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Velserbroek - Vorige week woensdag was een heuglijke dag voor alles wat zoemt en bestuift en, hoe klein en prikkelbaar 
ook, nodig is om de natuurlijke �ora in stand te houden. Er werd een vijfsterren insectenhotel geopend, gebouwd door de 
mensen van BuitenGewoon. Wethouder Floor Bal, als altijd ijverend voor een duurzaam Velsen, werd daar erg blij van. Zo 
gelukkig zelfs dat hij op deze snikhete dag aantrad als bij. Bijzonder. Aan de onthulling was een prijsvraag verbonden want 
zo doen we dat vaker in deze gemeente. Wat in de volksmond het Stadspark van Velserbroek wordt genoemd gaat nu heel 
toepasselijk Promenade Park heten. En dat is meteen de naam die op de gevel van het all-inclusive hotel voor insecten prijkt.
Tekst en foto: Ingeborg Baumann. Lees verder op pagina 16

Vijf ***** hotel 
in Promenadepark geopend

IJmuiden - Een echtpaar uit de 
regio IJmond wordt verdacht van 
dierenmishandeling. De 39-jarige 
man en zijn 32-jarige vrouw 
handelden in baardagamen en 
verstuurden deze dieren in afge-
sloten postpakketjes. Iemand heeft 
de dierenpolitie hiervan in kennis 
gesteld, waarna eind mei vanuit 
IJmuiden een onderzoek werd 
gestart. 

Dat leidde naar het echtpaar, bij 
doorzoeking van de woning 
werden acht baardagamen 
aangetro�en. 
Van deze dieren deed het echtpaar 
direct vrijwillig afstand, ze zijn over-
gebracht naar een tijdelijk 
opvangadres. 
Ook een smartphone van de man 
werd in beslag genomen voor 
nader digitaal onderzoek. 

Tegen het echtpaar is proces-
verbaal opgemaakt inzake 
dierenmishandeling. 
Volgens de dierenpolitie is het 
aannemelijk dat er pijn of letsel 
ontstaat bij het verzenden van 
dieren in postpakketten en dat het 
zelfs de dood tot gevolg kan 
hebben.

Echtpaar 
verdacht van 
dierenmishandeling

IJmuiden - Het bestuur van Stichting 
Sint Nicolaas Comité IJmuiden heeft 
besloten dit jaar de Sinterklaasin-
tocht in aangepaste vorm te doen.  
,,Omdat het nu nog niet duidelijk is 
aan welke regels we in november 
moeten voldoen en wij normaal 
begin juli alle plannen al klaar 
(moeten) hebben en dan alles al 
vastgelegd, afgesproken, gereser-
veerd of zelfs betaald is durven wij 
het risico niet te nemen’’, zegt Patrick 
Bellaart voorzitter a.i. van het comité. 
Een evenement als de Sinterklaasin-
tocht is gewoon vergunning plichtig 
en wordt daarom uitgebreid afge-
stemd met de gemeente. Uiteindelijk 
is de organisatie er verantwoordelijk 
voor dat alles goed verloopt.’’

Alternatief
Het kan natuurlijk niet zo zijn dat 
Sinterklaas twee jaar achter elkaar 
IJmuiden overslaat. Bellaart: ,,Sinter-

klaas heeft ons gevraagd om op zoek 
te gaan naar een locatie waar hij kan 
slapen, de cadeautjes voor de 
kinderen in IJmuiden kan opslaan en 
kinderen kan ontvangen.” Met dit 
alternatief wil het comité zorgen dat 
een deel van de kinderen in IJmuiden 
Sint en Pieten kan ontmoeten.
Het comité is op zoek naar een 
geschikte locatie en doet een 

oproep. ,,Om niet altijd op het geijkte 
uit te komen vragen wij onderne-
mers en inwoners die mee willen 
doen of denken om met hun ideeën 
te komen. We zoeken een geschikte 
locatie waar Sinterklaas logeert en 
op 12 november kinderen kan 
ontvangen.” Goede ideeën kunnen 
worden gemaild naar huisvansinter-
klaas@sintijmuiden.nl. 

Sinterklaasintocht IJmuiden 
in aangepaste vorm

Ook dit jaar geen aankomst met de boot. Archie�oto: Erik Baalbergen

Floor Bal en initiatiefnemer Ardy Blok onthullen samen het vijfsterrenhotel.
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ALBATROS BANDEN 
IJMUIDEN

www.albatrosbanden.nl

  Onderhoud van alle merken v.a. € 169,- incl. APK 

Koene auto, dealer in Velserbroek is niet alleen specialist voor Fiat, Alfa-
Romeo, Abarth en Jeep, maar wij onderhouden ook alle andere merken 

 

Wilt u liever de deur niet uit, maak gebruik van onze haal en brengservice. 

Wij hanteren verregaande hygiënische 
maatregelen om verspreiding van het 
Coronavirus te voorkomen. 

Koene Auto, Broekerdreef 120, 1991AZ Velserbroek tel.023-5379700   www.koene.nl 
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Duurzaam afval inzamelen met
 recycle-tarief
Beter afval scheiden, hoe krijgen we dat 
samen voor elkaar? Jaarlijks produceren 
we in Velsen miljoenen kilo’s afval. Het 
scheiden van dit afval gaat steeds beter. 
Toch zitten er nog vaak veel grondsto� en 
in het restafval. Deze grondsto� en kunnen 
we recyclen terwijl we ze nu onnodig ver-
branden tegen hoge kosten. 
 
Recycle-tarief
Het recycle-tarief stimuleert het scheiden 
van afval. Inwoners die namelijk weinig rest-

afval overhouden, betalen minder dan de in-
woners die afval niet goed scheiden en dus 
meer restafval weggooien. 

Enquête
Wat vind u van het recycle-tarief ? Vul voor
1 juli de enquête in op www.velsen.nl/recy-
cle-tarief. 

Meer weten over afval inzamelen met recy-
cle-tarief kijk op www.velsen.nl/recycle-ta-
rief. 

Gemeente Velsen heeft een aantal prach-
tige, historische buitenplaatsen. Deze 
mooie groene parken vol natuur en cul-
tuurhistorie vragen om zorgvuldig beheer 
en voldoende aandacht. En daarom horen 
we graag van u wat deze parken zo bijzon-
der maakt.

Uitnodiging meedenken buitenplaatsen
Bent u een gebruiker of lie� ebber van de bui-
tenplaatsen? Dan horen we graag wat u van de 
parken vindt en wat we eventueel kunnen ver-
beteren. Daarom nodigen we u uit om op 22 juni 

mee te denken over de buitenplaatsen. 

Aanmelden
Stuur een mail naar ckruidenberg@velsen.
nl om u aan te melden.  Tijdens de bijeen-
komst informeren wij u over het project en het 
proces dat we gaan doorlopen. Meer informa-
tie leest u op www.samenspelvelsen.nl.

Plannen over de buitenplaatsen
De gemeente Velsen start met het opstellen 
van  plannen voor de buitenplaatsen Velser-
beek, Schoonenberg en Spaarnberg.  

Meedenken over buitenplaatsen in 
Velsen

Afgelopen week zijn de duinen voor de appar-
tementen van Seaport Beach Resort afgetopt. 
In de loop der jaren groeiden de duinen fl ink 
aan. Hierdoor veranderde het zeezicht in uit-
zicht op een duinenrij voor de bewoners van 
de eerste verdieping van Seaport Beach Re-
sort. Ook leverden de hoge duinen veel stuif-
zand op. De VVE van Seaport Beach Resort 
vroeg vergunning aan om de duinen af te top-

pen. De Omgevingsdienst Noord-Holland 
Noord verleende een onthe�  ng Wet natuur-
bescherming en gemeente Velsen verleen-
de een omgevingsvergunning. Nadat aan al-
le vergunningsvoorwaarden was voldaan, kon 
er de afgelopen dagen gestart worden met het 
aftoppen van de duinen. Voorlopig kunnen de 
bewoners weer over de duinen uitkijken op 
zee. 

Zeezicht terug door aftoppen duinen

In Velsen is er voor basisschoolleerlin-
gen vanaf dit weekend een Romeinen-
speurtocht rondom de modelbootvijver 
in Spaarnwoude, Velsen-Zuid.  De korte 
speurtocht (coronaproof) is gemaakt door 
de Archeologische Werkgroep Velsen en 
gemeente Velsen, in samenwerking met 
het Pieter Vermeulen Museum. De speur-
tocht is mogelijk gemaakt met medewer-
king van het Recreatieschap Spaarnwou-
de. De speurtocht is onderdeel van de Na-
tionale Archeologiedagen die dit jaar op 
18, 19 en 20 juni plaatsvinden.

In het gebied waar ooit de Romeinen leefden 
en werkten in Velsen zijn zes posters opge-
hangen met weetjes en a� eeldingen over hun 

omgeving, voedsel, kleding en bodemvonds-
ten. Op iedere poster staat een vraag, het ant-
woord op de vraag geeft een letter. De gevon-
den letters vormen een woord  dat te maken 
heeft met de Romeinen in Velsen. Oplossin-
gen kunnen worden gestuurd naar: archeolo-
gie@velsen.nl (met leeftijd erbij). Onder de 
goede inzendingen worden 10 prijzen verloot.

 De speurtocht begint en eindigt bij parkeer-
plaats De Ven in Recreatiegebied Spaarnwou-
de, Velsen-Zuid. De speurtocht is uitgezet van 
19 juni tot en met 22 juli. Meer informatie is 
te vinden op www.archeologiedagen.nl/activi-
teiten/speur-naar-de-romeinen-in-velsen

Speur naar Romeinen in Velsen

Op 11 mei heeft de gemeente Velsen de 
concept-nota van uitgangspunten Driehuis 
2021 – 2030 vrijgegeven voor reactie. Op 
18 mei is dit concept besproken met de in-
woners van Driehuis tijdens de zesde bij-
eenkomst van de Dorpsdialoog Driehuis. 

Reageren
Tot en met 22 juni kunt u reageren op de con-

cept-nota van uitgangspunten door uw reac-
tie te sturen naar wonen@velsen.nl o.v.v. No-
ta van uitgangspunten Driehuis. 

Op www.samenspelvelsen.nl, onder het kopje 
Dorpsdialoog Driehuis, kunt u alle documen-
ten inzien en downloaden. Ook voor vragen 
kunt u terecht bij wonen@velsen.nl.

Concept-nota van uitgangspunten 
Driehuis

Uitnodiging toekomsttafels 
Amateurkunst en Beeldende kunst
De coronacrisis had en heeft nog steeds 
een grote impact op de culturele sector. 
Gemeente Velsen wil in gesprek met ama-
teurkunstverenigingen en beeldend kun-
stenaars over welke zorgen er zijn, zowel 
voor nu als in de toekomst. Ook zijn we be-
nieuwd naar de kansen voor herstel en mo-
gelijkheden voor ontwikkelingen. Het doel 
is om de Kunst- en Cultuursector te stimu-
leren bij het herstel van de coronacrisis en 
om de inwoners van Velsen weer in con-
tact te laten komen met Kunst en Cultuur 
in Velsen. 

Bijeenkomst
Wij organiseren hiervoor twee bijeenkom-

sten. Op dinsdag 29 juni van 16.00 tot 17.30 
uur over Amateurkunst. En op maandag 
12 juli  van 15.30 uur tot  16.00 uur over Beel-
dende kunst

Aanmelden
Voor de bijeenkomst over Amateurkunst kunt 
u zich aanmelden tot maandag 28 juni via 
www.kunstencultuur@velsen.nl. 

Voor de bijeenkomt over Beeldende kunst 
kunt u zich aanmelden tot vrijdag 9 juli via 
www.kunstencultuur@velsen.nl. 
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Coronanieuws

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

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

Informatie over vaccinatie

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

Informatie over testen

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

Informatie over corona
Rijksoverheid.nl/quarantaine

Kijk op de website voor contactgegevens hulp- en luisterlijnen  

Informatie over thuisquarantaine

Van 11 juni tot en met 11 juli is het weer zover: 
het Europees Kampioenschap voetbal! On-
danks de toenemende vaccinatiegraad en de 
afnemende besmettingen is het nu nog niet 

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

Hup Holland Hup! 

Wilt u weten welke aanvragen er zijn ge-
daan voor bijvoorbeeld een omgevings- 
of evenementenvergunning? Dat meldt de 
gemeente met een bekendmaking. De ge-
meente doet ook een bekendmaking als 
zij een besluit over een verordening of be-
leid neemt. Ook verkeersbesluiten of het 
maken of wijzigen van bestemmingsplan-
nen meldt de gemeente met een bekend-
making. 

Bekendmakingen online bekijken
Wilt u weten welke bekendmakingen er in 

Velsen zijn gedaan? Dan kunt u dat online be-
kijken op www.o�  cielebekendmakingen.nl. 
Deze website is een onderdeel van www.over-
heid.nl  en biedt ook bekendmakingen van an-
dere overheden in Nederland. 

Inschrijven e-mailservice
Wilt u op de hoogte blijven van bekendma-
kingen in uw buurt? Dan kunt u zich inschrij-
ven voor een e-mailservice. U ontvangt dan 
de bekendmakingen per e-mail. U hoeft dan 
niet zelf in de gaten te houden wanneer de ge-
meente, maar ook andere overheden, nieuwe 

bekendmakingen op Overheid.nl publiceren.
Na het invullen van uw e-mailadres en post-
code geeft u aan over welke besluiten u een e-
mail wilt ontvangen. Sommige berichten gaan 
over besluiten rondom  een specifi ek adres. 
Bijvoorbeeld berichten over een omgevings-
vergunning. U geeft dan ook het aantal kilo-
meters rondom de postcode aan. U ontvangt 
dan berichten over besluiten in dat gebied. 
Andere berichten kunnen gaan over de he-
le gemeente. Bestemmingsplannen kunnen 
gaan over een adres of de hele gemeente. U 
kiest zelf van welke overheden u deze berich-

ten wilt ontvangen.

Papieren versie in elke kern
Voor wie de bekendmakingen niet via de digi-
tale weg kan lezen, komt een papieren versie 
te liggen bij onderstaande locaties: 
Gemeentehuis Velsen, Buurtcentrum De 
Spil, Dorpshuis Het Terras, Buurtcentrum De 
Dwarsligger, Buurthuis De Brulboei, Wijkcen-
trum De Stek, Wijkcentrum De Hofstede, Bi-
bliotheek IJmuiden, Bibliotheek Velserbroek, 
uitleenpunt Huis ter Hagen en uitleenpunt de 
Moerberg

Ontvang o�  ciële bekendmakingen automatisch in uw mail

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Kom je terug uit een land  
met een oranje reisadvies  

vanwege corona?

Actuele reisadviezen: www.nederlandwereldwijd.nl

Dringend advies: blijf  
10 dagen in thuisquarantaine
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Nieuws van de raad
Agenda van de raad

   Jaarstukken Velsen 2020 
 Ieder jaar wordt er verantwoording afgelegd over het be- 
 leid en de uitgaven. Dit staat in de jaarrekening en het jaar 
 verslag. Het resultaat over 2020 is €6,4 miljoen positief. 

   Budgetoverheveling 2020
 Een aantal projecten is begonnen in 2020, maar nog niet  
 afgerond, daarom wordt een deel van het budget overge- 
 heveld naar 2021. 

   Jaarstukken Gemeenschappelijke regelingen
 De gemeente Velsen heeft veel taken samen met andere  
 gemeenten georganiseerd. Dat zijn gemeenschappelijke  
 regelingen zoals IJmond Werkt. De raad kan een zienswijze  
 indienen op de jaarstukken van 10 gemeenschappelijke  
 regelingen. 
  

   Aanvraag stichting Islamitisch Basisonderwijs 
 Amsterdam
 Er is een aanvraag ingediend voor een oprichting van een  
 basisschool op islamitische grondslag. Het college stelt  
 voor om dit verzoek niet in te willigen vanwege het leerlin- 
 genaantal.

  Verordening op de vertrouwenscommissie Velsen
 De termijn van de burgemeester loopt af per april 2022.  
 Voor de (her-)benoeming van de burgemeester moet een  
 vertrouwenscommissie worden ingesteld. 

  Gedragscode integriteit raadsleden Velsen
 De gemeenteraad heeft een gedragscode over integriteit.  
 De huidige gedragscode stamt uit 2009 en daarom wordt  
 nu een nieuwe verbeterde versie vastgesteld. 

  Fractieverantwoording 2020 en verordening op de  
 fractieondersteuning
 Ieder jaar krijgen de politieke partijen een bedrag van de  
 gemeente dat zij kunnen besteden voor hun politieke  
 werk. De gemeenteraad moet de verantwoording hierover  
 goedkeuren. Daarnaast stelt de raad een nieuwe verorde- 
 ning vast, waarin de regels staan hiervoor.

  Herijking Reglement van Orde 2021
 In het Reglement van Orde staat hoe de gemeenteraad  
 vergadert en welke afspraken daarbij horen. De aanpassin- 
 gen zijn bedoeld om een aantal punten te verduidelijken  
 en het reglement beter te laten aansluiten op de huidige  
 manier van werken. 

  Regionale gezondheidsnota
 In  de veiligheidsregio wordt samengewerkt door de ge- 
 meenten voor een gezondere regio. De speerpunten hier 
 voor staan beschreven in de gezondheidsnota. 

  Regionale Energiestrategie (RES) 1.0
 Als gevolg van het Parijsakkoord moet meer hernieuwbare  
 energie worden opgewerkt door zonnepanelen en wind- 
 turbines. In de RES staat beschreven waar dit in de regio  
 mogelijk is.

  MRA Verstedelijkingsstrategie
 De metropoolregio Amsterdam heeft een verstedelijkings- 
 strategie opgesteld voor de groei van de hele regio. De  
 gemeenteraden in de regio kunnen een zienswijze geven  
 op deze plannen. 

  Kadernota vastgoed
 De Kadernota vastgoed geeft kaders aan het vastgoedbe- 
 leid, zoals het behouden of verkopen van vastgoed en te 
 gen welke kosten. 

  Vaststellen bestemmingsplan Hofgeest 
 Er zijn woningbouwplannen voor locatie de Hofgeest. De  
 gemeenteraad moet hiervoor het bestemmingsplan goed 
 keuren. 

  1e Bestuursrapportage 2021 
 In de 1e bestuursrapportage krijgt de gemeenteraad in 
 zicht in de voortgang op het beleid en de �nanciële gevol- 
 gen daarvan. 

  Kadernota 2022-2025 
 De Kadernota is één van de belangrijkste documenten van  
 een gemeente. Hierin staan de plannen en prioriteiten van  
 de gemeente voor de komende jaren. 

  Motie VVD bevolkingsonderzoek borstkanker
 De termijn tussen twee uitnodigingen voor het borstkan- 
 ker onderzoek is verlengd van naar 3 jaar. De VVD wil via  
 deze motie bij het kabinet erop aandringen dat dit op 2  
 jaar blijft gehandhaafd. 

  Motie PS Steun om gezondheidsschade te 
 voorkomen
 De fractie PS wil steun uitspreken aan de inwoners en orga- 
 nisaties die zich inzetten voor om gezondheidsschade in  
 de gemeente Velsen te voorkomen. 

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u meer informatie over 
vergunningen, burgerzaken, buurtbemid-
deling, bureau discriminatiezaken, onder-
nemersloket, openbare ruimte, sociale za-
ken en nog veel meer.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aanvragen
Geplaatst op   www.overheid.nl  (zie Be-
richten over uw buurt) op 17 juni 2021.
Voor informatie kunt u contact opne-
men met afdeling Fysiek Domein (tel. 
140255)

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

IJmuiden
Dennenstraat 1, plaatsen dakopbouw 
(06/06/2021) 67483-2021
Verbrande Vlak 2, plaatsen dakkapel (voor-
zijde) (06/06/2021) 67499-2021
Mantelmeeuwpad 4, tijdelijk (1 juli tot 31 au-
gustus 2021) plaatsen tent naast strandpavil-
joen (07/06/2021) 68181-2021

Cederstraat 29, vergroten 2e verdie-
ping, plaatsen dakkapel (rechterzijde) 
(08/06/2021) 68430-2021
Pegasusstraat 40, wijzigen entreekozijn 
(08/06/2021) 68617-2021
Kromhoutstraat 20, uitbreiden loods (ach-
terzijde) (09/06/2021) 69241-2021
Zeeweg 263, wijzigen gebruik van bedrijf 
naar wonen (begane grond) (09/06/2021) 
69394-2021
nabij Lagersstraat (kavel 09), bouwen wo-
ning (10/06/2021) 70115-2021
Burgemeester Rambonnetlaan 34, plaatsen 
dakopbouw (11/06/2021) 70469-2021
 
Velsen-Zuid
Meervlietstraat 34, aanbrengen rookkanaal, 
dakvenster, erfafscheiding (07/06/2021) 
68166-2021(Rijksmonument)

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 267, wijzigen gebruik 
van winkel naar wonen (begane grond) 
(08/06/2021) 68579-2021

Pontweg 1 D, legaliseren plaatsen nieuwe ko-
zijnen (08/06/2021) 68875-2021
Reyndersweg 3C, tijdelijk (1 april tot 30 ok-
tober 2021) plaatsen 2 spel rekwisieten 
(09/06/2021) 69320-2021
Perceel rondom Emplacementsweg (kadas-
traal Velsen C 2513), inrichten werkterrein 
(11/06/2021) 70884-2021  

Santpoort-Zuid
Sportlaan 3, tijdelijke camping voor GP 2021 
(06/06/3032) 67541-2021
Velserenderlaan 2, tijdelijk gebruik terrein 
voor overnachten (5 jaar à 10 weekenden per 
jaar) (10/06/2021) 70113-2021
Bloemendaalsestraatweg 34, plaatsen erker 
(11/06/2021) 70463-2021
Charlotte de Bourbonlaan 21, kappen 2 bo-
men (10/06/2021) 70124-2021

Santpoort-Noord
Corantijnstraat 10, bouwen erker, aanbouw 
met dakterras, luifel bij entree (07/06/2021) 
67601-2021

Valckenhoefl aan 63, plaatsen balkon 1e ver-
dieping (achterzijde) (09/06/2021) 69608-
2021

Driehuis
Van Maerlantlaan 19, wijzigen erker, vergro-
ten 2e verdieping, maken doorbraak (intern) 
(10/06/2021) 70405-2021

Velserbroek
De Zeiler 150, verplaatsen voordeur in por-
tiek (10/06/2021) 70027-2021

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

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

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

 IJmuiden
Vareniusstraat 9, wijzigen gebruik bedrijf 
naar wonen, plaatsen kozijn (voorzijde) 
(08/06/2021) 24114-2021
Lindenstraat 25, veranderen  voorgevelkozijn 
(08/06/2021) 43378-2021  
Lindenstraat 32, plaatsen 2 dakkapellen (voor- 

en achterzijde) (08/06/2021) 55684-2021
Marconistraat 18, plaatsen dakopbouw 
(08/06/2021) 57405-2021
Briniostraat 16, gevelwijziging t.b.v. ventila-
tieverbetering (08/06/2021) 64110-2021 (ge-
meentelijk monument)
Koningin Wilhelminakade 207, legaliseren 
splitsen woning in 3 gestapelde woningen en 
bouwen aanbouw met dakterras (08-06-2021) 
3967-2021
Saturnusstraat 8, plaatsen dakopbouw 
(10/06/2021) 49280-2021
Keetberglaan 310, vervangen kozijnen, vergro-
ten 2 kozijnen (voorgevel) toevoegen 2 kozij-
nen (zijgevel) (10/06/2021) 47797-2021
Diezestraat 14, plaatsen dakkapel (10/06/2021) 
61563-2021
Trompstraat 151, plaatsen dakopbouw 
(10/06/2021) 49922-2021
Kompasstraat 42, plaatsen dakkapel (voorge-
vel) (10/06/2021) 50029-2021
Maasstraat en Van Ostadestraat 1-133, plaat-
sen ondersteuning van balkons (achterzijde) 
(10/06/2021) 52946-2021
 
Velsen-Zuid
Amsterdamseweg 50, tijdelijk (10 jaar) 
plaatsen verblijf- en trainingshonden loods 
(08/06/2021) 37668-2021
Stelling 12, bouwen berging/houtopslag 
(10/06/2021) 31949-2021

Santpoort-Zuid
Laurillardlaan 5, kappen boom (10/06/2021) 
62776-2021
Louise de Colignylaan 70, kappen boom 
(10/06/2021) 63206-2021

Santpoort-Noord
nabij Kennemergaardeweg 1, kappen boom 

(08/06/2021) 60439-2021
J.T. Cremerlaan 3, plaatsen dakopbouw 
(10/06/2021) 48954-2021
Hagelingerweg 152, plaatsen dakkapel (voor-
zijde) (10/06/2021) 54397-2021

Driehuis
Feithlaan 12 en 14,plaatsen 2 aaneengesloten 
dakkapellen (voorzijde) (10/06/2021) 51237-
2021

Velserbroek
De Zeiler 148,dichtzetten voorportaal 
(08/06/2021) 62778-2021

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Velsen ma-
ken bekend dat zij het voornemen hebben een 
omgevingsvergunning te verlenen voor de on-
derstaande aanvraag. De aanvraag, de ontwer-
pomgevingsvergunning en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van 29 maart 2019 
gedurende zes weken ter inzage bij Domein Fy-
sieke Leefomgeving, Team Vergunningen Toe-
zicht Handhaving. Om de stukken in te zien 
kan contact worden opgenomen met de werk-
eenheid Vergunningen, telefoon 140255. 
Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan 
een ieder naar keuze mondeling of schrifte-
lijke zienswijzen inbrengen tegen de ontwer-
pomgevingsvergunning. Zienswijzen moeten 
worden gericht aan het college van burgemees-
ter en wethouders van Velsen, Domein Fysieke 
Leefomgeving, Team Vergunningen Toezicht 
Handhaving,  Postbus 465, 1970 AL IJmuiden 
(bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden). Voor 
het kenbaar maken van mondelinge zienswij-
zen kunt u contact opnemen met de werkeen-
heid Vergunningen, telefoon 140255.

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 41B: het bouwen van een 
woning met bijgebouw (15/06/2021) 136213-
2020.

Verleende onthe�  ng voor werkzaamhe-
den buiten reguliere werktijden  APV ar-
tikel 4:4 
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben een onthe�  ng verleend 
voor: 

Velsen
Velsertunnel (spoortunnel) , stralen beton-
nen ondergrond en aanbrengen slijtlagen op 
vluchtpaden,  van 9 juli 2021 vanaf 20:00 uur 
t/m 12 juli 2021 05:00 uur (08/06/2021) 63319-
2021 

Driehuis
Van den Vondellaan 100 (station Driehuis) hij-
sen van staalconstructies en herinrichting van 
het station en perron,  van 09 juli 2021 23:00 
uur tot 12 juli 2021 05:00 uur (08/06/2021) 
58813-2021

Verleende fi lmvergunningen APV artikel 
2:7 
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben fi lmvergunning verleend 
voor: 

IJmuiden
‘Der Amsterdamse Krimi’ : op 11 t/m 26 + 
30 juni 2021, locatie: Zeehaven IJmuiden 
(10/06/2021) 68438-2021

Besluiten

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 234 (i.p.v. nabij Wüstelaan 
89), tijdelijk  (7 juli t/m 30 juli 2021) plaat-
sen po¡ ertjessalon (03/06/2021) 66834-
2021 

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

de verlenging is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Kompasstraat 63, plaatsen dakopbouw, split-
sen naar 2 woningen (04/06/2021) 43988-
2021

Santpoort-Noord
Corantijnstraat 25, plaatsen overkapping 
(07/06/2021) 31517-2021

Besluit hogere waarde Wet geluidhinder Bestemmingsplan 
Hofgeest Velserbroek, Plandeel Hofgeest West

Een Iep (monumentale) aan de Fultonstraat 
in IJmuiden wordt gekapt. De iepziekte (ver-

oorzaakt door de iepenspintkever) heeft deze 
boom aangetast.  

Kapmelding Iep Fultonstraat

www.odijmond.nl

Bekendmaking Wet algemene bepalingen  
omgevingsrecht (Wabo)
De directeur van Omgevingsdienst IJmond maakt namens het algemeen bestuur van  
Omgevingsdienst IJmond het volgende bekend:

Bekendmaking Besluit mer-beoordeling
International Slop Disposal B.V, gelegen aan Trawlerkade 94a te IJmuiden, heeft op 4 maart 2020 
een aanmeldingsnotitie voor het Besluit Milieueffectrapportage ingediend voor het oprichten van 
een depot om de door de visserij-scheepvaart afgegeven afvalstoffen te verzamelen op één locatie, 
gesorteerd op te bulken en om het afval te transporteren naar een erkende inrichting voor verdere 
verwerking.

Op grond van artikel 7.2 van de Wet milieubeheer is de activiteit aangewezen in de bijlage van  
het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.) in onderdeel D onder categorie 18.1.

Volgens artikel 7.17, lid 1 van de Wet milieubeheer dient er een milieueffectrapport gemaakt te  
worden, als er sprake is van een activiteit die wordt ondernomen, welke belangrijke nadelige gevol-
gen voor het milieu kan hebben. De directeur van Omgevingsdienst IJmond maakt bekend dat op 
basis van de aanmeldingsnotitie en de ingediende aanvraag er geen belangrijke nadelige gevolgen 
voor het milieu zijn. Om deze reden is besloten dat er geen milieueffectrapportage noodzakelijk is. 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Op 4 maart 2020 is voor de bovenstaande activiteit tevens een aanvraag om een  
omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
ingediend door International Slop Disposal B.V., voor het oprichten van een inrichting gelegen  
aan Trawlerkade 94a te IJmuiden. 

De directeur van Omgevingsdienst IJmond is van plan de gevraagde omgevingsvergunning te 
verlenen.

Inzage
Het ontwerpbesluit ligt tijdens werkuren van 19 juni tot 1 augustus 2020 ter inzage bij  
Omgevingsdienst IJmond en bij de receptie van het gemeentehuis en is tevens in te zien  
op: www.odijmond.nl.
Voor inzage in stukken kan men op werkdagen telefonisch een afspraak maken tussen  
09.00 en 17.00 uur bij Omgevingsdienst IJmond. Stukken liggen tevens ter inzage bij  
de receptie van het gemeentehuis op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur en op  
donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur.

Zienswijzen
Tot 1 augustus 2020 kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen  
bij de directeur van Omgevingsdienst IJmond.

Algemene informatie
Bezoekadres: Stationsplein 48b, Beverwijk. Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk.
Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88. E-mail: info@odijmond.nl 

Beverwijk, 18 juni 2020

De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
maakt namen het dagelijks bestuur van Omge-
vingsdienst IJmond bekend dat een besluit is 
genomen voor het vaststellen van hogere waar-
den voor de geluidbelasting in het kader van de 
Wet geluidhinder, voor de ontwikkeling van lo-
catie Hofgeest te Velserbroek.

Tegen het ontwerpbesluit hogere waarde Wet 
geluidhinder zijn zienswijzen ingediend. Deze 

zijn verwerkt in het besluit, maar hebben niet 
geleid tot wijzigingen.

Het hogere waarden besluit heeft betrekking 
op wegverkeerslawaai.

Het besluit tot vaststelling van de hogere waar-
de voor de geluidbelasting ligt met ingang van 
18 juni 2021 gedurende zes weken, ter inzage 
bij Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 

48b te Beverwijk en van maandag t/m donder-
dag van 9.00 uur tot 17.00 uur en via www.odij-
mond.nl

De beroepstermijn tegen het besluit vangt aan 
met ingang van de dag waarop beroep kan wor-
den ingesteld tegen het bestemmingsplan voor 
ontwikkeling van locatie Hofgeest te Velser-
broek. Binnen de bovenstaande termijn kun-
nen belanghebbenden beroep indienen bij de 

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag, on-
der vermelding van “Besluit hogere waarden 
Wet geluidhinder Bestemmingsplan Hofgeest 
Velserbroek, Plandeel Hofgeest West”.
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Door Ingeborg Baumann

Na het eerste geslaagde initiatief van 
de zonnepanelen hebben De Groene 
Leeuwen nu dus het tweede project 
met succes afgerond. Een mijlpaal 
voor de regio zelfs, die snel-lader. Erg 
prettig voor bezoekers van Telstar, de 
cliënten van CareworX en de omwo-
nenden van het stadion, zo niet de 
hele regio. Mits in het bezit van een 
hybride- of elektrische auto natuur-
lijk. De onthulling, door middel van 
het inpluggen van de stekker in 
onder andere de auto van Van Praag, 
ging uiteraard gepaard met 
toespraken en het noemen van 
namen van mensen die, op wat voor 
wijze ook, een rol spelen en deze 
stap mogelijk hebben gemaakt. Steef 
Hammerstein, gepensioneerd 

commercieel directeur van Telstar 
trapte de feestelijkheden af. Hij is 
penningmeester van stichting de 
Groene Leeuwen. ,,Een zeer heuglijke 
gebeurtenis. En als de laadpalen een 
succes blijken komen er meer.’’ 

Energieneutraal
Michael van Praag bekent altijd een 
zwak voor Telstar te hebben gehad. 
‘’Ik kan er nu eindelijk eerlijk voor 
uitkomen.’’ Hij ijvert nu dan ook 
enthousiast als voorzitter van Stich-
ting de Groene Leeuwen. Deze stich-
ting heeft als uiteindelijk doel het 
BUKO stadion energieneutraal te 
maken. Enige tijd geleden werd de 
veldverlichting vervangen door LED. 
Dat is niet alleen duurzamer maar 
heeft ook als voordeel dat de 
wedstrijden beter te zien zijn, er 

wordt tijd en energie bespaard 
doordat ze gewoon een ‘aan-en-uit’ 
knop hebben én de televisiebeelden 
worden beter. Ook in slow motion. 
En dat is belangrijk, zeker uit 
commercieel oogpunt. Commercieel 
directeur Natascha van Grinsven zal 
er blij mee zijn. Het werken aan een 
energieneutraal stadion is redelijk 
uniek te noemen, Telstar is een van 
de aller- állereerste in het betaald 
voetbal.

Betrokkenheid 
Koen Overtoom, CEO Port of 
Amsterdam, is belangrijk binnen Port 
of Football, het platform waar haven-
bedrijven hun klanten en toeleveran-
ciers ontmoeten en dat door Telstar 
werd geïnitieerd. Hij prijst: ,,Wat me 
altijd weer opvalt is de enórme maat-
schappelijke en sociale betrokken-
heid van deze club. Dat is echt heel 
bijzonder hoor, hebben jullie dat wel 
in de gaten? Telstar denkt breder dan 
voetbal en pas dan word je echt 
relevant.’’

Spanning
,,Als Telstar roept maak ik me altijd 

vrij’’, zegt wethouder Jeroen 
Verwoort. Hij is op het laatste 
moment opgetrommeld om een 
woordje te spreken. Hij houdt het 
kort, dit keer, en ontneemt de plaat-
selijke pers meteen alle woord-
grapjes die eventueel gemaakt 
zouden kunnen worden. ,, De Witte 
Leeuwen zorgen voor de spanning in 
het stadion, De Groene Leeuwen 
erbuiten. De bezoekers kunnen nu 
niet alleen ontladen tijdens de 
wedstrijd maar ook opladen.’’ 

Laadpaal
Voorgegaan door de drie hoofdrol-
spelers van de onthulling van deze 
mijlpaal verlaat het selecte gezel-
schap, er gelden natuurlijk nog 
steeds maatregelen, het gebouw. 
Van Praag, Overtoom en Ton van 
Westerop van Stroomdak zullen de 
plechtige handelingen gaan 
verrichten, namelijk het voor de 
eerste keer inpluggen van de stekker. 

Dat lukt allemaal. En dan wordt er 
geproost met champagne. Er is een 
mooie stap gezet naar een energie 
neutrale toekomst.   

Velsen – Het was afgelopen vrijdag een gedenkwaardige middag voor De 
Groene Leeuwen, zoals het duurzaamheidsproject van Telstar, onze Witte 
Leeuwen, wordt genoemd. Niemand minder dan Michael van Praag, ruim 
veertien jaar voorzitter van Ajax maar: ‘Ik heb niet zo veel verstand van 
voetbal’, is de kersverse voorzitter van De Groene Leeuwen. Na de zonne-
panelen op het dak van het BUKO Stadion zijn er nu ook laadpalen voor 
elektrische auto’s geplaatst. Én de eerste snel-lader in de regio, waarmee 
de dienstverlening rondom het BUKO stadion een extra dimensie krijgt.

Laadpaal mijlpaal voor Groene Leeuwen

Steef Hammerstein, Michael van Praag en Koen Overtoom in afwachting van het 
plechtige inpluggen. Foto’s: Ingeborg Baumann

Van Praag plugt voor de eerste keer de stekker in zijn auto.

Dat laatste is bepaald geen loze 
opmerking. Anneke Handgraaf is niet 
alleen gediplomeerd en gecerti� -
ceerd schoonheidsspecialiste, ze is 
ook spiritueel ontwikkeld, heldervoe-
lend en heeft ‘helende handen’. Je 
kunt hierdoor niet alleen bij haar 
terecht voor een reguliere schoon-
heidsbehandeling, maar voor veel 
meer. Een bezoek aan Schoonheids-
salon Anneke Handgraaf is een 
moment van totale ontspanning, 
waardoor je jezelf weer kunt opladen 
en als herboren je dag kunt 
vervolgen. Wie ervoor openstaat, kan 
tevens een reikibehandeling of 
healing ondergaan. Laat je 
meevoeren op de helende klanken 
en laat Anneke je een healing geven 
waarbij ze weet door te dringen tot 
een dieper liggend niveau van 
bewustzijn. Door diverse trainingen 

en opleidingen is ze in staat de 
vinger op de zere plek te leggen en 
haar helende handen doen de rest. 
Door te helen op diepere lagen sta je 
weer vol liefde en levenslust in het 
leven.

Anneke vertelt: ,,Zo druk en gestrest 
als mensen binnenkomen, zo rustig 
en ontspannen gaan ze weer weg.’’ 
Doordat ze naast schoonheidsspecia-
liste ook spiritueel coach is, kan ze 
haar cliënten helpen om stress de 
baas te worden en de rust in zichzelf 
te hervinden. Met behulp van 
ontspanningsoefeningen, ademha-
lingstechnieken en yoga creëert ze 
een proces van bewustwording. 
,,Vanuit liefde en vertrouwen help ik 
mensen in hun kracht te gaan staan 
en zicht te herinneren wie ze werke-
lijk zijn. Je zou het kunnen zien als de 

heling van het innerlijk kind. Je zit 
weer lekker in je vel, alle stress en 
zorgen kun je hier achterlaten.’’

Anneke bezit de gave om mensen op 
hun gemak te stellen. In haar schoon-
heidssalon werkt ze met de huid-
verbeterende producten van de 
merken Phyris en Dr. Grandel. 

Zelf ook een behandeling boeken? 
Bel voor een afspraak: 06 28251287.

Schoonheidssalon Anneke 
Handgraaf bestaat 20 jaar
Santpoort - Schoonheidssalon Anneke Handgraaf jubileert! Dit jaar is de 
salon van Anneke precies twintig jaar in Santpoort-Noord gevestigd. Zelf 
heeft ze inmiddels al vijfendertig jaar ervaring in het vak. Diverse 
klanten zijn haar inmiddels al vanaf de start van haar eigen salon trouw. 
Ze komen vanuit de wijde regio, tot zelfs in Weesp, Huizen en Schagen, 
naar Santpoort-Noord voor een behandeling. Want ze weten: bij Anneke 
ben je in liefdevolle, vertrouwende, helende handen.

Anneke Handgraaf. Foto: aangeleverd

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

Vrijdag 18 juni
14.00 Nomadland, 17.00 uur Petite 
� lle, 20.00 Gunda.

Zaterdag 19 juni
11.00 Gunda, 14.00 De Slag om de 
Schelde, 17.00 I Don’t Wanna Dance 
en 20.00 Nomadland.

Zondag 20 juni
11.00 100UP, 14.00 Zondagmiddag-
klassieker Almodóvar: Hable con ella; 
17.00 Zappa en 20.00 De Slag om de 
Schelde.

Dinsdag 22 juni
11.00 De Slag om de Schelde, 14.00 
Petite � lle, 17.00 I Don’t Wanna 
Dance en 20.00 Zappa.

Kijk voor kaartjes op www.� lmthea-
tervelsen.nl. 
Telefonisch 7 dagen per week bereik-
baar (€ 0,45 p/m): 0900 - 1505 • 
maandag t/m vrijdag: 9.00 - 21.00 
uur, zaterdag en zondag: 10.00 - 
20.00 uur.

Programma 
Filmtheater Velsen
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Santpoort - John Oosterhuis publiceert op Facebook een serie foto’s van Santpoortse ondernemers onder de titel Oppeppertjes. Behalve dat deze ondernemers het inderdaad zwaar hebben of hebben 
gehad en zeer zeker een hart onder de riem kunnen gebruiken zijn het ook prachtige, creatieve foto’s die de mens achter de ondernemer laat zien. Tekst: Ingeborg Baumann

Oppeppertjes voor Santpoortse ondernemers

Theo Bloemisten in de Hoofdstraat zorgt voor vrolijkheid in de 
straat door de altijd gezellige en smaakvolle uitstalling buiten en 
binnen. Hét adres voor bloementaarten op maat, exclusief aarde-
werk en volgens velen de leukste bloemenwinkel van Santpoort-
Noord. En prachtige, verse en smaakvolle collectie, waaronder 
taarten van bloemen. Bloementaarten zijn zeker in de afgelopen 
tijd een lieve manier om contact te houden met vrienden en 
familie die niet meer bezocht konden worden. Het bloemenvak 
zat er bij Theo Adrichem al vroeg in. ,,Mijn vader Jan had een 
hoveniersbedrijf waardoor ik al vroeg in contact kwam met 
bloemen en planten. Het vak is nog steeds geweldig leuk, altijd 
afwisselend en je maakt veel mensen blij met bloemen. Ik hou van 
mijn vak en probeer het op een hoog niveau uit te voeren.’’ Theo 
staat bekend om de natuurlijke stijl van binden, goede kwaliteit 
en fantastische kleurcombinaties. 

Theo Adrichem
Afgelopen april bestond Boerderij Westerhoeve aan de 
Middenduinerweg 150 jaar. Paul Dijkzeul melkt er zijn koeien 
en houdt dapper stand. Hij is de enige overgebleven zelfstan-
dige melkveehouder in de gemeente Velsen. ,,Boer zijn is een 
levenswijze, je bent er iedere dag de hele dag druk mee. Maar 
ik geniet ervan. De afwisseling in het werk in de verschillende 
jaargetijden, de zorg voor het vee en het weiland maakt het tot 
één van de mooiste beroepen die er zijn. Veel werk komt iedere 
dag weer terug. Melken, voeren, uitmesten. Maar gedurende 
de dag heeft volgens mij geen beroep zoveel variatie als boer 
zijn. Dan ben je met het vee bezig, dan weer met trekkers of 
machines, later weer in kantoor met de administratie.’’ De 
ligging van de boerderij brengt wel wat beperkingen met zich 
mee maar heeft als voordeel dat Paul midden in de maat-
schappij staat. 

Paul Dijkzeul
Slijterij Gall en Gall van Setten op de Hagelingerweg heeft een 
heel ruime keuze aan gedestilleerd met zo’n 300 soorten whis-
ky’s en ruim 100 Belgische en Nederlandse bieren. Ook van 
plaatselijke brouwerijen zoals Santpoort Bier en Jopen. Het slij-
ters vak is Richard met de paplepel ingegoten. ,,Mijn ouders 
hadden een drankenwinkel in IJmuiden. Eerst ben ik nog super-
marktmanager geweest en daarna �liaalmanager van een Gall 
en Gall winkel in een andere stad. Intussen had ik mijn slijters-
vakdiploma gehaald. Het leukste van mijn vak is de verzorging 
van de winkel en het contact met mijn klanten.’’ Van Setten 
heeft een indrukwekkende collectie whisky in huis. ,,Het is heel 
interessant de verhalen achter de whisky’s te kennen. Het is van 
oorsprong een zeer oud product. Leuk om dat over te kunnen 
dragen aan de mensen. En bier en wijn maken is echt een 
ambacht.’’  

Richard van Setten

Door Raimond Bos

Al bij het verschijnen van het tweede 
deel in de boekenreeks liet Jan 
Bakker doorschemeren dat er nog 
wel eens een deel 3 zou kunnen 
komen. Het waren geen loze 
woorden, want er was nog 
voldoende materiaal om over te 
schrijven. Sterker nog, bij het 
verschijnen van het tweede deel 
waren de teksten voor deel 3 al 
grotendeels klaar. Het uitbrengen 
van het boek was echter, vanwege de 
vele coronabeperkingen, niet op 
korte termijn mogelijk. Nu veel 
dingen weer enigszins versoepeld 
zijn, was de tijd rijp geworden om 
het boek te laten verschijnen. En nog 
is de inspiratie niet opgedroogd, 
want Bakker denkt intussen alweer 
volop na over een vierde deel. ,,Wat 
komt er eigenlijk na toegiften?’’, 
vraagt hij zich dan ook in de inleiding 
van dit derde boek af. Ontwerper 
Henk Tijbosch verzorgde ook dit keer 
weer de vormgeving van het boek. 
Een commercieel project is het niet, 
want: ,,Ik geef particulier uit en word 
niet betaald uit een of ander uitge-
verspotje.’’ Net zoals de verzamel-cd’s 
die Bakker in de jaren 90 uitbracht, 
gaat het om een project zonder 

winstoogmerk. Van de cd-verkoop 
leerde hij destijds wel een les: ..Ik heb 
mij schromelijk vergist in het aantal 
van vijfhonderd stuks. Veel te ambi-
tieus, is achteraf gebleken. Maar een 
leermoment inzake de afname van 
deze boeken.’’ Bakker liet van het 
eerst deel van deze boekenreeks 
honderd exemplaren drukken en van 
het tweede deel vijftig.

Voor de muziekliefhebbers is ook het 
derde boek weer een feest der 
herkenning. De eerste dertig pagina’s 
behandelen liedjes van het Eurovisie 
Songfestival door de jaren heen. Het 
hadden gemakkelijk nog veel meer 
pagina’s rond dit thema kunnen zijn, 
want Bakker heeft tenminste veertig 
singletjes in de kast staan die aan het 
vermaarde liedjesfestival herinneren. 
Maar ook voor wie verder niets met 
dat evenement heeft, heeft het boek 
veel te bieden. Zo gebruikt de auteur 
de single ‘First Time’ van Robin Beck 
om zijn gal te spuwen over menig 
reclamespot op de Nederlandse tele-
visie. De nummer-1-hit van zangeres 
Robin Beck werd destijds populair 
doordat de melodie gebruikt werd in 
een commercial van Coca Cola. En bij 
het horen van de klanken van 
‘9.999.999 tears’, een song uit 1977 

van de Brabantse zanger Albert West, 
dwalen de gedachten van Jan Bakker 
af naar de Lange Nieuwstraat in 
IJmuiden zoals die er in die tijd uit 
zag. Meerdere pagina’s besteedt hij 
aan deze straat, waar hij in zijn jeugd 
veel singeltjes kocht en waar hij van 
Albert West een fotokaart met hand-
tekening kreeg, toen de zanger voor 
een optreden naar een winkel aan de 
Noord-Arcade was afgereisd.

Hoewel het boek veel informatie 
bevat over Nederlandse muziekpro-
ducties, variërend van Gerard Joling 
tot Lucifer en van Barry Hay tot zelfs 
Ed & Willem Bever, komt ook interna-
tionaal repertoire volop aan bod. 
Aretha Franklin, Queen, Madonna, 
The Who en Michael Jackson zijn 
slechts enkele voorbeelden van 
artiesten wiens muziek in het boek 
wordt besproken. Steeds weer met 
persoonlijke herinneringen aan wat 
zich op dat moment in het leven van 
de IJmuidenaar afspeelde. Voetbal-
plaatjes, legendarische televisiepro-
gramma’s, platenbeurzen, het komt 
allemaal aan bod. Het boek is via 
www.boekenbestellen.nl te 
verkrijgen en kost 14,95 euro. Ook de 
delen 1 en 2 zijn daar nog te 
verkrijgen en kosten ieder 12,50 euro.

IJmuiden - In de reeks ‘Een leven in 100 singletjes’ van Jan Bakker is een derde deel verschenen. Het 246 pagi-
na’s tellende boek bevat, net als de vorige twee delen, een verzameling anekdotes die de auteur koppelde aan 
singletjes uit eigen collectie. Herinneringen aan de muziek worden gekoppeld aan reisverhalen, maar zo nu en 
dan geeft Bakker ook zijn ongezouten mening over allerlei dingen. Over de inmiddels overleden zanger Demis 
Roussos bijvoorbeeld: ,,Qua uiterlijk zag die man er natuurlijk niet uit met die dikke pens en al die lichaamsbe-
haring, maar die stem was uniek.’’

Een leven in 100 singletjes: deel 3, de toegiften

Jan Bakker met de drie delen van zijn boekenreeks ‘Een leven in 100 singletjes’. Foto: 
aangeleverd
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Veel mensen realiseren zich niet hoe 
snel de temperatuur in een auto ’s 
zomers oploopt. Als je de auto 
ergens neerzet om bijvoorbeeld 
onderweg even snel iets te kopen, 
laat de hond dan nooit in het voer-
tuig achter. In een paar minuten tijd 
kan het snikheet worden en daar-
door kan je trouwe viervoeter door 
de hitte bezwijken. In de tabel van 
Stichting Dierenlot is te zien hoe snel 
de temperatuur in de auto stijgt 
wanneer deze stilstaat en de aircon-
ditioning niet bedrijf is. Het heeft 
overigens geen zin om een raam 
open te zetten, dit zal nauwelijks van 
invloed zijn op de temperatuurstij-
ging zolang de zon fel op de wagen 
brandt.

Een ander punt van aandacht is het 
laten zwemmen van je hond in zee. 
Veel mensen nemen hun hond mee 
naar het strand, maar als het dier een 
tijdje in de felle zon heeft gelegen en 
dan aansluitend het zeewater 
induikt, krijgt het te maken met een 
fors temperatuurverschil. Omdat het 
zeewater nog relatief koud is, kan dat 
verschil zo groot zijn dat de hond 
een hartaanval krijgt. Mocht een 
hond in de problemen komen op het 
strand en is de wagen van RTZ Velsen 
in de buurt? Sla dan direct alarm bij 
de vrijwilligers, zodat zij het dier de 
hulp kunnen bieden die nodig is. RTZ 
Velsen is een kleine vrijwilligersorga-
nisatie, primair opgezet om 
zeedieren in nood te redden.

Met je hond naar het strand? 
Lees deze informatie!
IJmuiden - De vrijwilligers van RTZ Velsen komen niet alleen in actie om 
zeedieren te redden, ze zijn begaan met het lot van alle dieren. Daarom 
voeren ze deze zomer regelmatig preventieve controles uit op en rond 
het strand van IJmuiden. Ze waarschuwen: laat de hond nooit achter in 
de auto, zelfs niet voor een paar minuten. Ook kan het gevaarlijk zijn om 
een hond te laten zwemmen in zee.

Velsen - Zeven cursisten van Rode 
Kruis IJmond hebben de uitgebreide 
EHBO-cursus afgerond. Ze zijn alle-
maal geslaagd en hebben uit handen 
van voorzitter Hans de Lange het 
Europees erkende Rode Kruis certi�-
caat ontvangen.
De cursisten leerden tijdens deze 
uitgebreide EHBO cursus o.a. om 
eerste hulp te verlenen bij huid-
wonden, bloedingen, brandwonden, 
letsels aan botten, spieren en 
gewrichten, hitteslag en onderkoe-

ling. Daarnaast hebben zij leren 
reanimeren en weten zij een AED te 
gebruiken.

Wil je ook een EHBO- of reanimatie-
cursus bij Rode Kruis IJmond volgen? 
Neem dan contact op met oplei-
dingen.ijmond@rodekruis.nl. De 
EHBO-cursus start in september/
oktober.
Reanimeren en het gebruik van een 
AED is van levensbelang. Daarom zijn 
er vóór de zomer nog drie avonden 

gepland waarop de reanimatiecursus 
wordt gegeven

Iedereen die zich in juni aanmeldt 
voor de reanimatiecursus, kan deze 
tegen een gereduceerd tarief van 35 
euro volgen. De reanimatiecursussen 
vinden – bij voldoende deelname - 
op 22, 24 en 29 juni plaats in het 
Rode Kruis gebouw aan de ’s-Graven-
lust 35b in Velsen-Zuid. Aanmelden 
kan via opleidingen.ijmond@rode-
kruis.nl.

Zeven cursisten Rode Kruis IJmond 
ehalen certificaat

Allemaal geslaagd! Foto: aangeleverd

Vanuit de gemeente werd het buurti-
nitiatief gehonoreerd met een 
bedrag dat voldoende was om een 
plantenbak van 200 x 200 x 60 centi-
meter aan te scha�en. De bewoners 
legden zelf het geld bij elkaar om 
hydrokorrels, aarde, een hulstboom 

en bijna honderd planten te kunnen 
kopen. Op een zaterdag hebben ze 
de plantenbak gevuld met de hydro-
korrels en de aarde. Ook de hulst-
boom werd die dag meteen geplant. 
In samenwerking met de afdeling 
groen van de gemeente stelden de 

bewoners een plan op voor het 
beplanten van de bak. Twee weken 
later gingen de plantjes, op basis van 
een vooraf gemaakte tekening, de 
grond in. Om ervoor te zorgen dat de 
plantjes in deze warme dagen niet 
verdrogen, komen de bewoners bij 
toerbeurt langs om ze water te 
geven. Ze laten weten: ,,Het ziet er 
mooi uit en het wordt alleen maar 
mooier als de planten groeien en 
gaan bloeien. Gemeente Velsen 
bedankt voor de mogelijkheid om dit 
samen te realiseren.’’

IJmuiden - Nadat het betonnen meubilair van het Pruimenboomplein 
was verwijderd, bleef een kale vlakte over. De bewoners van de apparte-
mentencomplexen Hoogtij en Laagtij wilden daar graag een grote plan-
tenbak laten plaatsen en dienden een buurtinitiatief in bij de gemeente 
Velsen. Inmiddels staat de bak er, tot grote tevredenheid van de 
initiatiefnemers.

Bewoners Pruimenboomplein 
blij met nieuwe plantenbak

Diverse bewoners van de appartementencomplexen Hoogtij en Laagtij hielpen mee met het uitvoeren van het beplantingsplan. 
Foto: aangeleverd

Velsen - Op zaterdag 19 juni organi-
seert Bibliotheek Velsen in samen-
werking met KunstForm ter ere van 
de Nationale BoekStartdag een voor-
leesactiviteit met dansen, waar voor 
peuters van 2 tot 4 jaar en hun 
(groot)ouders hartelijk welkom is. 
Doe samen met je kindje mee aan 
deze leuke gratis activiteit van 10.00 
tot 11.00 uur op de locatie van Kunst-
Form en ontdek hoe �jn het is om 
samen met boekjes en taal bezig te 
zijn. Inschrijven kan via de website of 
de balie van de Bibliotheek. 
Voorlezen is van wezenlijk belang bij 
de taalontwikkeling van kinderen, 
blijkt uit diverse onderzoeken. In de 
drukke agenda van de meeste 
mensen wil het er nog wel eens bij in 
schieten om hier tijd voor te maken. 
Hier kan de bibliotheek in onder-
steunen en het leesplezier 
bevorderen.

Boekstart
De bibliotheek ondersteunt het voor-
lezen aan de allerkleinsten helemaal. 
Ouders van baby’s ontvangen via de 
gemeente en het consultatiebureau 
een bon voor een gratis lidmaat-
schap. Bij inschrijving krijgen de 
ouders ook het BoekStartko�ertje 
cadeau. In dit ko�ertje zitten twee 
boekjes om direct voor te lezen. 
Naast een gratis lidmaatschap en het 

BoekStartko�ertje organiseert Biblio-
theek Velsen ook de voorleesactivi-
teit BoekStartPret voor de allerklein-
sten (0 tot 3 jaar). Tijdens dit uurtje 
wordt een verhaal voorgelezen en 
kunnen ouders direct advies krijgen 
over voorlezen aan de jongste lezer-
tjes. BoekStartPret start weer in 
september in beide vestigingen. 
Houd de agenda van de website in 
de gaten voor de locatie en data.

Zien lezen, doet lezen!
Voor ouders die nog geen lid zijn van 
de bibliotheek is er de mogelijkheid 
om deze zomer 2 maanden gratis te 
lezen. Maak gebruik van deze 
zomerdeal! 
Meer informatie hierover is te vinden 
op www.bibliotheekvelsen.nl.

Dansen en voorlezen op 
Nationale BoekStartdag

Peuters van 2 tot 4 jaar zijn zaterdag 
welkom. Foto: aangeleverd

De temperatuur loopt heel hard op in een auto. Tabel: Stichting Dierenlot
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Vervolg van voorpaginaverhaal
Door Ingeborg Baumann

Ardy Blok was de aanjager van dit 
burgerinitiatief. Zij vertelt: ,,Er is 
nieuwe beplanting gekomen rond de 
appartementengebouwen en we 
hopen dat er meer insecten zullen 
komen. Ook is het maaibeleid aange-
past in wat vanaf nu dus Promenade 
Park heet, zodat er meer planten en 
bloemen komen. Er spelen veel 
kinderen hier en ook schoolklassen 
en buitenschoolse opvang maken 
gebruik van dit groene stukje Velser-
broek. Zo’n insectenhotel is ook 
belangrijk voor natuureducatie.’’

BuitenGewoon
De houthoek van Stichting BuitenGe-
woon ging aan de slag om het 
bijzonder fraaie insectenhotel te 
bouwen. En dat was best een hele 
klus want het is echt een 
vijf*****hotel. En toen kwam natuur-
lijk de lockdown en dat maakte de 
zaak er niet makkelijker op. De 
dagbesteding die BuitenGewoon 
biedt was lang gesloten. Deze stich-
ting helpt namelijk mensen met een 
beperking of psychische problemen 
met ambulante zorg en dagbeste-
ding. Eigenlijk stond deze gebeur-
tenis al voor april 2020 in de plan-
ning want toen bestond de stichting 
vijf jaar. Gelukkig kon nu alles wel 
doorgang vinden en stond het park 
er �eurig bij. Dawa en Herman Stoop, 
oprichters van BuitenGewoon, waren 
woensdag natuurlijk ook aanwezig 
bij de plechtige onthulling. In gezel-
schap van een aantal cliënten, die 
mensen dus die met hun hulp een 
beetje minder ingewikkeld dagelijks 
leven hebben. Zij vervaardigden het 
best grote en luxe insectenhotel en 
waren heel enthousiast. Rabobank 
en Gamma sponsorden een gedeelte 
van het hotel en Groenvoorziening 
deed ook een duit in het zakje door 
de gaten te maken waar de palen 
van het insectenhotel in moeten. 

Promenade Park
De gemeente Velsen deed waar ze 

bekend om staat en schreef een 
wedstrijdje uit om dit gezellige 
gedeelte van Velserbroek een nieuwe 
naam te geven. Dit op verzoek van 
het Wijkteam want terecht werd 
gezegd: ,,Velserbroek is helemaal 
geen stad. Dus hoezo Stadspark?’’ De 
commissie naamgeving openbare 
ruimte boog zich over de voorstellen 
en kwam tot een wijs besluit. ’’ 
Janneke van de Pol, Sabine Liese en 
Rene Wit hadden alle drie toevallig 
dezelfde naam verzonnen en die 
naam prijkt nu op het insectenhotel. 
Nee, dit keer niet Zeesluis IJmuiden. 
Dat zou ook raar zijn geweest. Het 
werd dus Promenade Park. De drie 
winnaars kregen een lekker potje 
honing en een cadeaubon, uitgereikt 
door Ardy Blok. 

Insectenhotel
Wethouder Floor Bal, gestoken in 
bijenkostuum maar die man kan alles 
hebben, maakt meteen van de gele-
genheid gebruik om aanwezigen en 
de omwonenden die nieuwsgiering 
over hun balkon hangen te wijzen op 
het belang van een insectenhotel. 
,,Vergeet zelf ook niet een tegeltje te 
wippen of een insectenhotelletje op 

te hangen!’’ Want wat is nu precies 
het nut van een insectenhotel? 
Insecten zijn een onmisbare schakel 
in de natuur. Ze worden echter 
steeds schaarser door de toene-
mende verstedelijking. Bijen, 
hommels en vlinders verzamelen 
nectar en zorgen voor bestuiving. 
Bijen maken honing van de nectar. 
En ook niet onbelangrijk: sommige 
insecten helpen om andere, schade-
lijke, soorten uit de weg te ruimen. 
Denk bijvoorbeeld aan bladluis, 
vreselijk irritante muggen en huis-
vliegen. Het mooie van onze natuur 
is dat ieder insect een eigen functie 
heeft en als het natuurlijk evenwicht 
verstoord wordt gaat er van alles mis. 
Als mens kun je de natuur en de 
insecten een handje  helpen met het 
plaatsen van een insectenhotel in de 
tuin of zelfs met een klein hotel op 
het balkon. Plaats het insectenhotel 
wel op een zonnige en windvrije 
plek, in de buurt van bloemen. En zo 
staat er dus een superdeluxe onder-
komen voor onder andere bijen in 
het Promenade Park. Met dank aan 
de initiatiefnemers, de naamverzin-
ners en de handige timmerlieden 
van BuitenGewoon. 

Vijf ***** hotel in 
Promenadepark geopend

IJmuiden - In de Visserhallen in oud 
IJmuiden is tot 8 augustus 2021 een 
foto expositie te zien over de indus-
triële cultuur. Industrie in Beeld komt 
voort uit de succesvolle expositie 
tussen sluis en Zaan die vorig jaar 
was te zien. 
13 fotografen uit binnen- en buiten-
land geven in vele facetten een beeld 
van de industrie cultuur. Er zijn niet 
alleen beelden van hoogovens en 
bedrijfscomplexen te zien, maar ook 
van hightech datacenters en roestige 
scheepswanden. Verder zijn er foto’s 
van het werk in de havens en van 
fabrieksgebouwen die ingeklemd 
zijn in kleinsteedse decors. Veel 
beelden zijn gelaagd en bieden daar-
door meer dan een fraaie registratie: 

ze tonen de visie van de fotograaf op 
het thema ‘industrie’. 

Een prachtige expositie in een heel 
toepasselijk gebouw. De Visserhallen 
is een voormalig bedrijfspand in oud-
IJmuiden. Waar voorheen plakband 
en kassarollen werden  vervaardigd is 
nu het paleis voor de fotogra�e 
gevestigd. 

De expositie is van 11 juni tot en met 
8 augustus elke vrijdag, zaterdag en 
zondag geopend van 13.00-17.00 
uur.

Visserhallen, Duinstraat 4, 1975 CD in 
IJmuiden 
www.visserhallen.nl

Foto-expositie Industrie in 
Beeld in de Visserhallen

Een foto van Dolph Kessler. Foto: aangeleverd

Regio - Het aantal brandmeldingen 
via automatische meldinstallaties is 
in de regio Kennemerland �ink afge-
nomen. Waren er in januari nog 110 
dergelijke meldingen, in april steeg 
het aantal tot slechts iets boven de 
30. Volgens Brandweer Kennemer-
land komt dat omdat in de meld-
kamer sinds februari een veri�catie-
systeem wordt toegepast. Dit zorgt 
ervoor dat het aantal automatische 
meldingen met ongeveer driekwart 
afneemt. 
Overigens was in april in totaal 90 

keer sprake van een brandmelding in 
Kennemerland, in 81 gevallen is de 
brandweer ook daadwerkelijk ter 
plaatse geweest. Verder werd die 
maand 265 keer alarm geslagen voor 
hulpverlening, waarvan de brand-
weer in 205 gevallen ter plaatse 
kwam. Bij hulpverlening kan het 
gaan om uiteenlopende zaken, van 
een kat in de boom tot wateroverlast 
en van gaslekkage tot assistentie van 
ambulancemedewerkers bij het naar 
de begane grond krijgen van een 
patiënt.

Cijfers april brandweer 
Kennemerland

Online trefpunt Alzheimer 
Nederland op 18 juni

De inrichting van een ruimte en het 
doen van de juiste activiteiten 
hebben een grote invloed op het 
welzijn en gedrag van mensen met 
dementie. Roos Zwart werd 
oorspronkelijk opgeleid als interieur-
architect, maar werkte later als 
verzorgende en activiteitenbegeleid-
ster in de ouderenzorg. Ze is nu 
docent en adviseur, onder andere 
voor het CCE, het Centrum voor 
Consultatie en Expertise.
Waar moet je rekening mee houden 
als je activiteiten gaat doen met 
iemand met dementie en hoe kun je 
iemand motiveren? Als iemand naar 

dagbesteding gaat, waar moet je dan 
rekening mee houden en hoe bereid 
je iemand voor? Als iemand met 
dementie onbegrepen problema-
tisch gedrag laat zien, hoe kan de 
omgeving daar van invloed op zijn? 
Deze en hieraan gerelateerde vraag-
stukken komen tijdens het online 
trefpunt aan de orde.
Het gesprek is live via www.
alzheimer-nederland.nl/midden-
kennemerland live te volgen vanaf 
16.00 uur. Het is mogelijk om tijdens 
het gesprek te bellen naar nummer 
06 22742852 en een vraag te stellen 
of iets in te brengen.

Regio - Afdeling Midden-Kennemerland van Alzheimer Nederland houdt 
op vrijdag 18 juni weer een online trefpunt. Het thema is dit keer dagbe-
steding en het e�ect daarvan op mensen met dementie. Gespreksleider 
Silvia Adrichem gaat hierover in gesprek met Roos Zwart. Zij heeft zich 
toegelegd op de verwerking van prikkels door mensen met dementie.

Het afhuren van een zwembad is 
volgens de liberalen van geheel 
andere orde dan het gebruiken van 
een sporthal. Je hebt in een 
zwembad te maken met technische 
faciliteiten achter de schermen en tal 
van andere zaken waarvoor een 
beheerder verantwoordelijk is. De 
VVD-fractie constateert dat VZV, 
Watervrienden IJmuiden, de IJmuider 
Reddingsbrigade en Duikteam 
IJmond zich zorgen maken over het 
verschuiven van die verantwoorde-
lijkheden in hun richting. ,,Vrijwilli-
gers willen zich vooral langs de 

badrand kunnen concentreren op de 
zwemmers en niet op randzaken als 
het in de gaten houden van het pand 
of de (ingewikkelde) zwembadtech-
niek. In het geval van uitval van vrij-
willigers als gevolg hiervan wordt 
wat de fractie van de VVD Velsen 
betreft een grens overschreden. Wij 
maken uit de gesprekken op dat 
bepaalde keuzes en maatregelen niet 
worden begrepen. Op basis van de 
gesprekken overheerst het gevoel 
dat dit ook te maken met slordige en 
inconsequente
communicatie naar gebruikers en het 

bezuinigen op het zwembadbeheer.’’ 
De indruk bij de gebruikers van het 
zwembad is dat ze aan hun lot 
worden overgelaten. VVD Velsen wil 
weten of deze verschuiving van 
taken wellicht te maken heeft met de 
verzelfstandiging van het Sportloket 
Velsen.

Ook zijn er signalen dat verenigingen 
zich genoodzaakt zouden zien uit te 
wijken naar zwembaden elders in de 
regio. Dit zou te maken hebben met 
de prijsstelling en beschikbaarheid 
van het bad in IJmuiden. VVD Velsen: 
,,Mogen de gebruikers er op rekenen 
dat ook met de verzelfstandiging van 
de afdeling Sportzaken zij gebruik 
kunnen maken van een zwembad De 
Heerenduinen met een concurre-
rende prijsstelling en voldoende 
beschikbaarheid? Zo nee, waarom 
niet en welke invloed heeft de raad 
hier dan op?’’

Velsen - Een zwembad kan niet zonder beheerder, die toeziet op de 
dagelijkse gang van zaken. Dat is kort door de bocht de conclusie van de 
VVD-fractie. Het klinkt heel logisch, maar juist over de verantwoordelijk-
heid voor het reilen en zeilen in zwembad Heerenduinen is onrust 
ontstaan. Diverse gebruikers van het bad zien een geleidelijke verschui-
ving van taken, die ze niet wenselijk achten. De VDD-fractie begrijpt de 
zorgen van de verenigingen en trekt bij burgemeester en wethouders 
aan de bel.

VVD trekt aan de bel over 
verschuiving beheertaken zwembad

Bezige bij wethouder Floor Bal doet zijn intrede naast Herman Stoop, een van de 
oprichters van BuitenGewoon. Foto: Ingeborg Baumann
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Regio - Als je het niet wist, kan het je 
zomaar ontgaan zijn vorige week 
donderdag: de gedeeltelijke zonsver-
duistering, die vanuit onze regio 
duidelijk zichtbaar was. Het hoogte-
punt van dit verschijnsel vond plaats 
om 12.22 uur. Op dat moment was 
17% van het zonoppervlak niet zicht-
baar omdat de maan precies tussen 
de aarde en de zon stond.
Om een zonsverduistering zelf te 
kunnen volgen, heb je een speciale 

bril nodig. Rechtstreeks met het 
blote oog naar de zon kijken zonder 
beschermende middelen leidt tot 
onherstelbare oogschade en wordt 
daarom altijd met klem afgeraden. 
Erik Baalbergen gebruikte een zwaar 
�lter op zijn camera om deze bijzon-
dere foto te kunnen maken. Het was 
vandaag de eerste keer in zes jaar dat 
zich in ons land een zonsverduiste-
ring voordeed. In 2015 werkten de 
weersomstandigheden niet echt 

mee. Toen was er vrijwel niets van de 
verduistering te zien. De volgende 
gedeeltelijke zonsverduistering is op 
25 oktober 2022, dan wordt 22 
procent van de zon verduisterd. Een 
totale zonsverduistering zullen wij 
niet meer meemaken. Die staat pas 
in het jaar 2135 op de planning. Het 
dichtst bij die situatie komen we op 
12 augustus 2026. Dan zal 90 procent 
van het oppervlak van de zon 
onzichtbaar zijn. 

Gedeeltelijke zonsverduistering 
duidelijk zichtbaar

Erik Baalbergen gebruikte een zwaar �lter op zijn camera om deze bijzondere foto te kunnen maken

SAMEN VOOR ELKAAR

Ellie Witte (75), voormalig kleuterjuf, ging als jonge 
meid op accordeon les en werd één met haar geliefde 
instrument. Na haar pensionering treedt ze pro deo op.
,,Meestal bel ik op en kom dan langs. Bij Polderstroom 
gemiddeld één keer per week en ook bij verpleeghuis 
Molenweid. Dan kom ik een uurtje langs en geniet van 
de respons die ik krijg. Oude liedjes brengen zoveel 
herinneringen bij hen naar boven en dan raak ik met ze 
in gesprek. Het geeft mij veel positieve energie,’’ glim-
lacht de vitale vrijwilligster. 
Bij Mama Mia komt ze al 17 jaar aanwippen. ,,Klopt, dan 
speel ik en zingen we met de ouders en kinderen 
kinderliedjes, heerlijk! In april 2020 speelde ik spontaan 
op een galerij een muzikale groet zodat veel oudere 
mensen even de zinnen konden verzetten’’, aldus Ellie 
die met recht een bezig bijtje is. 
,,Ja, ik concentreer mij niet op zaken die niet kunnen 
maar juist op dingen die wél kunnen. Samen met een 
vriendin wandel ik regelmatig, neem een prikker mee 
en dan halen we tijdens het wandelen aardig wat 
zwerfvuil op. Recentelijk vooral mondkapjes’’, lacht de 
Velserbroekse die eigenlijk niet kan wachten tot ze 
weer overal welkom is met haar favoriete instrument.
 Ellie sluit af: ,,Laten we hopen dat ik weer snel kan 
optreden. Oh ja: ik speel ook nog in het koor ‘FF Anders’, 
dat mis ik ook zo. Je ziet: stil zitten is voor mij absoluut 
geen optie. De interactie met mensen geeft mij veel 

energie en maakt mij blij.’’

Weet u iemand die ook in deze rubriek past of kunt u steun 
gebruiken, stuur dan een mailtje 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. 

Ellie vindt het heerlijk om voor mensen oude liedjes te 
spelen. Foto: aangeleverd

Ellie Witte: een muzikale bezige bij

Velsen - Stadsschouwburg & Film-
theater Velsen heropende haar 
deuren begin juni met een brede en 
uitgebreide  �lmprogrammering. 
Vanaf 19 juni aanstaande pakt de 
schouwburg ook haar theaterdraad 
weer op. Eerst voor de jongste doel-
groepen. En dat doet de schouwburg 
in een zomerse en festivalachtige 
sfeer. Niet in de grote theaterzaal 
maar náást de schouwburg op een 
klein festivalterrein waar twee 
toppers uit het straattheater 
neerstrijken. 

Daan Draait (5+)
Op zaterdag 19 juni bijt de Rotter-
damse theatermaker Daan Draait het 
spits af. Met zijn voorstelling A.
Vontura en de T.E.I.T. Machine trak-
teert Daan zijn 5+publiek op porties 
muziek, interactief theater en vertel-
kunst. Hij verzon er een spannend 
verhaal voor, dat via een koptelefoon  
aan de kinderen én aanwezige 
volwassenen wordt verteld. Alles 
draait om Arie Vontura die in een 
geheime fabriek een fantastische 
uitvinding heeft gedaan: een 
speciale koptelefoon waarmee je 
door de tijd kunt reizen. Maar 
helemáál vlekkeloos gaat het nog 

niet. Arie gaat terug naar de 
toekomst en vooruit naar het 
verleden. Daar moet hij tijdens de 
voorstelling nog wel iets aan doen. 
Maar Daan kan alles. 

Datum: zaterdag 19 juni
Aanvang: 11.30 en 13.30 uur
Toegangsprijs: € 5,-

Pim & Pom en de Beestenbende (2+)
Op zaterdag 10 juli kunnen alle 2+ 
peuters onderduiken in het interac-
tieve poppentheater van Pim & Pom 
en de beestenbende. Theaterduo 
Mario & Sa�ra brengen in hun straat-
theater-voorstelling de beroemde  
poezen van tekenares Fiep Westen-
dorp, die óók Jip en Janneke 
tekende,  tot leven. Behalve ‘kopjes 
geven’ leven de beide méér dan 
levensgrote poezen zich ook uit in 
avonturen vol kattenkwaad. Na 
a�oop mogen alle kinderen met Pim 
en Pom op de foto!

Datum: zaterdag 10 juli
Aanvang: 11.00 uur
Toegangsprijs: € 5,-

Raadpleeg voor het actuele aanbod 
www.stadschouwburgvelsen.nl.

Mee-doe-theater voor 
peuters en kleuters in Velsen

De Rotterdamse theatermaker Daan Draait bijt 19 juni het spits af. Foto: aangeleverd

Theaterduo Mario & Sa�ra brengen in hun straattheater-voorstelling de beroemde 
poezen van tekenares Fiep Westendorp, die óók Jip en Janneke tekende,  tot leven. 
Foto: Sander Verhoeven Media Producties

IJmuiden - Vorige week plaatsen wij 
in deze krant een foto van een enorm 
web dat aangetro�en was in een 
aantal bomen. Daarbij meldden wij 
dat de eikenprocessierups hier debet 
aan was. 
Ten onrechte, want het gaat hier om 
de stippelmot, ook wel spinselmot 
genoemd. De larven van deze vlin-
dersoort maken gemeenschappelijke 
webben, waarin ze zich vervolgens 

verpoppen. Het web is wat kleverig 
en biedt enige bescherming tegen 
de natuurlijke vijanden van het dier. 

Boswachter Ruud Maaskant van PWN 
meldt: ,,De stippelmot doet geen 
kwaad. Ik zou het zonde vinden als 
de verkeerde rups de dupe zou 
worden. Je hoeft ze beslist niet weg 
te halen. Deze rupsen zijn een goede 
voedingsbron voor de jonge mezen.‘’

Geen eikenprocessierups 
maar stippelmot
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Van 12 juni tot en met 26 juni 2021 
kunnen organisaties een aanvraag 
indienen. Het aanvraagformulier is te 
vinden op velsen.nl/zomerpret. Dus 
bent u een organisatie op het gebied 
van kunst, cultuur of sport? En wilt u 
een activiteit aanbieden? Meld u dan 
aan. De regel is, wie het eerst komt, 
wie het eerst maalt.
 
Enquête
Daarnaast kijkt men ook naar de 
behoeften van jongeren. De 
gemeente heeft gevraagd aan welke 
activiteiten kinderen en jongeren het 
meeste behoefte hebben. Kinderen 
van 4 tot 12 jaar hebben vooral zin in 
sportactiviteiten tijdens de zomerva-
kantie, ze noemen hierbij zwemmen, 
voetballen, klimmen en freerunnen. 

Daarnaast willen de kinderen graag 
iets met muziek, toneel/theater en 
dans doen. Jongeren van 12 tot en 
met 21 jaar hebben ook het meest 
behoefte aan sport. Zij noemen acti-
viteiten als voetballen, zwemmen, 
klimmen, duiken en freerunnen. Ze 
gaven ook aan dat ze graag iets met 
muziek, dans of een museumbezoek 
doen.
 
Zomerprogramma
Het zomerprogramma wordt dit jaar 
voor de tweede keer georganiseerd. 
Dit jaar dus onder de noemer Zomer-
pret. Met dit programma wil 
gemeente Velsen de jeugd de kans 
geven ook in eigen stad deel te 
nemen aan leuke zomerse activi-
teiten tijdens de zomervakantie.

Subsidie voor activiteiten jeugd 
in Velsen: Zomerpret!
Velsen - Het college heeft op 8 juni de subsidieregeling ‘Zomerpro-
gramma Velsen 2021’ vastgesteld. Organisaties kunnen vanaf 12 juni 
een aanvraag doen om aanspraak te maken op deze subsidie. De rege-
ling is bedoeld om organisaties te stimuleren activiteiten aan te 
bieden voor de jeugd, onder de noemer Zomerpret. Gemeente Velsen 
wil hiermee een programma realiseren waardoor jongeren in Velsen 
zich ook dit jaar weer kunnen aanmelden voor allerlei zomerse 
activiteiten.

TYPISCH IJMUIDEN

Café De Griffioen

Wekelijks staat Erik Baalbergen aan de hand van 
een foto stil bij een IJmuidens onderwerp naar 
aanleiding van de actualiteit, een bijzondere 
gebeurtenis, een evenement of gewoon een van de 
mooie taferelen die IJmuiden biedt. In deze a�eve-
ring aandacht voor café De Gri�oen..

Door Erik Baalbergen

Op de hoek van de Frans Naereboutstraat en de Tromp-
straat staat het fraaie pand van café De Gri�oen. De 
naam prijkt op een bord boven de ingang op de hoek. 
Een uithangbord aan de gevel van de aangebouwde 
feestzaal aan de Trompstraat vermeldt ‘Café ’t Zaaltje’. 
Volgens de Inventarisatie van het monumentenrapport 
van Nieuw IJmuiden is ‘café met feestzaal De Gri�oen’ 
gebouwd rond 1912 en is het één van de oudste 
bewaard gebleven cafés van Velseroord. De bouwstijl is 
‘verwant aan de eigenbouw zoals die aan het begin van 
de 20ste eeuw veelvuldig werd gebouwd in Velseroord 
en IJmuiden over de brug’.

Uit kadastrale gegevens blijkt dat het pand op de hoek 
van de Velserduinerbuurtweg en de Trompstraat in 
1914 gebouwd is. De Velserduinerbuurtweg is een van 
de oude namen van de weg die het tracé volgt van de 
huidige Velserduinweg en Frans Naereboutstraat. In 
1925 wordt het deel tussen Velserduinplein en IJmui-
derstraatweg omgedoopt tot Frans Naereboutstraat. 
De naamgeving is een eerbetoon aan de beroemde 
Zeeuwse visser, loods en mensenredder Frans Naere-
bout (1748-1818). Bij deze naamswijziging wijzigt het 
adres van De Gri�oen in Frans Naereboutstraat 9. Het 
overige deel van de Velserduinerbuurtweg wordt in 
1926 omgedoopt tot Velserduinweg.

Voor zover bekend is Bernardus Demmers de eerste 
uitbater van De Gri�oen. Demmers wordt geboren in 
1881 ‘in het huis staande op de Heide’. Hij groeit op in 
een arbeidersgezin op de Heide en wordt machinist op 
een schip. In 1904 trouwt hij met Wilhelmina Bakker. 
Het paar blijft wonen in Velseroord, dat sinds 1901 de 
nieuwe naam van de Heide is. Bij de geboorte van de 
eerste kinderen is Demmers nog zeeman en machinist, 
maar vanaf 1908 komen we hem tegen als ko�ehuis-
houder, bierhandelaar en bierbottelaar. Tegen het 
einde van de jaren tien van de twintigste eeuw komen 
we sporadisch kleine annonces tegen in de plaatselijke 
krant, zoals: ‘B. Demmers en Echtgenoote, Café de Grif-
�oen, Velserduinerbuurtweg hoek Trompstraat.’

In maart 1923 krijgt Demmers toestemming van de 
gemeente voor het aanbouwen van een zaal aan zijn 
café aan de Velserduinerbuurtweg. In april 1923 dient 
caféhouder Demmers een verzoek in bij de gemeente 

om ‘alcoholhoudende drank anderen dan sterken 
drank’ in het café te mogen verkopen. Het café staat in 
de volksmond, en later ook in aankondigingen, bekend 
als ‘Café Demmers’. Vanaf begin 1924 komen we 
aankondigingen tegen van cabaretvoorstellingen in 
‘Concertzaal De Gri�oen van den heer B. Demmers, 
Velseroord’. De aangebouwde zaal wordt vanaf die 
jaren druk gebruikt voor voorstellingen en als clublo-
kaal voor verenigingen en danslessen. In een tijd 
zonder televisie en social media tiert het verenigings-
leven welig en zoekt men het avondvertier vooral 
buitenshuis.

In 1950 wordt op het terrein naast de feestzaal, aan de 
Trompstraat tijdelijk noodwinkel ‘Magazijn de Vlijt’ van 
de �rma Glas (textiel- en woninginrichting) in gebruik 
genomen, omdat de eigen zaak te klein was geworden. 
In juli 1959, vijfenveertig jaar na de bouw van De Grif-
�oen, biedt de inmiddels 78-jarige Demmers het café te 
koop aan. Een van de opvolgers is Piet de Bot, die jaren-
lang het café met Alie uitbaat.

Veel IJmuidenaren hebben in De Gri�oen optredens 
van bands meegemaakt, de eerste danspasjes geleerd, 
een geliefde ontmoet, de bruiloft, diverse jubilea en 
andere feestjes gevierd. Vooral in de jaren zestig biedt 
De Gri�oen, vaak onder de naam De Smurf, een 
podium voor bandjes. De naam ‘De Gri�oen’ is daarbij 
blijkbaar niet hip genoeg. In de ‘Beatagenda’ van het 
jongerenweekblad Hitweek medio jaren zestig worden 
regelmatig optredens aangekondigd in ‘De Smurf’, ‘De 
Smurf in de Gri�oen’ en soms zelfs bij ‘Beatklup de 
Smurf’ aan de Frans Naereboutstraat 9. Zo staan hier op 
18 december 1966 The Golden Earrings, later bekend 
als ‘Golden Earring’, op de planken.

Ook andere Nederlandse bands als René and his Alliga-
tors, The Selfkick, The Mokum Beat Five, The InCrowd, 
The Outsiders, The Hunters (‘Russian spy and I’), Les 
Baroques, ZZ en de Maskers en Johnny Lion & The 
Jumping Jewels hebben in De Smurf oftewel De Grif-
�oen opgetreden.

Na Piet en Alie de Bot heeft De Gri�oen nog diverse 
uitbaters gehad. In de loop der jaren vinden allerlei 
activiteiten plaats in en rond De Gri�oen, zoals feesten 
rond Koninginnedagen en later Koningsdagen, jamses-
sies, winterfairs, bierproeverijen en Amsterdamse 
middagen. De Gri�oen heeft zich ook als eetcafé 
neergezet.

Maar net als andere horecagelegenheden heeft ook De 
Gri�oen te maken met het rookverbod en sinds vorig 
jaar met de perikelen rond de Covid19-maatregelen. 
Momenteel staan de Gri�oen en de zaal te huur, aldus 
bordjes op de ramen. Er wordt zelfs al gedacht aan het 
ombouwen van De Gri�oen tot appartementen. Zal dit 
Velseroorder café nu gaan verdwijnen?

Café de Gri�oen met links de aangebouwde feestzaal, gezien vanaf de tegenoverliggende hoek Frans Naereboutstraat en 
Trompstraat. Foto: Erik Baalbergen

Eindelijk zien we de cijfers dalen, gaat het met het aantal corona besmet-
tingen de goede kant op. Het virus lijkt na alle inzet en opo�eringen 
langzaam uit beeld te verdwijnen. Helaas is dat met de gevolgen niet 
altijd het geval en zijn er helaas ook mensen die al lange tijd nog iedere 
dag last hebben van hun corona besmetting.

Misschien kent u, of bent u zelf wel iemand die na het doormaken van 
corona nog niet helemaal hersteld is. Niet alleen mensen die in het 
ziekenhuis hebben gelegen, maar ook mensen die corona thuis hebben 
doorgemaakt hebben soms langdurige klachten. Dat kan een gebrek zijn 
aan kracht en conditie, maar ook kortademigheid en benauwdheid 
kunnen soms lang blijven bestaan. En ook jonge mensen in een goede 
conditie kunnen last hebben van die verschijnselen. Zelf willen deze 
mensen niets liever dan de draad van hun ‘oude’ leven weer oppakken. 
Dat ze dat niet kunnen frustreert niet alleen hen, maar vaak ook de 
omgeving zoals een werkgever. 

“Als u ook last heeft van dergelijke langdurende klachten is het goed te 
weten dat u niet de enige bent”, zegt Laura Metselaar, samen met Paul 
Metselaar eigenaar van IJMed. 

“En ook niet onbelangrijk; er is nog veel aan te doen. Wij hebben 
geschoolde experts in huis die u kunnen helpen weer uw oude ik te 
worden. Terug naar normaal, in alle facetten, door speci�eke training en 
een persoonlijk revalidatie programma. Een traject dat u in uw eigen 
tempo en naar persoonlijke behoefte a�egt. Dit doen onze experts niet 
alleen maar samen met andere zorgverleners zoals bijvoorbeeld uw huis-
arts, ergotherapeut of diëtist.” 

Heeft u restklachten na een corona besmetting en vragen over revali-
datie na corona, dan kunt u altijd contact opnemen met IJMed. Telefoon 
0255 53 22 11, mail info@ijmed.nl of kijk op de website www.ijmed.nl.

IJMed helpt bij herstel na corona

Laura Metselaar. Foto: Mark Sassen Fotogra�e
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Santpoort-Noord - In de berm op de Hagelingerweg ter hoogte van de tuin-
centra ligt sinds het weekend een op nogal bijzondere wijze beschadigd 
verkeersbord. Het bord geeft aan, dat voetgangers in verband met de reno-
vatie van station Driehuis omgeleid worden. Wat echter heel curieus oogt, is 
dat het bord op acht plaatsen doorboord is. Met wat fantasie oogt het geheel 
als kogelgaten zijnde. Wie, wat, waarom en wanneer.... zijn de vragen die het 
beschadigde bord oproepen. Foto: Arita Immerzeel

Curieus beschadigd verkeersbord

IJmuiden - Energie, opgewekt door 
middel van windturbines, is steeds 
meer in opmars. In de komende jaren 
zullen naar schatting zo’n tienduizend 
extra arbeidsplaatsen in ons land 
ontstaan voor windtechnici. 
Dit zijn de professionals die de wind-
turbines onderhouden en eventuele 
gebreken herstellen. 

De haven van IJmuiden speelt hierin 
een cruciale rol, omdat zo’n twintig 
kilometer voor de kust een groot 
aantal windturbines wordt geplaatst. 
Vanuit de IJmondhaven zullen de 
windtechnici van Vattenfall naar het 
windpark op zee varen. 

De energiemaatschappij liet in 

samenwerking met Zeehaven 
IJmuiden een gloednieuwe steiger 
bouwen, die vorige week o�cieel in 
gebruik werd genomen. Aan deze 
steiger is ruimte voor drie zoge-
noemde ‘Crew Transfer Vessels’ die, 
naast de technici, ook klein materieel 
van en naar de windturbines kunnen 
vervoeren.

Speciale aanlegsteiger voor 
onderhoud windturbines op zee

Met een druk op een rode knop namen Peter van de Meerakker (algemeen directeur Zeehaven IJmuiden), Jeroen Verwoort 
(wethouder havens bij de gemeente Velsen) en Erik Hiensch (directeur O&M O�shore bij Vattenfall) de nieuwe steiger in gebruik. 
Foto: Ton van Steijn

IJmuiden - Ongeveer honderd voet-
balliefhebbers hebben zondagavond 
op de Lange Nieuwstraat in 
IJmuiden de eerste overwinning van 
Oranje gevierd. Het Nederlands elftal 
won de wedstrijd tegen Oekraïne 
met 3-2. 
Na a�oop trok een aantal Oranjesup-
porters de straat op om de vreugde 
over dat feit met elkaar te delen. Dat 
leidde niet tot grote problemen. Er 
werd wel wat vuurwerk afgestoken, 
maar het autoverkeer werd daarmee 
niet gehinderd. 

De politie was ter plaatse en hield de 
feestvierders op een afstandje in de 
gaten, maar hoefde niet in te grijpen. 
Het duurde ongeveer een uur, toen 
waren de meeste supporters weer 
naar huis. 

Enkele diehards die toen nog niet 
vertrokken waren, zijn door agenten 
aangesproken met het verzoek om 
naar huis te gaan. Het was op dat 
moment al na middernacht. Aan dat 
verzoek werd overigens zonder 
problemen gehoor gegeven.

Feestende voetbalsupporters 
op Lange Nieuwstraat

MEESTER SERNÉ HAALT HERINNERINGEN OP

In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd het mode 
om op afscheidsavonden van klas 6 musicals op te 
voeren. Een slimme uitgever ontdekte een gat in de 
markt, door volledig uitgewerkte musicals aan scholen 
aan te bieden. Ik kocht ze ook, maar vond al snel dit 
beter te kunnen. Ik begon ieder jaar onderwerpen en 
anekdotes uit de schooltijd van de kinderen te 
verwerken in musicals. Rollen voor ieder kind, op het lijf 
geschreven. De muziek bij de liedteksten kreeg ik via 
bevriende musici.

Kinderen herkenden zich in situaties, rollen en liedjes. 
Ik bouwde met een klein team de decors op, deed de 
choreogra�e - want gedanst moest er worden - met af 
en toe hulp van een echte choreografe. Kortom: Heer-
lijk om te doen. Daar lag mijn passie! Ik kwam  in 
contact met een professionele geluidtechnicus met 
eigen apparatuur. We hebben samen zeker dertig jaar 
afscheidsmusicals en kerstmusicals gedaan. Ik voer 
blind op hem. Een fantastische samenwerking.

Er was een jaar een heel creatieve klas. Ze kwamen met 
het voorstel om zelf hun afscheidsmusical te schrijven. 
Ik moest alleen de geluidsman en de muziekband 
aanleveren. Het was een risico, maar ik ging akkoord. 
Fantasierijke kinderen bedachten de verhaallijn, de 
‘plot’, met rollen voor iedereen. Talige kinderen 
schreven teksten, dialogen. Muzikale kinderen 
schreven liedteksten op de muziekband, die ik aanle-
verde. Kinderen met gevoel voor dans maakten 
choreogra�eën.

Een paar niet-talige en niet dansgevoelige jongens 
hadden ook een idee. Zij stelden voor de belichting van 
de show te verzorgen. Dat idee werd enthousiast 
ontvangen. De vader van één van de jongens had een 
technisch bedrijf. Hij regelde lampjes, draad, schake-
laartjes en een mengpaneel en gaf instructies aan die 
jongens. Fantastisch te zien, hoe de taken verdeeld 
werden. Ieder kind had de mogelijkheid te doen waar 
het goed in was of waar de interesse lag.
Ontroerend te merken, dat ieder een rol had, die paste. 
Een belangrijke rol werd uitgevoerd door een sociaal 
moeilijk functionerend meisje. Dat kind was helemaal 
zichzelf in haar rol. Ze stal de show! De technische 
jongens waren in hun element. En ik? Ik studeerde alles 
met ze in. Ik was de regisseur. 
Het resultaat was een geweldige opvoering van de 
musical: De Brief. Die show haalde de krant, met een 
uitleg over het ontstaan van hun musical. ,,We wilden 
geen gekochte musical. We kunnen het zelf wel.” Ik was 
trots op ze. En… ben dat na heel veel jaren, nog steeds!

We kunnen het zelf

41 jaar stond hij voor de klas in IJmuiden, meester 
Serné. Op de Marnixschool, die later plaatsmaakte 
voor Het Kompas. Honderden IJmuidenaren 
hebben bij hem in de schoolbanken gezeten tussen 
1974 en 2015. Ongezien over straat lopen is er dan 
ook niet bij voor deze 69-jarige IJmuidenaar. Met 
enige regelmaat haalt hij herinneringen op in de 
Jutter/Hofgeest. Deze week:

LEZERSPOST

Ik ontving een verzoek tot deelname aan de enquête betre�ende een 
Recycle-tarief voor de Gemeente Velsen. Hierover nadenkend kwam ik tot 
onderstaande opinie.

Mensen die anno 2021 nog steeds weigeren afval te scheiden (helaas ken 
ik ze ook) gaan dat heus niet alsnog doen als ze daarin voor een paar tien-
tjes per jaar gestimuleerd worden. Ik verwacht eerder een tegengesteld 
e�ect: omdat deze mensen afvalscheiding en milieu klaarblijkelijk al niet 
belangrijk vinden zullen ze sneller geneigd restafval in de papier-, plastic-, 
of GFT-bak gooien (of zelfs te dumpen) dan dat ze hiervoor extra willen 
betalen.  
Het is naïef om te denken dat mensen hun gedrag voor een paar tientjes 
structureel zullen veranderen. Mensen kiezen altijd de makkelijkste oplos-
sing voor een probleem, tenzij ze intrinsiek gemotiveerd zijn tot een 
andere oplossing (zoals: afvalscheiding).
Mijn grote zorg is daarom dat het implementeren van zo’n Recycle-tarief 
meer gaat kosten - inclusief de gevolgen van bewust foutief gescheiden 
of zelfs gedumpt restafval - dan het de gemeente ooit zal opleveren. En 
dat het niet leidt tot de gewenste betere scheiding. Enige manier waarop 
dit kans van slagen zou hebben is met torenhoge boetes en actieve 
controles (grote pakkans) voor overtreders. Maar dat zou de relatie tussen 
gemeente en burgers weer verder verzuren. 
Wat wel een goede oplossing is? Stoppen met bronscheiding aan huis 
voor plastic en inzetten op machinaal nascheiden. Het is ondertussen 
ruimschoots bewezen dat daarmee een hogere graad van herbruikbaar-
heid van grondsto�en wordt bereikt. Al in november 2019 heeft onder-
zoek van de Vrije Universiteit aangetoond dat nascheiden fors meer recy-
clebaar plastic afval oplevert en op lange termijn beter én makkelijker is 
dan bronscheiding. In Rotterdam doen ze dit al jaren met succes en ook 
Amsterdam is vorig jaar overstag gegaan.
Plastic gewoon bij het restafval en dan nascheiden leidt bij de burger tot 
meer gemak en minder frustratie - een grote bak minder in de tuin en de 
zwarte bak wordt weer vaker geleegd. Mensen zoeken altijd de makke-
lijkste oplossing voor een probleem; laat de gemeente dit toch ook eens 
doen. En dan door middel van voorlichting, positieve stimulans, en moti-
verende voorbeelden de burger overtuigen textiel, gft, glas en papier wél 
altijd gescheiden aan te bieden.
https://research.vu.nl/en/clippings/
het-scheiden-van-afval-kun-je-beter-aan-machines-overlaten-dan-aa

R. de Vries
Driehuis

Afvalscheiding
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IJmuiden - Zaterdag 12 juni was het 
zover, de KNVB Nationale Voet-
baldag, georganiseerd door de 
immer actieve Jeugd Activiteiten 
Commissie van Stormvogels. Een 
fantastische seizoenafsluiting op 
sportpark Zeewijk, gesponsord door 
het Oranjefonds en de IJ.V.V. Storm-
vogels Klaverjasclub. Georganiseerd 
voor zowel jeugdleden als 
niet-jeugdleden. 
Kinderen van 4 tot en met 16 jaar 
konden dit spektakel meemaken. Er 
waren twee verschillende parcours 
uitgelegd, één voor de jongste jeugd, 
de zogenaamde guppen en één voor 
de oudere jeugd. Van zaklopen tot 
�esvoetbal, van twister tot aan een 
waterestafette voor de jongsten. 
Voor de ouderen van voetvolley tot 

levend tafelvoetbal en van latje trap 
tot aan hooghouden, hiermee 
konden lekkere snoepprijzen 
verdiend worden. Vele andere 
spellen waren ook uitgezet en de 
gigantische stormbaan was toch 
weer het succes van de dag.
Alle kinderen genoten van een heer-
lijke po�ertjeslunch inclusief een 
gezonde snack en de guppen kregen 
allemaal een cadeauzakje mee naar 
huis. Alleen maar blije gezichten!

Tevens is deze dag georganiseerd 
voor de fantastische vrijwilligers. 
Deze mensen staan dag en nacht 
voor de vereniging klaar. Deze 
mensen zijn goud waard. Zij konden 
gezellig op het terras van het mooie 
weer genieten, een kop ko�e 

drinken en meedoen aan diverse 
oud-Hollandse spelletjes. Ook zij 
kregen een lekkere lunch aange-
boden. Deze belangrijke mensen 
hebben genoten.
IJ.V.V. Stormvogels kijkt terug op een 
sportieve, gezellige ochtend vol met 
plezier. Houd de Facebookpagina 
van de club in de gaten, binnenkort 
meer informatie over het Koert Heilig 
(jeugd) toernooi dat de Jeugdtoer-
nooien Commissie op zondag 29 
augustus zal organiseren. 

Voor meer informatie mail naar 
jeugdactiviteiten@stormvogels.nl of 
jeugdtoernooien@stormvogels.nl of 
neem contact op met Manon T. 
06-41628078 of Sandra T. 
06-20219803.

IJ.V.V. Stormvogels organiseerde 
de KNVB Nationale Voetbaldag

Het was een prachtige dag met alleen maar blije gezichten. Foto: aangeleverd

Santpoort - Aan het eind van dit jaar 
stopt Uit den Vreemde met haar 
winkel in Santpoort. Tot die tijd bent 
u van harte welkom. Pro�teer van de 
hoge kortingen. De korting loopt op 
tot 70% van de reeds scherp  
geprijsde artikelen. Alles moet weg!
Bij Uit den Vreemde vindt u: 
New-age, Yoga- en meditatie arti-
kelen, Oosterse Kunst, mineralen, 
zilveren sieraden, wierook, koshi 
gongs, dromenvangers, klank-
schalen, yogakleding, sarongs en 
YogiTea. Kortom te veel om op te 
noemen.
Niet dat Uit den Vreemde ophoudt te 
bestaan. Er zijn reeds gesprekken 
gaande met diverse overnamekandi-

daten en hopelijk zal de juiste kandi-
daat binnenkort Uit den Vreemde 
import-export overnemen.
Wat veel mensen niet weten is dat 
Uit den Vreemde meer is dan alleen 
een winkel. Uit den Vreemde is een 
toonaangevend import-export 
bedrijf in Oosterse Kunst, new-age-, 
yoga- en meditatie-artikelen. Zij 
leveren met hun groothandel aan 
winkeliers, yoga- en spirituele centra, 
scholen, verenigingen en webwin-
kels e.d.
Uit den Vreemde is eigenaar van de 
yogamerken YogaStyles en Om 
Namaste en mede-distributeur van 
Yogi-Tea. Eigenaar Ad Koops is tevens 
Brand Ambassador van Yogi Tea en 

verzorgt voor dit theemerk de 
promotie en verkoop op alle grote 
evenementen, zoals de Horecava, 
Huishoudbeurs, Gezondheidsbeurs 
en diverse yogafestivals.
Uit den Vreemde haalt nu het meren-
deel van haar omzet uit online 
verkoop van artikelen uit de groot-
handel en de particuliere webshop.
Ook is zij partner van Bol.com en 
Catawiki.

Voor meer informatie: www.uitden-
vreemde.nl.
Uit den Vreemde – Santpoort, Hoofd-
straat 172, 2071EM Santpoort-Noord, 
tel. 023-5390750. Geopend: dinsdag 
t/m zaterdag 10.00 – 17.00 uur.

Uit den Vreemde winkel sluit 31 
ecem er  efinitie  haar e ren

Uit den Vreemde is meer dan alleen deze winkel. Foto: aangeleverd

LEZERSPOST

Fantastisch dat koe Rita zoveel melk heeft gegeven voor de boer, zoals 
vorige week op de voorpagina was te lezen. En dat ze wel vijftien kal�es 
op de wereld heeft gezet. Misschien na dit heuglijke nieuws ook de harde 
feiten vermelden? Na de geboorte is er meestal geen tijd voor de moeder 
en haar kal�e samen. Het kal�e wordt direct weggehaald en individueel 
opgesloten, om daar (kunst-)melk uit een emmer te krijgen. De koe krijgt 
alleen kal�es om de melkproductie in gang te zetten. Op sommige kal�es 
wacht later hetzelfde leven als hun moeder. De andere kal�es, waaronder 
alle stiertjes, gaan op transport naar een ander bedrijf om te worden 
afgemest voor de productie van kalfsvlees. Een stuk minder vrolijk stuk, 
maar wel de waarheid.

Kevin Bouwens

Koe Rita

Velsen-Zuid - Museum Beeckestijn 
gaat vrijdag weer open voor publiek. 
Natuurlijk met inachtneming van de 
coronaregels: mét mondkapje en op 
1,5 meter van elkaar en met een klein 
aantal bezoekers per keer. Op 
zaterdag 19 juni gaat men de 
opening feestelijk inwijden met 
klarinet-duo Anja Jansen en Irene 
Molenaar. Het duo gaat twee keer 
een half uur licht klassieke duetten 

spelen in de hal van Beeckestijn, te 
weten om 12.00 uur en om 13.00 uur. 
Men zal de voordeur open zetten 
zodat ook buiten mee kan worden 
genoten. 
Voor tickets (reserveren tijdslot) en 
info zie www.museumhuizen.nl.

Museumhuis Beeckestijn, Rijksweg 
134 in Velsen-Zuid. Open: vrijdag t/m 
zondag van 11.00 -16.00 uur.

M se mh is eeckesti n o en

COLUMN GGD KENNEMERLAND

Het is een illusie om te denken dat iedere inwoner van Nederland zich 
laat sturen en doet wat het beste voor het grote geheel is. Mensen maken 
een eigen afweging en laten zich daarin door van alles en nog wat leiden. 
Er zijn mensen die ervan overtuigd zijn dat vaccinaties ons beschermen 
en nodig zijn om de samenleving weer te openen. Maar er zijn ook 
mensen met vragen en twijfels. Voor de een geldt er een angst op bijwer-
kingen, de ander is niet gerust op de lange termijne�ecten en weer een 
ander heeft geen vertrouwen in een bepaald vaccin.  
Het resultaat is dat die mensen geen gebruik maken van de uitnodiging 
om zich te laten vaccineren. Dat is ieders goed recht, maar heeft wel het 
risico in zich dat de vaccinatiegraad onder de hele bevolking niet hoog 
genoeg blijkt, waardoor het virus blijft circuleren. Dat roept de vraag op 
hoe we deze angst met feitelijke informatie weg kunnen nemen. En zorgt 
ervoor dat we willen weten wat iemand beweegt bij het maken van een 
keuze. 

Voor mensen met vragen of twijfels over het coronavaccins is er een 
keuzehulp (coronavaccinatie-keuzehulp.nl) ontwikkeld. Hiermee kan 
iedereen voor zichzelf op een rij zetten wat voor hen belangrijk is. Er staat 
een kennistest waarmee je aan de hand van tien stellingen kunt 
ontdekken wat je van het vaccin weet. Dat helpt bij het maken van een 
keuze. In de ogen van de wetenschap is het opbouwen van immuniteit 
van groot belang en is het daarom belangrijk dat iedereen wordt bereikt. 

Gemeenten en GGD’en zetten dan ook alles op alles om doelgroepen te 
bereiken die alle informatie en 
hulptools niet direct voor handen 
hebben. Denk hierbij aan kwets-
bare doelgroepen zoals bijvoor-
beeld dak- en thuislozen. GGD 
Kennemerland heeft zich daar de 
afgelopen weken op gericht en 
succesvol een groot deel kunnen 
vaccineren. We zijn bezig met de 
laatste meters tot de �nish en 
mogen niet vergeten dat we dit 
met zijn allen doen voor de hele 
samenleving. Wat ondertussen 
blijft gelden is dat hoeveel we ook 
vaccineren, de basismaatregelen 
blijven. Was met regelmaat je 
handen, vermijd direct contact en 
houd afstand, of draag een mond-
kapje als dat niet lukt. Als we 
volhouden, krijgen we er veel voor 
terug.    

Vaccinatie wel of niet

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

Alle Museumhuizen van Hendrick de Keyser zijn weer open. Foto: aangeleverd





28 inderegio.nl • 17 juni 2021NIEUWS

IJmuiden - Janny Bos en Irma 
Ruygrok uit IJmuiden hebben na drie 
maal uitstel van de jaarlijkse manifes-
tatie aan Alpe d’HuZes besloten om 
deel te gaan nemen aan een alterna-
tief. Hun eerste streefbedrag van 
2500 euro sponsorgeld hebben zij 
ondertussen reeds bereikt en opge-
hoogd naar 3000 euro. 

Irma vertelt: ,,Alpe d’HuZes, de 15e 
editie alweer, ging in 2020 niet door 
wegens de pandemie. Ook juni 2021 
werd hij afgelast. Wij hadden een 
stille hoop op dat de welbekende 
berg in Frankrijk komende 
september opgewandeld en ge�etst 
zou mogen worden, om aandacht te 
vragen voor de strijd tegen kanker. 
Helaas is er door de organisatie ook 
hier van afgezien.” Het streven van 
Irma en Janny is ondertussen, om in 
ieder geval 3000 euro bij elkaar te 
sprokkelen. Dit mooie bedrag is bijna 
bij elkaar geharkt, want de stand 
staat op 2676 euro. Het bedrag zal na 
hun alternatieve wandeling gestort 
worden in de kas van het KWF 
Kankerbestrijding. 
Zaterdag 25 September wordt door 
heel Nederland voor het KWF 
ge�etst, gelopen en op allerlei 
manieren aandacht gevraagd voor 
het KWF. ‘Alpe d’HuZes in beweging’ 
gaat deze dag heten. Irma kan er 
helaas niet bij zijn. ,,Omdat ik geen 
vrij kan krijgen op 25 september, 
want ik was al 3x vrij voor #AD6, Alpe 
d’HuZes. Janny Bos en ik zijn in de 

eerste week van september in  
Simpelveld en lopen 3 september 
daar 14 tot 16 kilometer. Ons doel is, 
niemand meer dood aan kanker en 
goede pijnbestrijding. En dat kanker 
op zijn minst een ziekte zal worden, 
die te behandelen is.”
Hun route is natuurlijk niet te verge-
lijken met de moeilijkheidsgraad van 
Alpe d’HuZes (Alpe d’ Huez in Frank-
rijk). Opgeven en uitstellen is echter 

is geen optie, aldus een bevlogen 
Irma. Bij De Kaasmarkt op de Kenne-
merlaan in IJmuiden staat ook een 
donatiebus, waar mensen hun 
donatie in kunnen doen.

Meer informatie, aanvragen van een 
ster of hart of doneren?
irmaruijgrok@gmail.com
#opgevenisgeenoptie 
#team4ALL (Janny en Irma)

Eindelijk alternatief voor Alpe 
d’HuZes voor Janny en Irma

Velsen - Al een aantal jaar sluiten de 
meiden onder 15 van VV IJmuiden 
met hun trainers, Wouter en Erik, het 
voetbalseizoen af met een stevige 
duinwandeling richting IJmuiden aan 
zee. Dit voetbalseizoen stond door 
corona op een laag pitje en was er 
één zonder veel wedstrijdspanning 
dus werd er een uitdaging neerge-
legd door de trainers.
,,Nu het team overgaat naar meisjes 
onder 17, 2e klasse, zetten we een 
wandeltocht uit van 17 kilometer en 
lopen jullie die voor een goed doel’’, 

was het voorstel van de trainers. De 
meiden zeiden geen nee tegen deze 
uitdaging en bepaalden samen te 
lopen voor KWF-kankerbestrijding en 
SEIN, stichting epilepsie instellingen 
Nederland.
Zaterdag vertrok het team vanaf 
ingang Heereduinen, met de zon in 
de rug, richting Oosterplas en vervol-
gens door naar Landgoed Duin en 
Kruidberg waar de lunch werd 
verzorgd door Suzan en Marco. Na de 
lunch wachtten er nog 4 kilometer 
terug naar de Heereduinen waar ze 

met ijsjes werden binnengehaald. 
Op de eindstreep konden de trainers 
bekend maken dat het team 
€1661,95 op had gehaald voor de 
goede doelen. 
De meiden en trainers zijn alle fami-
lieleden, kennissen, vrienden en 
buren zeer dankbaar voor hun gulle 
bijdrage en super trots dat ze dit 
prachtige bedrag hebben 
binnengelopen. 

,,We zeggen niet voor niets al jaren: 
Wij zijn IJmuiden, wij zijn de beste!’’

Sponsor wandelloop 
meidenteam VV IJmuiden

De meiden en trainers zijn terecht heel trots op deze prestatie! Foto: aangeleverd

Santpoort - Op vrijdag 25 juni om 
20.00 uur treden in ‘t Mosterdzaadje 
op de violiste Emma Roijackers en de 
pianiste Riëtte Olthof. Twee jonge 
bijzonder getalenteerde musiciennes 
die een prachtig programma hebben 
samengesteld met Saint-Saëns 
(Introduction & rondo capriccioso), 
Schubert (een deel uit de Drei 
Klavierstücke), de nocturne van John 
Cage en tot slot de zeer geliefde 
sonate in A van Cezar Franck.  
Op het YouTube kanaal van ‘t 
Mosterdzaadje ( zie www.mostyerdz-
zadje.nl en klik op YouTube ) is een 
mooi voorproe�e te zien en te beluis-
teren van deze gepassioneerde jonge 
musici. 

Muzikale kindervoorstelling
Op zaterdagmiddag 26 juni om 15.00 
uur verzorgt het Epos Ensemble in ‘t 
Mosterdzaadje een muzikale kinder-
voorstelling. Olifantje in het bos, laat 
je mama toch niet los, zingen de 

kinderen. Maar wat nou als het 
olifantje wél zijn mama kwijtraakt? 
Samen met twee musici van het Epos 
Ensemble maakt het olifantje alle-
maal vrolijke en spannende dingen 
mee. In deze voorstelling bepalen de 
kinderen de loop van de voorstelling! 

Pianoduo Beth & Flo
Op radio 4 hoor je ze regelmatig 
voorbijkomen. Echt een oorvanger. 
Het pianoduo Beth & Flo. Op zondag 
27 juni om 15.00 uur in ‘t Mosterd-
zaadje weer in het echt te beleven, 
want een belevenis is hun optreden 
echt.
In dit concert spelen Elsbet Remijn 
en Claudette Verhulst drie fantasie-
volle karakterstukken: 
 G. Gershwin – Rhapsody in Blue, C. 
Saint-Saëns – Danse Macabre en B. 
Smetana – De Moldau.

Reserveren: penningmeester@
mosterdzaadje.nl.

Twee concerten en kinder-
voorstelling in ‘t Mosterdzaadje

Violiste Emma Roijackers en pianiste Riëtte Olthof. Foto: aangeleverd

Makers fiIm I Don’t Wanna 
Dance in Filmtheater Velsen

De arthouse-parel I Don’t Wanna 
Dance is afgelopen week met 
lovende kritieken in de Nederlandse 
�lmtheaters in première gegaan (Vier 
sterren in Trouw, de Volkskrant, VPRO 
Cinema, De Telegraaf en het AD). 
Filmtheater Velsen mag regisseur 
Flynn von Kleist en hoofdrolspeler 
Yfendo van Praag op zaterdag 19 juni 
om 17.00 uur ontvangen in de �lm-
zaal voor een Q&A met het publiek. 
I Don’t Wanna Dance is een urgente, 
energieke en meeslepende drama-
�lm, gebaseerd op een waargebeurd 
verhaal én verteld en gespeeld door 
de jongen die het zelf meemaakte. 
De inmiddels zeventienjarige Yfendo 

van Praag werkte nauw samen met 
regisseur Von Kleiss om zijn eigen 
levensverhaal in �lm te verwerken. 
Hij speelt Joey, een jongen van vijf-
tien die moet besluiten of hij uit de 
destructieve dans met zijn moeder 
stapt of bij haar blijft, ten koste van 
zijn eigen geluk.
Na de vertoning van 17.00 uur gaan 
de acteur en regisseur met het 
publiek in gesprek over de �lm, het 
persoonlijke maakproces en de 
intieme emoties die er aan de �lm 
ten grondslag liggen. 

Kaarten zijn te koop via www.�lm-
theatervelsen.nl.

Velsen - Zaterdag 19 juni geven regisseur Flynn von Kleist en Yfendo van 
Praag een Q&A voor het publiek.

De �lm krijgt lovende kritieken in de pers. Foto: aangeleverd

Sterren en harten met namen van mensen die aan kanker stierven. 
Foto: aangeleverd
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IJmuiden - Vorige week hebben de 
groepen 7 en 8 van het Kompas West 
Bovenbouw Masterclasses gevolgd 
in ‘discussiëren kun je leren’. Alle 
groepen hebben hier drie lessen over 
gevolgd met als thema geld. Er zijn 
allerlei onderwerpen voorbij 
gekomen, waarbij de leerlingen 
steeds beter in discussie met elkaar 
gingen. Uiteindelijk leidde dit vaak 
tot een consensus. 
Geld is een onderwerp wat eigenlijk 
te weinig besproken wordt met 

kinderen. Hoe denken ze over twee-
dehands spullen? Aan welke spullen 
hechten ze veel waarde? Is het 
belangrijk om in dure kleding te 
lopen? Spaar je je geld of geef je juist 
dingen uit? En zo kwam er van alles 
voorbij. 
 
Als afsluiter kwam wethouder Mari-
anne Steijn in groep 7B het laatste 
debat bijwonen. Dit debat ging ook 
over wat kinderen moesten doen als 
ze bepaalde dingen niet kunnen 

betalen. De leerlingen hebben een 
aantal mooie adviezen meegegeven 
aan de wethouder. De wethouder gaf 
aan het belangrijk te vinden dat er 
meer gesprekken over geld komen, 
zodat kinderen er ook meer van 
weten en beter over kunnen praten. 
De gemeente is er voor alle kinderen 
en dus ook voor kinderen die het iets 
minder hebben, maar dan is het wel 
belangrijk dat dit bespreekbaar is. 

Het was een mooi gesprek.

Leerlingen Kompas volgen 
masterclass discussiëren

Als afsluiter kwam wethouder Marianne Steijn in groep 7B het laatste debat bijwonen. Foto: aangeleverd

Santpoort-Noord - Natuurlijk is de 
Dorpskerk aan de Burgemeester 
Enschedélaan 65 in Santpoort elke 
zondagochtend open, dat spreekt 
voor een kerk natuurlijk vanzelf, het 
kan gelukkig ook weer. Maar ook elke 
zaterdagochtend van 10.00 tot 12.00 
uur is de Dorpskerk open. Voor 
iedereen die zomaar binnen wil 

lopen. Om rond te kijken en de 
prachtige gebrandschilderde ramen 
te bewonderen. Of misschien een 
kaarsje op te steken in het stiltecen-
trum. Of om gewoon stil te zitten en 
wellicht tot rust te komen. Het kan en 
mag allemaal.
Wilt u meer weten, kijk dan op www.
dorpskerksantpoort.nl.

Dorpskerk ook zaterdag open
Een foto van de Dorpskerk, gemaakt met een drone. Foto: aangeleverd

Velserbroek - Deze week is na Sant-
poort-Noord, ook in Velserbroek aan 
de Aletta Jacobsstraat een afhaalau-
tomaat van de apotheek Velserbroek 
beschikbaar. Hij werkt 24 uur per 
dag, dus ook gedurende openings-
uren van de apotheek. Mensen 
kunnen hun medicatie met een code 
afhalen. Overigens is pinnen niet 
mogelijk. Alle medicatie, behalve 
koelkastmedicatie, is via de automaat 
af te halen. Dus alles wat door huis-
artsen wordt voorgeschreven, zoals 
antibiotica voor urineweginfecties, 
kunnen in de automaat. Zij zijn dan 
zeer snel beschikbaar voor degene 
die het nodig heeft. Deze zondag 
was de automaat leeg. Of het deurtje 
hufterproof is, gaan we zien. Naast 
de automaat staat trouwens een rose 
kinder�etsje, die al een aantal weken 
door de wijk zwerft. Ook al af te 
halen door de rechthebbende eige-
naar. Foto: Arita Immerzeel

Afhaalautomaat voor medicatie 
nu ook in Velserbroek

Velserbroek - Bewoners rond de 
Westbroekerplas ervaren overlast 
van groepen jongeren die daar ’s 
avonds bijeenkomen. Tot laat in de 
avond vertoeven ze, nu de tempera-
turen �ink zijn gestegen, rond het 
strandje, waar ze vaak veel rommel 
achterlaten. Volgens een buurtbe-
woner wordt er ook vaak zwaar vuur-
werk afgestoken, meestal laat in de 
avond. Ze hebben wijkwethouder 
Floor Bal hierop geattendeerd. 
Ook burgemeester Frank Dales, 
verantwoordelijk voor de openbare 
orde en veiligheid, heeft vanuit zijn 
functie in beeld wat er bij de West-
broekerplas gebeurt. Hij reageert: 
,,Binnenkort hebben medewerkers 
van de gemeente een gesprek met 
enkele omwonenden over de over-
last, samen met handhaving en de 
politie. Met het zomerweer nemen 
de meldingen toe, we nemen deze 
locatie daarom met extra aandacht 
mee in de rondes van onze handha-

vers en speci�ek onze jeugdboa’s. Zij 
zijn dagelijks in gesprek met 
jongeren in Velserbroek. Dat jonge 
mensen samenkomen is begrijpelijk. 
Dat moet uiteraard kunnen, maar wel 
veilig binnen de coronaregels en 
zonder dat overlast ontstaat. In de 
gesprekken met jongeren gaat het er 
over hoe we dat kunnen bereiken.’’ 
Vanuit het jongerenwerk van de 
gemeente Velsen worden in de 
zomerperiode veel activiteiten geor-
ganiseerd. Hierop zullen de jongeren 
gewezen worden. 

Het is in eerste instantie niet de 
bedoeling om de jongeren op de 
bon te slingeren, maar Dales wijst 
erop dat dit wel een instrument is dat 
men ter beschikking heeft. ,,Is een 
boete aan de orde, dan betrekken we 
ook de ouders erbij. We wijzen 
ouders en hun kinderen dan ook op 
mogelijkheden die er zijn om onder-
steuning te krijgen.”

Overlast door jongeren rond 
Westbroekerplas

COLUMN FRITS RIJPERMAN

Aan de muur van mijn tienerkamer hing een bamboe-
�uit. Eerst gewoon voor de sier, maar ik kon er al snel 
wat geluid uit krijgen en ontdekte dat ik er zelfs tegelij-
kertijd gitaar bij kon spelen. Met rechts rammelde ik op 
de gitaar, met mijn linkerhand bespeelde ik het blaasin-
strumentje. Eigenlijk best goed, bedacht ik in mijn 
kinderlijke overmoed. Ik besloot zelfs klaar te zijn voor 
de grote doorbraak: De eerste klassenavond van de 
brugklas. Heldhaftig gaf ik me op bij klassenvoorzitter 
Jeroen Planting voor een solo-optreden met mijn 
snaar- en �uitact. 
In het verenigingsgebouw van de Bethlehemkerk aan 
de Radarstraat zou het feestje gehouden worden. Voor 
de ramen achter de vitrages hingen verkiezingsposters 
van de ARP en de CHU. In dit christelijk bolwerk was het 
tevergeefs zoeken naar dat bloedstollende ontwape-
nende PSP-a�che. De stoelen stonden in een kring 
opgesteld. Eerst werden er moppen verteld, korte sket-
ches opgevoerd en was er een muziekquiz. Allemaal 
onder toezicht van klassenleraar meneer van Schaik. Na 
mijn one-man-band-act klapten mijn klasgenootjes 
weliswaar welwillend, maar ik deed een pijnlijke 
ontdekking; op deze manier in je eentje een band na 
doen klinkt niet bepaald als Focus. 
Wist ik toen maar van het bestaan van de kazoo, want 
zoiets simpels en spotgoedkoop, had ik direct ingeruild 
voor dat valse �uitje. De kazoo ziet eruit als een plastic 
duikbootje. Het klinkt als het neuriën tegen een vloei-
papiertje op een kammetje. ‘Humming’, zegt Tracy 
Newman op YouTube, als ze daar uitlegt wat ze gaat 
bespelen. Ze mimet komisch in de camera als ze de 
jazzy ‘blue note’ toetert. San Francisco Bay Blues speelt 
ze. Een echte klassieker die ook Eric Clapton op zijn 

live-cd Unplugged speelt. Er ontstaat meteen een fees-
telijke sfeer, best lekker na zo’n zwaar nummer als Tears 
in Heaven.
Je moet voor de kazoo zuiver kunnen neuriën, maar 
dan is het ook wel een erg makkelijk te bespelen instru-
ment. Zingen en kazoo tegelijk spelen is niet erg mooi. 
Alleen Paolo Conte kan het, bij wijze van ‘circusact’ of 
cabaret. Van een klasgenoot kreeg ik een kazootje en 
heb er een tijdje op gespeeld. Om te voorkomen dat bij 
het blazen de kazoo plots tussen je lippen vandaan 
�oept, kan je hem het beste in een nekbandhouder 
klemmen. Daar had ik geen idee van en beet het instru-
mentje vast tussen mijn voortanden. Het mondstuk 
raakte beschadigd en zag er afgekloven uit. Niet echt 
stoer. Met lullig klinkend speelgoed indruk maken op 
mijn klasgenoten, het lukte mij niet. Ik kapte rigoureus 
met de kazoo en ruilde ‘m in voor de mondharmonica, 
die ik vastklikte in mijn net ontdekte nekbandhouder. 
Nu werd het serieus. De haven van IJmuiden transfor-
meerde in de haven van Los Angeles, in California Drea-
ming. De Heerenduinen in Laurel Canyon. Het vereni-
gingsgebouwtje van de Bethlehemkerk werd een 
Room to Move en ik was voor even John Mayall. 
Alle nummers die in de columns voorkomen kan je 
natuurlijk googelen, maar zijn ook op mijn Spotify 
afspeellijst te vinden. Check  Jutter listed van Frits 
Rijperman 

De kazoo van Eric Clapton

IJmuidenaar Frits Rijperman droomde ervan om 
stergitarist te worden. Hij is teamleider in een 
zorginstelling geworden en speelt voor de lol 
trompet in een jazzband. Hij schrijft regelmatig een 
column met een eigen illustratie over oude trends 
en nieuwe hypes in de moderne muziek.
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Onderzoek naar de houtsoorten en 
-bewerking laat zien hoe werd omge-
gaan met de bossen in de omgeving, 
met houtimport en welke ambachten 
in het fort werden bedreven. Kleine 
houten schoenzolen wijzen op de 
aanwezigheid van vrouwen en 
kinderen. Gebruiksvoorwerpen van 
geïmporteerd en lokaal hout blijken 
in het fort zelf te zijn gemaakt en 

daarnaast lijken complete houten 
meubelstukken te zijn geïmporteerd. 
Blijkbaar was men zelfs tot in de 
verste uithoek van het Romeinse rijk 
voorzien van luxe en comfort.
 
Het Romeinse fort Velsen ligt ten 
noorden van de noordelijke verdedi-
gingslinie van de Romeinse grens 
(Limes). Tussen 1972 en 1994 zijn er 
een legerkamp en een haven opge-
graven, waarbij talrijke houten voor-
werpen aan het licht kwamen. De 
vondsten zijn van militaire aard maar 
ook voor dagelijks gebruik, uiteenlo-
pend van schrijfplankjes, tentha-
ringen, sloten, sleutels, vaatwerk en 
gereedschap tot wapens, visgerei en 
meubelonderdelen. Dit materiaal 
bevindt zich thans in het Rijksmu-
seum van Oudheden en in het 
Provinciaal Depot van Noord-
Holland. Onder meer houten schrijf-
plankjes en een inktpotje staan in het 
museum opgesteld op de afdeling 

Nederland in de Romeinse tijd.
 
Staf van een centurio
Opmerkelijk zijn twee uit wijnstok 
gesneden staven met een bewerkt 
knopachtig uiteinde. Zo’n staf was 
een militair embleem en behoorde 
toe aan een centurio, de hoogste 
o�cier van het legioen. Voor zover 
bekend zijn dit de eerste voor-
beelden die bij een opgraving zijn 
teruggevonden – het bestaan van 
een centurionstaf van wijnstok is 
verder alleen bekend uit historische 
bronnen en van afbeeldingen.
De vele houten tentharingen doen 
vermoeden dat het fort een belang-
rijke functie had voor tijdelijke 
kampementen. Het grote aantal 
meubelstukken zoals bedden, 
banken, stoelen en kasten getuigen 
van enig comfort in het fort. Er zijn 
ook houten gereedschappen 
gevonden om mee te spinnen en 
weven.

Onderzoek
De houten vondsten uit Velsen bleven 
in de natte bodem van Noord-Holland 
goed bewaard. Voor dit nieuwe onder-
zoek namen houtexpert zo’n 2500 
voorwerpen onder de loep. Naast het 
maken van inventarisaties en beschrij-
vingen, identi�ceerden ze de hout-
soorten. De houtnerven en -vaten zijn 
in de eeuwen onder de grond donker 
verkleurd en met het blote oog niet 
meer zichtbaar. Daarom is een micro-
scoop gebruikt, met een vergroting 
van wel 400 keer. Een deel van het 
meubilair blijkt ter plaatse gemaakt 
van lokale houtsoorten zoals essen en 
elzen, en er zijn voorbeelden van luxe 
import-houtsoorten. Ook is onder-
zocht welk deel van de boom is 
gebruikt (stam, tak of wortel), en zijn 
bewerkingssporen bestudeerd om te 
weten te komen hoe een voorwerp is 
gemaakt en welk gereedschap is 
gebruikt. Kommen, schalen en bekers 

blijken met een draaibank te zijn 
vervaardigd, of zijn uitgesneden met 
een dissel of mes. Het gebruik van een 
draaibank in Velsen zou het vroegste 
voorbeeld zijn van houtdraaien dat tot 
nu toe in Nederland is 
teruggevonden.

Velsen - Romeinse houten schrijfplankjes, tentharingen, sleutels, wapens en meubelonderdelen: de 2500 
houten vondsten uit het Romeinse fort Velsen 1 zijn uniek. Niet alleen vanwege de grote hoeveelheid, maar ook 
om de goede conservering, grote variatie en vroege datering aan het begin van de jaartelling. In opdracht van 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is al dit materiaal opnieuw onderzocht, samen met foto’s, teke-
ningen en beschrijvingen die zijn gemaakt tijdens de opgravingen tussen 1972 en 1994. Dat leverde veel infor-
matie op over houtsoorten en -bewerking, het reilen en zeilen in en rond het fort, bevoorrading en bewoners.

Hout van Romeins legerkamp Velsen onder de loep

De opgravingen in het fort, dat lag waar de auto’s nu ongeveer de Wijkertunnel in rijden, vonden plaats tusssen 1972 en 1994. 
Alle foto’s: aangeleverd door Rijksmuseum van Oudheden

De vele houten tentharingen doen 
vermoeden dat het fort een 
belangrijke functie had voor tijdelijke 
kampementen

Een houten kommetje. Deze ton vond men bij de opgravingen.

Tot en met 2 juni 2021 waren er 
141.016 inwoners uit GGD-regio 
Kennemerland gevaccineerd. Vorige 
week (3 t/m 9 juni) zijn daarbovenop 
ongeveer 34.411 inwoners gevacci-
neerd. Dit betekent dat op 9 juni 
rond de 175.427 (31.899 per 100.000 
inwoners) inwoners uit GGD-regio 
Kennemerland gevaccineerd waren 
met tenminste 1 prik.
 
Vaccineren dak- en thuislozen
De afgelopen twee weken heeft GGD 
Kennemerland dak- en thuislozen in 

de regio gevaccineerd. Cijfers en 
informatie daarover worden 
komende week gepresenteerd. 
 
Wekelijkse cijfers 
Van 3 tot en met 9 juni waren er in 
Kennemerland 305 nieuwe besmet-
tingen (55 per 100.000 inwoners). Dit 
zijn er 191 minder dan de week 
ervoor.

Van 3 tot en met 9 juni zijn er 6.925 
testen afgenomen door GGD Kenne-
merland. Dit zijn er 980 minder dan 

de week ervoor (7.905).

Inwoners uit de regio Kennemerland 
kunnen zich laten testen in Haarlem, 
Beverwijk en bij P4 Lang Parkeren 
Schiphol. Een mobiele testbus staat 
tenslotte in wisselende gemeenten. 
Sinds mei staat in Haarlem bij de 
Kathedrale Basiliek St. Bavo aan het 
Jos Cuypersplein een mobiele testlo-
catie waar mensen ook zonder 
afspraak terecht kunnen voor een 
test.

Eind juni keuzemogelijkheid voor 
Janssen-vaccin van start
In de week van 21 juni kunnen alle 
18-plussers zich bij de GGD’en 
melden voor een afspraak met het 
Janssen-vaccin. 

Het Janssen-vaccin is een veilig en 
e�ectief vaccin, met als praktisch 
voordeel dat één prik voldoende is 
om volledig gevaccineerd te zijn. 
Daarom wil minister De Jonge van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
het vaccin aanbieden aan elke 
volwassene die dat wil. 

Mensen die al een afspraak hebben 
staan voor vaccinatie met een ander 
vaccin maar toch Janssen willen 
kunnen ook bellen naar een speciaal 
nummer van GGD GHOR Nederland 
en hun afspraak omzetten naar één 
prik met het Janssen-vaccin.  

Het vrijwillig vaccineren met Janssen 
start in de week van 21 juni, omdat er 
vanaf dan landelijk circa 75 duizend 

Janssen-vaccins beschikbaar zijn. In 
de week erna zijn dit er, afhankelijk 
van de leveringen 125 duizend. 

Geïnteresseerden kunnen bellen met 
een speciaal telefoonnummer van 
GGD GHOR Nederland om een 
afspraak te maken voor vaccinatie 
met het Janssen-vaccin. Zij kunnen 
dan ofwel direct een afspraak maken, 
ofwel in een wachtrij worden 
geplaatst zodat zij op een later 
moment na een sms-alert alsnog een 
afspraak kunnen maken. 

In de regio Kennemerland wordt op 
de vaccinatielocatie bij Schiphol met 
Janssen gevaccineerd. Nadere prakti-
sche details worden later bekend 
gemaakt. 

Voortgang vaccinaties en wekelijkse cijfers Covid in de regio
Regio - Iedere vrijdag informeert de GGD Kennemerland de media over de 
actuele feiten betre�ende het coronavirus in onze regio. Deze week aandacht 
voor het vaccinatietraject, de wekelijkse cijfers, de keuzemogelijkheid voor 
Janssen-vaccin en het vaccineren dak- en thuislozen
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Regio - In samenwerking met Stich-
ting Oer-IJ organiseert Bibliotheek 
IJmond-Noord een aantal �ets-
tochten onder leiding van enthousi-
aste Oer-IJ-gidsen. Deze �etstochten 
leiden langs verschillenden aspecten 
van het Oer-IJ-gebied, waarbij de 
gids zal wijzen op de speci�eke 
kenmerken van het Oer-IJ-landschap. 
De �etstochten vinden plaats op 23 
juni, 9 en 14 juli, 25 augustus, 1, 8, 15 

en 22 september. Kijk op de website 
voor de aanvangstijd en het start-
punt. Er kunnen maximaal tien 
personen mee per �etstocht 
(minimum leeftijd 12 jaar). De 
afstand is tussen de 15 en 20 kilo-
meter, de duur 2½ tot 3 uur. 

Via www.bibliotheekijmondnoord.nl 
kunnen belangstellenden zich 
aanmelden voor deelname.

Fietstochten door Oer-IJ-gebied

De Dije bij Uitgeest. Foto: Tom Kisjes

A�eiding
Jongeren hebben een grotere kans 
op ongelukken in het verkeer dan de 
gemiddelde Nederlander. A�eiding, 
zoals appen en muziek luisteren op 
de �ets, is een probleem. Nu de 
scholen weer opengaan en we lang-
zaam teruggaan naar de situatie vóór 
corona, zullen er meer scholieren op 
de weg zijn. Hoe zorg je er nu voor 
dat jongeren zich bewust zijn van 
hun gedrag in het verkeer? 
Gemeenten, stichtingen en vereni-
gingen hebben daarom subsidie 

ontvangen van de provincie Noord-
Holland. Dit budget kunnen ze 
gebruiken om lessen voor veilig 
verkeersgedrag aan te bieden op het 
basis- en voortgezet onderwijs.

Voorbeelden
In het project ‘Go Safe zonder a�ei-
ding VR’ worden scholieren meege-
nomen in de wereld van a�eiding in 
het verkeer. Het doel is om de scho-
lieren te motiveren om de juiste 
keuze te maken voor het meest veilig 
gedrag in het verkeer. Het lespakket 

‘Split the Risk!’ maakt scholieren 
bewust van risicogedrag en de 
gevolgen hiervan in het verkeer. Dit 
gebeurt aan de hand van experi-
menten en �lmpjes van relevante 
situaties.

Subsidieregeling
De provincie Noord-Holland heeft 
een taak in het verbeteren van de 
verkeersveiligheid. Uit onderzoek is 
gebleken dat voorlichting aan 
jongeren over verkeersregels en 
gevaarlijke verkeerssituaties e�ect 
heeft. De provincie Noord-Holland 
stelt daarom ieder najaar de subsi-
dieregeling voor verkeerseducatie 
open voor projecten die een bijdrage 
leveren aan de verkeersveiligheid 
van jongeren. Tot in februari konden 
stichtingen, verenigingen en 
gemeenten subsidie aanvragen voor 
het daaropvolgende schooljaar.

Regio - De provincie Noord-Holland betaalt 1,3 miljoen euro mee aan 
verkeerslessen op Noord-Hollandse scholen. Met name pubers laten zich 
makkelijk a�eiden door hun mobieltjes. Daarmee brengen ze zichzelf en 
andere verkeersdeelnemers onbedoeld in gevaar. De meeste verkeers-
lessen richten zich dan ook op bewustwording van hun gedrag. De 
provincie stelt ieder jaar subsidie beschikbaar voor gemeenten en 
private instellingen om verkeerslessen te kunnen aanbieden.

Verkeerslessen voor veiliger 
verkeersgedrag pubers

Pubers zijn sneller afgeleid en lopen daardoor een grotere kans op ongelukken. Foto: Provincie Noord-Holland

Dit jaar valt Burendag op 25 
september. Ook bij deze editie staan 
gezondheid en veiligheid voorop. 
Met de huidige versoepelingen in 
het achterhoofd hopen de organisa-
toren echter dat Burendag dit jaar 
weer zoveel mogelijk als vanouds 
samen met elkaar gevierd kan 
worden. Burendag is ontstaan vanuit 
de gedachte dat buurten gezelliger, 
socialer en veiliger worden als buren 
elkaar kennen. Nu we door de coron-
acrisis nog meer tijd in onze eigen 
buurt doorbrengen dan voorheen, is 
dat nog belangrijker geworden. 
Burendag biedt iedereen in Neder-
land een mooie gelegenheid om op 
een laagdrempelige manier in 
contact te komen met hun buren. Zo 
kan iedereen ontdekken wie er in zijn 
of haar buurt woont en wordt tijdens 
Burendag vaak de basis gelegd voor 
nieuwe contacten. Zo kan één dag 
een e�ect hebben dat veel langer 
duurt.

Duizenden buurten
In 2006 organiseerde Douwe Egberts 
de eerste editie van Burendag met 
300.000 deelnemers, waarna het 
Oranje Fonds als medeorganisator in 

2008 aansloot. Inmiddels doen er 
jaarlijks duizenden buurten mee. 
Buren kunnen via Burendag.nl een 
aanvraag bij het Oranje Fonds 
indienen voor een �nanciële bijdrage 
van maximaal vierhonderd euro voor 
hun Burendagactiviteiten. Om hier-
voor in aanmerking te komen moet 
de activiteit aan bepaalde voor-
waarden voldoen. Deze zijn op 
Burendag.nl te vinden.

Regio - De inschrijving voor Burendag 2021 ging begin deze week van 
start. Vanaf nu kan iedereen die zijn buren beter wil leren kennen via 
Burendag.nl een activiteit aanmelden. Voor de zestiende keer organi-
seren Douwe Egberts en het Oranje Fonds deze dag om ervoor te zorgen 
dat buurten socialer en veiliger worden.

Aanmelding Burendag van start

Dit jaar valt Burendag op 25 september. Foto: aangeleverd

Regio - Als u borstkanker heeft of 
heeft gehad, zijn er verschillende 
medische hulpmiddelen die u kunt 
gebruiken. Zoals uitwendige 
protheses voor na een borstampu-
tatie. Er is veel aanbod en de Borst-
kankervereniging (BVN) kan u helpen 
bij het maken van keuzes. Ervarings-
deskundige prothesevoorlichters 
vertellen u over het dragen van een 
prothese en over de mogelijkheden 
en verschillen tussen protheses.

Een individueel gesprek 
Tijdens een telefoongesprek geeft 
een medewerker van de borstkanker-
vereniging u informatie over verschil-
lende soorten borstprotheses of 
(deel)prothese, tips over het gebruik, 
waar u borstprotheses kunt kopen, 

enz. Ook kan zij advies geven over 
het aanscha�en van bijpassende 
lingerie en/of badpak.

Aanmelden 
Er wordt gewerkt op afspraak. 
Daarom is het nodig dat u zich 
opgeeft voor dit gesprek. Belt u hier-
voor de afdeling patiëntenvoorlich-
ting op nummer (023) 224 2060 of 
stuur een e-mail naar patientenvoor-
lichting@spaarnegasthuis.nl. De 
medewerker patiëntenvoorlichting 
brengt u in contact met de 
prothesevoorlichter.

Meer informatie vindt u op de 
website van de BVN www.bvn.nl 
Soorten hulpmiddelen | Borstkanker-
vereniging Nederland

Voorlichting over borstprotheses

Regio - De Flowertown Jazzband 
opent de Openlucht Concertserie  
voor de zomer van 2021  op 20 juni 
in de tuin van Cultuur Centrum 
Stompe Toren, Kerkweg 26 in Spaarn-
woude. De Flowertown speelt al 

jaren in de zelfde bezetting en ging 
in het verleden op tournee door 
Spanje, Zimbawe, Engeland en India.
Het swingende zestal speelt in de  
New Orleans traditie.
Aanvang: 14.00 uur.

Een middag in New Orleans
De Flowertown Jazzband. Foto: aangeleverd



  Maak kans op een fantastisch 
verwenpakket van DA Ritskes 
Frans Naereboutstraat 66 in 

IJmuiden

Puzzel mee en maak kans op een fantastisch verwenpakket van DA Ritskes
Mail de oplossing voor woensdag 21 juni naar: puzzel@jutter.nl vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnummer. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

4 84 42 8 59 49 65 62 27 20 33 74

1 47 36 26 57 83 34 54 43 70 86 21 25

KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. schrijver van Turks fruit; 7. Nederlandstalige
Belg; 12. Duitse tv-zender (afk.); 13. rivier in Frankrijk; 14. deel
van een huis; 15. oosterlengte (afk.); 17. ploegsnede; 19.
oevergewas; 21. insect; 22. hoogste dakrand; 24. huishoude-
lijk apparaat; 27. borstbeen; 28. deurbel; 30. aangesloten bij
een vereniging; 31. duw of por; 32. frisdrank; 33. Russisch
ruimtestation; 35. zwaarlijvig (dik); 37. afgemat; 38. uitbouw
aan een voorgevel; 41. waardeloze lap; 42. denksport; 44.
uurwerk; 46. militair hoofddeksel; 47. hoes of foedraal; 48.
Eftelingfiguur; 49. interkerkelijke omroep Nederland (afk.); 50.
vangwerktuig; 52. deel van gelaat; 54. uurwerk met alarmbel;
56. vurige bewonderaar; 58. nevelig; 61. plechtige belofte; 62.
sieraad; 64. aanduiding op vrachtwagens (afk.); 65. hemelli-
chaam; 67. op grote afstand; 68. onnozel persoon; 70. zwem-
vogel; 72. mondstuk van een paard; 73. gewrichtsaandoening;
76. deodorant (afk.); 77. oude lengtemaat; 78. handschoen
zonder vingers; 79. rijgsnoer; 81. landbouwwerktuig; 82. niet
wild; 83. dopheide; 84. deel van een voetbalschoen; 86. her-
tensoort; 87. houten schoenen.

Verticaal  1. melk die gestremd is; 2. laag water (afk.); 3. kin-
derdagverblijf (afk.); 4. god van de liefde; 5. ranzig en vies; 6.
portie opgewarmd eten; 7. fietsversnelling; 8. bloedvat; 9. niet
glanzend; 10. persoonlijk voornaamwoord; 11. speeltuinattri-
buut; 16. paleis in Apeldoorn; 18. commerciële omroep (afk.);
20. een weinig; 21. lichaamsdeel; 23. weerinstituut (afk.); 25.
behaagziek; 26. metaal; 27. aanzien (eer); 29. opvliegend
iemand; 32. makelaarsprovisie; 34. opstootje; 36. slecht mens
(overtreder); 37. pasvorm; 39. pleziertochtje; 40. lang en smal
tapijt; 42. zuurdeeg; 43. Japanse emoticon; 45. toiletartikel;
46. vrouwtjeskip; 51. zuinige verlichting; 53. afwezig (niet
thuis); 54. roofdier; 55. bouwloods; 56. Amerikaanse boerderij;
57. vogelverblijf; 59. pas of schrede; 60. oogluikend toestaan;
62. jong kind; 63. langslaper; 66. duivenhok; 67. heidemeertje;
69. soort dakbedekking; 71. ontkenning; 73. Turkse drank; 74.
vrouwelijk dier; 75. licht roeivaartuig; 78. doorwaadbare plaats;
80. rekenopgave; 82. met name (afk.); 85. per persoon (afk.).
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Loterij
Om kans te maken op dit felbe-
geerde plekje heeft Telstar een loterij 
georganiseerd. Een loterij met als 
doel geld op te halen voor suppor-
tersfaciliteiten binnen het BUKO 
Stadion en voor Stichting Durf te 
Dromen en Spieren voor Spieren. Jij 
ziet jezelf al zitten naast Louis, of ga 
je toch liever voor één van de andere 
prachtige prijzen? Wat te denken van 
kaarten voor de Grand Prix in Zand-
voort, een PS5 pakket, een compleet 
verzorgd tenue van Robey voor jouw 

team of een JBL Link 500 speaker? 
Het is een kleine greep uit de meer 
dan 163 fantastische prijzen!

Jij kunt voor €2,63 per lot deel-
nemen. Je koopt jouw lot via www.
louismoetwinnen.nl. 
Daarmee maak je kans op fantasti-
sche prijzen en je steunt geweldige 
doelen!
 
Stiching Durf te Dromen helpt 
jongeren uit Overvecht hun dromen 
waar te maken en is opgericht door 

voetballer Redouan El Yaakoubi die 
de laatste twee seizoenen voor 
Telstar uitkwam. Redouan El Yaak-
oubi uit Utrecht gelooft niet dat 
jongeren uit achterstandswijken 
minder intelligent of talentvol zijn. 
Daarom richtte hij de stichting ‘Durf 
te Dromen’ op, waar hij jongeren uit 
Overvecht, en daarbuiten, helpt met 
hun talentontwikkeling.
 
Er zijn 20.000 kinderen in Nederland 
met een zeldzame spierziekte. Dat is 
ruim zes keer een vol BUKO Stadion. 
Spieren voor Spieren heeft als missie 
om alle spierziekten bij kinderen te 
verslaan. Het geld wordt besteed aan 
wetenschappelijk onderzoek, snelle 
diagnose, de beste behandeling en 
innovatieve zorg in onder andere het 
Spieren voor Spieren Kindercentrum 
van het UMC Utrecht.

Telstar en de familie van Gaal hebben 
daarom besloten de opbrengst van elk 
zesde lot van jouw bestelling beschik-
baar te stellen aan Stichting Durf te 
Dromen en Spieren voor Spieren!

Doe mee!

Via www.louismoetwinnen.nl ben jij 
straks de trotse eigenaar van een 
aantal loten!

Velsen - Het gaat gebeuren. Niemand minder dan Louis van Gaal zal 
komend seizoen als trainer terugkeren op de Nederlandse velden. Hij zal 
éénmalig als trainer/coach van de Witte Leeuwen tijdens een wedstrijd in 
de Keuken Kampioen Divisie plaatsnemen op de bank. En jij kunt zijn 
assistent zijn! Daar zit je dan, naast de man die de Champions League 
gewonnen heeft, de UEFA Cup, Oranje naar de halve �nale wist te 
loodsen, en diverse landskampioenschappen meemaakte.

Louis van Gaal keert terug op Sportpark 
Schoonenberg, wie wordt zijn assistent?

Op https://we.tl/t-ZSPhbkv9Ea is een �lmpje te zien waarop Louis van Gaal te zien is 
op Schoonenberg. Beeld: aangeleverd






