekproduct waarin eigenaar 
Bart Captein zijn passie voor speciaal-bieren en ambachtelijk bereide 
kaas laat samenkomen. De volle, romige kaas heeft de smaakeigen-
schappen van het Poorter-bier van brouwerij Molenduyn en vormt het 
perfecte cadeau voor Vaderdag.

SantPoorter Bierkaas: nieuw streek-
product is het perfecte Vaderdagcadeau

Bart Captein presenteert de SantPoorter Bierkaas. Foto: Bos Media Services

Velsen - Ben jij werkzaam in de zorg 
en kriebelt het soms bij jou? Vraag je 
je af hoe je in jouw mooie vak nu 
echt van betekenis kan zijn? Ontdek 
dan dat werken op de kleinschalige 
woonplekken en in de teams van 
Verpleging & Verzorging Thuis/
BeterThuiZ/Palliatief bij De ZorgSpe-
cialist, anders is dan anders. 
Ook van hun eerste ontmoeting 
maken ze bij dit familiebedrijf een 
feestje! Daarom organiseren zij op 
donderdag 16 juni van 12.00 tot 
14.00 uur een High Tea bij Grand Café 
Staal in IJmuiden. Maak hier kennis 
met jouw nieuwe collega’s, vraag hen 
het hemd van het lijf en ontdek 
waarom het zo leuk is om bij De 
ZorgSpecialist te werken.

Dus ben jij verpleegkundige, verzor-
gende of helpende en nieuwsgierig 
naar deze werkgever? Ga snel naar 
de website (www.dezorgspecialist.nl) 
en meld je aan, dan staat je bordje 
donderdag de 16e klaar. 

Vakantiewerk
Ben jijzelf niet werkzaam in de zorg, 
maar heb je wel een zoon/dochter, 
nee�e of buurmeisje, die op zoek is 
naar vakantiewerk? Wijs hen dan 
eens op vakantiewerk bij De 
ZorgSpecialist. 
Vakantiewerk is dé manier om te 
ontdekken hoe leuk werken met en 
voor mensen in de zorg is, En hele-
maal hoe leuk het bij De ZorgSpecia-
list is.

Uitnodiging High Tea de 
Zorgspecialist op 16 juni

Dit weekeinde: zesde editie 
Santpoort Food Fest

Vrijdag 10 en zaterdag 11 juni zijn 
bezoekers tussen 17.00 en 23.30 uur 
welkom. Wat mogen zij verwachten? 
Butch & Dutch komt langs met de 
worsttruck; heerlijke biologische 
worsten gemaakt met Italiaanse 
kruiden. Tevens friet van zoete aard-
appel en een ouderwets frietje met 
tru�elmayonaise. La Mia is aanwezig 
met de wereldberoemde pizzatruck. 
Hier wordt op ambachtelijke wijze 
pizza gemaakt met heel veel Itali-
aanse liefde. Daarnaast kunnen de 
bezoekers hier ook genieten van een 
traditionele Italiaanse borrelplank. En 
wat te denken van de zalmsensatie; 
100% à la minute gerookte zalm! De 
ko�e en het dessert worden bereid 

door Co�ee & Icerolls; Petra maakt 
van allebeide de lekkerste! Vissies uit 
Santpoort gaat beide dagen de 
smaakpapillen verwennen met 
gamba’s in pikante saus, coquilles op 
Oosterse wijze en een fris zalm-
schuitje met mango, komkommer en 
zeewier. Wijnhuis Ten Bilt is aanwezig 
met een uitgebreide wijnbar, van 
bubbels tot rode wijn en van wit tot 
en met dessertwijn. Ook hier kunt u 
uw smaakzintuigen laten verwennen! 
Vrijdag speelt de regionaal bekende 
band Full Count een mix van pop, 
soul, rock en funk. 
Zaterdag zorgt een DJ voor relaxte 
achtergrondmuziek. 
De toegang is gratis.

Santpoort - Twee avonden lang zal het centrum van Santpoort weer een 
culinaire ontmoetingsplaats zijn. Voor de zesde editie van het Santpoort 
Food Fest strijken op het plein bij de Broekbergerlaan diverse foodtrucks 
neer. De keuze is groot en met wat �jne muziek erbij belooft het een zeer 
geslaagd evenement te gaan worden!

Vrijdag 10 en zaterdag 11 juni zijn bezoekers tussen 17.00 en 23.30 uur welkom.

Velserbroek - De Mitsubishi Eclipse 
Cross PHEV combineert een krachtig 
design met betrouwbare techniek. 
De plug-in hybride SUV maakt 
gebruik van beproefde techniek, 
goed voor een 100% elektrisch 
bereik van 45 kilometer, 1.500 kg 
trekgewicht en toonaangevende 
4WD-kwaliteiten. En dat alles met 
een aansprekend SUV-design, een 
luxe interieur en een royale bagage-
ruimte. Ontdek hem nu! 

De vernieuwde Mitsubishi Eclipse 
Cross PHEV heeft een sterk gemoder-
niseerd design en een nog krachti-
gere uitstraling. Het ruime interieur 
valt op door de hoogwaardige kwali-
teit en het toegenomen comfort, 
terwijl de bagageruimte is gegroeid. 
Daarnaast is de standaarduitrusting 
zeer compleet met onder andere 
18-inch lichtmetalen wielen, ledver-
lichting, climate control en een info-
tainmentsysteem met touchscreen.  

De vooruitstrevende aandrijftechniek 

van de Eclipse Cross PHEV bestaat uit 
een benzinemotor, twee krachtige 
elektromotoren, een oplaadbare 
batterij en unieke ‘Super-All Wheel 
Control’ permanente vierwielaandrij-
ving voor onovertro�en 4WD-kwali-
teiten en emissievrije aandrijving. 

Bij Mitsubishi Motors – uitgeroepen 
tot betrouwbaarste automerk van 

Nederland – is de Eclipse Cross PHEV 
nu direct leverbaar uit voorraad. 
Terwijl bij andere merken de lever-
tijden alsmaar oplopen, kun je nu 
direct instappen en pro�teren van de 
vele voordelen van de Eclipse Cross 
PHEV. 
Meer weten? Kom snel naar Automo-
bielbedrijf Tinholt! Klompenmakers-
traat 43, Velserbroek.

Kies voor de krachtige en moderne 
Mitsubishi Eclipse Cross PHEV

De vernieuwde Mitsubishi Eclipse Cross PHEV heeft een sterk gemoderniseerd 
design en een nog krachtigere uitstraling. Foto: aangeleverd

Loop jij volgend jaar mee met de Vissenloop met deze leuke ZorgSpecialist collega’s?
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Online informatieavond over glas-
vezel in Santpoort-Noord vanaf 
19.30 uur. Meer informatie en 
aanmelden via deltanetwerk.nl.

Open repetitie-avond Popkoor 
Decibel van 20.00-21.30 uur in de 
aula van het Ichthus Lyceum in Drie-
huis. Aanmelden: decibel3hs@
hotmail.com. Foto: aangeleverd

VRIJDAG 10 JUNI

KunstForm lanceert een nieuwe tak 
van het label DanceWorks bij Zorg-
balans Polderstroom, Aletta Jacobs-
straat 227 in Velserbroek van 10.30 
tot 12.00 uur. Om 11.00 geeft Olga 
Commandeur samen met Yvonne 
Schellekens dansles voor en met de 
bezoekers van de Polderstroom. 
Iedereen is hiervoor uitgenodigd. 
Foto: aangeleverd

Santpoort Food Fest van 17.00 tot 
23.30 uur op het plein aan de Broek-
bergerlaan in Santpoort. Diverse 
foodtrucks/kraampjes van lokale 
ondernemers en optreden van de 
band Full Count. Toegang gratis. 
Foto: aangeleverd

Rondleiding langs en door de 
bunkers van de batterijen Olmen en 
Heerenduin, 19.00-21.00 uur. 
Aanmelden en info: www.bunker-
museum.nl.

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

ZATERDAG 11 JUNI

BoekStartdag in de bibliotheek van 
IJmuiden. De allerjongste bezoekers 
en hun (groot)ouders krijgen die 
dag een extra hartelijk welkom. Ook 
is er aandacht voor veiligheid want 
je kunt meedoen met een EHBO-
training van het Rode Kruis IJmond. 
www.bibliotheekvelsen.nl. Beeld: 
aangeleverd

Presentatie ideeën buurtbewoners 
over aanpak drugscriminaliteit in 
Velsen op het Dudokplein om 11.30 
uur.

Rondleiding langs en door de 
bunkers van de batterijen Olmen en 
Heerenduin, 14.00-16.00 uur. 
Aanmelden en info: www.bunker-
museum.nl.

Twee locaties van Kunstroute Velsen 
nog geopend van 14.00 tot 17.00 
uur. Het betreft de centrale presen-
tatie in het Raadhuis voor de Kunst 
(Torenstraat 7, Velsen-Zuid) en Mari-
artho (Mandenmakerstraat 13-15, 
Velserbroek, open tot 18.00 uur). 
Toegang gratis.

Cultureel evenement KIS, Kunst in 
Spaarndam. Info: www.kunstin-
spaarndam.nl. Foto: aangeleverd

Santpoort Food Fest van 17.00 tot 
23.30 uur op het plein aan de Broek-
bergerlaan in Santpoort. Diverse 
foodtrucks/kraampjes van lokale 
ondernemers en achtergrondmu-
ziek van een DJ. Toegang gratis.

Musical Kruimeltje door musical-
club Bij Koel om 19.30 uur in Stads-
schouwburg Velsen aan de Groe-
neweg 71 in IJmuiden. Kaarten via 
www.stadsschouwburgvelsen.nl. 
Ook zondag. Tekening: Eric J. 
Coolen

Dockside speelt weer in de Ruïne 
van Brederode, 19.30-21.00 uur. 
Voor info en reserveeroptie www.
ruinevanbrederode.nl. Foto: 
aangeleverd

Voorjaarsconcerten Soli in het 
muziekcentrum naast NS-station 
Driehuis. Vanavond speelt het oplei-
dingsorkest, de slagwerkgroep, het 
twirlteam, de funband en het klein 
orkest vanaf 20.00 uur. Kaarten: 
https:\\winkel.soli.nl. Zie ook 12 juni. 
Foto: aangeleverd

Dubbelconcert IJmuider Harmonie 
(het JHmusementsorkest en het 
nieuwe onderdeel New Harbour 
Winds) in muziekcentrum Tolsduin 
aan de Tolsduinerlaan 12 in Velsen-
Zuid, 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 
uur). Entree gratis. Foto: 
aangeleverd

ZONDAG 12 JUNI
Wandelen met Levenslust APK van 
Rouwdoula Patty Duijn. Vertrek van 
wisselende locaties en weersafhan-
kelijk. 10.30 - 12.00 uur. Bijdrage 
voor ko�e en gebak na het 
wandelen. Aanmelden via info@
rouwdoula.nl of bel 06-52462630. 

Carola de Vries Robles verzorgt om 
10.30 uur in De Kapel, Potgieterweg 
4, 2021 CT in Bloemendaal een 
lezing met als thema: Over de waar-
digheid van de mens. www.dekapel-
bloemendaal.nl.

Optredens Es van Velsen en Cock 
Zwanenburg in Seniorencentrum 
Zeewijk aan het Zeewijkplein 260 in 
IJmuiden. Zaal open om 13.00 uur, 
toegang gratis.

Twee locaties van Kunstroute Velsen 
nog geopend, zie 11 juni.

Voorjaarsconcerten Soli in het 
muziekcentrum naast NS-station 
Driehuis. Vanmiddag spelen het 
Harmonieorkest en de Big Band 
vanaf 14.00 uur. Kaarten: https:\\
winkel.soli.nl. Zie ook 11 juni.

Gerard Alderliefste in de Oude Kerk 
Spaarndam, 15.00 uur. Toegang: 
12,50. Reserveren: wwwvriendenou-
dekerk.nl. Foto: aangeleverd

Muziek voor de vrede door de Russi-
sche musici Maria Nemtsova (piano) 
en Vitaly Vatulya (saxofoon) in de 
Zocherlounge, Zocherlaan 1 in Bloe-
mendaal, 15.00 uur. Kaarten: 12,50 
euro te bestellen via info@zocher-
lounge.nl.

Musical Kruimeltje door musical-
club Bij Koel om 16.00 uur in Stads-
schouwburg Velsen aan de Groe-
neweg 71 in IJmuiden. Kaarten via 
www.stadsschouwburgvelsen.nl.

MAANDAG 13 JUNI
Start Avondvierdaagse van Velsen-
Noord. Inschrijven in wijkcentrum 
De Stek.
Levenslust Rouw APK, maandelijkse 
bijeenkomst waarbij praten over en 

delen van rouw centraal staat, onder 
leiding van Patty Duijn. In ‘t 
Mosterdzaadje in Santpoort, 19.30 
- 21.00. Aanmelden via info@rouw-
doula.nl. Bijdrage vrijwillig.

Zomeravondbridge De Jump in 
Velserhooft in Santpoort-Noord. 
Vooraf aanmelden niet nodig, 
inschrijven kan tot 19.15 uur, kosten 
2 euro p.p. Tot eind augustus iedere 
maandag.

DINSDAG 14 JUNI
De kledingbeurs in Het Kruispunt 
Velserbroek is open van 10.00 uur 
tot 12.00 uur. Info: 023-5384997.

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

Rummikubdrive Seniorenvereniging 
Velsen (SVV) van 13.30 tot circa 
16.30 uur in wijkcentrum De 
Hofstede in Velserbroek. Aanmelden 
niet nodig. Meer informatie: https://
svvelsen.nl/. 

Tweede avond avondvierdaagse in 
Velsen-Noord.

Zomeravondbridge bij Bridgever-
eniging Santpoort in Velserhooft, 
ingang Valckenhoe�aan (50 meter 
van station Santpoort-Noord), 
19.30 uur. Voor inschrijving en meer 
informatie bvvelsen1@gmail.com. 
Iedere dinsdag tot 20 augustus.

Ouder-Workshop ‘Stuiterend de 
zomer in door Alena Snijders van 
Kriskrascoaching in buurtcentrum 
De Dwarsligger, 19.30-21.00 uur. 
www.kriskrascoaching.nl.

WOENSDAG 15 JUNI
Kringloopwinkel OIG-IHD aan de 
Industriestraat 66 in IJmuiden open 
van 09.00 tot 12.00 uur. Verkoop ten 
bate van activiteiten en evene-
menten voor gehandicapten en 
ouderen in Velsen.

Derde avond avondvierdaagse in 
Velsen-Noord.

Kookworkshop voor (ex)kankerpati-
enten en hun naasten van 17.00 tot 
20.00 uur bij Inloophuis Kennemer-
land aan de Wulverderlaan 51 in 
Santpoort-Noord. Deelname kost 20 
euro. Aanmelden via info@inloop-
huiskennemerland.nl of bel 023 
8885367 (bereikbaar op dinsdag, 
woensdag en vrijdag).

Lezing door archeologen Jan de 
Koning en Hilde Vermast over de 
vondsten in de Lagersstraat om 
19.00 uur in de bibliotheek aan het 
Dudokplein 16 in IJmuiden. 
Aanmelden via www.bibliotheek-
velsen.nl wordt aanbevolen.

DONDERDAG 16 JUNI
High Tea de Zorgspecialist voor 
mensen die geïnteresseerd zijn in 
werken bij deze werkgever of er 
vakantiewerk willen doen, 12.00-
14.00 uur in Grand Café Staal in 
IJmuiden. Aanmelden: www.
dezorgspecialist.nl.

Reisloket voor senioren in Biblio-

theek Velserbroek 12.30 uur tot 
16.30 uur. Senioren kunnen een 
gratis dagkaart afhalen. Foto: 
aangeleverd

Laatste avond Avondvierdaagse in 
Velsen-Noord.

EXPOSITIES
Zee- en Havenmuseum is open 
zaterdag-, zondag- en woensdag-
middag van 13.00 tot 17.00 uur. 
Expositie: ‘Werken op en aan het 
Noordzeekanaal’. 4 speurtochten en 
escapespel (12+). Audiotour met 
BNers. Zie ook: www.zeehavenmu-
seum.nl. 

Museumhuis Beeckestijn is open op 
donderdag (13.00-17.00 uur), 
vrijdag (deze week gesloten in 
verband met een besloten bijeen-
komst), zaterdag en zondag (11.00 
tot 17.00 uur). Toegang 6 euro. 
Tickets online via www.museum-
huizen.nl. 

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

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

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

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

Recreatieboerderij Zorgvrij in 
Spaarnwoude: ‘Koeiengeloei’ (tot en 
met december): leer meer over de 
koe. En schilderijenexpositie ‘Boer-
derijdieren en de natuur’ (tot en 
met 27 juni) van Schildergroep De 
Veste.

De natuurfotograaf Kees Sikkes en 
de tekenaar Frans van der Burg 
exposeren hun werk in woonzor-
ginstelling de Hofstede op de 
Aletta Jacobsstraat 227 in Velser-
broek tot en met 31 juli. 

Tot en met 17 juli vindt in de Visser-
hallen te IJmuiden de expositie ‘the 
B-side’ plaats. 24 fotografen uit 
binnen- en buitenland geven hun 
interpretatie van het begrip ‘the 
backside’. Geopend vrijdag, 
zaterdag en zondag van 13.00 tot 
17.00 uur. Visserhallen, Duinstraat 4, 
1975 DC IJmuiden; www.visser-
hallen.nl.

Dichter/fotograaf Caitlin Mosterd 
exposeert in de maand juni en juli 
in de Bibliotheek van IJmuiden, 
Dudokplain 16.

In Bibliotheek Velsen aan het 
Dudokplein 16 is een expositie te 
zien over de archeologische vond-
sten aan de Lagersstraat in 
IJmuiden. Openingstijden van de 
bibliotheek zijn te vinden op www.
bibliotheekvelsen.nl.
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Hoe ontstaat Body Stress?
Spierspanning, body stress, ontstaat door overbelasting: 
fysiek, psychisch of chemisch. Vaak gebeurt dat geleide
lijk, en dan ineens is de emmer vol. Heb je een veel
eisende baan? Maak je een emotioneel zware tijd door? 
Pas een operatie of ongeluk gehad? Het lichaam 
beschermt zich door spierspanning vast te zetten. 
Door deze body stress herstel je langzamer, je voelt je 
moe of stijf, na langere tijd kun je (pijn)klachten ervaren.

De behandeling
De release bestaat uit het geven van kleine, lichte 
drukimpulsen met de vingers, op de juiste plaats en in 
de juiste richting. Het lichaam kan hierdoor de spanning 
laag voor laag loslaten. 
Marc vertelt: ‘Doordat ik zolang klachten had, was ik 
sceptisch over BSR, maar een BSR-behandeling is bijzonder 
prettig, en helemaal niet hard of pijnlijk. Bovendien is Laura 
heel voorzichtig en luistert ze goed naar je.

Laura: ‘BSR een prachtige aanvullende gezondheids-
techniek. Ik ben blij dat ik al zoveel mensen hen mogen 
helpen met de techniek. Ze zitten weer lekker in hun vel 
en gaan met plezier sporten, werken spelen.' 

Body Stress Release? 'Ik had er nog nooit van gehoord!’ 
Marc (48) had al een paar jaar verschillende klachten zoals 
vermoeidheid, een opgejaagd gevoel en lage rugproblemen. 
Marc, een sportieve man, die inmiddels een marathon 
op zijn naam heeft staan, kreeg extreme vermoeidheids
klachten naar een zware infectie. Ook zijn onderrug bleef 
na het lopen van de marathon een blijvende terugkomende 
blessure. Marc is ondernemer en door deze vermoeid
heidsklachten was het onmogelijk om zijn bedrijf te blijven 
runnen. Hierdoor raakte hij zijn bedrijf kwijt. 'Na een lange, 
moeizame weg kwam ik op advies van mijn huisarts uitein
delijk terecht bij BSR Kennemerland.'

‘De eerste 3 behandelingen voelde ik dat er van alles 
gebeurde. De pijn werd in eerste instantie erger, maar ik 
voelde de vermoeidheid mijn lijf uit vloeien en er kwam 
rust. Dat stressgevoel ging weg! Laura heeft me het 
vertrouwen gegeven om door te gaan met de behande
lingen en uiteindelijk gingen ook mijn lage rugproblemen 
weg. Ik ben inmiddels weer aan het hardlopen, heb de 
energie weer terug en ben inmiddels weer begonnen met 
een eigen onderneming.

Practitioner Laura Sinnema vult aan: 'Marc is een voorbeeld 
van veel cliënten die ik zie in mijn praktijk. Ze zitten niet 
lekker in hun vel en hebben uiteenlopende klachten, waar 
de huisarts vaak niet zoveel mee kan. Soms zijn er onder
zoeken geweest, zijn er foto’s of is er een scan gemaakt, 
maar is er niets gevonden. Dan is de kans groot dat men al 
jarenlang spierspanning heeft opgebouwd.'

BSR Kennemerland
Laura Sinnema  •  Heussensstraat 2A, 2023 JR Haarlem 
06-17407274  •  info@bsrkennemerland.nl 
www.bsrkennemerland.nl

Goed 
om te weten: 

consulten in de praktijk BSR 
Kennemerland worden vergoed 
door diverse zorgverzekeraars. 

Laura Sinnema is aangesloten bij 
de beroepsvereniging VBAG 

en de BSRAN.

Weer 'energiek' met 
    een spanningsvrij lichaam

> Spierspanning, 

body stress, 

ontstaat door 

overbelasting

Practitioner Laura Sinnema: 
'Blij dat ik al zoveel mensen 
hen mogen helpen' 

Gediplomeerde tandprothetici maken een 
gebitsprothese zelf in nauw overleg met u, 
waardoor tandvorm, kleur en zetting worden 
afgestemd op uw wensen. Stap eens binnen 
voor advies, een prijsopgave of verandering. 
Ook voor het aanmeten en vervaardigen 
van kunstgebitten op implantaten, overkap-
pingsprothesen en gedeeltelijke prothesen 
(zogenaamde frameprothesen) kunt u direct 
bij de tandprotheticus terecht. Reparaties (in-
dien mogelijk) binnen één uur gereed.

Lid van de Organisatie 
van Nederlandse 

Tandprothetici
Uw nieuwe volledige kunstgebit wordt voor 
75% vergoed vanuit de basisverzekering.

Voor een optimaal gebit 
ga je naar een tandprotheticus
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Welk type slaper
ben ji j…?
Heb je er wel eens bi j stilgestaan dat iedereen 
anders slaapt?

We hebben het dan over de houding die je aanneemt als je 
in bed ligt. Die houding bli jkt veel te zeggen over je persoon-
li jkheid. Ben je een buik- of rugslaper? Lig je liever op je zi j? 
Of is jouw slaaphouding nog anders? Kom erachter wat je 
slaaphouding te maken heef t met de manier hoe ji j in het 
leven staat!

Op je rug 
Wetenschappers menen dat je het beste op je rug kunt slapen. 
Fysiotherapeuten ondersteunen deze visie, want hierdoor be-
vinden het hoofd, de nek en de wervelkolom zich in een neutrale 
positie. Dat wil zeggen dat er geen extra druk op deze delen 
van het lichaam uitgeoefend wordt. Hierbi j geldt overigens wel 
een voorbehoud, want mensen die li jden aan slaapapneu 
kunnen juist beter niet op hun rug slapen. 
Voor hen is een zi jligging juist beter. Toch bli jkt uit onderzoek 
dat minder dan tien procent daadwerkeli jk op de rug slaapt, 
met de armen langs het lichaam. Over het algemeen zi jn 
het de wat stillere mensen, die hogere morele normen heb-
ben en zichzelf serieus nemen. Deze mensen staan meestal 
nauweli jks open voor het delen van emoties of het bespreken 
van intiemen problemen. Een variant op de rugligging is het 
slapen met de armen achter het hoofd. Dit noemt men wel 
de sterrenki jker. Mensen die zo slapen hebben doorgaans 
een positieve ki jk op het leven, zi jn meegaand en zeer loyaal.

Op je zi j 
Mensen die op hun zi j slapen, kunnen dat in verschillende 
variaties doen. Op de eerste plaats is er de zogenoemde 
foetushouding, die veel mensen toepassen. Het duidt erop dat 
je gevoelig en sociaal bent als je zo slaapt. De positie van de 
armen is echter ook nog van belang. Doe je de armen ti jdens 
het slapen naar beneden, dan heb je weinig zorgen en ben 
je gemakkeli jk in de omgang. 
Ook wordt wel gesteld dat je dan wat meer vertrouwen hebt 
in de medemens. 
Mensen die ervoor kiezen om de benen niet geheel, maar 
slechts gedeelteli jk op te trekken (semi-foetus) hebben welis-
waar behoefte aan bescherming, maar vragen om meer 
bewegingsruimte. Het zi jn sociale en zelfverzekerde mensen. 
Er zi jn ook mensen die hun armen naar voren uitstrekken als ze 
in de foetushouding liggen. Van dit type slaper wordt gezegd 
dat ze wat cynischer zi jn en minder goedgelovig.

Op je buik 
De zogenoemde vri je val is de houding waarbi j je op je buik 
ligt, met je hoofd naar opzi j en je handen op of onder het 
kussen. Herken ji j jezelf in deze slaaphouding? Dan ben je 
vermoedeli jk erg gezellig, maar kun je niet zo goed tegen kritiek. 
Overigens is dit niet een heel gezonde slaaphouding. Rug- en 
nekklachten liggen al snel op de loer, dus zorg in elk geval 
voor een klein stevig kussen om onder de buik en/of heupen 
te plaatsen. 
Dit zorgt ervoor dat de nek- en rugwervel een meer natuurli jke 
stand kan aannemen.

Betaal ji j een deel van je medische 
kosten zelf?
Valt er bi j jou regelmatig een rekening na een bezoekje aan een arts of 
een medisch hulpverlener op de mat?

Dan kan dat twee redenen hebben. Het kan 
zo zi jn dat je zorgverzekering de kosten die je 
maakt niet alti jd dekt, en dat je deze (al dan niet 
deels) zelf moet betalen, ook al zou je er liever 
voor verzekerd zi jn. Het kan ook zo zi jn dat je 
er heel bewust voor gekozen hebt om je tegen 
bepaalde medische kosten, die je niet denkt te 
gaan maken, niet te laten verzekeren, omdat je 
op deze manier je premie lager kan houden. 
Maak je de kosten nog, dan zal je zelf voor de 
rekeningen op moeten draaien.

Waarom vergoedt de verzekering het niet?
Als je denkt goed verzekerd te zi jn tegen me-
dische kosten, dan is het vervelend als je toch 
een rekening op je deurmat ziet vallen na een 
bezoekje aan een arts of dienstverlener. Ver-
dorie, daar betaal je toch niet maandeli jks die 
hoge premie voor? Ben je alleen verzekerd via 

de basisverzekering, welke verplicht is, dan is 
de kans best groot dat dit je zo nu en dan zal 
overkomen. Via deze verzekering worden alleen 
de meest noodzakeli jke kosten vergoed. Dat bete-
kent dat een bezoekje aan de huisarts wel alti jd 
volledig gedekt is, maar dat je bi j een bezoekje 
aan een medisch specialist al met het verplichte 
eigen risico te maken kunt kri jgen. 
Ga je naar de tandarts, dan zal de rekening 
zeer waarschi jnli jk in zi jn geheel op jouw mat 
vallen, en ook bezoekjes aan de fysiotherapeut 
worden niet gedekt. Maar ook wanneer je aan-
vullend verzekerd bent tegen dit soort kosten, 
houd je het risico dat je zelf iets moet betalen. 
Er wordt bi jvoorbeeld maar een beperkt aantal 
behandelingen fysiotherapie vergoedt, of een 
bepaald bedrag aan tandartskosten. Zelfs met 
een goed aanvullend pakket valt dit nauweli jks 
te voorkomen.
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Santpoort - Het weekend van 18 en 
19 juni organiseert Groeneveen 
Tennis en Padel voor de negende 
keer in opdracht van de KNLTB de 
Landskampioenschappen voor 
Regioteams (tennis) op haar tennis-
park. Zij zijn dan gastheer van de 
Dames-, Heren- en Mixteams, die 
kampioen geworden zijn in de 5 
landelijke regio’s op de zaterdag. 
Deze teams worden aangevuld met 
door de KNLTB uitgegeven wildcards.

Het park ligt er weer fraai bij. De vele 
vrijwilligers hebben weer hun beste 
beentje voorgezet om er een groot 
feest van te maken. 4 gravelbanen en 
6 all weather banen zullen worden 
bespeeld op hoog niveau. Tennissers 
met speelsterktes tussen 0 en 4.
Vanuit het gehele land komen de 
teams met hun toeschouwers naar 
Santpoort toe. De laatste keer in 
2019 kwamen de kampioenen uit 
Blaricum (Dames van tennisvereni-

ging Bijvanck), Krimpen aan de IJssel 
(Heren) en tennisvereniging ’t Stort 
uit Amersfoort (gemengd).

Wil je zelf een balletje slaan, dan kan 
dat op 18 en 19 juni alleen op de 7 
padelbanen. Alle tennisbanen zijn 
bezet voor dit toernooi. Een leuke 
gelegenheid om tennis en padel te 
combineren. 
Op zaterdag 18 juni om 10.45 uur zal 
wethouder Bram Diepstraten het 
toernooi o�cieel openen en om stipt 
11.00 uur starten de halve �nales. Op 
zondag zijn de �nales gevolgd door 
de prijsuitreiking. Deze wordt rond 
17.00 uur verwacht!

De toegang tot het park is gratis en 
uiteraard is de kantine open.  
Wilt u op de hoogte blijven van het 
verloop van dit landskampioenschap, 
kijk dan op www.ltcgroeneveen.nl of 
like de vereniging op facebook en 
Instagram @groeneveen.

Landskampioenschap KNLTB-
Topklasse op Groeneveen

Santpoort - Op zaterdag 28 en 
zondag 29 mei werd door de Neder-
landse Handboog Bond het Neder-
lands Kampioenschap 25 meter 1 pijl 
georganiseerd. Een toernooi waarvoor 
men zich moest plaatsen door deel-
name aan een regio-competitie en een 
rayon-kampioenschap.
Het kampioenschap werd in de buiten-
lucht gehouden bij de Vereniging 
Doele Willem III te Boekel en bestond 
uit 2 series van 25 pijlen (1 pijl per 
keer) schieten op doelen die op een 
vaste afstand van 25 meter staan.

Op dit kampioenschap werd hand-
boogschietclub VZOS uit Santpoort 
vertegenwoordigd door Diana Veld-
kamp, Dustin Verhelst, Ilse Bottema, 
Ernie Breuer, Judith Porsch en Maarten 
Porsch, die zich allen hadden geplaatst 

voor dit NK.
Het waren bij tijd en wijlen barre 
omstandigheden veroorzaakt door het 
weer, enkele �kse regenbuien werden 
afgewisseld door perioden met zon.
Ilse Bottema had te kampen met mate-
riaalpech, waardoor ze met geleend 
materiaal het beste ervan moest 
maken.
Op zaterdag werd Diana Veltkamp 
(haar eerste wedstrijd) verrassend 2e 
in de 6e recurve klasse met 381 
punten.
Op zondag was de 1e klasse aan de 
beurt, Ernie Breuer werd Nederlands 
Kampioen in de Longbow klasse met 
352 punten, gevolgd door Judith 
Porsch, die in diezelfde klasse tweede 
werd met 330 punten. Zowel Ernie als 
Judith hebben met hun score het 
Nederlands Record verbeterd.

VZOS succesvol bij het NK 25 
meter 1 pijl in Boekel

Het waren bij tijd en wijlen barre omstandigheden veroorzaakt door het weer, 
enkele �kse regenbuien werden afgewisseld door perioden met zon. Foto: 
aangeleverd

Velserbroek - Sporting Martinus was 
door de 1-2 overwinning op RKDES 
van vorige week door de concur-
renten VSV en ZSGO/WMS niet meer 
te achterhalen en behaalde daarmee 
het kampioenschap in de 3e klasse C. 
VSV behaalde vorige week in Aals-
meer een 1-3 overwinning en stelde 
daarmee een plaats in de nacompe-
titie veilig. De wedstrijd van afge-
lopen zondag thuis tegen Swift was 
om des keizers baard, maar was 
tevens een slechte generale want 
VSV verloor kansloos met 2-4 (doel-

punten VSV: Malcolm Meijer en een 
eigen doelpunt van Swift). 

De zaterdag 1 werkte tegen DSK 
thuis de laatste wedstrijd in de poule 
af en deze wedstrijd werd door VSV, 
na vorige week gelijk te hebben 
gespeeld tegen SVIJ (3-3), met een 
3-1 overwinning afgesloten. De doel-
puntenmakers voor VSV waren Justin 
Kunst, Remco Knol en Diego Mudde. 
Door het reeds behaalde kampioen-
schap gaat de zaterdag 1 van VSV 
vanaf volgend seizoen haar kunsten 

in de 3e klasse vertonen en wil daar 
zeker een rol van betekenis in gaan 
vervullen. 

Zoals vermeld gaat de zondag 1 van 
VSV de nacompetitie in en zal 
zondag uit in IJsselstein tegen IJVV 
aantreden, aanvang 14.00 uur. Bij 
winst volgt er een �nale tegen de 
winnaar van de wedstrijd ZSGO/
WMS-Zwaluwen op neutraal terrein. 
Mocht VSV in deze missie slagen dan 
is de promotie naar de 2e klasse 
verzekerd. 

VSV zondag 1 gaat nacompetitie in

IJmuiden - Door een verrassende 
3-4-overwinning (doelpunten Joshua 
Jansen, Mats Berghuis, Brian Ezeoke 
en Thomas Scholten) zaterdag in 
Haarlem op Olympia Haarlem is 
Stormvogels als hoogste ploeg in 
haar afdeling van de periodekampi-
oenen geëindigd. Deze riante positie 
werd beloond met een thuiswed-
strijd en de tegenstander is 
geworden Amstelveen/Heemraad. 
Dit duel wordt zaterdag 11 juni om 
14.30 uur op sportpark Zeewijk 
gespeeld. 
In de derde klasse B eindigde Amstel-
veen/Heemraad met 44 punten uit 
26 wedstrijden (44 doelpunten voor 
en 38 tegen) op de vierde plaats en 
pakte zodoende een derde 
periodetitel.
De equipe van de succesvolle trainer 
Patrick Krop eindigde op een prach-
tige tweede plaats met drie punten 
achterstand op kampioen Kon. HFC 
en met maar liefst vijf punten voor 

op de gedoodverfde kampioen 
Olympia Haarlem.

Zestien ploegen doen mee aan de 
nacompetitie: vier teams uit de 
tweede A en B en twaalf uit de derde 
klasse A tot en met D. Zij gaan 
strijden om drie te vergeven plaatsen 
in de twee tweede klassen.
Het programma voor zaterdag 11 
juni ziet er als volgt uit: Hoten-TOV; 
Jonathan-USV Hercules; IJFC-Desto; 
NITA osv-vv Hees; EDO-Wartburgia; 
FC Zaandam-Olympia Haarlem; 
EVC-DEM; Stormvogels-Amstelveen/
Heemraad.
Mocht Stormvogels de eerste nacom-
petitiewedstrijd winnen, dan is de 
winnaar van FC Zaandam-Olympia 
Haarlem de volgende tegenstander. 
Wint FC Zaandam dit duel, dan wordt 
op dinsdag 14 juni, aanvang 20.00 
uur, in Zaandam de tweede nacom-
petitiewedstrijd tegen Stormvogels 
gespeeld; wint Olympia Haarlem van 

FC Zaandam, dan treft Stormvogels 
op dinsdag 14 juni, aanvang 20.00 
uur, de Haarlemmers op sportpark 
Zeewijk in IJmuiden.

Stormvogels start nacompetitie 
tegen Amstelveen/Heemraad

Spannende tijden, ook voor de 
succesvolle trainer Patrick Krop. 
Foto: aangeleverd

Velsen - De clubavond zit erop voor 
de volwassenen van Damclub 
IJmuiden (DCIJ). Bij de jeugd daaren-
tegen wordt er een maand lang nog 
het één en ander georganiseerd om 
het seizoen feestelijk af te sluiten. Zo 
werd er afgelopen vrijdag een fami-
lietoernooi georganiseerd, waarbij 
de jeugdleden hun familieleden 
mochten meebrengen en met en 
tegen hen de strijd aan konden gaan. 
Daarbij werd er om prijzen voor 
beste jeugdlid en familielid 
gestreden, maar kon een familie ook 
de teamprijs winnen. Ook de jeugd-
leiders speelden (voor spek en 
bonen) mee; zij moesten als 
handicap elke partij met drie schijven 
minder beginnen. 

Uiteindelijk eindigden Tamar Out en 
Moritz Woestenburg met 7 punten 
uit 5 wedstrijden bovenaan bij de 
jeugd. Tamar had echter iets sterkere 
tegenstanders gehad dan Moritz en 
won daarom de eerste prijs. Bij de 
familieleden pakten zowel Lutz 
Mischke (vader van Jens) als Hamid El 
Abbassi (vader van Malak en Salma) 6 
punten. Ook hier werd gekeken naar 
de sterkte van de tegenstanders, wat 
in het voordeel van Lutz uitpakte. Bij 
de familiescores waren de verschillen 
ook klein. Tamar Out en haar moeder 

Ellis behaalden 11 punten, wat een 
punt meer was dan familie Mischke 
en El Abbassi. 

Een dag later sloot Martin van Dijk 
zijn halve �nale van Nederland af 
met een overwinning en een 
gedeeld vierde plaats in zijn poule. 
Een ronde eerder had hij door een 
nederlaag al zijn laatste kans op een 
�naleplaats gemist. In bijna al zijn 

partijen had Van Dijk moeite om 
goed uit de opening te komen. 
Ook ditmaal moest hij in de 
verdediging. 

Hij had echter het geluk dat zijn 
tegenstander in tijdnood kwam en 
vergat om het fraaie o�er waarop hij 
speelde in de stand te houden. Nu 
won Van Dijk op simpele wijze een 
schijf en de partij.

DCIJ-nieuws: Team Tamar Out 
triomfeert bij familietoernooi

Tamar Out en haar moeder Ellis wonnen het familietoernooi. Foto: aangeleverd
Velserbroek - Dinsdag 14 juni orga-
niseert Seniorenvereniging Velsen 
(SVV) een rummikubdrive in wijkcen-
trum De Hofstede in Velserbroek van 
13.30 tot circa 16.30 uur. Er worden 2 
rondes van 3 spelletjes gespeeld met 
tussen de rondes een pauze van 20 
minuten. Er zijn prijsjes beschikbaar 
voor degene die het minst aantal 
punten heeft behaald over de 2 
rondes samen. 
Voor degene die moeite heeft met 

het lezen van de cijfers is er ook een 
rummikub XXL beschikbaar. Deze is 
geschikt voor slechtzienden.
Entreeprijs voor leden SVV en KBO 3 
euro en niet-leden 4 euro. Consump-
ties zijn voor eigen rekening. 
Iedereen is van harte welkom. Loop 
gewoon op dinsdag 14 juni binnen 
bij wijkcentrum De Hofstede. 
Meer informatie over rummikub of 
andere activiteiten is te vinden op de 
website  https://svvelsen.nl/

Rummikubdrive voor senioren
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TYPISCH IJMUIDEN

Het Fort bij IJmuiden

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

Door Erik Baalbergen

Afgelopen zondag, tijdens de maandelijkse publieks-
zondag, heb ik weer ‘ns een bezoekje aan Forteiland 
gebracht. Het is toch iedere keer weer een belevenis om 
met de IJmuidense rondvaartboot Koningin Emma dit 
Alcatraz van IJmuiden met z’n haast magische negen-
tiende-eeuwse pantserfort te bezoeken!

Verdedigingslinie
Het fort is in de jaren tachtig van de negentiende eeuw 
gebouwd bij de monding van het Noordzeekanaal als 
onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Deze 135 
kilometer lange verdedigingslinie is tussen 1880 en 
1914 aangelegd en bestaat uit forten, batterijen, dijken 
en sluizen in een ring rondom onze hoofdstad. Bij een 
aanval op ons land kunnen de koning(in), de regering 
en het leger zich binnen de ring terugtrekken.

Het land rond de verdedigingslinie wordt dan onder 
water gezet. Het water is te diep voor soldaten te paard 
en te ondiep voor oorlogsschepen, zodat de vijand 
Amsterdam nooit zal kunnen bereiken. Een geniaal 
idee, maar nutteloos met de komst van vliegtuigen 
vanaf enkele jaren voor de Eerste Wereldoorlog. Tijdens 
de twee wereldoorlogen zijn de forten wel in staat van 
verdediging gebracht, maar er is nooit echt gevochten.

Het fort bij IJmuiden
De forten van de Stelling van Amsterdam liggen bijna 
allemaal op een cirkel rond Amsterdam. Het fort bij 
IJmuiden is hierop een uitzondering en ligt enkele kilo-
meters westwaarts buiten deze cirkel. Dat komt door 
het Noordzeekanaal. Al tijdens de aanleg van het 
Noordzeekanaal (1865-1876) maken hoge militairen 
zich zorgen over de veiligheid van Amsterdam. Vijande-
lijke schepen kunnen rechtstreeks van zee doorvaren 
naar onze hoofdstad. Besloten wordt om een fort te 
bouwen op de noordoever van de monding van het 
Noordzeekanaal. De bouw vindt plaats in de jaren 1881-
1888. Het fort wordt uitgerust met gietijzeren bepantse-
ring en zwaar geschut. In augustus 1888 wordt het fort 
in gebruik genomen.

Met de grote kanonnen moeten natuurlijk ook schietoe-
feningen worden gehouden. Zo worden bij een schiet-
oefening in juli 1895 IJmuidenaren vooraf gewaar-
schuwd en geadviseerd om de ramen open te zetten. 
De radersleepboot Simson sleept een schietschijf voor 
de pieren van IJmuiden heen en weer. Na enkele gran-
dioze missers is het raak. Helaas wordt dan niet de 
schietschijf maar de Simson geraakt. Gelukkig blijft de 
bemanning ongedeerd maar de sleper loopt schade op. 
De Simson koppelt de sleep onmiddellijk los en zet 
koers naar de haven. De militaire autoriteiten krijgen de 
rekening gepresenteerd…

Eiland
Met de aanleg van het Noorderbuitenkanaal voor de in 
1930 geopende Noordersluis komt het fort op een 
eiland in de kanaalmonding te liggen. Tussen 1927 en 
1938 is het fort onbemand en wordt het slechts 
bewaakt door een fortwachter. In 1938 wordt het fort in 
het kader van de mobilisatie weer bemand. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog vormt het Forteiland een belang-
rijk steunpunt in de Atlantikwall en bouwen de Duitsers 
bunkers op het eiland. Het fort zelf wordt als beman-
ningsruimte gebruikt. Na de bevrijding ligt het fort er 
verlaten bij.

Het Forteiland blijft militair terrein. Om ongewenst 
bezoek aan het Forteiland te voorkomen, stelt Defensie 
een fortwachter aan. De eerste is Gerlof van der Zee, die 
met zijn gezin tot in 1954 op het eiland woont. Hij 
wordt opgevolgd door Jan Zoeteman. Deze bewoont 
het eiland met zijn gezin tot in 1964.
Vanaf dat jaar wordt het oostelijke deel van het eiland 
afgegraven ter vergroting van de manoeuvreerruimte 
voor de erts- en kolenschepen voor de Hoogovens. 
Hierbij worden veel Duitse bunkers geruimd. Bij de 
daaropvolgende verbreding van het Noorderbuitenka-
naal wordt een strook van 80 meter breed van het noor-
delijk deel van het eiland afgesnoept.

Het verwaarloosde fort blijft bewaard. Het eiland, eigen-
lijk nog maar een fractie van het oorspronkelijke Fortei-
land, blijft verboden gebied. Toch brengt menig IJmui-
denaar, zwemmend vanaf de semafoor en “rekening 
houdend met getijstromen”, een bezoekje aan het 
eiland en het fort.

Het fort open
In 1993 krijgt de Stelling van Amsterdam de status van 
provinciaal monument. In 1994 start IMTIN trainingsac-
tiviteiten op het Forteiland. IMTIN en de gemeente 
Velsen starten een gezamenlijk project om het fort 
voor een breder publiek toegankelijker te maken. Dit 
leidt tot een meerjarige opruimactie en opknapbeurt 
van het fort vanaf 1996, met medewerking van een 
kleine 300 taakgestraften. Sinds 1996 staat de Stelling 
van Amsterdam, met het Pantserfort IJmuiden als 
onderdeel, op de UNESCO werelderfgoedlijst. Vanaf 
2008 exploiteert PBN Sport & Adventure het Fortei-
land, met onder meer trainingen en 
bedrijfsevenementen.

Enkele dagen per jaar krijgen we de gelegenheid om 
met een gids van de ‘Vrienden van het Forteiland’ of op 
eigen houtje het eiland en het fort te verkennen tijdens 
de publieksdagen. Deze vinden plaats op de eerste 
zondagen van de maanden rond de zomer. Zie https://
kustfort.nl voor meer informatie.

Raadselen
Het eiland is al lange tijd een bron van geruchten en 
griezelige ervaringen. Zwerft er inderdaad een spook-
hond of de geest van een kanaalgraver rond op het 
eiland? Zijn er onzichtbare fortwachters, die achter de 
ruggen van bezoekers om elkaar �uisterend verhalen 
doorspelen? Hebben dames van plezier een onzicht-
bare noodkreet achtergelaten in het peeskamertje? Is 
het eiland via een onderaardse gang verbonden met de 
Semafoor? Ik kom hier zeker op terug!

Blik op het pantserfort aan de zeezijde, met de vijf schietgaten. Foto: Erik Baalbergen

IJmuiden - Leerlingen van basis-
scholen de Klipper en de Vuurtoren 
namen vorige week op Forteiland 
deel aan de workshop ‘PeacePain-
ting’, georganiseerd door evenemen-
tenbedrijf PBN. De kinderen werden 
aangemoedigd zich te uiten door 
middel het maken van schilderijen 
waarbij de gedachte aan gelijkheid 
en vrede centraal stonden. Eén van 
de hoogtepunten was de komst van 
burgemeester Frank Dales. De 
kinderen waren doodstil tijdens zijn 
prachtige speech waarbij hij veel 
aandacht schonk aan de vele vluch-
telingen uit Oekraïne. Leerling Caïro 
schonk zijn schilderij aan de burge-

meester. Hij legde daarbij uit dat hij 
evenveel van dezelfde, verschillende 
kleuren had gebruikt om daarmee uit 
te drukken dat alle mensen gelijk 
zijn. De gemaakte schilderijen zijn nu 
te zien in buurthuis De Brulboei. De 
‘boodschappen’ van de kinderen 
hangen bij de betre�ende werk-
stukken. PeacePainting is een project 
dat oorspronkelijk in Noorwegen is 
gestart (zie www.peacepainting.org) 
en al in achttien landen werd uitge-
voerd. De Noorse oprichtster Catryn 
en de Oostenrijkse relatie Regine, via 
wie PBN het idee voor deze work-
shop opdeed, waren ook van de 
partij op Forteiland.

Leerlingen doen aan 
PeacePainting op Forteiland

De gemaakte schilderijen zijn nu te zien in buurthuis De Brulboei. Foto: aangeleverd

LEZERSPOST

Door een technische storing was één veerpont bij Velsen uit de vaart, dus 
extra wachttijd. Dan maar met de �ets over de sluizen (zie foto). Echter, bij 
aankomst Noordersluis: defect! Geen doorgang voor �etsers. Bij het begin 
van de weg informeren: ‘daar gaan we niet over’. Dus maar weer terug 
naar de pont. Al met al toch heen en weer zes kilometer voor niets 
ge�etst.

Bert van Arendonk

Doorgang gestremd

Stroomstoring in IJmuiden
IJmuiden - Een deel van IJmuiden 
heeft dinsdagmiddag zo’n vier uur 
zonder elektriciteit gezeten. De 
oorzaak hiervan was een defect in 
een schakelkast aan de Casembroot-
straat. Gebruikers van KPN schijnen 
zelfs al maandagavond geen verbin-
ding meer met het netwerk te 
hebben kunnen maken. Om de 
problemen op te lossen, moest in 
een deel van IJmuiden de stroom 

eraf. Het getro�en gebied betreft de 
Casembrootstraat, Diezestraat, Frans 
Naereboutstraat, Oosterduinweg, 
Roggeveenstraat, Van Speijkstraat, 
Velserduinplein, Velserduinweg en 
Wijk aan Zeeërweg. Rond half vier ‘s 
middags was de storing verholpen 
en kon de spanning weer op het 
netwerk worden gezet. 
Over de oorzaak van het defect is 
niets bekend.
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Regio - Stichting SIG is uitgeroepen 
tot Beste Werkgever van 2022 in de 
Nederlandse gehandicaptenzorg. De 
SIG opereert vanuit Beverwijk en 
biedt ondersteuning aan mensen 
met een beperking of autismever-
wante stoornis in Midden- en Zuid-
Kennemerland. In het medewerkers-
onderzoek van onderzoeksbureau 
E�ectory behaalde de organisatie de 
hoogste scores in de branche. Maar 
liefst 83 procent van de 425 mede-
werkers van de SIG vulde de vragen-
lijst in. Dat de SIG hoog scoorde in 
het medewerkersonderzoek werd 
twee maanden geleden al duidelijk. 
Toen kende E�ectory al een keur-
merk toe aan de best scorende orga-
nisaties in de branche. Overigens is 
het niet de eerste keer dat de SIG  de 
nummer 1 in de branche is 
geworden. Die eer viel de SIG ook in 

2018 al te beurt. Medewerkers zijn 
trots op  de samenwerking met colle-
ga’s het respect en het centraal 
stellen van cliënten.

SIG beste werkgever in 
Nederlandse gehandicaptenzorg

SIG is blij met deze waardering. 
Foto: aangeleverd

Tijdens de bijeenkomst stond het 
opdoen van kennis en inspiratie, het 
delen van ervaringen en het 
uitbreiden van het netwerk centraal.

In gesprek met 
ervaringsdeskundige
Om 13.30 uur trapte dagvoorzitter 
Evert van Rest de bijeenkomst af en 
ging in gesprek met een ervarings-
deskundige. Vragen over het 
ontstaan van de eenzaamheid en wat 
hielp kwamen onder andere aan bod. 
,,De vragen wat ik nodig had en wat 
mijn behoeftes waren, zijn ontzet-
tend belangrijk voor mij geweest en 
hielpen mij verder. Juist niet dwingen 
en zeggen wat ik moet doen”, gaf de 
ervaringsdeskundige aan.

Jan Willem van der Maat, onder-
zoeker en adviseur Movisie/ VWS Eén 
tegen eenzaamheid gaf een presen-
tatie over eenzaamheid, de oorzaken, 
het signaleren van eenzaamheid en 
wat er werkt. 

Samen in gesprek
Na de pauze gingen de deelnemers 
in groepjes uiteen om met elkaar te 
praten over wat zij zelf in hun werk 
tegenkomen, wat er goed werkt 
tegen eenzaamheid, wie er al signa-
leren en wat ze doen met de 
signalen. Er ontstonden mooie 
gesprekken, nieuwe inzichten en 

zelfs al concrete afspraken.

Aan het eind van de middag inter-
viewde de dagvoorzitter wethouders 
Aad Schoorl (Heemskerk) en Mari-
anne Steijn (Velsen). Wethouder 
Brigitte van den Berg (Beverwijk) was 
helaas verhinderd. Wat vinden de 
wethouders van het belang van 
samenwerking van de gemeente, 
professionals, vrijwilligersorganisa-
ties en de doelgroep zelf?
Marianne Steijn: ,,Samenwerking 
verbetert de signalering en daarnaast 
zorgt samenwerking voor verbete-
ring van de kennis over eenzaam-
heid. Samen iets doen voor een 
ander is zo belangrijk. Ik hoop dat 
deze middag daar aan bij heeft 
gedragen.”
Aad Schoorl: ,,Samenwerking 
versterkt de aanpak en zorgt voor 
goede resultaten. We hebben elkaar 
nodig.”

Behoefte aan meer bijeenkomsten
Het was een waardevolle middag 
waarin deelnemers elkaar 
ontmoetten, leerden kennen, met 
elkaar van gedachten wisselden en 
elkaar hierna weten te vinden. De 
behoefte aan meer van dit soort 
bijeenkomsten is groot. Alle opge-
haalde input van deze middag 
werken de IJmond-gemeenten uit in 
een vervolgactie.

60 professionals en vrijwilligers 
in gesprek over eenzaamheid
Regio - Maandag 30 mei vond de regionale bijeenkomst ‘In gesprek over 
eenzaamheid’ plaats in het Kennemer Theater te Beverwijk. Ruim 60 
professionals en vrijwilligers van verschillende organisaties uit Bever-
wijk, Heemskerk en Velsen waren aanwezig.

Dagvoorzitter Evert van Rest in gesprek met Marianne Steijn (gemeente Velsen) en 
Aad Schoorl (gemeente Heemskerk)

Velsen - Wat is nodig om het produc-
tieproces van Tata Steel ‘schoon’ te 
laten verlopen, dus zonder schade 
voor de woonomgeving en het 
milieu? Hoe staan we er nu voor en 
welke maatregelen moeten nog 
genomen worden? Het zijn vragen 
die aan bod komen in de nieuwe 
editie van &Holland, het online 

magazine van de provincie Noord-
Holland. De verhalen van zes betrok-
kenen staan in de nieuwe editie van 
dit online magazine. Linda Valent 
(Dorpsraad Wijk aan Zee), Hans van 
den Berg (directeur Tata Steel), Faiza 
Oulahsen (Greenpeace Nederland), 
Jaap Bernaert (medewerker Tata 
Steel ), Yongxiang Yang (universitair 

hoofddocent TU Delft) en Jeroen 
Olthof (gedeputeerde 
provincie Noord-Holland) lieten ieder 
hun licht over dit thema schijnen. 

Het magazine is op https://maga-
zine.noord-holland.nl/holland-
2022-nummer-3/duurzaam-staal te 
lezen.

Provinciaal magazine belicht 
vergroeningsproces Tata Steel

Velsen - Op 17, 18 en 19 juni zijn de 
Archeologiedagen. In de bibliotheek 
is, in samenwerking met de 
gemeente Velsen, een tentoonstel-
ling ingericht over de vondsten in de 
Lagersstraat in IJmuiden. 

Op 15 juni wordt die geopend met 
een lezing van Jan de Koning en 
Hilde Vermast, de betrokken archeo-
logen van de gemeente. Zij nemen 
het publiek mee in de ontdekkingen 
van de recente opgravingen aan de 
Lagersstraat. Wat is er bijzonder aan 
en wat wordt er met de vondsten 

gedaan? De lezing is om 19.00 uur in 
het theater van Bibliotheek Velsen in 
IJmuiden. Van 15 tot 22 juni kun 
kinderen meedoen aan een archeo-
logische speurtocht in de bibliotheek 
in zowel IJmuiden als in Velserbroek. 
Kijk op www.bibliotheekvelsen.nl 
voor meer informatie. 

Alle activiteiten zijn gratis. Inschrijven 
voor de lezing is aanbevolen.

Veel te beleven tijdens 
Archeologiedagen in bibliotheek

Een opgegraven stapel potten. Foto: 
aangeleverd

Kom de fantastisch mooie vissen 
bekijken en leer van alles over de 
lokale binnenvisserij. Spring op de 
vissersboot waarmee Dilvis duur-
zaam op snoekbaars vist. Ook wordt 
ambachtelijk paling gerookt. De �jne 
kneepjes van het visroken zal de 
rookmeester aan het publiek 
uitleggen. Tevens kunt u proeven van 
heerlijke gerookte vis. 
Alle bezoekers kunnen gratis 
meedoen aan de prijsvraag en de 
kinderen mogen samen met de 
vissermannen kleine pootaaltjes 
uitzetten in het Alkmaardermeer. 
Het is dus een educatief uitje voor 
het hele gezin! Kom op 18 juni langs 
bij Dilvis aan de Kerklaan 40 in Akers-
loot. Een leuk beleving, voor jong en 
oud!

Akersloot - Op zaterdag 18 juni organiseert visbedrijf Dilvis een open dag. 
Van 09.00 tot 16.00 uur kan iedereen een kijkje komen nemen bij het 
ambachtelijke familiebedrijf. De visgroothandel, die sinds 1884 bestaat, 
laat de bezoekers een duik nemen in de rijke historie van de ‘Gebr. Dil’.

Open dag Dilvis: kom langs bij 
een ambachtelijk visbedrijf

Een leuk beleving, voor jong en oud! Foto: aangeleverd

LEZERSPOST

Mijn zoon is op 27 november 2021 in botsing gekomen 
met een auto op de rotonde van de Minister van Hout-
laan. De gevolgen waren voor hem en ons groot. Een 
gecompliceerde onderbeenbreuk. Een half jaar zijn we 
nu al onderweg wat betreft revalidatie en 2 operaties 
verder. Om nog maar niet te spreken over de fysiothe-
rapiebehandelingen twee keer in de week. 

De reden dat ik hier hoorbaarheid aan wil geven is dat 
ik merk dat er bij mij boosheid zit, om het feit dat deze 
rotondes als gevaarlijk gemarkeerd staan. De gemeente 
weet dit. Maar helaas, na mijn stille melding, gebeurt er 
niks. De ambulancebroeder zei al ‘ach hier komen wij 
dagelijks’. 

Hoe ver gaan we? Moeten hier echt doden vallen? 

Maaike v.d. Schuit 

Gevaarlijke rotondes
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KORT
Zing je mee?
Velsen-Noord - Lady’s Voice is 
een ambitieuze groep van 
momenteel twaalf vrouwen. De 
leden komen uit de hele regio, 
van Egmond tot Haarlem. Heb je 
altijd al willen zingen bij een 
leuk en enthousiast koor? Dit is 
je kans! Het repertoire is zeer 
gevarieerd, van close harmony 
tot popmuziek. De repetities zijn 
op dinsdagavond in Velsen-
Noord. Meer weten? Kijk op 
www.ladysvoice.nl, stuur een 
bericht naar info@ladysvoice.nl 
of bel/app met Annelies de
Gelder, 06 23789611.

Openluchtviering 
Engelmunduskerk
Driehuis - In de tuin van de Sint 
Engelmunduskerk aan de Drie-
huizerkerkweg 113 vindt zondag 
19 juni om 10.30 uur de traditio-
nele openluchtviering plaats. In 
deze eucharistieviering zal het 
hele pastoresteam van de H. 
Franciscusparochie voorgaan. 
Het koor Trinity verzorgt de 
muzikale omlijsting van de 
viering en er is een kinder-
woorddienst. Mocht het 
regenen, dan zal de eucharistie-
viering in de kerk zelf plaats-
vinden. Na a�oop is er een 
samenzijn met ko�e/thee. Het 
pastoresteam vraagt de bezoe-
kers om zelf iets lekkers mee te 
brengen.

Bingo LTC De 
Heerenduinen
IJmuiden - Tennisvereniging LTC 
De Heerenduinen houdt op 
zaterdag 18 juni een bingo. Hier-
voor zijn nog ongeveer twintig 
plaatsen beschikbaar. De deel-
nemers krijgen ko�e met wat 
lekkers en diverse hapjes. De 
bingo start om 20.00 uur (inloop 
vanaf 19.15 uur) en vindt plaats 
in de kantine aan de Heeren-
duinweg 12. Reserveer snel 
(ajhoitinga@gmail.com / 06 
30494470) want vol is vol.

Optredens in Zeewijk
IJmuiden - Zondagmiddag 
treden in Seniorencentrum 
Zeewijk twee artiesten op, te 
weten Es van Velsen en Cock 
Zwanenburg. Het belooft een 
ouderwets gezellige middag te 
worden. De deuren gaan om 
13.00 uur open en de toegang is 
gratis. Seniorencentrum Zeewijk 
is te vinden aan het Zeewijkplein 
260.

Nu inschrijven voor 
Straatvoetbal Dorpsfeest
Santpoort - Vanaf nu kunnen 
kinderen van 6 tot en met 13 
jaar zich inschrijven voor het 39e 
Straatvoetbaltoernooi 2022. Dit 
jaar strijden de kinderen om de 
Grote Gouden WK-bokaal. Ook 
kinderen onder de 6 jaar kunnen 
via de website worden inge-
schreven voor de pauzewed-
strijd rond 12.00 uur. Op www.
straatvoetbalsantpoort.nl is alle 
informatie te vinden. Het straat-
voetbaltoernooi vindt plaats op 
maandag 1 augustus tijdens het 
Dorpsfeest Santpoort. Deelname 
€4,-. Vol is echt vol!

Santpoort-Zuid - Op de Brederode 
Daltonschool is, in samenwerking 
met Bibliotheek Velsen ‘Het Leespa-
leis’ geopend. De naam van de 
nieuwe schoolbibliotheek is bedacht 
door een leerling uit groep 4 en 
kreeg de meeste stemmen. Het Lees-
paleis is feestelijk geopend voor de 
hele school op donderdag 2 juni. In 
een �lmpje werd uitgelegd wat er 
met een boek gebeurt voordat het 
geschikt is voor bibliotheekgebruik. 
Kinderen konden eerder al verzoek-
boeken indienen. Deze zijn al gedeel-
telijk binnen en werden gepresen-
teerd. De leerlingen werden direct 
enthousiast en weten inmiddels ook 

hoe het in z’n werk gaat, want hoe 
kies je nu een goed boek uit? Hoe 
gaat het lenen van een boek, maar 
ook het inleveren is belangrijk. Daar-
voor hebben de leerlingen een echte 
boekenbus. De boekenbus gaat 
dagelijks geleegd worden door de 
biebbrigade. De biebbrigade bestaat 
uit zes leerlingen uit groep zeven. Zij 
hebben gesolliciteerd op deze 
functie en gaan in tweetallen aan de 
slag. Ze kunnen leerlingen helpen 
met het uitkiezen van een nieuw 
boek, maar gaan er ook voor zorgen 
dat de boeken weer netjes terug in 
de kasten komen.
De eerste boeken zijn al uitgeleend! 

Leespaleis geopend op de 
Brederode Daltonschool

De biebbrigade is er klaar voor! Foto: aangeleverd

IJmuiden - Zondag werd op de 
vierde open dag van dit jaar, de 
zogenaamde Publieksdag, voor het 
eerst in het verzetsmuseum een 
Delfts blauw bord tentoongesteld, 
dat de Vereniging Forteiland 
IJmuiden door schenking uit nalaten-
schap ontving.
Het bord dateert uit 1995 en is uitge-
geven ter gelegenheid van 50 jaar 
bevrijding van Velsen. Op het bord 
zijn de Watertoren, de Canadese vlag 
en een jeep van de geallieerden te 
zien, terwijl Trees en andere 
Velsenaren de bevrijders toejuichen. 
Het bord staat achter slot en grendel, 
maar is door alle bezoekers van 
Forteiland IJmuiden te bewonderen. 
De conditie is puntgaaf. ,,We zullen 
de nabestaanden uitnodigen om met 

eigen ogen te komen aanschouwen, 
hoe een mooi plekje het bord heeft 
gekregen,” aldus een woordvoerder 
van Vereniging Forteiland IJmuiden.

Schenking jubileumbord uit 
nalatenschap aan Forteiland

Het bord is puntgaaf. 
Foto: Arita Immerzeel

Bewoners kunnen hun auto de 
komende weken niet aan de De 
Noostraat kwijt en zullen elders in de 
wijk een parkeerplaats moeten 
vinden. De omleiding voor het 
verkeer vanuit het centrum loopt via 
de Zeeweg, einde Zeeweg tot aan de 
hoek Heerenduinweg, dan linksaf 
richting rotonde en daar linksaf de 
Minister van Houtenlaan op richting 
Stationsweg. De gemeente verzoekt 
weggebruikers om tijdens de werk-
zaamheden zoveel mogelijk gebruik 

te maken van de omleidingsroutes. 
Lijnbus 74 van Connexxion richting 
Beverwijk/Heemskerk rijdt vanaf de 
Kennemerlaan naar het Van Popta-
plantsoen, dan via de IJmuiders-
traatweg naar de Willebrordstraat en 
Stationsweg. Op www.connexxion.nl 
staat gedetailleerde informatie over 
de tijdelijk opgeheven en ingestelde 
haltes. De werkzaamheden duren 
naar verwachting tot en met dinsdag 
28 juni onder voorbehoud van de 
weersomstandigheden.

Tweede fase werkzaamheden 
De Noostraat gestart
IJmuiden - De grootschalige onderhoudswerkzaamheden aan de De 
Noostraat zijn de volgende fase ingegaan. De rijbaan richting Plein 1945 
is nu gereed en kan weer gebruikt worden. Inmiddels is aannemer De Bie 
gestart met het vernieuwen van de andere rijbaan. Verkeer richting Pont-
plein moet de komende weken omrijden.

IJmuiden - De orgelman en -vrouw zijn op vrijdag 3 juni hun handpop Betty 
verloren. De route liep die dag vanuit de schildersbuurt via de Van Ostade-
straat, Lange Nieuwstraat en Zeeweg in IJmuiden naar de Waterloolaan, Jacob 
Catslaan, Marnixlaan en Bilderdijklaan in Driehuis tot aan Huis ter Hagen. 
Hopelijk heeft iemand de handpop gevonden en wil diegene de pop terugbe-
zorgen. Neem in dat geval even contact op met Erik (06 38508718) of Renske 
(06 13215375). Foto: aangeleverd Foto: aangeleverd

Wie heeft handpop gevonden?
Velsen - Iedereen die in het afge-
lopen weekeinde niet de gelegen-
heid had om de eerste Kunstroute 
Velsen te bezoeken, krijgt komende 
zaterdag en zondag een tweede 
kans. Niet voor de volledige route, 
maar op twee locaties kan men beide 
dagen terecht. De centrale presen-
tatie in het Raadhuis voor de Kunst 
aan de Torenstraat 7 in Velsen-Zuid is 

geopend en ook bij Mariartho aan de 
Mandenmakerstraat 13-15 in Velser-
broek kan men nog terecht. Samen 
zijn deze twee locaties goed voor 
meer dan honderd kunstwerken van 
bijna dertig kunstenaars. De 
openingstijden zijn zowel zaterdag 
als zondag van 14.00 tot 17.00 uur 
(Mariartho tot 18.00 uur) en de 
toegang gratis.

Tweede kans voor bezoeken 
deel Kunstroute Velsen

Op twee locaties kunnen belangstellenden komend weekeinde nog terecht. 
Foto: aangeleverd

De omleidingsroute. Foto: aangeleverd
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. middelpunt van een stad; 7. opwindend en
spannend; 12. jongensnaam; 13. elektronische post; 14.
geheel gevuld; 15. voorzetsel; 17. onbeschaafd en grof; 19.
lusthof; 21. technische school (afk.); 22. asvaas; 24. nagel
met platte kop; 27. kledingstuk; 28. leidsel; 30. Oost-Europe-
aan; 31. heidemeertje; 32. publieke golfbeweging; 33. fami-
lielid; 35. aangename tijdsbesteding; 37. projectieplaatje; 38.
van nut zijnde; 41. duw of zet; 42. ervaren zeeman; 44. berg-
geel; 46. gemalen graan; 47. hemellichaam; 48. kousenbroek-
je; 49. wereldtentoonstelling; 50. laag (stem)geluid; 52. eer-
waarde (afk.); 54. terugreis; 56. zwaar en lomp; 58. uiterst
(onderste); 61. almede; 62. blaasinstrument; 64. mannetjes
bij; 65. marterachtig dier; 67. explosief; 68. cilinder; 70. inwen-
dig orgaan; 72. knaagdier; 73. verknallen; 76. gesloten; 77.
kippenproduct; 78. ver (in samenst.); 79. levenslucht; 81. kilo-
liter (afk.); 82. tennisterm; 83. Japanse krijger; 84. streepjes-
code (afk.); 86. gekookte deegslierten; 87. middagmaal
gebruiken.

Verticaal 1. stukjes geroosterd brood; 2. landcode van
Nederland; 3. ogenblik; 4. verschijnsel van vuur; 5. plaats in
Drenthe; 6. snaarinstrument; 7. ontkleuren; 8. wild zwijn; 9.
elektrisch geladen deeltje; 10. oude lengtemaat; 11. deel van
een maaltijd; 16. voor (in samenst.); 18. in de grond levend
zoogdier; 20. naaldboom; 21. ten aanzien van (afk.); 23.
boomvrucht; 25. autoped; 26. noeste vlijt; 27. tijdsperiode; 29.
vaartuig; 32. goudlijster; 34. brood van fijn roggemeel; 36.
dierkundige; 37. rivier in Engeland; 39. dagtrip (reisje); 40.
gemopper; 42. soort stoel; 43. babysitter; 45. mannelijk
schaap; 46. afgemat; 51. harde trek; 53. getand wiel; 54. deel
van een lied; 55. gespitste mond; 56. verlichtingsmiddel; 57.
aangeslibd land; 59. onderaardse ruimte; 60. plaats in Lim-
burg; 62. pendelaar; 63. geheel van de optelling; 66. tentoon-
stellingsgebouw in Amsterdam; 67. gong; 69. zuinige verlich-
ting; 71. hoogste dakrand; 73. familietwist; 74. zwemvogel; 75.
ontkenning; 78. jongensnaam; 80. Schotse familienaam; 82.
selenium (scheik. afk.); 85. Noord-Holland (afk.).

Lengerique is een prettige speciaalzaak in Santpoort-Noord en omstreken voor Borstprotheses, 
Lingerie en Badmode. Een erkende lingerie styling winkel waarbij kwaliteit gegarandeerd is op 
gebied van maatadvies, kleur en � guurtips. Daarnaast ook S.E.M.H. erkent voor het aanmeten 
van Borstprotheses. Hoofdstraat 154 2071 EM  Santpoort-Noord. Tel. 023-5375822

Mail de oplossing voor woensdag 15 juni naar: puzzel@jutter.nl 
vermeld hierbij uw naam,  adres en telefoonnummer. 

Puzzel mee en maak kans op een cadeaubon 
t.w.v. € 25,- bij Lingerie en Badmode Lengerique
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COLUMN FRITS RIJPERMAN

‘Goh Frits, ben je nou nog steeds niet doorgebroken’, riep een 
leukerd laatst op een feestje. Daar kon ik gelukkig erg om 
lachen, dat was wel eens anders geweest.

Flash-back naar 1972. Ik ben een jongen van veertien jaar. 
Lang haar, een donzig snorretje, gebleekte spijkerbroek, 
t-shirt met legerprint. Ik draag mijn gitaren de garage van 
mijn ouderlijk huis in IJmuiden binnen. Daar is Tjerk. Hij 
speelt ook gitaar, Albert bast, Douwe drumt. Wij gaan de 
wereld veroveren. Wij zijn Rigor Mortis, de naam van onze 
band. Dat onze grote geluidsboxen een beetje lullig staan 
tussen de opgerolde tuinslang en de gereedschapskist maakt 
ons geen fuck uit. Je moet ergens beginnen. We schrijven 
echte eigen nummers en coveren er driftig op los. Summer-
time is onze favoriet. Blues en rock. And the living is easy. 
Dat we in 1972 al aan het samplen waren, was ik me nooit zo 
van bewust. Dat deden we dan zo. Ik zette de lp van neder-
beat legende Rob Hoeke op en plantte mijn cassetterecorder 
met ingebouwd micromicrofoontje bij de box. Het moest in 
huis wel doodstil zijn, anders hoorde je door de opname ook 

nog een dichtslaande deur of het doortrekken van de wc. Dat 
was een doodzonde. Zo klonk in de garage het opgenomen 
intro van een nummer van Rob Hoeke;  Ten.. nine.. eight….
zero lift o�….een enorm knal en harde ruis. De lancering! En 
daarna speelde ik op m’n gitaar ritmisch de akkoorden; em A 
em A em A. Ik zong mijn eigen tekst er met geforceerd stoere 
stem overheen: We’ re �ying to the moon, to �nd you. God 
wat waren we trots op onszelf, het zou een kwestie van tijd 
zijn of Rigor Mortis zou op een podium in onze havenstad 
staan. 
Maar het einde kwam snel in zicht. We werden door die leuke 
grapjas van het feestje toen een luilakorkest genoemd. Tjerk 
stond met z’n rug naar het publiek te spelen en ik hield geen 
maat. Het repertoire bestond uit maar een paar nummers. 
Alleen Albert kon goed spelen, maar wilde liever klassieke 
muziek maken. We verhuisden de oefensessies naar de natte 
kelder van Buurthuis de Brulboei in Oud-IJmuiden, om onze 
buren met chronische migraine te ontlasten. We waren veel 
tijd kwijt aan het slepen met de spullen. De cassettes liepen 
vast, de versterkers bromden en het eerste half uur repeteren 
ging op aan krakende snoeren solderen. Dat mijn lange 
haren de klamme visnetten aan het lage plafond raakten, 
zorgde ervoor dat ik een elektrische tinteling aan mijn snaren 
voelde. Dat leverde thuis weer een soort spanning op, omdat 
mijn moeder bang was dat ik geëlektrocuteerd zou worden. 
Toen de hooggespannen verwachtingen niet uit kwamen, 
kregen we ruzie, moest de arme drummer het ontgelden en 
ging iedereen zijn eigen weg. Exit Rigor Mortis en dus trad 

plan B in werking; We gingen voor onze schooldiploma’s. Ik 
werd teammanager in de zorg, Tjerk architect, Albert kaak-
chirurg en drummer Douwe iets bij de marechaussee.

Frits.rijperman@xs4all.nl

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

Mijn eerste bandje

De mannen van Rigor Mortis, toen nog in de overtuiging de wereld 
te gaan veroveren. Foto: aangeleverd
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IJmond - Rode Kruis IJmond wil 
graag dat zoveel mogelijk mensen 
kunnen reanimeren. In de maand 
juni gaan ze dan ook via een digitale 
collecte geld inzamelen om reanima-
tiecursussen aan te bieden. 
Voorzitter Hans de Lange: ,,We willen 
aan iedereen die daarin geïnteres-
seerd is, de reanimatiecursus 
aanbieden. Dit kunnen ook scholen, 
sportclubs en buurthuizen zijn. Dit 
willen we doen met de opbrengst 
van de collecte. Het motto van de 
collecte is dan ook ‘iedereen kan 
levens redden, jij ook! Dit kun je 
doen door zelf een cursus reani-

meren te volgen of door een bijdrage 
aan de collecte te geven. Iedere euro 
is welkom!’’
De digitale collectebus van Rode 
Kruis IJmond staat tot en met 30 juni 
open. Doneren is mogelijk via de 
volgende link: https://rodekruis.digi-
collect.nl/rode-kruis-afdeling-ijmond
Nieuwsgierig naar de reanimatie-
cursus van Rode Kruis IJmond? Op 18 
juni geven ze demonstraties reani-
meren tijdens de sport- en cultuur-
markt in Stadspark IJmuiden. Zie ook 
www.rodekruis.nl/ijmond of Rode 
Kruis IJmond op Facebook en 
Instagram.

Collecte Rode Kruis: ‘Iedereen 
kan levens redden, jij ook!’

Voorzitter Hans de Lange van Rode Kruis IJmond. Foto: aangeleverd

Velsen-Zuid - Zaterdagavond geven 
Het IJHmusementsorkest en het 
nieuwe onderdeel New Harbor Winds 
een dubbelconcert in muziekcen-
trum “ Tolsduin” aan de Tolsduiner-
laan 12. Onder leiding van de nieuwe 
dirigent Louis de Blieck zal het 
IJHmusementsorkest aansprekend 
repertoire ten gehore brengen, er 
staan weer vele nieuwe stukken op 

de lessenaar. 
Na de pauze zal New Harbor Winds 
het stokje overnemen. New Harbour 
Winds is een nieuwe afdeling binnen 
de IJmuider Harmonie. Zij bestaan uit 
een enthousiaste groep muzikanten 
die iedere maandagavond fanatiek 
repeteren aan een uiteenlopend 
repertoire. Van de bekende Böhmi-
scher traum tot aan passievolle paso-

dobles. De stukken worden gespeeld 
met veel karakter en worden 
versterkt door visuals. Dit alles onder 
leiding van dirigent/drummer 
Harmen Cnossen.

U bent van harte uitgenodigd om dit 
gratis dubbelconcert. 
Zaal open 19.30 uur. Aanvang 20.00 
uur.

Dubbelconcert IJmuider Harmonie

New Harbour Winds speelt na de pauze. Foto: aangeleverd

Velsen - Vorige week dinsdag is tijdens de Algemene Leden Vergadering een 
nieuwe voorzitter benoemd bij BC Velsen. Na 20 prachtige jaren als voorzitter 
bij BC Velsen, treedt Simon Visser af. Eerder werd hij al Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau en ontving hij een lintje voor alle inzet bij de club. Patrick 
Schop, die eerder al plaatsvervangend voorzitter was, is vanaf nu benoemd tot 
de nieuwe voorzitter. 
Gelukkig hoeven we oud-voorzitter Simon niet helemaal te missen. Hij blijft 
actief in het bestuur en zal voornamelijk diverse lossen taken op zich nemen, 
zoals zich inzetten voor diverse projecten met betrekking tot jeugdpromotie 
en ledenwerving.  Foto: aangeleverd

Nieuwe voorzitter 
Badmintonclub Velsen

IJmuiden - Op 11 en 12 juni speelt 
musicalclub Bij Koel de musical Krui-
meltje in de Stadsschouwburg 
Velsen. Na een jaar repeteren staat 
de groep van vijftig leden tussen de 
8 en 72 jaar te springen om het 
toneel op te gaan. Het inmiddels 
honderd jaar oude verhaal van Krui-
meltje is door Koel in een modern en 
Velsens jasje gestoken. In een specta-
culair decor, geïllustreerd door 
kunstenaar Eric Coolen, belooft het 
een unieke show te worden. In de 
pauze van de avond- én de middag-
voorstelling worden alle bezoekers 
getrakteerd op een echte IJmuidense 
Kotterbal! Bovendien krijgt iedereen 
een uniek programmaboekje met 
kleurplaten, puzzels en dergelijke, 
eveneens door Eric Coolen gemaakt. 
Zaterdagavond is Eric persoonlijk 
aanwezig om werken te signeren. 
Ook kun je unieke werken in het 

Velsen-thema ter plekke aanscha�en. 
Kaarten voor deze musical zijn via 

www.stadsschouwburgvelsen.nl te 
verkrijgen.

Kruimeltje de musical 
op 11 en 12 juni in IJmuiden

Het inmiddels honderd jaar oude verhaal van Kruimeltje is door Koel in een modern 
en Velsens jasje gestoken. Foto: aangeleverd

In het kader van de energieprojecten 
van netbeheerder TenneT zijn meer-
dere aannemers op verschillende 
plekken in de regio aan het werk. 
Tijdens de Dag van de Bouw bent u 
van harte welkom om op die werk-
terreinen een kijkje te komen 
nemen. Daar kunt u horen en zien 
wat er zoal gebeurt en vooral ook 
waarom. De teams van NRG, 
Croonwolter&dros, Jan de Nul (JLC) 
en TenneT nemen u graag mee in de 
uitvoering.

Velsertraverse
Zo is aannemer NRG momenteel 
bezig met de voorbereiding voor de 
kabeltrek. Tijdens de Dag van de 
Bouw richt NRG op het werkterrein 
aan de Velsertraverse drie verschil-
lende stands in. Aan de hand van 
verschillende �lmpjes ziet u wat NRG 
zoal doet en gedaan heeft in de 
omgeving. Verder laat NRG zien hoe 
een ondergrondse boring via GPS 
werkt en speciaal voor kinderen is er 
een stand met leuke proe�es.

Transformatorstation/
Informatiecentrum
Bij ‘Tussenschenwijck’ aan de 
Zeestraat werkt aannemer 
Croonwolter&dros op het terrein van 
het nieuwe transformatorstation. Met 
een speciale looproute krijgt u deze 
dag een unieke kans om dit bouwter-
rein te bezoeken. Ook hier worden 
verschillende kraampjes ingericht 
om u mee te nemen in de werkzaam-
heden. Op het naastgelegen Infor-
matiecentrum van TenneT kunnen 
kinderen leren hoe ze zelf stroom 
kunnen maken.

Strand Heemskerk/Wijk aan Zee
Op het strand is de Belgische 
aannemer Jan de Nul (JLC) de 
komende tijd bezig om de vier 
zeekabels aan te leggen. Een bijzon-
dere klus, waarvoor een hele vloot 
aan bijzonder materieel wordt 
ingezet, met als hoofdrolspeler de 
ubieke kabellegmachine Moon�sh. 
Vanaf het Infopunt op het strand 
heeft u een perfect uitzicht op de 
werkzaamheden.

Inschrijven
Meld u aan door een mailtje te sturen 
naar roos.jurriens@tennet.eu. Wilt u 
niet de hele �etstocht doen, maar 
gewoon een of meerdere werkter-
reinen bezoeken, dan kan dat uiter-
aard ook (na inschrijving). U kiest zelf 
het startpunt en kunt op zaterdag 18 
juni tussen 10.00 en 16.00 uur op de 
werkterreinen langskomen wanneer 
u wilt.

Regio - De Dag van de Bouw is de jaarlijkse open dag van Bouwend 
Nederland en valt dit jaar op zaterdag 18 juni. Het is dé dag waarop 
iedereen achter de bouwhekken mag komen kijken hoe bouw- en infra-
bedrijven dagelijks doorbouwen aan Nederland. Dit jaar organiseert 
TenneT samen met enkele aannemers in regio IJmond een leuke �ets-
route voor jong en oud.

Fietsroute ‘aansluiting wind op 
zee’ tijdens de Dag van de Bouw

De �etsroute. Foto: aangeleverd
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Naast de transporteurs en verladers 
zijn de opleidingsbedrijven en -insti-
tuten ook aanwezig. Zij praten 
bezoekers en jong talent graag bij 
over het chau�eursleven en/of een 
dynamische baan in de logistiek. 
Wie geluk heeft (en een rijbewijs B), 
kan zelfs een stukje met een vracht-
wagen of bus rijden! 
Bovendien delen zij gratis proef-
lessen uit aan serieus 
geïnteresseerden. 

Daarnaast kunnen bezoekers zich 
ook laten informeren over de meest 
uiteenlopende takken van transport: 
van internationaal en zwaar trans-
port ver en lang weg van huis tot 
distributiewerk in de regio, verhui-
zingen, geldtransport tot en met 
personenvervoer in taxi’s of per 
touringcar naar toeristische orden.

De dag wordt omlijst met veel vertier 
voor groot en klein. Denk daarbij aan 

een autoparcours, racebaan, spring-
kussens en op de foto met Bob de 
Bouwer! Foodtrucks, sfeervolle 
terrasjes en passende muziek zorgen 
voor een feestelijke ambiance. 
Toegang en parkeren gratis!

De Transportdag Beverwijk wordt 
georganiseerd door Stichting Busi-
ness Docks in samenwerking met het 
cluster Transport en Logistiek van OV 
IJmond. 

Banenmarkt
Op 17 juni, de dag voorafgaand aan 
de Transportdag wordt op dezelfde 
locatie van 10.00 tot 16.00 uur een 
grote Banenmarkt gehouden voor 
alle bedrijven uit Beverwijk. Hier 
presenteren de transport- en oplei-
dingsbedrijven zich natuurlijk ook. 
Voor personen met rijbewijs B is er 
een kans om ervaring op te doen als 
chau�eur op een OV-bus van 
Connexxion.

Transportdag Beverwijk belooft 
groot spektakel te worden
Beverwijk - Met meer deelnemers dan ooit, laten 25 transportbedrijven 
uit de regio op zaterdag 18 juni van 10.00 tot 17.00 uur zien dat Bever-
wijk dè hotspot is van de Transport en Logistiek in de IJmond. Rond de 
Kop van de Haven aan de Parallelweg showen de transportbedrijven en 
verladers hun mooiste trucks, bakwagens en speciale voertuigen. Op de 
terrasjes rondom een feestelijk partyschip kan iedereen met de trans-
portbedrijven kennismaken en is er het nodige te beleven voor de kids. 
Duidelijk zal worden dat een baan in deze sector een prachtige manier is 
om een leuke boterham te verdienen.

Rond de Kop van de Haven aan de Parallelweg showen de transportbedrijven en 
verladers hun mooiste trucks, bakwagens en speciale voertuigen.

Haarlem-Noord - IVN Zuid Kennemerland organiseert op 26 juni een excursie op begraafplaats Kleverlaan. Tijdens een 
rondwandeling maakt u kennis met een groot aantal monumentale bomen en de historische achtergrond van de 
gebouwen en landschapsstijlen die u tegenkomt. Aanmelden vooraf is niet nodig. Vertrek 14.00 uur bij de ingang Alge-
mene Begraafplaats aan de Kleverlaan. Foto: aangeleverd

Excursie: monumentale bomen 
op begraafplaats Kleverlaan

De afgelopen weken zijn de wacht-
tijden op Schiphol erg lang, mede 
door een tekort aan personeel in de 
hele sector. Vanwege de blijvende 
krapte op de arbeidsmarkt is de 
vraag naar personeel groot. Met de 
banenmarkt krijgen de bedrijven op 
Schiphol een extra gelegenheid om 
hun vacatures onder de aandacht te 
brengen bij potentiële werknemers. 

Daarnaast willen we graag laten zien 
hoe leuk werken in de luchtvaart is 
en hoe groot de verscheidenheid aan 
functies op Schiphol is. Naast vaca-
tures zal er daarom ook een aantal 
leuke activiteiten zijn: zo kun je rijden 
in een lesbus van Connexxion, via 
een VR-bril ervaren hoe de baan van 
schoonmaakmedewerker bij Raggers 
eruit ziet en een pop up winkel van 
Schiphol Airport Retail bezoeken. 
Autoverhuurbedrijven Hertz en Sixt 

nemen één van hun bolides mee en 
Sixt komt met een ‘rad van fortuin’.

Overwegend operationele 
vacatures
Inmiddels hebben ongeveer 50 
bedrijven* al aangegeven aanwezig 
te zullen zijn op 11 juni. Er is tijd en 
ruimte om direct gesprekken te 
voeren met geïnteresseerden en bij 
sommige bedrijven ligt het contract 
zelfs al klaar.  
Er zijn vacatures voor overwegend 
operationele functies tot en met 
mbo-4, in de beveiliging, (vlucht-)
afhandeling, logistiek, facilitaire 
dienstverlening, schoonmaak, horeca 
en retail.  
Denk hierbij aan functies als: (aspi-
rant) luchthavenbeveiliger, 
grondsteward(ess), passenger 
assistant, platformmedewerker, 
bagagemedewerker, bagagekarren 

regulateur, horecamedewerker, logis-
tiek medewerker/coördinator, 
loodsmedewerker, buschau�eur, 
schoonmaakmedewerker, customer 
service attendant, horlogemaker en 
sales assistant.  

Banen voor werkenden, werkzoe-
kenden, scholieren en studenten 
De banenmarkt is bestemd voor 
werkenden, werkzoekenden, scho-
lieren, schoolverlaters, studenten en 
oud-studenten van mbo-scholen uit 
de gehele Randstad, maar uiteinde-
lijk is iedereen die kan en wil werken 
welkom op Schiphol, inclusief 
mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt.  

Locatie, route en aanmelden 
Om voor iedereen voldoende tijd te 
hebben, is het nodig dat geïnteres-
seerden zich aanmelden voor één 
van de vier tijdsloten tussen 10.00 en 
15.00 uur via https://banenmarkt-
schiphol.luchtvaartcommunity-
schiphol.nl. 
De Banenmarkt wordt gehouden in 
het Atrium van kantoorgebouw The 
Base, Evert van de Beekstraat 104 op 
Schiphol-Centrum.

Regio - Op zaterdag 11 juni a.s. tussen 10.00 en 15.00 uur wordt er 
opnieuw een banenmarkt op Schiphol georganiseerd. Vanwege de grote 
behoefte aan nieuwe, met name operationele medewerkers, worden 
mensen gezocht voor reguliere banen, bijbanen en vakantiebanen. De 
banenmarkt is een samenwerking tussen Luchtvaart Community 
Schiphol (LCS), Royal Schiphol Group, UWV, Werkgeversservicepunt 
(WSP) Groot-Amsterdam en Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam.

Nieuwe banenmarkt op Schiphol 
om extra personeel te werven

Spaarndam - Zondag 12 juni zal 
Gerard Alderliefste een optreden 
verzorgen in de Oude Kerk 
Spaarndam. Al meer dan 25 jaar in de 
muziek met een speciale liefde voor 
de Franse taal. Naast Franse chansons 
schreef hij ook opmerkelijk veel 
liedjes in het Nederlands. Hij speelde 
in diverse theatershows, bracht 4 
albums uit en tourde met zijn band 
samen met Ramses Sha�y door het 
land.
Deze middag wordt hij begeleid door 
Maria Elderling, viool. Naast de 
Franse chansons zullen ook enige 
Ramsesnummers voorbijkomen.
Het optreden vormt tevens de afslui-
ting van het 2 daagse kunstevene-
ment Kunst in Spaarndam.
Aanvang: 15.00 uur, toegang: 12,50. 
Reserveren: wwwvriendenoudekerk.
nl. Locatie: Oude Kerk, Kerkplein, 
Spaarndam.

Gerard Alderliefste in de Oude Kerk

Foto: aangeleverd

IJmuiden - Tata Steel heeft het 
hoofdontwerp klaar en vraagt op 
korte termijn de vergunningen aan 
voor de plaatsing van een omvang-
rijk windscherm rond het terrein 
waar de grondsto�en liggen: Grond-
sto�enlogistiek (GSL). Tata Steel 
beoogt dit najaar te starten met de 
constructie van ruim 18 meter hoog 
en een kilometer lang. In 2023 is het 
windscherm voltooid. In combinatie 
met andere maatregelen uit het 
verbeterprogramma Roadmap Plus 
is de verwachting dat de neerslag 
van stof in de directe woonomge-
ving in 2023 ten opzichte van 2021 
met circa 65 procent zal 

verminderen.
Op het terrein liggen diverse grond-
sto�en als kolen en erts opgeslagen 
die essentieel zijn voor de productie 
van hoogwaardig staal. Bij deze 
opslagen worden continu maatre-
gelen genomen om verwaaiing van 
stof zoveel mogelijk tegen te gaan. 
Bij het afgraven van de opslagen of 
wanneer de grondsto�en via de 
transportbanden naar de fabrieken 
worden verplaatst, kan er echter stof 
verwaaien. Door langs het gehele 
terrein van de kolenopslagen een 
enorm windscherm te realiseren, 
kunnen we de verwaaiing van stof 
fors verminderen.  

Bram van de Kaa, principal engi-
neer bij Tata Steel: ,,Het wind-
scherm heeft als doel om de wind-
snelheid boven dit terrein, te 
verlagen. Daardoor krijgt de wind 
minder vat op het materiaal en 
waait het stof veel minder op. Daar-
naast kan het eventuele stofdeel-
tjes die toch in de lucht komen, 
afvangen om te voorkomen dat 
deze naar de omgeving verwaaien. 
We zijn blij de volgende stap te 
kunnen zetten en mikken erop om 
dit najaar te starten met de bouw. 
Daarmee verloopt het project naar 
planning en leveren we het wind-
scherm in 2023 op.”

Tata Steel treft voorbereidingen voor 
windscherm bij grondstofopslagen
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Regio - Dit was de kreet die opsteeg 
in de middeleeuwse Haarlemse 
gemeenteraad, toen eenmaal was 
besloten een nieuwe parochiekerk 
te gaan bouwen – de reusachtige 
kerk op de Grote Markt. 

De Oude Bavo heeft een Vereniging 
van Vrienden die boeken uitgeeft 
over bouw en geschiedenis van de 
kerk. Eind 2020 verscheen ‘Haarlem 
voor Bavo!’ Het boek is een histori-
sche roman – �ctie, maar gebaseerd 
op historische feiten, die overigens 
net zo cru blijken te zijn als 
verzonnen feiten. De lezer wordt 
niet alleen meegenomen naar de 
metselaars op de steigers, maar 
verzeilt ook in de strijd tussen 
Hoeken en Kabeljouwen op de 
Markt, maakt de openbare straf van 
een doperse ketter mee, de jacht op 
verboden boeken en ook de 
opkomst van de bril.

Het boek heeft ook vijf non-�ctie 
bijlagen. Zo is er de vertaling uit het 
Latijn van het oer-document over 
het leven van Bavo uit ca 850, met 
daarbij een aantal hilarische 
wonderen die hij verricht heeft. Een 
primeur! Een andere bijlage laat de 
voortgang van de bouw zien in 26 
afbeeldingen. Er is ook een middel-
eeuws lo�ied op Bavo opgenomen 
– met noten en al.
Het gebonden boek is prachtig 
vormgegeven met gra�neerd 
kleurgebruik en leeslinten die het 
zoeken in de toelichtingen en bron-
nenlijst makkelijk maken. Vele 
kleine en grotere illustraties laten 
zien waar anders veel woorden voor 
nodig zouden zijn geweest. 
In Haarlem is het boek een succes, 
het is ook verkrijgbaar bij Boek-
handel Bredero in de Santpoortse 
Hoofdstraat. Het boek telt 245 pagi-
na’s, de prijs is € 27,50.

‘Haarlem voor Bavo!’

Regio - In het weekend van 24 en 25 
september staat Haarlem in het 
teken van de SportSupport Halve van 
Haarlem! 

Op zaterdag 24 september zullen er 
naar verwachting zo’n 1000 deelne-
mers hun wandelschoenen 
aantrekken om de prachtige omge-
ving van Haarlem te ontdekken. 
Deelnemers aan de SportSupport 
Halve van Haarlem Walk kunnen 
kiezen uit drie afstanden: 8 km, 12 
km of 21 km. Start- en �nish is bij 
Stadsstrand de Oerkap.

Op zondag 25 september staat de 
Grote Markt centraal als start en 
�nishlocatie voor alle afstanden. Het 
is maar liefst de 36e editie van de 
SportSupport Halve van Haarlem! De 
ruim 4000 deelnemers kunnen 
kiezen uit de Endeavour 5 km, de 
Run2Day Haarlem 10 km of voor de 
prestigieuze SportSupport Halve 
Marathon. De kleine hardlopers 
kunnen kiezen uit de Hero Kabouter-
loop van 700 meter of de Hero 
KidsRun van 1400 meter. 
Inschrijven en meer informatie: 
halvevanhaarlem.nl.

Inschrijving voor het 
SportSupport Halve van 
Haarlem weekend geopend

De Halve van Haarlem is zowel voor wandelaars als voor hardlopers. 
Foto: Renata Jansen Fotogra�e

Regio - De band Hammerhawk, 
opgericht in 1982 en actief tot in 
2003, staat dit jaar weer volop in 
de schijnwerpers. Dat komt door 
een aantal nieuwe releases van 
werk van de band en een docu-
mentaire�lm waarin gitarist/
producer Paul van Rijswijk te 
zien zal zijn.

Vorige maand presenteerde het 
befaamde Excelsiorlabel de 2LP/
CD-compilatie Crash Bang Wallop, 
een uitgave inclusief boek, waarin 
de track Highscore van het album 
Breaks Loose (1984) van Hammer-
hawk is opgenomen. De compilatie 
en het boek zijn samengesteld 
door schrijver A.H.J. Dautzenberg 
en muziekjournalist Vincent 
Loozen. 
Ze leveren hiermee een document 
af met grote cultuurhistorische 
waarde en concentreren zich op de 
Belgische en Nederlandse scene in 
de jaren 1979 tot en met 1984. Dat 
was het tijdperk waarin harde 

muziek in de lage landen langzaam 
vorm kreeg. Bij het Nederlandse 
label Metalwarrior Records 
verschenen deze maand de eerste 
twee albums van Hammerhawk 
opnieuw. Zanger/oprichter Thijs 
Bruijns overleed in 2010 op 
50-jarige leeftijd. Bijna alle andere 
leden van de vroegere heavy 
metalband zijn nog steeds zeer 
actief in de muziekwereld. Zo is 
gitarist Danny Vlaspoel in bijna alle 
theaters te horen en te zien met de 
Johnny Cash-tribute ‘Boys Named 
Sue’ en maakt hij deel uit van de 
Rory Gallagher-tributeband 
‘Laundromat’.

Drummer Raymond van Wijn-
gaarden is regelmatig live te zien 
met de band ‘Backyard Bandits’ en 
speelt ook weer stevige (hard)rock 
met ‘The Rayband’. Gitarist Alex van 
Die is nog regelmatig te bewon-
deren op de lokale podia en gitarist 
Hans de Jong speelt onder meer in 
‘Covercompany’ en de country 

rockband ‘Town & Country’. Gitarist 
Paul van Rijswijk heeft onlangs nog 
een nieuw album uitgebracht met 
de heavy metalband ‘Emerald’ en 
speelt met deze band op grote 
festivals door heel Europa, ook is hij 
actief met ‘The Flying Embryo’s’ die 
momenteel werken aan een nieuw 
album en speelt hij gitaar bij ‘The 
Blues Gang’. 
Dennis Hartog toerde de wereld 
over als gitarist van de bekende 
Nederlandse death-metal band 
‘Sinister’ en nam ook enkele albums 
op met deze groep die wereldwijd 
verschenen. In de binnenkort te 
verschijnen documentaire�lm 
‘Metaal’ over het ontstaan van 
hardrock en metal in Nederland zal 
ook oud beeldmateriaal van 
Hammerhawk te zien zijn en een 
interview met gitarist / producer 
Paul van Rijswijk over de geschie-
denis van Hammerhawk, Afterdark, 
enzovoort en de heavy metal als 
subcultuur in de regio IJmond in de 
jaren 80.

IJmondse heavy metalband 
weer volop in de schijnwerpers

Regio - Om het brengen van 
gewonde vogels te faciliteren heeft 
het Vogelhospitaal de inrichting 
aangepast zodat bezoekers de balie 
weer kunnen bereiken. In verband 
met de zeer besmettelijke vogel-
griep was het terrein een paar 
maanden afgesloten en werden 
vogels bij het hek afgegeven.
Vooral nu het broedseizoen in volle 
gang is, is een goede bereikbaar-
heid extra belangrijk want norma-
liter is dit de drukste periode voor 
de voorziening aan de Vergier-

deweg 292 in Haarlem-Noord.

Wel roept het hospitaal particu-
lieren op bepaalde vogelsoorten 
niet aan te raken of bij twijfel de 
dierenambulance in te schakelen. 
,,Het gaat met name om watervo-
gels zoals eenden, ganzen en 
zwanen,” aldus beheerder Maria 
Elisa Hobbelink. ,,Maar ook kraai-
achtigen, roofvogels, hoenderach-
tigen (kippen, kalkoenen, kwartels), 
waad- en strandvogels (o.a. reigers, 
ooievaars, steltlopers, meeuwen) of 

spreeuwen dragen een hoger 
risico.”

De minst risicovolle groep betreft 
typische tuinvogels zoals merels, 
mussen en mezen.
Zieke of gewonde vogels brengen 
kan op alle dagen tussen 09.00 en 
17.00 uur. 

De dierenambulance komt vogels 
gratis ophalen, tel. (088 –81 13 680 
(24 uur per dag bereikbaar).
Foto: aangeleverd

Vogels brengen mag weer bij hospitaal

Beverwijk pakt de draad weer 
op met kortebaan op 23 juni

De kortebaan in Beverwijk vond 
andere jaren plaats midden in de 
zomervakantie. Dit was voor bezoe-
kers en het verkrijgen van vrijwilli-
gers niet ideaal. De Harddraverijstich-
ting hoopt dit probleem met de 
nieuwe datum op te lossen. Ook het 
Stadsfeest Beverwijk, waar de korte-
baan onderdeel van is, met onder 
andere de Wielerronde en het Ring-
steken is verplaatst naar woensdag 
22 juni tot en met zondag 26 juni.

De kortebaan in Beverwijk is nu de 

vierde van het seizoen, dat begon op 
zaterdag 14 mei in Assendelft. Coktail 
Bar en Mats Wester zijn vooralsnog 
het meest succesvol. Zij wonnen 
zowel in Assendelft als Wognum.

Hoewel er in Beverwijk niet kon 
worden gekortebaand, heeft het 
‘circus’ de afgelopen twee jaar niet 
helemaal stilgestaan. In 2020 zijn er 
nog twee kortebanen verreden op 
de Renbaan Duindigt. Na zes alterna-
tieve kortebanen (vier keer op de 
Renbaan Duindigt en twee keer op 

de grasbaan in Emmeloord) vonden 
er 2021 uiteindelijk nog vier ‘gewone’ 
kortebanen plaats op de straat.
Wegens de onzekerheid inves-
teerden de eigenaren in deze jaren 
nauwelijks in kortebaanpaarden. Dit 
betekende dat de vertrouwde 
paarden uit 2019 ook in 2020 en 
2021 de lakens uitdeelden. 
Cesar Charisma en Kelsa Europoort 
waren de enige ‘nieuwe’ paarden die 
tijdens de coronacrisis doorbraken. 
Rick Wester rijdt dit seizoen voor het 
eerst met de gouden helm, verdiend 
na zijn titel bij de pikeurs over de 
jaren 2020 en 2021. Hij boekte vooral 
successen met Chief One, Panic 
Launcher en Archange de Jiel.  

Deelnemers en tips
Welke paarden er aan de start komen 
in Beverwijk, is bekend op dinsdag 
21 juni. Wanneer de SNDR de loting 
heeft verricht, staan de deelnemers 
op de website www.kortebaandrave-
rijen.nl. Later volgt hier een uitge-
breide voorbeschouwing met tips 
waar de bezoekers hun voordeel mee 
kunnen doen bij de totalisator.

Foto: aangeleverd

Beverwijk - Na twee coronajaren kan de kortebaan van Beverwijk einde-
lijk weer doorgaan. De koers over de Breestraat heeft een aangepaste 
datum. De Beverwijkse Harddraverijstichting Prins Bernhard laat de 
traditionele tweede donderdag van augustus los en organiseert in 2022 
op donderdag 23 juni. De aanvang is 14.00 uur.








