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Velsen - Voordat deze krant bij de 
inwoners op de mat valt, is er heel 
wat werk verricht. We zijn op zoek 
naar een allround redacteur, die de 
nieuwe spin in het web gaat worden 
en de verantwoordelijkheid krijgt 
over de samenstelling van onze 
nieuwspagina’s. Ben je goed op de 
hoogte van wat er speelt in de 
gemeente Velsen? Weet je het 
nieuws op journalistiek verant-
woorde wijze in correct Nederlands 
te verwoorden? Ben je �exibel en 
kun je snel schakelen? Dan ben jij 
misschien wel degene die wij 
zoeken! In verband met het bereiken 
van de pensioengerechtigde leeftijd 

nemen we later dit jaar afscheid van 
de huidige redacteur. Als haar 
opvolger controleer en redigeer je de 
binnenkomende teksten en schrijf je 
ook zelf artikelen. Je plaatst de 
teksten online en deelt ze in op een 
pagina in onze krant. Een vlotte 
schrijfstijl en secure werkwijze zijn 
hierbij van essentieel belang. De 
werktijden zijn in overleg en kunnen 
variëren. In verband met de deadline 
van onze krant ligt het zwaartepunt 
doorgaans op de maandag en 
dinsdag. Het gaat om een baan voor 
ongeveer 25 uur per week. Interesse? 
Reageer naar service@jutter.nl met je 
cv en motivatie.

Word jij onze nieuwe 
redactionele duizendpoot…?

Door Raimond Bos

Het eerste vaatje Hollandse Nieuwe 
wordt traditioneel in Scheveningen 
geveild en krijgt landelijk altijd veel 
aandacht. Op ludieke wijze wordt 
sinds jaar en dag het tweede vaatje 
bij brasserie-restaurant De IJmond 
geveild. Dat levert sowieso een 
oergezellige receptie op, waar de top 
van het IJmuidense bedrijfsleven 
elkaar ontmoet. En natuurlijk een 
substantieel bedrag voor het goede 
doel. Dit jaar was Stichting Kinderen 
Kankervrij (KiKa) de ontvanger van 
de veilingopbrengst. Terwijl de 
schalen met Hollandse Nieuwe rond-
gingen, was het wachten dinsdag-
middag op de komst van de te veilen 
haring. Het bleek per helikopter 
onderweg te zijn naar IJmuiden. 
Klokslag 17.00 uur landde de heli-
kopter, geregeld door plaatselijke 
ondernemer Henk van der Valk, op 
het parkeerterrein bij het horecabe-
drijf. Aan boord Judith Nieborg met 
het felbegeerde tweede vaatje 
Hollandse Nieuwe.

Veiling naar Amerikaans model
Ruim een half uur later opende 
veilingmeester Mieke van der Kolk de 
veiling naar Amerikaans model. Dat 

houdt in dat iedereen een bedrag 
naar keuze mag bieden, dat aan het 
totaal toegevoegd wordt. Degene 
die als laatste biedt, sleept het vaatje 
in de wacht. Wat aarzelend kwamen 
de biedingen op gang. Honderd euro 
hier, tweehonderdvijftig euro daar. 
Applaus weerklonk bij de eerste 
bieding van duizend euro. Na drie 
minuten bood Van der Kolk zelf ook 
mee: ,,Om het een beetje op gang te 
houden’’, legde ze uit. Eigenlijk zou 
de veiling een half uur duren, maar 
toen er in de laatste minuten voor 
het verstrijken van die tijdsduur nog 
substantiële bedragen aan het totaal 
toegevoegd werden, besloot men 
om het veilen nog wat te verlengen. 
Alles voor het goede doel! De alcohol 
deed intussen zijn werk, waardoor er 
soms op humoristische wijze 
geboden werd: ,,Ik bied tweehon-
derdvijftig euro voor elke ex-vrouw 
die ik heb.’’ Het bleek om drie exen te 
gaan.

Haring voor De Moerberg
Notaris Yvette Beumer en haar assis-
tente Gea hadden er een hele kluif 
aan om het overzicht te bewaren. Ze 
hielden echter het hoofd koel en 
noteerden nauwgezet door wie welk 
bedrag was geboden. Elke bieder 

moest ook meteen een handteke-
ning zetten, zodat er achteraf geen 
discussie kon ontstaan. Ruim een uur 
na de start van de veiling stond de 
teller op 43.000 euro. Dat bedrag 
schreef Judith op een grote cheque, 
die ze overhandigde aan Helen 
Walker en Kitty Mam, respectievelijk 
manager onderwijs en digital marke-
ting manager bij KiKa. Het tonnetje 
Hollandse Nieuwe ging naar Ben 
Vermeer en Jim Iskes. Vermeer liet 
weten: ,,Ik haal er drie uit voor mijn 
hond. De rest gaat naar De Moerberg 
(een woonzorgcentrum in IJmuiden, 
red.).’’

IJmuiden - Het was even spannend of de traditionele veiling van het 
tweede vaatje Hollandse Nieuwe bij brasserie-restaurant De IJmond wel 
van de grond zou komen. De coronacrisis heeft immers veel bedrijven 
zwaar getro�en en dat heeft ook gevolgen voor de mate waarin onderne-
mers geld beschikbaar hebben voor liefdadigheid. Gastvrouw Judith 
Nieborg hoopte dat de 20.000 euro gehaald zou worden, maar het werd 
uiteindelijk ruim het dubbele.

Veiling vaatje Hollandse Nieuwe 
brengt 43.000 euro op voor KiKa

Het overhandigen van de cheque. Achteraan Jim Iskes en Ben Vermeer, vooraan Helen Walker, Judith Nieborg en Kitty Mam. 
Foto: Bos Media Services
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Met de caravan 

op vakantie?
Laat uw banden 

controleren

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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Infopagina Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen in uw 
buurt? Abonneer u op de e-mailservice, download de app of 
bekijk de berichten online op www.overheid.nl/overuwbuurt 

Mededelingen

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

Kom zien, proeven, beleven, picknicken of laat je uitdagen voor een sportieve activiteit tijdens de 
Sport- en Cultuurmarkt op zaterdag 18 juni van 11.00 – 16.00 uur. Dans bijvoorbeeld lekker mee 
tijdens de clinic van D’N’D Dance of smash een balletje bij volleybalvereniging Smashing Velsen. 
Er is genoeg te beleven voor jong en oud op deze dag en iedereen is welkom. Kijk voor het hele pro-
gramma op  www.sportloketvelsen.nl/nieuws.

Diverse bodemvondsten ontdekt in de Velsense grond. 

Gratis fi nancieel advies bij BAAK 

BAAK (buurt, advies, administratie, kafé) 
is een inlooppunt in Velsen voor gratis on-
dersteuning en advies bij fi nanciële vragen. 
Ook inwoners zonder vragen zijn van harte 
welkom om buurtbewoners te ontmoeten.
De medewerkers van BAAK helpen onder 
andere bij het aanvragen van een toeslag 

of regeling. Ook helpen ze als u betalings-
achterstanden heeft, uw administratie 
wilt ordenen of als uw persoonlijke situ-
atie verandert (een nieuwe baan, scheiding, 
huwelijk, overlijden, inwonend kind dat 18 
wordt, ziekte) en dat gevolgen heeft voor 
uw fi nanciën. 
Het BAAK spreekuur vindt twee keer per 
week plaats.

•  Donderdag van 10.00 tot 13.00 uur. 
 Bibliotheek IJmuiden, 

Dudokplein 16 IJmuiden 
•  Vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur. 

Bibliotheek Velserbroek, 
Maan Bastion 476 Velserbroek

Meer informatie over BAAK vindt u op: 
www.socius-md.nl/diensten/baak

Senioren: bezoek het Reisloket

Op 17, 18 en 19 juni 2022 vinden voor de ze-
vende keer de Nationale Archeologiedagen 
plaats. Ook in Velsen wordt het verleden 
weer tot leven gewekt. Jong en oud kunnen 
zich laten verbazen met een kleine tentoon-
stelling over de recente opgravingen in de 
Lagersstraat in bibliotheek IJmuiden, een 
Romeinenspeurtocht in bibliotheek Velser-
broek en de mogelijkheid om bij de Ruïne van 
Brederode zelf te speuren naar archeologi-
sche schatten en je eigen vondsten te laten 
vaststellen. 

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

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

Het Reisloket is op maandag 27 juni van 
12.30 uur tot 16.30 in Bibliotheek Velsen 
(Dudokplein 16, 1971 EP IJmuiden).
Bij het Reisloket kunnen senioren gratis 
een probeerkaart a£ alen, waarmee u een 
dag lang in alle bussen van Connexxion in 
Noord-Holland kunt reizen. Leuk voor een 
dagje uit! 

Agenda van de raadsvergadering 
van 23 juni  

23 juni vanaf 19.30 uur

Sessie 1: Stand van zaken Tata Steel
De raad wordt geïnformeerd over de ontwik-
kelingen en de belangrijkste aandachts-
punten omtrent Tata Steel. Een belangrijk 
onderwerp daarbij is de overgang naar 
zogenaamd ‘groen staal’. Het hele proces om 
te komen tot de productie van groen staal is 
namelijk zeer complex.

Sessie 2: Invoeren Recycletarrief
Op 3 maart 2022 heeft de gemeenteraad de 
intentie uitgesproken om een recycletarief 
in te voeren door de afvalsto§ enhe  ̈  ng op 
te splitsen in een variabel tarief en een vast 
tarief.  Velsenaren betalen dan voor elke zak 
restafval die zij in de container doen. 
In deze sessie wordt het voorstel besproken 
om de hoeveel restafval van elk huishouden 
te registreren en dat via een vast en variabel 
recycle-tarief in de afvalsto§ enhe  ̈  ng te 
verwerken.

Sessie 3:Scenario’s voor jaarwisseling 
in Velsen 
Elk jaar laait de discussies over consumen-
tenvuurwerk tijdens de jaarwisseling weer 
op. Een aantal gemeenten heeft al besloten 
om de jaarwisseling anders te vieren dan in 
de traditionele vorm: met vuurwerkshows of 
(grotendeels) vuurwerkvrij.  Op 20 juni 2019 
sprak de raad met het college over het veilig 
en leuk houden van de toekomstige jaarwis-
selingen in Velsen. Die sessie gaf nog geen 
duidelijke richting. In deze sessie gaan de 
raadsleden met elkaar in gesprek over drie 
scenario’s: 
1. Het eerste scenario is de gemeente 
 (grotendeels) vuurwerkvrij verklaren. 
2. Het tweede is het organiseren van 
 vuurwerkshows/evenementen in drie 

dorpskernen. 
3. Het derde is de situatie laten zoals die nu 

is waarbij de landelijke lijn wordt gevolgd. 

Sessie 4: Maatschappelijke 
ontwikkeling en herijking jeugdhulp 
(vanaf 21.30 uur) 
Begin 2021 is gestart met de herijking van 
jeugdhulp Velsen. Daarin is een set van 

maatregelen uitgewerkt en uitgevoerd 
gericht op: 
• het tijdig leveren van goede zorg voor 

ouders en jeugdigen die hen helpt om zelf-
standig hun leven vorm te geven (normali-
seren);

• het bieden van hulp aan diegenen die het 
nodig hebben;

De maatregelen herijking jeugdhulp worden 
vanaf nu voortgezet binnen het reguliere 
werk en de inkoop jeugdhulp. Tijdens deze 
sessie wordt niet alleen informatie gegeven 
over de maatregelen uit het project herijking 
jeugdhulp, maar ook over de inzet op het 
gebied van bijvoorbeeld preventie en specia-
listische jeugdzorg. 

Reageren en inspreken bij de sessies:
Er kan worden ingesproken over de onder-
werpen van de sessies. Wilt u inspreken, dan 
kunt u zich tot donderdag 23 juni, 12.00 uur 
aanmelden via e-mail: gri  ̈  e@velsen.nl of 
via telefoon, 0255 567251.
Over de onderwerpen die op de agenda 
staan, kan tot donderdag 23 juni, 12.00 uur 
schriftelijk een reactie worden gegeven via 
de mail naar gri  ̈  e@velsen.nl. De raadsle-

den ontvangen uw reactie dan nog vóór de 
vergadering.  

Ga voor meer informatie over bovenstaande 
onderwerpen en stukken naar 
http://velsen.raadsinformatie.nl.

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

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

www.facebook.com/raadvanvelsen                                                         
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Het te ontwikkelen schip is een zoge-
noemde Short-Sea Vessel met een 
laadvermogen van ongeveer 5.000 
ton en zal het eerste schip van dit 
type zijn. De waterstof aangedreven 
scheepvaart bestaat op dit moment 
voornamelijk nog uit binnenvaart-
schepen en kleine veerboten; zowel 
hybride, deels op waterstof, als 
volledig varend op waterstof.
Cem Ugur, Hoofd Chartering en 
Operatie, Tata Steel: ,,Wij willen op alle 
fronten een duurzaam bedrijf zijn. Dat 
betekent niet alleen dat we in de 

toekomst groen staal gaan maken 
met behulp van waterstof, tegelijker-
tijd kijken we ook hoe we waterstof 
nog meer kunnen inzetten. Bijvoor-
beeld om onze logistiek te verduur-
zamen. We zetten daarom ook in op 
groene schepen voor het vervoeren 
van onze rollen staal.”
Jan van Dam, directeur, Van Dam 
Shipping zegt: ,,Ik ben verheugd om 
samen met Tata Steel te werken aan 
de oplevering van een emissievrij 
schip. Onze relatie met Tata Steel gaat 
al vele jaren terug en wekelijks laadt 

een van onze schepen staal in 
IJmuiden. Deze samenwerking zal 
onze relatie intensiveren en bijdragen 
aan onze energie transitiedoelen als 
bedrijf en de scheepvaartsector.”
Elk jaar verscheept Tata Steel 2 
miljoen ton aan rollen staal naar 
verschillende landen binnen Europa. 
Van Dam is een gevestigde naam in 
de Nederlandse rederijwereld en door 
de samenwerking krijgt Tata Steel de 
mogelijkheid om naar verwachting 
vanaf 2024 de rollen staal op een 
duurzamere manier te vervoeren. Het 
doel is dat het waterstof aangedreven 
schip 100% CO2 emissievrij kan varen 
en daarmee zo’n 3000 ton CO2 per 
jaar bespaart ten opzichte van een 
schip dat vaart op gas- en stookolie.

IJmuiden - Tata Steel heeft de samenwerking opgezocht met scheep-
vaartbedrijf Van Dam Shipping uit het Groningse Spijk om een waterstof 
aangedreven schip te ontwikkelen. Hiermee wil het staalbedrijf de 
CO2-uitstoot van het zeetransport van rollen staal terugdringen.

Tata Steel ziet toekomst voor 
waterstof aangedreven schepen

Artist impression van het schip op waterstof. Beeld: aangeleverd



Bekendmakingen
Ingediende aanvragen omgevings-
vergunning
IJmuiden
• Dokweg ong. (tussen 21 en 27), 

wijzigen voorgevel en splitsen 
bedrijfsunits 01 en 02 naar 4 units 
(02/06/2022) 67657-2022 

• Bestevaerstraat 18,  vergroten 1e 
verdieping (achtergevel) (02/06/2022) 
67974-2022

• Middenhavenstraat 35, wijzigen  
zijgevel (03/06/2022) 68596-2022

• Reigersbossenlaan 60 – 62, uitbreiden 
zorgcomplex (07/06/2022) 69031-
2022

• Dennekoplaan 34, bouwen aanbouw 
(achter- en zijgevel) en wijzigen gevels 
(08/06/2022) 69835-2022

• Zuiderkruisstraat 72, deels wijzigen 
gebruik naar BSO (10/06/2022) 
70451-2022

Velsen-Zuid
• Stelling 23, bouwen schuur 

(09/06/2022) 70432-2022

Velsen-Noord
• Stuwadoorstraat 23 0013 en 0014, 

realiseren verdiepingsvloer 
(02/06/2022) 68257-2022

• Concordiastraat t.o. 84 kavel 456,  
bouwen bedrijfsverzamelgebouw 
(09/06/2022) 70335-2022

• Grote Hout of Koningsweg 2, split-
sen bestaande woning in 2 woningen 
(10/06-2022) 70906-2022

• Wijkerstraatweg 199, vergroten zolder-
verdieping (10/06/2022) 70963-2022

Santpoort-Zuid
• Vinkenbaan 25 – 8000, 

wijzigen gebruik garage naar woning 
(09/06/2022) 70245-2022

• Louise de Colignylaan 27, veranderen 
en vergroten woning (09/06/2022) 
70270-2022

• Van Dalenlaan 29,  plaatsen dakkapel 
(voorgevel) (10/06/2022) 70756-2022

• Wijnoldy Daniëlslaan 5 ,kappen boom 
(10/06/2022) 70954-2022

Santpoort-Noord
• Hoofdstraat 150,  plaatsen terras-

schermen (03/06/2022) 68476-2022
• Rijksweg 380,  plaatsen dakkapel 

(voorgevel) (10/06/2022) 70738-2022

Velserbroek
• Zadelmakerstraat 140, verlengen (2 

jaar) van een tijdelijk doek (zijgevel) 
(02/06/2022) 67934-2022

• J. Michaelpad 136, wijzigen kozijn 1e 
verdieping (voorgevel) (09/06/2022) 
69875-2022

• Zwanebloembocht 92, plaatsen 
dakkapel (voorgevel) (10/06/2022) 
70493-2022

Welstand
Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
• Kennemerlaan 59, legaliseren 4 onzelf-

standige woonruimten (09/06/2022) 
48818-2022

• Radarstraat 177,  vergroten 2e
 verdieping,  wijzigen voorgevel 
(09/06/2022) 48271-2022

Velsen-Noord
• Stratingplantsoen 101A/101RD/101B 

en Wijkerstraatweg 119/121B, 
legaliseren verbouw naar 5 woningen 
(02/06/2022) 44879-2022

• Wijkerstraatweg 164, opbouwen
 garage, bouwen aanbouw en berging 
(07/06/2022) 31713-2022

• Platformweg 3, plaatsen warmwater-
silo (07/06/2022) 47355-2022

• Gildenlaan 363, bouwen dakopbouw 
(09/06/2022) 48382-2022

Driehuis
• Waterloolaan 3, tijdelijk (5 jaar) 

gebruiken als moestuin (02/06/2022) 
44321-2022

Ingetrokken aanvragen omge-
vingsvergunning
Velsen-Zuid
• Minister van Houtenlaan 13, 

aanbouwen dakopbouw op 1e
 verdieping (achterzijde) (09/06/2022) 
31907-2022

Ingediende aanvragen evenemen-
tenvergunningen APV artikel 2:10
IJmuiden
• “Havenfestival 2022” , op 25 en 26 juni 

2022, locatie: 4e Havenstraat 3 (Traw-
lerkade) (01/06/2022) 67082-2022

• “Kinderfestival 2022” op 18 juli 2022 
van 10.00 uur tot 17.30 uur, locatie: 
Plein 1945 (02/06/2022) 68093-2022

• “Historisch Weekend Occupation and 
Liberation wn2000 Bunker Museum 
IJmuiden” op 6 en 7 augustus van 
11:00 tot 17:00 uur, locatie: Badweg 38 
(08/06/2022)

Velsen-Zuid
• “Platenbeurs” op 12 juni 2022 van 

10.00 uur tot 17.00 uur, locatie: Buko 
stadion, Minister van Houtenlaan 123B 
(02/06/2022) 67908-2022

• “Bruiloft”, op 27 augustus 2022 
van 13:00 tot 22:45 uur, locatie: 
Spaarnwoude (08/06/2022) 69223-
202269339-2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
IJmuiden
• nabij Westerduinweg 3, vervangen en 

vergroten blokkensteiger (07/06/2022) 
50388-2022

• Briniostraat 12, aanbrengen 
mechanische ventilatie (09/06/2022) 
15591-2022

• naast Houtmanstraat 1, gebruiken als 
tuin, plaatsen bijbehorende voor-
zieningen (hekwerk, insectenhotel) 
(09/06/2022) 31223-2022

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

(09/06/2022) 43948-2022

Velsen-Noord
• Doelmanstraat ong. (kavel 11 t/m 14), 

bouwen 4 woningen (07/06/2022) 
10830-2022

Geweigerde omgevingsvergunning

IJmuiden
• Alexander Bellstraat 2, maken 

daktoegang, plaatsen dakterras 
(09/06/2022) 27713-2022

Velserbroek
• Wagenmakerstraat 41 , bouwen vracht-

wagenoverkapping (07/06/2022) 
135361-2021

Van Rechtswege verleende omge-
vingsvergunningen
Velsen-Noord
• Hoogoven Zesweg ong., bouwen over-

kapping en milieuneutrale wijziging 
(07/06/2022) 26609-2022

Verleende filmvergunningen APV 
artikel 2:7 
IJmuiden
• “Anoniem”, 13 juni van 13:00 tot 19:00 

uur op begraafplaats Duinhof, van 
19:00 tot 23:00 uur op Heliport 
Noordersluisweg  (09/06/2022) 
49981-2022

Verleende evenementenvergun-
ning APV artikel 2:10
IJmuiden
• “Avondvierdaagse Velsen”, 13, 14 en 15 

juni van 16:30 tot 20:00 uur , op 16 juni 
van 16:30 tot 21:00, locatie: verschil-
lende routes door gemeente Velsen 
(09/06/2022) 25571-2022

Velsen-Zuid
• “Platenbeurs”, 12 juni 2022 van 10.00 

uur tot 17.00 uur, locatie: Buko 
stadion, Minister van Houtenlaan 123B  
(09/06/2022) 67908-2022

Velsen-Noord
• “Dorpsfeest Velsen-Noord”, 17 juni van 

16:00 t/m 00:00 uur, 18 juni van 10:00 
t/m 00:00 uur, 19 juni van 10:00 t/m 
21:00 uur, locatie: Stratingplantsoen 
(07/06/2022) 35810-2022

Driehuis
• “Avondvierdaagse Driehuis’, 13 t/m 16 

juni van 17:45 tot 19:30 uur, locatie: 
verschillende routes door gemeente 
Velsen (09/06/2022) 26299-2022

Overige bekendmakingen 
• Vastgesteld bestemmingsplan Partiele 

herziening Bloemendaalsestraatweg 
15B Santpoort-Zuid

• Vastgesteld bestemmingsplan en
 verleende omgevingsvergunning 
‘Missiehuis Park’

• Voornemen tot uitgifte gemeente-
grond: twee percelen grond aan de 
Houtmanstraat 1,  beide kadastraal 
bekend gemeente IJmuiden, sectie M, 
nummer 10098 gedeeltelijk  met een 
oppervlakte van 349 m2 en 350m2”

• Voornemen tot aangaan overeenkomst 
en uitgifte gemeente eigendom: 
De gemeente Velsen is voornemens 
om een anterieure exploitatieovereen-
komst te sluiten waaruit voortvloeit de 
verkoop van een perceel grond aan de 
Hofgeesterweg 63, kadastraal bekend 
gemeente Velsen, sectie P, nummers 
3606, 3607 gedeeltelijk en 5112 
gedeeltelijk met een oppervlakte van 
11.440 m2.

Een papieren versie van de bekendmakingen 
ligt bij: Gemeentehuis Velsen, Dorpshuis 
Het Terras, Buurtcentrum De Dwarsligger, 
Buurthuis De Brulboei, Wijkcentrum De 
Stek, Wijkcentrum De Hofstede, Bibliotheek 
IJmuiden, Bibliotheek Velserbroek, uitleen-
punt Huis ter Hagen en uitleenpunt de 
Moerberg. Voor de inzage van stukken kunt u 
naar het gemeentehuis.
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Het te ontwikkelen schip is een zoge-
noemde Short-Sea Vessel met een 
laadvermogen van ongeveer 5.000 
ton en zal het eerste schip van dit 
type zijn. De waterstof aangedreven 
scheepvaart bestaat op dit moment 
voornamelijk nog uit binnenvaart-
schepen en kleine veerboten; zowel 
hybride, deels op waterstof, als 
volledig varend op waterstof.
Cem Ugur, Hoofd Chartering en 
Operatie, Tata Steel: ,,Wij willen op alle 
fronten een duurzaam bedrijf zijn. Dat 
betekent niet alleen dat we in de 

toekomst groen staal gaan maken 
met behulp van waterstof, tegelijker-
tijd kijken we ook hoe we waterstof 
nog meer kunnen inzetten. Bijvoor-
beeld om onze logistiek te verduur-
zamen. We zetten daarom ook in op 
groene schepen voor het vervoeren 
van onze rollen staal.”
Jan van Dam, directeur, Van Dam 
Shipping zegt: ,,Ik ben verheugd om 
samen met Tata Steel te werken aan 
de oplevering van een emissievrij 
schip. Onze relatie met Tata Steel gaat 
al vele jaren terug en wekelijks laadt 

een van onze schepen staal in 
IJmuiden. Deze samenwerking zal 
onze relatie intensiveren en bijdragen 
aan onze energie transitiedoelen als 
bedrijf en de scheepvaartsector.”
Elk jaar verscheept Tata Steel 2 
miljoen ton aan rollen staal naar 
verschillende landen binnen Europa. 
Van Dam is een gevestigde naam in 
de Nederlandse rederijwereld en door 
de samenwerking krijgt Tata Steel de 
mogelijkheid om naar verwachting 
vanaf 2024 de rollen staal op een 
duurzamere manier te vervoeren. Het 
doel is dat het waterstof aangedreven 
schip 100% CO2 emissievrij kan varen 
en daarmee zo’n 3000 ton CO2 per 
jaar bespaart ten opzichte van een 
schip dat vaart op gas- en stookolie.

IJmuiden - Tata Steel heeft de samenwerking opgezocht met scheep-
vaartbedrijf Van Dam Shipping uit het Groningse Spijk om een waterstof 
aangedreven schip te ontwikkelen. Hiermee wil het staalbedrijf de 
CO2-uitstoot van het zeetransport van rollen staal terugdringen.

Tata Steel ziet toekomst voor 
waterstof aangedreven schepen

Artist impression van het schip op waterstof. Beeld: aangeleverd
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Door Arita Immerzeel

Ilja Hoftijzer en Irene Verweij hebben 
in goed overleg met Gemeente 
Velsen het ambitieuze project om een 
gemeenschappelijke moestuin in 
Driehuis te starten, vorm gegeven. 
Enthousiast als zij zijn, kregen zij 
Gemeente Velsen mee en kunnen zij 
samen met buurtbewoners de 
komende 3 tot 5 jaar gebruik maken 
van wat voorheen een sportveld van 
Waterloo was. Het plan is, dat er 
bloemen, fruit en groenten geteeld 
gaan worden. ,,De opbrengst is leuk, 
maar belangrijker is de verbinding. 
Hoe leuk is het, als hier gegeten 
wordt met elkaar of je een workshop 
kan volgen? Verbinding, wijkgericht, 
dat is ons sleutelwoord.” 
De initiatiefnemers zijn pioniers in dit 
avontuur. ,,Ik heb geen groene 
vingers, maar geef mij een opdracht 
en ik voer die uit,” aldus Irene. Reeds 
zes boeken verschenen van haar 
hand, bovendien geeft zij onder meer 
lessen in meditatie. Haar nieuwste 
boek heeft als titel ‘Zelfvoorzienend 

Samenleven’. Ilja, die net halve plastic 
�esjes om stekken heeft gezet om ze 
tegen de vraatzucht van een haas te 
beschermen, vult haar aan. ,,Verbin-
ding, daar gaat het om. Er zouden 50 
deelnemers kunnen eten van de 
moestuin, die wij hier met elkaar aan 
het opzetten zijn. Hoe mooi zou het 
zijn, als we in een later stadium ook 
hier met elkaar oogst opeten?” Ilja is 
opgegroeid op een boerderij, maar 
geeft aan dat de huidige tijd een 
andere manier van tuinieren behoeft. 
,,We gaan voor duurzaam. En bij- en 
vlindervriendelijk. Geen gif 
gebruiken, maar milieuvriendelijke 
oplossingen. Bijvoorbeeld een rood 
geverfde kiezel tussen de aardbeien 
leggen, zodat vogels ervan schrikken 
als ze die aanpikken en de echte 
aardbeien met rust laten.” Irene 
noemt biervallen voor de familie Slak. 
,,Al zijn hier zo goed als geen slakken. 
Voorlopig richten we ons op de 
hongerige haas, die hier huishoudt.” 
Zij spreidt haar handen om aan te 
geven, dat het om een grote jongen 
gaat.

Irene vertelt dat er momenteel 25 
deelnemers in hun groeps-whatsapp 
zijn opgenomen. ,,Maar er is ruimte 
voor 50 deelnemers. Overigens staan 
wij ook open voor gezinnen met 
kinderen, donaties van stekken en 
tips, hoe duurzaam te moestuinieren 
op een sportveld zonder watervoor-
ziening. Regenwater wat bijvoor-
beeld via het dak van het Pieter 
Vermeulen Museum opgevangen kan 
worden, zou in de toekomst een 

oplossing kunnen betekenen,” aldus 
de bezige bijtjes Ilja en Irene. ,,Er is 
veel werk aan de winkel. Helpende 
handjes zijn van harte welkom om 
van dit project een succes te maken.”

Meer informatie?
E-mail: buurttuin.driehuis@gmail.
com. 
Website: https://buurttuinwaterloo.
jouwweb.nl.
Boek: www.zelfvoorzienend-leven.nl.

Driehuis - Als goede buur van het Pieter Vermeulen Museum aan de Drie-
huizerkerkweg is sinds half mei Buurttuin Waterloo operationeel. Er 
wordt hard gewerkt en veel stekken van gewassen zijn reeds geplant. De 
eerste goudsbloemen bloeien uitbundig tussen al het groen. Initiatiefne-
mers Ilja Hoftijzer (55) en Irene Verweij (50) vertellen over hun ambities.

Buurttuin Waterloo in Driehuis van start

Driehuizenaren Ilja Hoftijzer (li) en Irene Verweij geven water aan verse aanplant in 
Buurttuin Waterloo. Foto: Arita Immerzeel

Santpoort/Velserbroek - De werk-
groep Groene Kerken van de Protes-
tantse Gemeente Santpoort en 
Velserbroek zamelt geld in voor een 
project in Kenia. Onder de noemer 
‘Klaar is Kenia’ helpen ze de Kenianen 
aan materialen voor het opruimen 
van zwerfafval. Uit foto’s, die twee 
actievoerders in dat land hebben 
gestuurd, blijkt hoe schrijnend de 
situatie is.

Op World Cleanup Day komen overal 
in de wereld vrijwilligers in actie om 
zwerfafval op te ruimen. Alleen al in 
Velserbroek werden vorig jaar op die 
dag ruim dertig vuilniszakken met 
zwerfafval gevuld en bij het afval-
brengstation van HVC ingeleverd. Op 
17 september 2022 wil men deze 
actie gaan herhalen. De initiatiefne-
mers plaatsen een verslag van de 

actie op Facebook en kwamen hier-
door in contact met Tina en James uit 
Kenia. Zij coördineren jaarlijks meer-
dere keren een opruimactie waarbij 
honderden vrijwilligers betrokken 
zijn. Deze actie vindt plaats in de 
provincies Kisumu en Nakuru. Het 
ontbreekt hen echter aan prikkers, 
laarzen, scheppen en andere beno-
digdheden. Er is geen geld voor het 
aanscha�en van deze materialen. De 
werkgroep Groene Kerken wil zesdui-
zend euro inzamelen om aan Tina en 
James te doneren. Met dat geld 
kunnen zij zelf de benodigde materi-
alen aanscha�en. Komende zondag 
gaat de inzamelactie van start met 
een diaconale collecte in de dorps-
kerk van Santpoort en het Kruispunt 
in Velserbroek. Zelf ook bijdragen? 
Kijk op www.klaariskenia.nl voor de 
mogelijkheden.

Help de zwerfafvalopruimers in Kenia

Uit foto’s, die twee actievoerders in Kenia hebben gestuurd, blijkt hoe schrijnend de 
situatie is. Foto: aangeleverd

Het was twee jaar op rij niet mogelijk, 
maar nu kan heel Velsen-Noord zich 
weer lekker uitleven in en rond de 
feesttent. Even bestond nog de vrees 
dat het door de toenemende regel-
druk onmogelijk zou worden om een 
feest als dit te kunnen organiseren. 
Met name de eisen op het gebied van 
veiligheid lijken elk jaar strenger te 
worden. Het bleek allemaal mee te 
vallen. ,,We zijn geen groot evene-
ment als Dance Valley, maar echt puur 
een dorpsfeest. De verplichting om 
grote betonblokken bij de entree neer 
te zetten, is daarom voor ons niet van 

toepassing’’, weet bestuurslid Frank 
Dubelaar. Zelf speelt hij in de cover-
band Rolls Royce, die zaterdag een 
avondvullend programma verzorgt. 
,,Het zou leuk zijn als de bezoekers 
dan in goud gekleed komen, want het 
is de Gold Edition. We hebben die 
avond ook nog een bijzondere verras-
sing voor het publiek in petto.’’

Vrijdagavond spelen van 18.00 tot 
24.00 uur achtereenvolgens de bands 
Backyard Bandits, Schaamteloos, 
Juice, Serious Fun, Ge�ipt en Neven 
van Ed. Zaterdag start het programma 

om 12.30 uur met de boerenkapel 
BOOH. Aansluiten zijn er kinderactivi-
teiten en een voetvolleytoernooi in 
samenwerking met FC Velsenoord. 
Een draaiorgel zorgt voor vrolijke 
muziek en theatergroep Mooi Weer 
brengt een voorstelling speciaal voor 
ouderen. Tikkie & Taco treden op voor 
de jeugd en de dansshow van DnD 
Dance om 16.30 uur vormt de over-
gang naar het muziekprogramma in 
de avond. Het podium is van 19.00 tot 
20.30 uur voor de band Tommy Inc.! 
en Rolls Noise sluit de avond af. 
Zondag start om 10.00 uur het buik-
schuifkampioenschap, dat in vier leef-
tijdscategorieën wordt gehouden. 
Daarna om 12.00 uur de reünie van de 
pagina ‘Je bent Velsen-Noorder als…’ 
en tenslotte vanaf 13.30 uur optre-
dens van achtereenvolgens Richard 

Craane, Ricardo, Harold Cornelisse, 
Robin Moojen, Rutger van Barneveld 
en Bryan Stricker. 

Wandelsportvereniging De Zwervers 
verzorgt een speciale jubileumwan-
deltocht op zaterdag. Deelnemers 
kunnen kiezen uit afstanden van 5, 
10, 15, 20 en 25 kilometer. Het thema 
van deze wandelingen is industrie en 
natuur. 
Inschrijven kan bij de inschrijftafel op 
het plein aan het Stratingplantsoen. 
Daar vinden ook alle overige festivi-
teiten plaats. Vanaf 08.30 uur kunnen 
de wandelaars starten, de 5 en 10 
kilometer vanaf 09.30 uur. 
Het volledige programma inclusief 
uitgebreide informatie is op Facebook 
(Vrienden van Velsen-Noord) te 
vinden.

Velsen-Noord - Sportieve activiteiten, een reünie en vooral heel veel 
muziek. Dorpsfeest Velsen-Noord dompelt het hele dorp de komende 
drie dagen in feestsferen. Morgenavond om 18.00 uur gaat het evene-
ment van start met zes regionale bands en zondag vormt de Hollandse 
middag (en een stukje avond) het sluitstuk.

Dorpsfeest Velsen-Noord: The Gold Edition
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Door Raimond Bos

Drugscriminaliteit onder jongeren is 
een steeds groter probleem in de 
gemeente Velsen. Met name delen 
van Velsen-Noord en IJmuiden is de 
overlast groot. Drugscriminelen 
ronselen jongeren van middelbare 
scholen – maar steeds vaker ook uit 
de bovenbouw van de basisscholen 
– om voor hen te gaan werken. Wie 
zich eenmaal inlaat met dergelijke 
praktijken, raakt verstrikt in een 
crimineel web en komt er vrijwel niet 
meer uit. Vanuit de overtuiging dat 
bewoners vaak zelf hele goede 
ideeën hebben om deze praktijken 
een halt toe te roepen, schakelde de 
gemeente Velsen de stichting 
Garage2020 in. Deze organisatie is 
gespecialiseerd in het ontwerpen 
van oplossingen voor problemen die 
kinderen, jongeren en hun omge-
ving ervaren. Het uitgangspunt is 
daarbij dat de gesprekken altijd 
gevoerd worden met de mensen 
waar het om gaat.

Ontwerpsessies
Door Garage2020 werden in de afge-
lopen maanden vier ontwerpsessies 
gehouden. Alles bij elkaar kwamen 
ongeveer dertig inwoners van de 
gemeente Velsen naar deze sessies 
om mee te denken over een oplos-
sing voor de drugscriminaliteit. Het 
resulteerde uiteindelijk in drie 
concrete ideeën, die vervolgens op 
de website www.ijmuideninactie.nl 
te zien waren. Bezoekers van deze 
website konden hun stem 
uitbrengen op het beste idee. Zater-
dagmiddag kregen de initiatiefne-
mers van de ideeën de kans om hun 
idee te pitchen op een klein podium 
op het Dudokplein, voor het 
gemeentehuis. Daarna kon er nog 
een half uur gestemd worden. Ook 
een jongerenjury boog zich over de 
drie voorstellen. Burgemeester Frank 
Dales maakte om even na 14.00 uur 
bekend dat de meeste stemmen 
naar project Jeugdhaven waren 
gegaan. 
Project Nachtbrakers werd tweede, 
hierbij gaat het om de ontwikkeling 
van een app waarop jongeren die 
nog laat wakker zijn op laagdrempe-
lige wijze kunnen communiceren 
met jongerenwerkers, straatcoaches 
en andere professionele hulpverle-
ners, maar bijvoorbeeld ook met 
ouders. Derde werd project School-
coach, waarbij het idee is om een 
extra kracht aan te stellen op basis-
scholen voor het helpen van kwets-
bare kinderen.

Jeugdhaven
Djanilla en Joy-Leyanne, allebei 14 
jaar oud, traden zaterdagmiddag 
naar voren als ambassadeurs voor 
het project Jeugdhaven. De een 
hoorde via haar moeder over het 
project en wilde graag meedenken 
over ideeën om de drugscriminaliteit 
terug te dringen, de ander doet vrij-
willigerswerk bij buurtcentrum De 

Dwarsligger en meldde zich via die 
weg aan voor deelname. Ze moti-
veren hun voorstel voor een soort 
jeugdhonk als volgt: ,,Als we elkaar 
ergens buiten willen ontmoeten, zijn 
er veel plekken waar we wegge-
stuurd worden. We willen daarom 
een plek creëren waar je zowel 
binnen als buiten kunt zijn om te 
chillen. Er komt ook een soort 
hindernisbaan bij, zodat je ook spor-
tief bezig kunt zijn. Doordat we als 
jongeren zelf verantwoordelijk zijn 
voor de locatie, zal die ook niet zo 
gauw worden gesloopt.’’ De initiatief-
nemers van het idee denken aan een 
vast tijdschema waarop de voorzie-
ning open is. Een slot op de deur 
moet voorkomen dat vandalen 
buiten die uren om kunnen toeslaan. 
Via een groepsapp zou over extra 
openstellingen gecommuniceerd 
kunnen worden. ,,We willen binnen 
ook een prikbord ophangen, waar 
ondernemers hun vacatures kunnen 
ophangen. Zo kunnen ze gericht 
zoeken naar jongeren’’, vertellen 
Djanilla en Joy-Leyanne enthousiast. 
Ze denken 60.000 tot 70.000 euro 
nodig te hebben voor het uitvoeren 
van het project. Ondernemers in 
IJmuiden hebben inmiddels inte-
resse getoond. Waar de plek moet 
komen? ,,We denken aan de Heeren-
duinweg, tussen het zwembad en de 
tennisbaan. Maar dat is moeilijk, 
omdat daar niet echt goed toezicht 
mogelijk is.’’

Nachtbrakers
Waar het project Jeugdhaven zich 
vooral richt op het bieden van a�ei-
ding aan jongeren, kiezen de initia-
tiefnemers van project Nachtbrakers 
voor een heel andere invalshoek. Zij 
willen een app ontwikkelen die 
bedoeld is voor jongeren die laat in 
de avond of zelfs midden in de nacht 
nog wakker zijn en behoefte hebben 
aan contact met een ouder of hulp-
verlener. Juist ’s nachts wordt er 
meer gepiekerd en is het risico op 
criminaliteit groter, bese�en de 
bedenkers van dit project. Het gaat 
dus vooral om een psychologische 
benadering van het thema. Juist dat 
is wat de 20-jarige Lexi zo 
aanspreekt. Ze ontmoette Mirjam 
van Garage2020 tijdens het bood-
schappen doen. ,,Mirjam stond bij 
Albert Heijn om mensen te werven 
voor dit project en het sprak me best 
aan. Ik ben erg geïnteresseerd in 
psychologie en ga daar ook mijn 
beroep van maken. Ik ga de Hbo-
opleiding psychologie volgen.’’ Het 
idee achter Nachtbrakers is dat 
jongeren op elk moment van de dag 
of nacht via een app kunnen 
communiceren met een hulpver-
lener, desgewenst anoniem. Lexi: ,,Je 
eigen mobiele telefoon is een veilige 
plek en heel laagdrempelig. Het is de 
bedoeling dat je kunt swipen tussen 
de hulpverleners, zodat je iemand 
kunt kiezen met wie je een klik voelt. 
De mentale gezondheid van de 
jongeren staat hierbij centraal. De 

jongeren moeten zich te allen tijde 
veilig voelen in deze app.’’ Een 
ontwikkelaar voor de app is nog niet 
in beeld, wel zijn er al ideeën over de 
indeling ervan.

Schoolcoach
Vanuit het besef dat vooral de kwets-
bare kinderen een gemakkelijke 
prooi zijn voor drugscriminelen, is 
het project Schoolcoach bedacht. 
Het idee komt vanuit het Wijkplat-
form Zee- en Duinwijk. Cees de 
Baare legt uit: ,,We dachten in eerste 
instantie aan het maken van een �lm 
met bijbehorend lesmateriaal voor 
het voortgezet onderwijs en de 
bovenbouw van het basisonderwijs. 
Het is zeer kwalijk dat drugscrimi-
nelen kinderen ronselen op basis-
scholen. Als je niets doet, wordt het 
alleen maar erger. Maar de �lm, die 
wij voor ogen hadden, bleek al te 
bestaan. Toen hebben we het idee 
van een schoolcoach bedacht. Mijn 
kleindochter van 15 is onder de 
indruk van het plan.’’ De leerkrachten 
in het basisonderwijs kunnen 
signalen bij hun leerlingen 
opvangen die soms wijzen op drugs-
gerelateerde problematiek. Het idee 
is om op elke school een coach aan 
te stellen die de leerkrachten onder-
steunt in het speci�ek begeleiden 
van die leerlingen. Kwetsbare 
kinderen zwichten vaak eerder voor 
groepsdruk, maar door tijdig 
ingrijpen van een deskundige hulp-
verlener kunnen veel problemen in 
de kiem worden gesmoord. Van 
Baare: ,,Juist in Zee- en Duinwijk 
komen dit soort problemen veel 
voor. Het is een wijk met relatief veel 
sociale problemen, ook in �nanciële 
zin. Daarom willen we juist hier de 
problemen goed aanpakken.’’

Lovende woorden
Zaterdagmiddag heerste alom 
enthousiasme over het verloop van 
het project. ,,Je ziet dat mensen 
vanaf de eerste minuut tot aan het 
einde gedreven strijden en echt voor 
hun idee gaan. 
Mensen die elkaar vooraf niet 
kenden, maar nu als één team hun 
idee presenteren. Dat is supergaaf’’, 
reageert social designer Bo Wong 
van Garage2020. Ook burgemeester 
Frank Dales was zeer lovend over het 
project: ,,Ik ben heel erg onder de 
indruk. Het is Garage2020 gelukt om 
heel veel op te halen uit de samenle-
ving van IJmuiden. En ze hebben de 
jongeren goed weten vast te 
houden. Zij voelen zich door dit 
project ook zelf eigenaar van hun 
voorstel en ze gaan er echt voor om 
het tot een succes te maken. Zoiets 
moet ook juist vanuit de mensen 
komen, niet vanuit het 
gemeentehuis. 
Als ik iets bedenk, zullen ze geheid 
zeggen dat ze het niet leuk vinden. 
Ik ben ook blij met de aanwezigheid 
van diverse gemeenteraadsleden. 
Dat geeft aan dat dit thema prioriteit 
heeft in de politiek. Daarom heb ik er 

ook vertrouwen in dat het winnende 
project ook echt gerealiseerd zal 
worden.’’

Haken en ogen
Bij het bekendmaken van de winnaar 
gaf Dales aan dat er nog wel wat 
haken en ogen zullen zijn voordat 
het project kan worden uitgevoerd. 
Hij doelde hiermee op het feit dat er 
voldoende geld op tafel zal moeten 
komen en dat een geschikte locatie 
voor de Jeugdhaven gezocht moet 
worden. 
Een derde punt van zorg is het 
uiteindelijke functioneren van de 
voorziening. Dales: 
,,Wat doe je als er te weinig gebruik 
van wordt gemaakt? Of juist te veel? 

Wat zijn dan de consequenties voor 
de veiligheid? Misschien moet er een 
bepaalde vorm van toezicht komen. 
Maar willen de jongeren dat wel?’’ 
Het is er Dales veel aan gelegen om 
het uitvoeren van het project niet te 
lang op zich te laten wachten. 
,,Het is mijn ambitie om het dit jaar 
nog te kunnen afronden. 
Anders raak je de jongeren weer 
kwijt. 
Dan voelen ze zich niet voldoende 
serieus genomen.’’ Het project 
‘IJmuiden in actie’ is bekostigd 
vanuit Noord Holland Samen Veilig, 
een samenwerkingsverband van 32 
gemeenten, de politie en het Open-
baar Ministerie binnen de eenheid 
Noord-Holland.

Velsen - Het project Jeugdhaven is het winnende idee geworden dat ervoor moet gaan zorgen dat drugscrimi-
naliteit onder jongeren moet tegengaan. Dit project voorziet in het creëren van een plek voor jongeren met een 
binnen- en buitenruimte, waar jongeren kunnen sporten en chillen. Zaterdagmiddag reikte burgemeester 
Frank Dales de symbolische cheque van duizend euro uit aan de initiatiefnemers. Met het geld kan een eerste 
aanzet worden gegeven voor de realisatie van de Jeugdhaven. Crowdfunding en sponsoring moeten de rest van 
het benodigde kapitaal bijeenbrengen.

Project Jeugdhaven beste idee tegen 
drugscriminaliteit onder jongeren

Burgemeester Frank Dales met Djanilla en Joy-Leyanne, mede-bedenkers van het 
project Jeugdhaven. Foto: Bos Media Services Foto’s: Bos Media Services

Project Schoolcoach werd bedacht door Wijkplatform Zee- en Duinwijk.

De initiatiefnemers van project Nachtbrakers willen een app ontwikkelen die 
bedoeld is voor jongeren die laat in de avond of zelfs midden in de nacht nog 
wakker zijn en behoefte hebben aan contact met een ouder of hulpverlener.
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IJmuiden - De peuters van peuter-
centrum Zoe�! hebben de afgelopen 
week de wandelschoentjes aange-
trokken en zijn met stempelkaart de 
wijk in getrokken om de peuter drie-
daagse te lopen. Onderweg was veel 
te zien en te beleven, waardoor de 
meters ongemerkt werden afgelegd. 
Ouders waren verrast dat zelfs de 
jongste peuters met plezier de stem-
pelposten bereikten. Op dinsdag liep 
de route langs woonzorgcentrum De 
Moerberg, waar de peuters een 
mandarijntje kregen en de kaarten 

door de bewoners van een mooi 
stempel werden voorzien. De dagen 
erna werd er gestempeld in buurt-
centrum de Dwarsligger en logope-
diepraktijk Zee- en Duinwijk. De 
peuter driedaagse brengt de buurt 
dichterbij de kinderen. Terwijl ze de 
omgeving verkennen en kennis 
maken met hun buurtbewoners, zijn 
ze heerlijk in beweging. 
En als je dan na a�oop naar huis gaat 
met een mooie medaille, wil je 
natuurlijk ‘later’ ook de vierdaagse 
lopen.

Jong geleerd…. oud gedaan!

Met een stempelkaart de peuter-wandeldriedaagse lopen door de wijk. Wat heeft 
iedereen genoten! Foto: aangeleverd

Velsen - Wat krijg je als je leerlingen 
uit de bovenbouw van het vmbo 
uitnodigt om zich te verdiepen in 
mensenrechten? Het Maritiem 
College IJmuiden en het Technisch 
College Velsen deden dit in de maat-
schappijleerlessen en op 9 juni 2022 
leverde dit vijf teams met in totaal 10 
enthousiaste en enigszins gespannen 
kandidaten op. Zij waren geselec-
teerd uit ruim 100 klasgenoten 
vanwege hun passievolle en toch 
realistische hulp-plan voor een 
misstand in de wereld. Deze leer-
lingen mochten komen naar het 
Technisch college Velsen, waar de 
Soroptimistclub Haarlem en 
omstreken hen ontving voor een 
competitie en directe jurering met 
uitreiking. De vijf teams streden met 
elkaar door middel van een eigenge-
maakt presentatie over hun gekozen 
mensenrechtenprobleem. Er stond 
een trofee op het spel (de Gouden 
S.T.E.M.: de Soroptimisten Trofee 
Educatie Mensenrechten) en 300 
euro, te besteden aan het zelfbe-
dachte hulp-plan. In de zaal werden 

ze bevraagd door een deskundige 
jury. Ook de toeschouwers uit de zaal 
konden via Mentimeter hun voorkeur 
uitbrengen voor één van hen: de 
publieksprijs. De winnaars van de 
publieksprijs (bioscoopbonnen) 
waren Luuk en Jay, die zich sterk 
maakten voor het recht op vrijheid, 
leven en veiligheid in Oekraïne. Luuk 
en Jay hebben als project een hele 
nacht op een stoel gezeten met het 
doen van verschillende opdrachten, 
docenten hebben hierbij gesponsord 
met een opbrengst van 132 euro.  Na 
de opwinding van de publieksprijs 
werd de dag voor Luuk en Jay nog 
meer bijzonder toen aan hen ook de 
juryprijs werd toegekend. Feedback 
van jury: het is een mooi en actueel 
doel. En een hele leuke actie. Dat 
inspireert anderen misschien! De 
winnaars ontvangen een cheque ter 
waarde van 300 euro voor het goede 
doel.

De Gouden S.T.E.M. werd georgani-
seerd en aangeboden door Soropti-
mistclub Haarlem e.o.

Leerling Technisch College 
Velsen wint Mensenrechtenprijs

Rechts winnaar Luuk en links winnaar Jay. Foto: Karin van de Kar

TYPISCH IJMUIDEN

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

Door Erik Baalbergen

Ingeklemd tussen Rijnstraat, Vechtstraat, Waalstraat en 
Scheldestraat staat het Woonzorg- en revalidatiecen-
trum Velserduin. Voorheen stond hier Velsens eerste 
Gemeentelijk Bejaardencentrum of Tehuis voor 
Bejaarden: het W.F. Visserhuis.

Jarenlange pleidooien
Dankzij het streven en de jarenlange pleidooien van de 
Velsense wethouder van Sociale Zaken W.F. (Willem) 
Visser besluiten B en W van Velsen begin jaren vijftig 
meer te investeren in de huisvesting van ouden van 
dagen. Eind 1945 zijn er 19 woningen voor bejaarden 
in Velsen. In 1953 telt Velsen ruim drieduizend 
personen van 65 jaar en ouder en slechts 67 woningen 
voor ouden van dagen, met nog acht in aanbouw. Veel 
hulpbehoevende ouderen wonen dan nog noodge-
dwongen in “gewone” woningen, al dan niet inwonend 
bij familie.

Begin 1953 doen B en W een voorstel voor de bouw 
van een verzorgingstehuis voor bejaarden aan de Rijn-
straat in de nieuwbouwwijk Rivierenbuurt. Het 
complex biedt, naast diverse zorgvoorzieningen, een- 
en tweepersoonskamers en dertig aparte woningen.

Op 24 februari 1953 keurt de gemeenteraad het voor-
stel goed. Later dat jaar vindt de aanbesteding plaats 
en kan de bouw beginnen. Het complex is ontworpen 
door architect J. Schipper jr. uit Zaandam en kent een 
sobere naoorlogse architectuur. Het hoofdgebouw met 
de ingang aan de Rijnstraat krijgt drie woonlagen en 
een toren met een liftschacht. Dit wordt de eerste lift in 
een openbaar gebouw in Velsen. De bouw komt lang-
zaam op gang omdat de aannemer, de �rma De Haan 
en Reek uit Alkmaar, met personeelsmoeilijkheden 
kampt.

W.F. Visser
Begin 1955 wordt besloten dat het verzorgingscomplex 
de naam zal dragen van de wethouder die zo sterk voor 
de totstandkoming heeft gepleit: “W.F. Visserhuis”. 
Willem Visser is in 1885 in Steenwijk geboren en komt 
in 1914 in Velsen wonen. In 1923 wordt hij verkozen tot 
raadslid. In 1935 wordt hij wethouder van Sociale 
Zaken. Na de Tweede Wereldoorlog wordt hij in 1945 
opnieuw wethouder van Sociale Zaken, met wederop-
bouw in portefeuille. Hij neemt op 70-jarige leeftijd 
eind augustus 1955 afscheid als wethouder.

Wegens faillissement van de aannemer en de daarop-
volgende narigheden draaien de bouw en de inrichting 
van het W.F. Vissershuis uit op een �nanciële strop voor 
de gemeente Velsen. Maar uiteindelijk wordt de nieuw-

bouw grotendeels eind 1955 opgeleverd; de dertig 
woningen volgen in januari 1956.De lift, het alarmsys-
teem en de centrale verwarming volgen in de maanden 
na oplevering.

Hoge nood
Op 14 april 1956 vindt de opening plaats van het eerste 
gemeentelijke bejaardenhuis in Velsen. Het W.F. Visser-
huis telt dan 25 tweepersoonskamers en 9 eenper-
soonskamers, 8 aparte woninkjes, die we tegenwoordig 
“aanleunwoningen” zouden noemen, en 22 galerijwo-
ningen. Eind dat jaar wordt al gesproken over herzie-
ning en uitbreiding van het complex. In 1961 wordt de 
IJmuidense aannemers�rma W.A. Rolvink de bouw 
gegund van een nieuwe vleugel, ontworpen door 
architect H. Peters van de gemeentelijke dienst voor 
Openbare Werken. In februari 1963 wordt deze nieuwe 
vleugel met 38 eenpersoonskamers in gebruik 
genomen.

Bij de opening van de nieuwe vleugel telt de wachtlijst 
voor het W.F. Visserhuis al zo’n driehonderd namen. In 
de loop van de zestiger jaren wordt de nood alleen 
maar hoger en constateert men dat de capaciteit voor 
de bejaardenzorg in Velsen te klein is en het Visserhuis 
verouderd is. Er worden plannen gemaakt voor drie 
nieuwe bejaardenhuizen. In oktober 1970 wordt Bree-
zicht aan de keizer Wilhelmstraat in Oud-IJmuiden als 
“tweede Gemeentelijke bejaardentehuis” in gebruik 
genomen. In mei 1971 wordt diens tweelingbroer, het 
interkerkelijk bejaardencentrum De Moerberg aan de 
Zuiderkruisstraat in Duinwijk geopend. Een derde 
verzorgingshuis voor ouderen komt in Driehuis.

Nieuwbouw
In de zeventiger jaren ontstaat het plan voor de bouw 
van een nieuw verzorgingstehuis voor bejaarden ter 
vervanging van het verouderde en te kleine W.F. Visser-
huis aan de Rijnstraat. Het terrein van de reinigings-
dienst aan de Velserduinweg valt af als nieuwbouwlo-
catie. In 1977 valt de keuze op een terrein aan de Hout-
manstraat, aan de voet van de watertoren. Op deze 
plek staat dan nog het uit de dertiger jaren daterende 
gebouw van het voormalige postkantoor, waar dan de 
School voor Praktische Vorming is gevestigd. Deze 
school krijgt na enkele jaren elders onderdak en het 
gammele gebouw aan de Houtmanstraat gaat tegen 
de vlakte. Begin jaren tachtig verrijst hier de nieuw-
bouw, naar ontwerp van de Amsterdamse architecten-
combinatie Peters en Boogers. In 1982 betrekt het W.F. 
Visserhuis de nieuwbouw.
Het oude complex aan de Rijnstraat wordt daarna 
gebruikt door onder meer de GGD en de Districts 
Geneeskundige Dienst. Het complex wordt in 2002 
ontruimd en in de eerste helft van 2003 gesloopt. 
Hierna verrijst op dit terrein in de Rivierenbuurt de 
nieuwbouw van het tegenwoordige ‘Woonzorg- en 
revalidatiecentrum’ Velserduin.

Het Woonzorgcentrum W.F. Visserhuis aan de voet van 
IJmuidens iconische watertoren is tegenwoordig een 
van de woonzorglocaties van organisatie Zorgbalans. 
Vorig jaar vierde het W.F. Visserhuis, na een verbouwing 
van iets langer dan een half jaar, uitbundig het 65-jarig 
bestaan.

Velsens eerste bejaardenzorgcentrum, het W.F. Visserhuis, in de Rivierenbuurt op een prentbriefkaart. Foto: Noord-Hollands 
Archief / Collectie van prentbriefkaarten van de Provinciale Atlas Noord-Holland, inv.nr. 44433
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‘Wensen realiseren 
met oog voor detail’

Ronald, manager 
verzorgingsteam
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Vertrouwd dichtbij

Ons werk als uitvaartverzorger luistert nauw. In het proces van het organi-
seren van een afscheid zitten veel kritische punten. Momenten waarop je 
het afscheid voor de familie kunt maken of kunt breken. Dat vraagt van 
ons een continue scherpte, een kritisch oog voor detail en de nodige � exi-
biliteit. Ik kan met trots zeggen dat wij als team van Monuta John Bres elke 
familie die wij mogen begeleiden het gevoel geven dat zij in alle rust de 
tijd en de ruimte krijgen om afscheid van hun dierbare te kunnen nemen. 
En dat we daarbij in alle openheid communiceren over onze werkwijze.

Wij doen ons werk met ons hart, onze handen en ons hoofd…

... met ons hart, omdat het anders gewoonweg niet gaat. Empathie en 
gastvrijheid zijn eigenschappen die er bij ons alle drie al van jongs af aan 
met de paplepel ingegoten zijn. Dat maakt het geen kunstje, maar een 
versterkende overtuiging, a way of life. En als wij van de families terugge-
koppeld krijgen dat die meelevendheid en die warme deken ook zo 
ervaren worden, dan maakt ons dat oprecht gelukkig.
... met onze handen, omdat we de hele dag letterlijk handelingen 
verrichten die ervoor zorgen dat het proces van afscheid nemen voor de 
families soepel verloopt. Soms is het een kwestie van kunst- en vliegwerk, 

Open over afscheid: 
Met hart, handen 

en hoofd



Een waardevol afscheid ontstaat
door luisteren, tijd en aandacht

Kosteloos kennismakingsgesprek
Gratis online nabestaandenloket

Voor iedere portomonee
IJmond | Kennemerland

_____________________________________________
06 11 22 57 20 | getijdenuitvaartzorg.nl
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persoonlijke aandacht van onze ervaren en betrokken medewerkers. 
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Voor een betaalbare uitvaart..

Samen naar een waardig afscheid..

Ruud Kerkhoff Uitvaartzorg

Uitvaartverzorging
Uitendaal

sinds 1878

Een familiebedrijf dat garant staat 
voor volledige verzorging 

van begrafenis of crematie.

warm  -  betrokken  -  persoonlijk
 jarenlange ervaring

24 uur per dag bereikbaar  
023 - 532 44 86

LAAT UW ZORG, 
ONZE ZORG ZIJN!

www.uitvaartuitendaal.nl

Een familiebedrijf dat garant staat 
voor volledige verzorging 

van begrafenis of crematie.

warm  -  betrokken  -  persoonlijk
 jarenlange ervaring
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zonder dat de families daar erg in hebben, want altijd komt het goed. 
We knopen losse stukjes aan elkaar, we planten nieuwe zaadjes en we 
bouwen bruggen. Zodat de families een afscheid met een goed 
gevoel kunnen ervaren.

... met ons hoofd, omdat we bij alles wat we doen nadenken over de 
consequentie. Dat vraagt om kennis van zaken. Alle drie hebben wij 
een gedegen opleiding afgerond en zijn wij gediplomeerd Register 
Uitvaartverzorger. Een titel die wij met trots voeren. Bovendien zijn 
we in het bezit van een keurmerk, waardoor een aantal garanties 
gewaarborgd zijn. Met regelmaat worden we getoetst op onze 
werkwijzen.

De families die wij begeleiden kunnen er dus altijd op rekenen dat 
het afscheid van hun dierbare bij ons met de grootst mogelijke zorg 
wordt georganiseerd en uitgevoerd
 En dat zij bij ons in goede en warme handen terecht komt. 
We dragen hen door de afscheidsweek heen en ook erna laten wij ze 
niet zomaar aan hun lot over. 
Ook dan zijn wij er voor ze, met heel ons hart. 
Dat is overigens geen belofte, dat is gewoon wie wij zijn.

John Bres, Audrey Peper en
Richard Willemsen.
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Velsen-Zuid - Op woensdag 8 juni 
bezocht Olympisch schaatskampioen 
Mark Tuitert Gymnasium Felisenum 
in Velsen-Zuid. Bijna 250 leerlingen 
en ouders kwamen op deze avond af. 
Mark is een enthousiaste en sympa-
thieke schaatser die vol energie een 
inspirerende lezing heeft gegeven 
over hoe je het beste uit jezelf kan 
halen. Hij sprak gepassioneerd over 
het (durven) maken van keuzes, 
omgaan met onzekerheid, het 
belang van richting geven aan je 
leven, succesvol samenwerken en 
eigen verantwoordelijkheid. Thema’s 
die passen bij leerlingen op het Feli-

senum. De afgelopen twee jaar 
hebben veel leerlingen, in tijden van 
corona, voor verschillende uitda-
gingen gestaan. Aan de hand van 
zijn eigen levensverhaal heeft Mark 
leerlingen en ouders meegenomen 
in de stoïcijnse mindset die hij in zijn 
boek ‘Drive’ verwerkt heeft tot 10 
lessen voor een scherpe en relaxte 
mindset. 

Mark heeft de leerlingen en ouders 
aangezet om doelgericht door het 
leven te gaan, je te beperken tot 
datgene waar je invloed op hebt en 
het beste uit jezelf te halen!

Inspirerende lezing Mark Tuitert 
op Gymnasium Felisenum

Bijna 250 leerlingen en ouders kwamen op deze avond af. Foto: aangeleverd

Zet 30 juli tot en met 6 augustus 
2022 alvast op de kalender. De 
kermis is verpacht en het programma 
staat in de grondverf. ‘De Boer Op!’ is 
het enigszins dubbelzinnige thema. 
Enerzijds omdat coronamaatregelen 
van tafel zijn. Anderzijds omdat de 
Harddraverij Vereniging de boeren in 
het dorp een warm hart toedraagt.

De provincie Noord-Holland wil het 
natuurgebied uitbreiden wat, 
volgens de Santpoortse boeren die 
de landerijen bezitten, ten koste gaat 
van hun agrarische bedrijfsvoering. 
Door plannen van de provincie 
Noord-Holland, wordt hun toekomst 
onzeker. Samen met de Stichting 
Santpoort maakt de Harddraverij zich 
hard voor de cultuurhistorische 
waarde van het Santpoortse land-
schap, waarbij ruimte is voor vee- en 
paardenhouderij. De Harddraverij 
hecht sowieso veel waarde de onder-
linge verbondenheid en het behoud 
van cultuurhistorie. Dat blijkt ook uit 
de formele bijschrijving van de 

Kortebaan Santpoort in de ‘Inventaris 
Immaterieel Erfgoed Nederland’. 

Programma
Vorig jaar mocht de Harddraverij 
Vereniging in verband met corona 
slechts een beperkt aantal evene-
menten organiseren. Grote publiek-
sevenementen waren uitgesloten. In 
2022 wordt het Dorpsfeest Santpoort 
weer als vanouds en staan veel 
evenementen op de kalender, terwijl 
de Stichting Horeca Santpoort weer 
het avondprogramma organiseert.
Het eerste weekend zal dit jaar wel 
anders verlopen dan u gewend bent. 
Zo zijn het Concours Hippique en 
Footgolf verhuisd naar de zaterdag. 
Ook nieuw is dat op zondag de Bier-
proeverij wordt gehouden. De eerste 
donderdag van augustus vormt 
natuurlijk de kroondag met de Korte-
baan Draverij. Het ziet er naar uit dat 
in Santpoort de eerste interland 
Nederland-België kan worden 
houden. Een primeur voor de 
kortebaansport!

Meer info: 
www.dorpsfeest-santpoort.nl
In het overzicht het programma in 
verkorte vorm. Zodra het O�ciële 
Programma 2022 de�nitief is treft u 
het op www.dorpsfeest-santpoort.nl 
aan. Ook zullen op die pagina regel-
matig nieuwtjes en informatie over 
inschrijvingen te vinden zijn. Leden 
van de Harddraverij Vereniging 
ontvangen binnenkort ook een brief 
met inschrij�nformatie.

Programma op hoofdlijnen
Zaterdag 30 juli:
• Concours Hippique (Brederode)
• Rondje Zandhaas wandelen 
(Brederode)
• Footgolf (in en rondom het Dorp)

Zondag 31 juli
• Kroegloper Schaak Toernooi 
(Horeca Santpoort)
• Ko�econcert (Dorpskerk Santpoort)
• Bierproeven (Weyman Weide)

Maandag 1 augustus
• Straatvoetbal (Burg. 
Weertsplantsoen)
• Steenwerpen (Land van Scholz)
• Klaverjassen (Weyman Weide)
• Steppenrace (Hoofdstraat)

Dinsdag 2 augustus
• Ringsteken op de �ets, pony, paard, 
brommer (Hoofdstraat)
• Santpoort mediteert in Naaldkerk
• Petanque – Jeu des Boules (Land 
van Scholz)

Woensdag 3 augustus
• Agrarische dag (Brederode)
• Kinderloop (wielerparcours)
• 7 van Santpoort (wielerparcours)
• Bridgetoernooi (Velserhooft)
• Puntenkoers voor vrouwen 
(wielerparcours)
• Wielerronde voor mannen 
(wielerparcours)

Donderdag 4 augustus
• Kortebaan (Hoofdstraat)
• Bridgetoernooi (Velserhooft)

Vrijdag 5 augustus
• Paardenkeuring (Weyman Weide)
• Jaar- en kindermarkt (dorpskern)
• Stepcontest (Skatebaan)
• Seniorenavond (Weyman Weide)

Zaterdag 6 augustus
• Mudrun Kinderen (Weyman Weide)
• Kwalleballen (Weyman Weide)
• Buikschuiven (Weyman Weide)
• Tentquiz (Weyman Weide)
• Optocht en vuurwerk.

Santpoort - Het bestuur van de Harddraverij Vereniging Santpoort en 
Omstreken kijkt met veel plezier uit naar de editie 2022 van het Dorpsfeest 
Santpoort. Na twee jaar al het mogelijke te hebben geprobeerd onder het 
juk van corona, ziet het er in 2022 naar uit dat Santpoort weer los kan gaan. 

‘De Boer Op’ tijdens Dorpsfeest Santpoort

Heel Santpoort heeft er weer zin in! Beeld: aangeleverd

IJmuiden - De naam Henk Schoorl is 
bij veel inwoners in onze regio 
bekend. Jarenlang runde hij met 
succes zijn vishandel en visrestau-
rant. Op 8 juni waren hij en zijn 
vrouw Elly vijftig jaar getrouwd. Een 
bijzondere mijlpaal, die uiteraard 
gevierd moest worden. Dat gebeurde 
op 12 juni met een receptie in Villa 
Westend. Het echtpaar besloot om in 
plaats van cadeaus een inzameling te 
houden voor Stichting Ambulance 
Wens. Deze organisatie regelt het 

vervoer voor terminaal zieke mensen 
die graag nog eens hun favoriete 
locatie willen bezoeken. Dat kan van 
alles zijn, van pretpark tot strandpla-
teau en van museum tot stamkroeg. 
Ook het vervoer is divers. Henk 
Schoorl: ,,Willen ze varen, dan mogen 
ze varen. Willen ze met een taxi 
reizen? Dan kan dat ook.’’ De gasten 
van het echtpaar konden een bedrag 
naar keuze deponeren in een trans-
parante box die tijdens de receptie 
prominent op tafel stond. Ook 

hospice De Heideberg in Santpoort-
Noord is bij de schenking van het 
echtpaar Schoorl betrokken. ,,We 
hebben daar een contactpersoon die 
het allemaal gaat regelen.’’ De inza-
meling leverde het mooie bedrag 
van vijfhonderd euro op.

Cadeau huwelijksjubileum Henk en Elly Schoorl voor goed doel

Naast de vele bloemen, wenskaarten 
en presentjes rechts op tafel de box 
met het geld voor het goede doel. 
Foto: aangeleverd

De afgelopen jaren zijn er diverse 
maatregelen gerealiseerd waardoor 
de uitstoot van Polycyclische 
Aromatische Koolwatersto�en – 
ofwel PAK-sto�en – fors is 
verminderd. 
Met het Roadmap Plus-programma 
is er het afgelopen jaar hard gewerkt 
aan het versneld realiseren van extra 
maatregelen om de uitstoot ten 
opzichte van 2019 nog eens te 
halveren.  

Hans van den Berg, CEO Tata Steel 
Nederland: ,,We hebben de belofte 
gedaan om er alles aan te doen om 
de impact op de leefomgeving 
versneld te verminderen. We 
hebben hoge ambities. Ons eerste 
streven was om dit jaar een verdere 
afname in de uitstoot van PAK-
sto�en te realiseren. Het resultaat is 

daar en dat is mooi nieuws. Tegelij-
kertijd vinden we het vervelend dat 
er zorgen bestaan in de omgeving 
en zijn we niet blind voor resultaten 
van onderzoeken. We voelen de 
urgentie en daarom pakken we dit 
en volgend jaar door met de rest 
van het verbeterprogramma.”

Uitgebreid pakket aan 
maatregelen
Diverse maatregelen zijn het afge-
lopen jaar gerealiseerd om minder 
uitstoot van PAK-sto�en te 
realiseren. 

Bram Nugteren, omgevingsmanager 
Tata Steel: ,,Zo is afgelopen maart 
een hightech milieu-installatie bij de 
Koudbandwalserij in gebruik 
genomen waardoor bij het gloeien 
van staal geen PAK-sto�en meer vrij-

komen. Ook hebben we afgelopen 
jaar hard gewerkt aan het verder 
verminderen van emissies bij de 
Sinterfabriek en aan de Kooksfa-
briek. Het pakket aan maatregelen is 
nu opgeleverd, met een mooi 
resultaat.”

Onafhankelijke veri�catie
De onlangs uitgevoerde metingen 
zijn gedaan door geaccrediteerde 
externe meetbureaus. 
De komende maanden blijven ze 
meten om te zien of deze reductie 
stabiel is. 

Van den Berg: ,,Er mag in de 
komende jaren geen twijfel ontstaan 
over onze impact op de leefomge-
ving. Onze omgeving moet kunnen 
vertrouwen dat de resultaten 
kloppen en dat we onze belofte 
nakomen. Onafhankelijke veri�catie 
speelt hierin een belangrijke rol.”

Meer informatie over de Roadmap 
Plus en de laatste stand van zaken is 
te vinden op het Dashboard 
Roadmap Plus: https://omgeving.
tatasteel.nl/tata-steel-en-omgeving/
dashboard-roadmap-plus.html.

IJmuiden - Tata Steel maakte gisteren, woensdag 15 juni, een belang-
rijke stap bekend in de uitvoering van het programma om de impact van 
stof, geur en geluid drastisch te verminderen. Eerste metingen door 
onafhankelijke meetbureaus laten zien dat de beoogde 50 procent 
reductie in de uitstoot van PAK-sto�en ten opzichte van 2019 is gereali-
seerd voor het terrein in IJmuiden. Daarmee maakt het bedrijf de 
ambitie waar die het dit jaar heeft gesteld met het verbeterprogramma 
Roadmap Plus. 

Tata Steel realiseert reductie van 
50 procent in uitstoot PAK-stoffen









18 inderegio.nl • 16 juni 2022SPORT

Driehuis - Op 14 augustus 2022 
bestaat de RKVV Velsen 100 jaar! Een 
geweldige mijlpaal in hun bestaan. 
En ze gaan het vieren, een heel 
seizoen lang!  Het seizoen 2022-2023 
staat in het teken van 100 jaar RKVV 
Velsen. 
De festiviteiten starten in het 
weekend van 12-13-14 augustus 
2022. Er is een mooi programma 
samengesteld met tal van activiteiten 
voor iedereen die iets met de club 
heeft. Voor jong en voor oud, voor 
leden en voor oud-leden, voor 
vrienden van Velsen en voor spon-
sors, voor belangstellenden en voor 
iedereen die de club een warm hart 
toedraagt. Iedereen kan het meebe-
leven. Kijk voor meer informatie op 
de website https://www.rkvv-velsen.
nl.

Velsen 1 – Regioteam
Op zaterdag 13 augustus 2022 speelt 
Velsen 1 tegen een Regioteam onder 
leiding van de coaches Richard Plug 
en Rob Spronk. Het Regioteam 
bestaat uit spelers van onder meer 
Stormvogels, VSV, IJmuiden, Odin’59 
en anderen. anvang wedstrijd 15.00 
uur op Sportpark Driehuis en de 
toegang is gratis!

Reünie RKVV Velsen 100 jaar
Op zondag 14 augustus zal er 
speciaal voor de ouderen en oud- 
leden en oud-vrijwilligers, trainers, 
oud-verzorgers en oud-bestuurs-

leden een reünie worden gehouden 
in de grote feesttent op het terrein 
van RKVV Velsen. 
Van 14.00 tot 17.00 uur is er volop 
gelegenheid om in een ontspannen 
sfeer je oude voetbalmakkers weer 
eens te ontmoeten en de hoogte-
punten uit je, ongetwijfeld glorieuze 
voetbalcarrière nog eens op te halen. 
Herinneringen, anekdotes en sterke 
verhalen staan centraal. 
Er is een presentatiewand vol oude 
foto’s, krantenartikelen en historische 
materialen uit het Velsen-archief. 
Voor de leukste of merkwaardigste 
verhalen richten ze een speakers-
corner in, waar iedereen die dit wil 
delen, op de zeepkist plaats kan 
nemen. 

Om verzekerd te zijn van deelname 
word je verzocht je vooraf aan te 
melden. Je partner is uiteraard ook 
welkom. Natuurlijk is er een hapje en 
een drankje verkrijgbaar en er is 
leuke muziek. Als jij dan kan zorgen 
voor de sfeer en mooie verhalen kan 
het een leuke zondagmiddag 
worden.

De kaarten kosten 10 euro per 
persoon. Op de dag zelf krijg je bij 
aankomst 2 consumptiebonnen.
Geef dit ook door aan je oud-team-
genoten, of probeer als aanvoerder 
weer je hele team bij elkaar te 
krijgen! Meer informatie: www.rkvv-
velsen.nl. 

RKVV Velsen 100 jaar!

Door Ingeborg Baumann

DanceWorks Health biedt een nieuw 
aanbod voor bezoekers en cliënten 
voor ontmoetingscentra en zorgin-
stellingen en daarmee dus ook voor 
bijzondere en kwetsbare doel-
groepen, zoals mensen met een 
(tijdelijke) mentale, fysieke, cogni-
tieve en/of zintuigelijke beperking.  

Olga Commandeur, sinds 2000 
vooral bekend door haar dagelijkse 
presentatie van het tv-programma 
Nederland in Beweging!, deelde haar 
ervaringen en legde op enthousiaste 
en aanschouwelijke manier uit hoe 
belangrijk bewegen is. Voor 
iedereen.

Dansen voor je gezondheid
Zij vertelt over een meisje met het 
syndroom van Down dat zoveel 
plezier had in het dansen. Goed voor 
haar motoriek, coördinatie en alge-
heel welbevinden. Maar toen ze 16 
werd stopten de lessen en was er 
geen aanbod meer. ,,Dat was het 
moment waarop ik dacht: We 
moeten zorgen dat iedereen kan 
blijven dansen, ook de bijzondere en 
kwetsbare doelgroepen moeten 
kunnen bewegen zonder beper-
kingen.’’ ,,Het gaat om de beleving’’, 
gaat ze verder. ,,Ook op oudere leef-
tijd kun je je spieren ontwikkelen 
maar het is moeilijk om inactief 
gedrag om te buigen naar actief 
gedrag.’’ 

Spierballen
Olga loopt naar een van de heren in 
de kring van belangstellenden. ,,Kijkt 
u nóóit naar Nederland in Bewe-
ging!? Vanaf nu wel natuurlijk!’’ ,,Nee, 
natuurlijk niét’’, zegt de man gedeci-
deerd.’’ Maar als Commandeur bewe-
gingen, houding en pasjes voordoet, 
doet hij toch lekker mee. ,,Want wat 

gebeurt er met je spieren als je ze 
niet gebruikt?’’ ,,Dat worden slappe 
happies’’, zegt een dame. Het blijkt 
vooral ook belangrijk om de been-
spieren actief te houden. Logisch, 
daar steunt het hele lichaam op. De 
mensen in de kring, veel afhankelijk 
van een rollator of rolstoel, zijn het 
daar helemaal mee eens. 

Er wordt een Zuid-Amerikaans 
muziekje opgezet en de bewegingen 
worden enthousiaster en soepeler. 
Muziek verbindt en werkt therapeu-
tisch. Dat zien we ook aan de 
gezichten van de aanwezigen. Ook 
van diegenen met een haperend 
brein. https://www.kunstformvelsen.
nl/danceworks-health.

Velsen – Vrijdag lanceerde KunstForm Velsen het nieuwe onderdeel van 
DanceWorks. Onder de naam DanceWorks Health wordt dansen voor 
iedereen bereikbaar en legt daarmee de link tussen cultuur en de 
gezondheidssector. Want dansen is leuk en heel goed voor je gezond-
heid. Bij DanceWorks Health worden danslessen op maat gegeven. Met 
als leidraad: Wat kun je wél. Tijdens de gastles die Olga Commandeur gaf 
in de Polderstroom in Velserbroek werd duidelijk dat de animo groot is 
en inderdaad bewegen op muziek heel veel plezier geeft.

Als je niets doet worden spieren slappe happies

Olga Commandeur in een klassieke pose die we kennen van Nederland in Beweging! Foto: Ingeborg Baumann

Santpoort - Er is altijd wat te doen 
bij Groeneveen Tennis & Padel, maar 
deze weken spannen de kroon. 
Banners op het park vermelden alle 
evenementen, net als de tijdelijke 
bierviltjes. Met QR-codes erbij, zodat 
je meteen kunt inschrijven. 
Het begon al op 4 juni met de eerste 
wedstrijden van de padel zomercom-
petities. Groeneveen neemt deel op 
het hoogste niveau in Nederland met 
een team in de Eredivisie en een 
team in de Hoofdklasse. Op zondag 
12 juni speelden beide teams thuis. 
Een spektakel dat veel toeschouwers 
trok.
Tegelijk werden de �nales gespeeld 
van het Padel Open Weekend toer-
nooi voor speelsterktes 1-3 (P100) en 
4/5 en 6/7. Gestart op vrijdagavond 
werden alle wedstrijden dit weekend 
gespeeld onder zomerse 
weersomstandigheden. 
Volgend weekend staat in het teken 
van de landskampioenschappen 
tennis. Voor het negende achtereen-
volgende jaar heeft de KNLTB de 
organisatie van dit evenement aan 
Groeneveen toevertrouwd. De twaalf 

beste teams uit de Topklasse tennis 
maken in twee dagen onderling uit 
wie zich Landskampioen mag 
noemen.   
Op 25 en 26 juni vinden de clubkam-
pioenschappen voor alle jeugdleden 
plaats. Er wordt enkelspel gespeeld 
in de categorieën rood, oranje, groen 
en geel. De deelnemende kinderen 
rekenen op veel supporterende 
familie, vrienden en buren.
Met maar liefst drie evenementen is 
de eerste week van juli de kers op de 
taart. 
1) Het Open toernooi voor tennis en 
padel wordt gespeeld van 2 tot en 
met 10 juli. In de weekenden 
overdag; op werkdagen vanaf vijf uur 
’s middags. Naast mooie prijzen voor 
de winnaars, stelt de nieuwe hoofd-
sponsor enkele bijzondere prijzen 
beschikbaar via verloting onder alle 
deelnemers. Inschrijven tot 17 juni.
2) Het vijftig plus Open Tennis toer-
nooi is voor iedereen van 50 jaar en 
ouder. De (dubbel)partijen worden 
gespeeld van maandag 4 tot en met 
vrijdag 8 juli, dagelijks tussen 12 en 
17uur. 

3) Tijdens het Top Tennis Invitatie 
Event strijden acht tennissers uit het 
top circuit tegen elkaar. Te zien van 7 
tot en met 9 juli. 
Alle evenementen worden georgani-
seerd door enthousiaste clubleden. 
Wil je meedoen aan een evenement? 
Schrijf dan tijdig in via www.ltcgroe-
neveen.nl.
Of kom kijken. De toegang is gratis.

Groeneveen Tennis & Padel bruist!

De zuil met daarop alle activiteiten. 
Foto: aangeleverd

Velsen - Geen luidkeels gezang en 
geen spandoeken of bijzondere 
uitdossingen. De avondvierdaagse in 
Velsen-Noord startte maandagavond 
tamelijk geruisloos. Voor het eerst 
sinds lange tijd kon het evenement 
weer als vanouds plaatsvinden. Om 
18.00 uur vertrokken de deelnemers, 
gewapend met hun deelnamekaart, 
bij wijkcentrum De Stek. De route 
voerde via de Wijkeroogstraat rich-
ting Andreaweg en vanaf daar rich-
ting Wenckebachstraat en Pontweg. 

Deze week startte ook de avondvier-
daagse in IJmuiden bij hockeyvereni-
ging Strawberries en in Driehuis bij 
de basisscholen De Toermalijn en Jan 
Campert. 
Op 28 juni volgt de editie in Velser-
broek met start en �nish bij het 

Polderhuis. Wellicht zullen de traditi-
onele wandelliedjes dan ook weer 
door de straten klinken…

De paden op, de lanen in…

Enthousiaste leerlingen van de 
IJmuidense Pleiadenschool. 
Foto: Mariska Goede

Logo’s: aangeleverd





HOLLANDSE  NIEUWE

Seinpostweg 40 - 1976 BT IJmuiden
Tel. 0255-513536 - www.de-ijmond.nl

DE HOLLANDSE

NIEUWE IS WEER

BINNEN,
KOM JIJ HEM BIJ

ONS PROEVEN?

Broekbergenlaan 44 - 46
2071 EW Santpoort Noord 
www.santpoortaanzee.nl

HIJ IS ER WEER

DE HOLLANDSE 
NIEUWE

MET EEN HEERLIJK 
GLAASJE KORENWIJN

KOM LEKKER 
PROEVEN!!

Haring, wist je dat....
De Hollandse Nieuwe is weer in het land. 
Reden om deze vis ons weer lekker te 
laten smaken. De redactie van deze krant 
zet 5 weetjes over de beroemde vis voor 
je op een rij.

1. De haring
(clupea harengus) De haring is een slanke 
kleine vis. Ongeveer een kwart van zijn 
lichaamsgewicht kan uit vet bestaan. 
Haring wordt acht tot tien jaar oud. Na 
twee tot drie jaar is de haring volwassen 
en ongeveer twintig centimeter lang. 
Lange tijd was de vis sterk overbevist, 
maar door strenge quota gaat het nu 
weer goed met de soort.
2. Scholen en plankton
Haringen leven met honderdduizenden 
tegelijk in scholen en voeden zich met 
plankton en de allerkleinste zeediertjes.
Overdag verblijven ze in dieper water dan 
‘s nachts, wanneer de school opstijgt om 
zich te voeden met plankton.
3. Hollandse Nieuwe
Vanaf half mei tot juli ‘vreet’ de haring 
zich lekker vet. Dit is dan ook de periode 

waarin we de vetste haringen kunnen 
vangen. Haring mag alleen Hollandse 
Nieuwe worden genoemd als hij mini-
maal 16 procent vet bevat en op de tradi-
tionele Hollandse manier is gekaakt, 
gezouten en ge� leerd. De naam staat dus 
los van de vangstplek, want “Hollands” is 
de Hollandse Nieuwe allang niet meer.
4. ‘Maatjesharing’
De term ‘Maatjes’ is afgeleid van ‘maagd’ 
en slaat op het feit dat de haring net na 
de paaitijd is gevangen en nog geen 
nieuwe hom en kuit heeft gevormd.
5. Haring gezond?
De uitdrukking: ‘Haring in het land, 
dokter aan de kant’ is niet zomaar uit de 
lucht gegrepen. Haring zit barstensvol 
goede voedingsto� en. De eiwitten zijn 
van hoge kwaliteit en hebben een 
gunstig e� ect op onze
spieren, organen en zenuwstelsel.
Het vet van de haring bestaat uit onver-
zadigde vetzuren (omega3). Deze 
vetzuren verlagen het cholestorolgehalte 
in het bloed en verlagen de kans op 
hart-en vaatproblemen.
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Wie komt ons team versterken?
Wij zijn op zoek naar een: 

NIEUWE COLLEGA
voor 2, 3 of 4 dagen in onze viswinkel te Haarlem-Noord

Ben jij op zoek naar een leuke baan in een jong, gezellig, enthousiast team? 
Bel of WhatsApp naar Dennis, 06 293 185 86. 

- Goed loon! 
- werktijden zijn van 8.30 tot 18.00 uur
-  werkzaamheden bestaan uit verkopen, producten
    bereiden, toonbank bijvullen/etaleren etc. 

     Bel of WhatsApp naar Dennis, 0629318586.

Marsmanplein 226 (naast AH)
2025 DV Haarlem-Noord

Tel 023 538 84 07

Kom dat proeven in onze winkel!
1 haring E 2,75
4 voor E 10,50

Vers van het mes

Actie

te vroeg in het vangstseizoen 
gevangen), en er mogen nog 
geen hom en kuit aanwezig zijn 
(dus niet te laat in het vangst-
seizoen gevangen).
  Wat is er ‘ nieuw ’ aan de  Hol-
landse Nieuwe ? De term 
‘ nieuw ’ heeft te maken met 
de  nieuwe  vangst van haring, 
die begint als de haring vet ge-
noeg is. Meestal begint het vis-
seizoen in mei of juni en loopt 
het door tot half juli. De vangst 

in deze m  aanden mag offi  cieel 
tot en met 30 september  Hol-
landse Nieuwe  heten.
  Vanwege dit minimale vetper-
centage, wisselt de eerste dag 
van de  nieuwe  Haring jaarlijks. 
Een andere naam voor  Holland-
se Nieuwe  is ‘maatjesharing’ 
en dat is een verbastering van 
maagdelijke haring, omdat hij 
op dat moment van het jaar nog 
niet kan paren.         

■ (FOTO: )   

 Ze zijn er weer ! Vangst 
2022 HOLLANDSE NIEUWE 
HARING Mals en Vet !

■  De nieuwe Hollandse Nieuwe. Nog lekkerder, nog vetter van smaak. (FOTO: PR )   

 Haring, wist je dat....

■  Kom je ook een harinkje happen? (FOTO: VB)   

Halkade 27 • IJmuiden-Haven
Tel. 0255-512796 • INFO@WAASDORP.NL 

Zoek je een vakantiebaan of parttime werk?
Wij zoeken collega’s in de verkoop, bezorging en productie.
Mail ons info@waasdorp.nl en maak een afspraak!

ONLINE VIS KOPEN!
www.viskoop.nl

Lokaal en landelijke bezorging

Per mand
12 stuks

2,50
Per 100 gram

NOORDZEE
ZEEWOLF-

FILET

19,50

Zomer top oesters!

Genieten van vis op de
BBQ!!!

Zwaardvis Gambaʼs Sardien
Tonijn  Langoustines Makreel
Zeebaars Kreeft   Inktvis
Dorade  Rode Mul Oesters

DAGVERSE
NOORSE ZALM

vanaf 2 tot 3 kilo
Gratis voor u gefi leerd of in moten gesneden
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Beschikbaar voor bij u thuis of op uw 
bedrijf. Vraag naar de mogelijkheden.
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6,50
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Neeltje Jans Royal topkwaliteit
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Vaderdag actie!
DE ALLERBESTE OESTERS VOOR VADER!

Ze zijn er weer!
Nieuwe vangst! De lekkerste

HOLLANDSE
NIEUWE HARING

Ook per emmer
± 10 stuks

Emmer ± 20 stuks
verkrijgbaarMand 12 stuks

Supreme + � esje Iris Wiskey

samen 24,99

Kom je ook een harinkje happen? (FOTO: VB)

In hooguit anderhalve maand tijd halen de 
vissers uit Denemarken en Noorwegen de 
haringvangst voor het hele jaar binnen. Dat 
luistert nauw, want het vetpercentage moet 
precies goed zijn. Als dat percentage boven 
de 16 ligt, mag de haring als Hollandse 
Nieuwe verkocht worden. 
De Hollandse Nieuwe van dit jaar overtreft 
alle verwachtingen. Heerlijk vet (ongeveer 22 
procent) en romig van smaak, echt een 
geweldige traktatie voor iedere haringlief-
hebber. En nog gezond ook, want haring 
bevat gezonde vetten die ons helpen 
beschermen tegen hart- en vaatziekten. Het 
omega-3-vetzuur ‘DHA’ in haring ondersteunt 
zelfs het functioneren van de hersenen!
Het team van De Volendammer zorgt er stee-

vast voor dat de klanten het allerbeste 
krijgen. Dat geldt uiteraard niet alleen voor 
de Hollandse Nieuwe, maar voor het 
complete assortiment van De Volendammer. 
De altijd vriendelijke Floris verzorgt voor de 
liefhebbers een heerlijk korenwijntje voor bij 
de haring. Redenen genoeg dus om snel 
langs te komen bij De Volendammer aan de 
Cepheusstraat 29 in IJmuiden. De Hollandse 
Nieuwe is hier overigens ook verkrijgbaar als 
mooi opgemaakte schotel, inclusief uitjes en 
zuur. Perfect om op tafel te zetten bij elke 
feestelijke gelegenheid. 
Bekijk op www.devolendammer.nl ook eens 
de andere visschotels en luxe visspeciali-
teiten. Bestellingen kunnen ook via de 
website geplaatst worden.

IJmuiden - Hollandse Nieuwe is vers van het mes op zijn best. Ook dit jaar verzorgt het 
team van De Volendammer, bestaande uit Kyle, Henk, Floris en Corina, deze lekkernij van 
topkwaliteit. De zaak heeft een jarenlange reputatie en maakt die ook dit jaar uiteraard 
waar. Als een ware haringkunstenaar snijdt Kyle elke haring met veel liefde voor het vak.

Hollandse Nieuwe: Kyle is de haring-
kunstenaar bij De Volendammer

Het team van De Volendammer, hier in toepasselijke klederdracht
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De Hollandse Nieuwe, ze zijn er weer. 
Dit jaar is de haring botermals en vet. 
Door de zonnige, warme mei weken 
was er een explosie groei van plankton 
waar de haringen geen genoeg van 
konden krijgen. Lekker volgevreten en 
ruim met een vetpercentage van boven 
de 17 % werden de eerste Maagden 
Haringen gevangen op de Hollandse 
manier gekaakt en gepekeld. 
Klaar voor de eerste verscheping vanuit 
Schagen (DK) naar Hollandse bodem 
voor Ons Oerhollands Haringfeest/ 
Happerij De Haring schepen zullen de 
komende 2-3 maanden nog volop op 
de Maatjes Haringen vissen waarbij de 
kwaliteit en vetpercentage alleen maar 
blijft stijgen. Dus de voorraad voor de 
eerste start op 16 juni is er en daarna 
nog volop aanvoer voor de Lekkerste 
Hollandse Nieuwe Haring. Vers 
gesneden het lekkerst , beetje groen 
nog en een heerlijke zilte nasmaak. Dat 
wordt weer smullen !!!!!

Ook zo een zin in een feestje?
Fish&Seafood Waasdorp heeft diverse 
oud Hollandse Haringkarren beschik-
baar om zowel thuis als op het bedrijf 
een Haringparty te organiseren.
Dit kan met een Haringkar en opge-
maakte Haringschotels of met Catering 
op locatie.

Bel of mail ons voor de mogelijkheden
0255-512796 of info@waasdorp.nl
Bestel onze feestelijk opgemaakte 
Haringschotels of bestel online via 
www.viskoop.nl onze Hollandse Nieuwe 
Haring box.
In onze Visspeciaalzaak op de Halkade 
27 met ruime parkeergelegenheid aan 
de Viskade in de Vissershaven kunt u 
smullen van dit jaarlijks terugkerend 
Haringfeest.

Wij zijn 7 dagen per week geopend
tot 20.00 uur dus ook na je werk kunt u 
nog even komen Haringhappen.

Ze zijn er weer! Vangst 2022
HOLLANDSE NIEUWE HARING 

Mals en Vet!
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Wie komt ons team versterken?
Wij zijn op zoek naar een: 

NIEUWE COLLEGA
voor 2, 3 of 4 dagen in onze viswinkel te Haarlem-Noord

Ben jij op zoek naar een leuke baan in een jong, gezellig, enthousiast team? 
Bel of WhatsApp naar Dennis, 06 293 185 86. 

- Goed loon! 
- werktijden zijn van 8.30 tot 18.00 uur
-  werkzaamheden bestaan uit verkopen, producten
    bereiden, toonbank bijvullen/etaleren etc. 

     Bel of WhatsApp naar Dennis, 0629318586.

Marsmanplein 226 (naast AH)
2025 DV Haarlem-Noord

Tel 023 538 84 07

Kom dat proeven in onze winkel!
1 haring E 2,75
4 voor E 10,50

Vers van het mes

Actie

te vroeg in het vangstseizoen 
gevangen), en er mogen nog 
geen hom en kuit aanwezig zijn 
(dus niet te laat in het vangst-
seizoen gevangen).
  Wat is er ‘ nieuw ’ aan de  Hol-
landse Nieuwe ? De term 
‘ nieuw ’ heeft te maken met 
de  nieuwe  vangst van haring, 
die begint als de haring vet ge-
noeg is. Meestal begint het vis-
seizoen in mei of juni en loopt 
het door tot half juli. De vangst 

in deze m  aanden mag offi  cieel 
tot en met 30 september  Hol-
landse Nieuwe  heten.
  Vanwege dit minimale vetper-
centage, wisselt de eerste dag 
van de  nieuwe  Haring jaarlijks. 
Een andere naam voor  Holland-
se Nieuwe  is ‘maatjesharing’ 
en dat is een verbastering van 
maagdelijke haring, omdat hij 
op dat moment van het jaar nog 
niet kan paren.         

■ (FOTO: )   

 Ze zijn er weer ! Vangst 
2022 HOLLANDSE NIEUWE 
HARING Mals en Vet !

■  De nieuwe Hollandse Nieuwe. Nog lekkerder, nog vetter van smaak. (FOTO: PR )   

 Haring, wist je dat....

■  Kom je ook een harinkje happen? (FOTO: VB)   

Halkade 27 • IJmuiden-Haven
Tel. 0255-512796 • INFO@WAASDORP.NL 

Zoek je een vakantiebaan of parttime werk?
Wij zoeken collega’s in de verkoop, bezorging en productie.
Mail ons info@waasdorp.nl en maak een afspraak!

ONLINE VIS KOPEN!
www.viskoop.nl

Lokaal en landelijke bezorging

Per mand
12 stuks

2,50
Per 100 gram

NOORDZEE
ZEEWOLF-

FILET

19,50

Zomer top oesters!

Genieten van vis op de
BBQ!!!

Zwaardvis Gambaʼs Sardien
Tonijn  Langoustines Makreel
Zeebaars Kreeft   Inktvis
Dorade  Rode Mul Oesters

DAGVERSE
NOORSE ZALM

vanaf 2 tot 3 kilo
Gratis voor u gefi leerd of in moten gesneden

Zin in een haringfeestje?
OUD HOLLANDSE HARINGKAR
Beschikbaar voor bij u thuis of op uw 
bedrijf. Vraag naar de mogelijkheden.

ZOMER DIKKE 
SCHOL

per kilo, al vanaf

6,50

7,50per kilo

Neeltje Jans Royal topkwaliteit

ZEEUWSE
HANGCULTUUR

MOSSSELEN

Vaderdag actie!
DE ALLERBESTE OESTERS VOOR VADER!

Ze zijn er weer!
Nieuwe vangst! De lekkerste

HOLLANDSE
NIEUWE HARING

Ook per emmer
± 10 stuks

Emmer ± 20 stuks
verkrijgbaarMand 12 stuks

Supreme + � esje Iris Wiskey

samen 24,99

De nieuwe Hollandse Nieuwe. Nog lekkerder, nog vetter van smaak. (FOTO: PR )



22 inderegio.nl • 16 juni 2022SPORT

Velsen - Bij Damclub IJmuiden (DCIJ) 
wordt de ontwikkeling van jeugd-
leden zoveel mogelijk gestimuleerd, 
het liefst door het organiseren van 
toernooien waarin de IJmuidenaren 
ook kinderen buiten de club tre�en. 
Nu er weer meer mogelijk is, worden 
de banden met andere clubs weer 
aangehaald. Nadat de jeugd vorige 
week een toernooi tegen familie-
leden had, trof het nu in Driehuis een 
jeugdteam van de Haarlemsche 
Damclub (HDC). Dit was een goede 
manier om elkaar (opnieuw) te leren 
kennen, aangezien jeugdleden van 
DCIJ en HDC komend seizoen met 
een combinatieteam aan de natio-
nale competitie mee gaan doen.
Er werden drie wedstrijden in wisse-
lende opstellingen gespeeld. Het 
bleef tot de laatste wedstrijd span-
nend en het was zelfs muisstil in de 
speelzaal. Helaas trok DCIJ steeds net 
aan het kortste einde met driemaal 
4-6. Voor de trainers was het echter 

goed om te zien dat alle jeugdleden 
het nodige van hun lessen hadden 
opgestoken. Zo won Jens Mischke 
fraai met een meerslagtruc in het 
eindspel en vloerde Moritz Woesten-
burg bijna met goed positiespel zijn 
ervaren tegenstander. Malak El 
Abbassi wist net als Jens tweemaal te 
winnen en ook Alex Kistemaker won 
op overtuigende wijze een partij. 
Salma El Abbassi pakte haar eerste 
punt tegen een andere club en ook 
Jihane El Abbassi gaf zich niet 
zomaar gewonnen. Over anderhalve 
week mag DCIJ zich in Haarlem 
revancheren.
De strijd tussen DCIJ en HDC, die 
online te volgen was, bleef niet 
onopgemerkt. Zo is een aantal Zuid-
Hollandse clubs geïnteresseerd om 
het komend seizoen ook op vrijdag-
avond te spelen tegen DCIJ en HDC. 
Zo komt het jeugddammen stapje 
voor stapje weer in de lift na een 
lastige periode. 

DCIJ-nieuws: Jeugdteam nipt 
onderuit in derby

DCIJ (links) tegen HDC. Foto: aangeleverd

In het Italiaanse Rimini vond deze 
maand zowel de strijd om de wereld-
beker als het EK plaats. Romana Schu-
ring wist zich voor beide toernooien te 
kwali�ceren. De voorbereidingen 
verliepen niet geheel vlekkeloos. Door 
een stressfractuur in haar scheenbenen 
moest Romana haar oefening 
aanpassen en een makkelijker 
programma springen. Dat verkleinde 
haar kans op eremetaal aanzienlijk. 
Niet volledig �t startte ze met de 
wereldbekerwedstrijd. Daar wist ze 
weliswaar de halve �nale van het indi-
viduele toernooi te bereiken, maar in 
de strijd om een �naleplaats moest ze 
de trampoline voortijdig verlaten, met 
een 21e plaats als resultaat. Met het 
synchroonspringen behaalde Romana 
met haar partner een teleurstellende 
11e plaats. In het daaropvolgende EK 
behaalde Romana net niet de halve 
�nale. Bij het synchroonspringen lukte 
dat wel, met zilver als resultaat. Zelf 
ook interesse in trampolinespringen? 
Mail info@tvij-trampoline.nl voor info.

IJmuiden - TVIJ-lid Romana Schuring behaalde samen met Niamh Slat-
tery (Tri�s Alkmaar) bij het synchroonspringen zilver tijdens het EK 
trampolinespringen in Rimini. Eind deze maand vindt in Rotterdam het 
Nederlands kampioenschap plaats. Het duo maakt een goede kans om 
daar het goud in de wacht te slepen.

Zilver voor Romana Schuring bij 
EK trampolinespringen

Romana Schuring en Niamh Slattery in de �nale van het synchroonspringen. 
Foto: Simone Ferraro

Driehuis - Politieagenten hebben in 
de nacht van vrijdag op zaterdag een 
32-jarige man uit Utrecht aange-
houden in Driehuis. Op de Driehui-
zerkerkweg zagen agenten rond tien 
over half zes die nacht twee mannen 
bij een auto wegrennen. Eén van hen 
verschool zich achter een gepar-
keerde auto aan de Hofdijklaan, de 
ander verdween in onbekende rich-
ting. Ook de eerste man zette het 
opnieuw op een lopen toen de 
politie dichterbij kwam. Vervolgens 

sloot de politie de hele wijk af. Er 
werd een hondengeleider ingezet en 
ook een politiehelikopter kwam in de 
lucht. Toen de man te horen kreeg 
dat de speurhond zou worden 
ingezet, kwam hij zelf uit een tuin 
gelopen. De auto vanwaar de twee 
mannen wegvluchtten bij het zien 
van de politie, bleek opengebroken 
te zijn en apparatuur was al losge-
knipt. Getuigen die meer weten over 
de twee mannen, worden verzocht 
zich te melden.

Autokraker aangehouden

Velserbroek - Het zal je maar 
gebeuren; de betere ploeg zijn maar 
door een technisch ongemak bij de 
arbitrage de wedstrijd en daarmee 
de kans op een promotie naar de 
tweede klasse zien verdwijnen. Dit 
overkwam de zondag 1 van VSV uit in 
de nacompetitiewedstrijd tegen IJVV 
van afgelopen zondag. Bij een 1-1 
stand werd Malcolm Meijer binnen 
de 16 meter omver gekegeld en de 
neutrale assistent-scheidsrechter 
constateerde een overduidelijke 
strafschop. Vóór de aanvang van de 
wedstrijd werd het arbitrage-trio 
voorzien van een kliksysteem, 
waarbij de assistent-scheidsrechters 
de scheidsrechter op afstand konden 
attenderen op onrechtmatigheden 
binnen het veld. De techniek bleek 
op het beslissende moment dus niet 

te werken, waardoor VSV een loep-
zuivere strafschop werd ontnomen 
en tevens de mogelijkheid om de 
wedstrijd de�nitief over de streep te 
trekken. Daarvoor was VSV door een 
kopbal van Bart Boogaart op een 0-1 
voorsprong gekomen, maar moest 
lijdzaam toezien dat geklungel in de 
verdediging tot de gelijkmaker 
leidde (1-1). Deze stand bleef ook na 
de verlenging op het scorebord staan 
en strafschoppen moesten de beslis-
sing bieden. Deze loterij werd uitein-
delijk in het voordeel van IJVV beslist 
en VSV moet daardoor uithuilen en 
volgend seizoen opnieuw beginnen. 
Trainer David Zonneveld zal daarvan 
echter niet meer getuige zijn en voor 
de nieuwe trainer Tim Joon zal er 
veel aan gelegen zijn om alsnog in 
deze missie te slagen. 

De zaterdag 2 van VSV kon de dag 
daarvoor ook een promotie bewerk-
stelligen en wel in de vorm van een 
kampioenschap uit tegen IJmuiden. 
Deze beide ploegen stonden op de 
laatste speeldag gelijk op de ranglijst 
dus de �nalewedstrijd kon niet 
mooier zijn. Thuis behaalde VSV 
eerder een moeizame 4-3 overwin-
ning, waardoor de wedstrijd vooraf 
alle kanten op kon gaan. Het talrijk 
opgekomen publiek zag echter dat, 
gezien het spelbeeld, VSV het meeste 
recht op de overwinning had en met 
de uiteindelijke 0-3 overwinning 
werd het kampioenschap de�nitief 
veiliggesteld. Het bleef daarna nog 
lang gezellig en voor de zaterdag-tak 
van VSV kon het seizoen dankzij 
kampioenschappen bij het 1e en 2e 
team dan ook niet mooier eindigen.

VSV verliest het van de techniek, 
zaterdag 2 kampioen!

Teleurstelling bij VSV zondag 1 na het verliezen van de strafschoppenserie. Foto: Gerard van Hoo�

Blijdschap bij VSV Zaterdag 2 na het behalen van het kampioenschap. Foto: aangeleverd

IJmuiden - Van de afgelopen vier 
weken is open water zwemmer 
Lars Bottelier wel één dag thuis 
geweest. De geboren IJmuidenaar 
is continu op reis geweest voor 
wedstrijden en trainingskamp. En 
naar eigen zeggen is hij nu klaar 
om deel te nemen aan de wereld-
kampioenschappen eind juni.

De wereldkampioenschappen open 
water zwemmen worden gehouden 
van 26 tot en met 30 juni in het 
Hongaarse Lupa meer. Bottelier 
verschijnt hier aan de start op de 25 
kilometer en dit betekent zijn debuut 
op een wereldkampioenschap.
De afgelopen weken heeft hij aan 
veel wedstrijden deelgenomen om 
zo ervaring en wedstrijdritme op te 
doen voor het aankomende WK. Het 
begon bij een Europabekerwedstrijd 
in Italië en eindigde bij een wereld-

bekerwedstrijd in Portugal. Tussen-
door was hij telkens te vinden in het 
Franse Canet om zijn trainingsmeters 
te maken. 
De wedstrijden zijn van 5 of 10 kilo-
meter lang geweest. ,,Die 
wedstrijden zijn over het algemeen 
sterker bezet dan een 25 kilometer 
en daarbij draait het meer om snel-
heid’’, aldus Bottelier. Voor hem is dat 
alleen maar goed legt hij uit: ,,ik heb 
die wedstrijden kunnen oefenen op 
mijn eindsprint en kunnen 
zwemmen met hoge snelheden, dat 
neem ik vooral mee naar de 25 kilo-
meter op de WK’. 
Het meest tevreden is Bottelier met 
zijn 13e plek bij de wereldbekerwed-
strijd in Portugal. ,,Hier heb ik het 
meeste vertrouwen uitgehaald. In 
zo’n sterk veld, zo’n goed resultaat 
neerzetten daar kan ik alleen maar 
tevreden mee zijn. Op naar de WK.’’

Lars Bottelier vol vertrouwen 
naar WK open water zwemmen
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Santpoort - Op woensdag 3 
augustus vindt tijdens het Dorpsfeest 
Santpoort de ‘7 van Santpoort’ plaats. 
Een hardloopspektakel voor jong en 
oud, bestaande uit een jeugdloop 
voor jeugd tot en met 12 jaar (of 
groep 8) over 1 kilometer en de 7 
kilometer lange 7 van Santpoort 
recreatieloop voor 13-plussers. De 
inschrijving is vanaf heden geopend 
en sluit op 2 augustus 12.00 uur stipt.

De jeugdloop start die dag om 17.30 
uur en de recreatieloop voor de 
13-plussers start om 18.00 uur aan 
het wielerparcours aan de Molenvelt-
laan. Om zeker te zijn van een start-
nummer adviseert de organisatie dat 
iedereen zich vooraf inschrijft. Voor 
alle deelnemers ligt er aan de �nish 
weer een mooie herinnering klaar.
Inschrijven: www.dorpsfeest-sant-
poort.nl.

Inschrijving ‘7 van Santpoort’ 
komend Dorpsfeest geopend

Hopelijk is het 3 augustus minder nat. Foto: Joost Wouters

Driehuis - Na een lang seizoen 
vonden zaterdag de laatste 
wedstrijden plaats van de jeugdhoc-
keycompetitie. De meiden van Straw-
berries F1 speelden een uiterst span-
nend wedstrijd in en tegen Benne-
broek waarin het o�cieuze 
kampioenschap werd veiliggesteld. 
Met de overwinning op zak was er bij 
thuiskomst op het eigen sportpark in 
Driehuis een ceremoniële uitreiking 
van de bekers, waarna het feest kon 
losbarsten. 
Deze beloftevolle vriendinnengroep 
zal de club nog veel plezier en succes 
gaan brengen! Foto: aangeleverd

Hockeyseizoen ten einde

Santpoort - De organisatie van het 
straatvoetbaltoernooi Santpoort is 
alweer een aantal weken bezig met 
de voorbereidingen van de 39ste 
editie van dit mooie toernooi. De 
inschrijving is in volle gang. Er zijn 
nog wat plaatsen vrij voor kinderen 
van 6 tot en met 13 jaar, inschrijven 
kan via onze website. Dit jaar strijden 
de kinderen weer om de semi echte 
gouden WK bokaal, want dit jaar 
staat het toernooi in het teken van 

het WK voetbal in Qatar. Kinderen 
onder de 6 jaar kunnen ook via de 
website worden ingeschreven voor 
de pauzewedstrijd rond 12.15 uur. 
Op www.straatvoetbalsantpoort.nl is 
alle informatie te vinden die betrek-
king heeft op het straatvoetbaltoer-
nooi Santpoort. Het straatvoetbal-
toernooi 2022 wordt gehouden op 
maandag 1 augustus. Deelname kost 
4 euro. Schrijf je nu in want vol is echt 
vol.

Inschrijven voor straatvoetbal

Er is weer veel belangstelling voor het straatvoetbaltoernooi tijdens Dorpsfeest 
Santpoort op 1 augustus. Foto: aangeleverd

IJmuiden - Het gaat goed met SVIJ. 
De aanwas bij de onderste jeugd 
blijft supergoed (door)groeien, het 
meidenvoetbal barst zowat uit haar 
voegen en de twee oudste-jongens-
teams hebben het werkelijk fantas-
tisch gedaan het afgelopen jaar. 

Zowel de jongens onder de 16 als de 
jongens onder de 17 werden met 
gepaste afstand kampioen in de 1e 

klasse. Een voortre�elijke prestatie! 
De jongens onder de 16 hebben hun 
ritme gevonden en zullen onder 
begeleiding van Odin en Dennis 
volgend seizoen te bewonderen zijn 
in de Hoofdklasse. Zij behaalden 
glansrijk te titel en willen ook 
volgend jaar hoge ogen gaan gooien 
in de strijd om de medailles. Dat 
geldt zeer zeker ook voor de JO/17/1 
van SVIJ. Ook zij gaan zich komend 

seizoen melden in de Hoofdklasse. 
De staf van dit team zal uitgebreid 
worden met Alex Barzilay. Deze 
enthousiaste, beginnende trainer 
speelt zelf wekelijks in het eerste 
elftal van de vereniging. Door het 
aantrekken van Alex hoopt SVIJ een 
nog grotere brug te slaan tussen de 
(nieuwe) selectie van de club en de 
aanstormende jeugd.

te e   oreert

Zowel de jongens onder de 16 als de jongens onder de 17 werden met gepaste afstand kampioen in de eerste klasse en gaan 
volgend jaar in de Hoofdklasse spelen. Foto: aangeleverd

Santpoort - Twee weken na de indi-
viduele kampioenschappen werd op 
zaterdag 11 en zondag 12 juni door 
de Nederlandse Handboog Bond het 
Nederlands Kampioenschap 25 
meter 1 pijl voor teams georgani-
seerd. Een team bestaat uit 3 
personen.
Het kampioenschap werd in de 
buitenlucht gehouden bij de Vereni-
ging Doele Willem III in Boekel en 
bestond uit 2 series van 25 pijlen (1 
pijl per keer) schieten op doelen die 
op een vaste afstand van 25 meter 
staan.
Op dit kampioenschap werd hand-
boogschietclub VZOS uit Santpoort 
op zaterdag in de ‘recurve’-klasse C 
vertegenwoordigd door Dustin 
Verhelst, Ilse Bottema en Diana Velt-
kamp, en op zondag in de Traditional 

Ereklasse door Ernie Breuer, Judith 
Porsch en Maarten Porsch. Terwijl de 
schutters 2 weken geleden werden 
geteisterd door regen en harde wind, 
was het nu gelukkig prachtig weer!

Het recurveteam werd op zaterdag 
knap tweede met 1187 punten. Op 

zondag werden de Traditionele 
Longbow schutters voor het eerst 
Nederlands Kampioen in deze Tradi-
tionele klasse met 997 punten.

Opnieuw heeft Judith haar Neder-
lands Record verbeterd van 330 naar 
373 punten.

VZOS ook succesvol bij het NK 
25 meter 1 pijl Teams in Boekel

De schutters aan de meet. Foto: aangeleverd

Velsen - Mike Snoei wordt met 
ingang van het nieuwe seizoen de 
hoofdtrainer van Telstar. De in 1963 
geboren oefenmeester stond van 
2017 tot en met 2019 al voor de 
groep bij de Witte Leeuwen. In 2019 
vertrok Snoei naar de Graafschap en 
werd hij opgevolgd door Andries 
Jonker. Hij volgt nu op zijn beurt juist 
weer Jonker op en heeft een over-
eenkomst getekend voor één 
seizoen. Snoei zal het hoofdtrainer-
schap niet combineren met de 
functie van technisch directeur. De 
technische zaken zullen worden 
waargenomen door de technische 
commissie. Onder de hoede van Mike 
Snoei eindigde Telstar in zijn eerste 
seizoen op de 6e plaats en bleek 
uiteindelijk De Graafschap te sterk in 
de Play-O�s. Snoei ontving dat 
seizoen ook de Bronzen Stier voor 
Beste Trainer van de tweede periode 
en Gouden Stier voor Beste trainer 
van het seizoen. 
De club is blij met de aanstelling van 
Snoei hoopt op een herhaling van 

het successeizoen 17-18. 
Ook aanvoerder Glynor Plet kijkt uit 
naar de samenwerking met de 
nieuwe trainer: ,,Wij als spelersgroep 
maakten ons zorgen en zochten 
middels een brief contact met de 

club. Helaas kwam die brief in de 
media terecht. Wij zijn blij dat er nu 
duidelijkheid is en hebben alle 
vertrouwen in Mike Snoei als nieuwe 
hoofdtrainer. We gaan er een mooi 
seizoen van maken.”

Mike Snoei terug als hoofd-
trainer bij de Witte Leeuwen

De in 1963 geboren oefenmeester stond van 2017 tot en met 2019 al voor de groep 
bij de Witte Leeuwen. Foto: Pro Shot
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Lampen, vazen, meubelstukken… 
Het zijn allemaal voorbeelden van 
toegepaste kunst. De objecten die in 
Nederlandse musea te zien zijn, zijn 
hoofdzakelijk afkomstig uit eigen 
land. Volgens Van Rhijn is het echter 
ook goed om buiten de Nederlandse 
grenzen te kijken. Hij beschikt over 
een gevarieerde collectie van circa 
duizend objecten uit heel Europa, die 
vallen onder de toegepaste kunst. Nu 
staan die nog in opslag, maar het is 
de bedoeling om de hele collectie 
uiteindelijk onder te brengen in een 
inmiddels opgerichte stichting en te 
exposeren in een eigen museum. 
Vanuit Eindhoven en Doetinchem is 
inmiddels belangstelling getoond, 

maar het liefst zou Van Rhijn het 
museum in de gemeente Velsen 
realiseren. Hij licht toe: ,,Velsen is een 
gemeente waar veel te zien en te 
doen is. Mensen uit Amsterdam en 
andere omliggende gemeentes 
komen hiervoor naar deze regio. Om 
meer publiek te trekken zou een 
Europees kunstmuseum een toege-
voegde waarde hebben, omdat 
mensen uit heel ons land en het 
buitenland hierin geïnteresseerd 
zullen zijn.’’

Een naam is er al: MUTEK, hetgeen 
staat voor Museum voor Toegepaste 
Europese Kunst. Op de website www.
mutekmuseum.nl is de collectie al in 

digitale vorm te zien. Van Rhijn: 
,,Door de tijd heen veranderde de 
vormgeving. U heeft vast weleens 
gehoord van Art Nouveau en/of Art 
Deco. Ontwerpers/kunstenaars 
kregen nieuwe ideeën als reactie op 
eerdere ontwerpen en ook door de 
komst van nieuwe materialen of een 
tekort hieraan door oorlogen en 
crises. De bezoeker zal in het 
museum een reis door de tijd maken 
en ziet dan hoe en waarom vormge-
ving veranderde.’’ 

Volgende maand worden in het 
Lalique Museum (Doesburg) enkele 
objecten uit de collectie van MUTEK 
tentoongesteld. Stichting MUTEK 
heeft de ANBI-status, waardoor een 
schenking met belastingaftrek 
mogelijk is. Ook geeft de stichting 
obligaties uit met rentepercentages 
tot 6 procent. Het is zelfs al mogelijk 
om toegangsbewijzen voor het nog 
te realiseren museum te kopen. Kijk 
op de website onder het kopje ‘Steun 
MUTEK’ of neem rechtstreeks contact 
op via telefoonnummer 06 46424171.

Velsen - Kunstobjecten zijn er in veel soorten en maten. In musea zien we 
vooral schilderijen en beelden, maar we kennen ook de categorie toege-
paste kunst. Dit zijn kunstobjecten die niet alleen bedoeld zijn om naar 
te kijken, maar ook een duidelijke functie hebben. Robert van Rhijn uit 
Santpoort-Noord wil rond dergelijke kunstwerken een nieuw museum 
opzetten. Hij zoekt hiervoor �nanciële steun.

Robert van Rhijn lanceert plan voor 
nieuw kunstmuseum in Velsen

Eerder gehouden tentoonstellingen laten zien dat het exposeren van kunst en 
cultuur rendabel is. Foto: aangeleverd

IJmuiden - Het initiatief om tussen 
de Venusstraat en de Eenhoornstraat 
een stadsbos, een zogenaamd ‘Tiny 
Forest’ aan te leggen, krijgt meer en 
meer een vaste vorm. De initiatiefne-
mers Meta Stree�and en Johan van 
Ikelen hebben na enkele gesprekken 
met het IVN (IVN Natuureducatie) en 
de gemeente ‘groen licht’ gekregen 
van de gemeente Velsen. 
Het stadsbos sluit aan op de plannen 
van de gemeente Velsen. Plannen die 
bijvoorbeeld gaan over meer groen, 
de leefbaarheid in de buurt, voorbe-
reidingen voor een veranderend 
klimaat en biodiversiteit. 
Twee scholen, het Tender College en 
basisschool de Ze�er zijn ook aange-
haakt bij het initiatief. 
Voor het Tender is het stadsbos een 
mooi project voor de ‘groen-klas’. 
Docent Groen Niek de Groot en de 
jongeren van het Tender College zijn 
al regelmatig in de buurt actief. 
Recent hebben zij �eurig zomergoed 
in de tuin van de Moerberg geplant. 
Het Tiny Forest wordt een nieuwe 
plek in de buurt van de school om te 

leren en ervaringen op te doen in 
groen. 
Kinderen in de middenbouwgroepen 
van de Ze�er gaan in het najaar hun 
‘eigen’ boom planten. Het IVN heeft 
een mooi programma voor de basis-
school en veel praktische tips en 
ideeën. 
De planning is om in september een 
ontwerpschets te maken, waarin 
zowel groen, stadsbos en honden-
uitlaatplaats ruimte krijgen. In 
oktober organiseren ze een 
informatiemiddag/-avond voor de 
buurtbewoners. 
In november organiseren ze een 
feestelijke plantdag! De kinderen van 
de Ze�er zullen met hulp van de 
jongeren van het Tender College de 
bomen planten.
De initiatiefnemers: ,,Dankzij het 
enthousiasme en de gezamenlijke 
inzet van buurtbewoners, scholen, 
gemeente en IVN wordt onze droom 
‘meer groen in de buurt’ werkelijk-
heid. In het voorjaar kunnen we 
genieten van het eerste ontluikende 
groen in ons stadsbos!

Stadsbos krijgt vaste vorm

Andere steden gingen Velsen voor. Dit is een stadsbos-project in Alkmaar. 
Foto: IVN Natuureducatie.

IJmuiden - Vorige week ging de 
Zonnebloem met een aantal gasten 
naar de Schoorlse duinen. Vanaf 
08.30 uur haalden vrijwilligers de 
gasten op om ze naar het verzamel-
punt (de Moerberg) te brengen. Daar 
vertrok de groep om 09.00 uur. Het 
verkeer zat mee, dus keurig volgens 
planning arriveerde de groep rond 
10.00 uur op de plaats van bestem-
ming. Daar wachtte de deelnemers 
aan dit uitstapje een heerlijke kop 
ko�e met gebak. De boswachter 
haalde de groep vervolgens op voor 

een rit met de zonnetrein door de 
duinen. Natuurlijk kregen de gasten 
van de boswachter ook uitleg over 
verschillende soorten begroeiing in 
het duingebied. Het werd daardoor 
voor iedereen een zeer leerzame rit. 
Na anderhalf uur genieten van de rit 
en het zonnetje reed de groep terug 
het strandpaviljoen, waar de gasten 
konden genieten van een uitge-
breide lunch. Daarna was het tijd om 
terug naar IJmuiden te rijden. Al met 
al een geslaagde dag van de Zonne-
bloem. Op naar het volgende uitje!

Dagje Schoorlse duinen met 
Zonnebloem IJmuiden-West

Met de zonnetrein maakten de gasten een rondrit door de Schoorlse duinen. 
Foto: aangeleverd

Castricum - De G-disco op vrijdag 17 
juni krijgt een bijzonder tintje mee. 
Het is de Hollandse Hapjes-avond 
met diverse gratis borrelhapjes aan 
de bar. Natuurlijk draaien de DJ’s 
Mervin en Dylan weer de grootste 
hits. De G-disco is er elke maand 
speciaal voor mensen met een 
beperking. Sinds vorige maand vindt 

deze avond plaats in Discovery 2.0 
ofwel de nieuwe locatie van Welzijn 
Castricum aan de Dorpsstraat 30. De 
entreeprijs bedraagt 4 euro inclusief 
twee consumpties. De disco vindt 
plaats van 20.00 tot 22.00 uur. 

De eerstvolgende G-disco na deze 
editie is op vrijdag 15 juli.

G-disco met Hollandse hapjes

Uit het document blijkt ook dat 
mensen die dicht bij de staalfabriek 
wonen een hogere kans hebben op 
medicijngebruik. Verder valt op dat 
mensen in de gemeenten rond de 
IJmond zich over het algemeen 
gezonder voelen dan vier jaar 
geleden, terwijl mensen binnen de 
IJmond zich juist minder gezond 
voelen. 

Goed nieuws is er ook: de luchtkwa-
liteit in de IJmond is in de afge-
lopen tien jaar wel verbeterd, al 
wordt de norm van de Wereldge-
zondheidsorganisatie WHO nog 
niet gehaald. 
De onderzoekers hielden bij het 

trekken van conclusies rekening 
met zaken als het drink- en rookge-
drag van de inwoners en de en soci-
aaleconomische status. Zes jaar 
geleden gaf GGD Kennemerland 
nog aan dat de bovengemiddelde 
hoeveelheid �jnstof in de regio 
IJmond waarschijnlijk niet de 
oorzaak was voor het bovengemid-
deld aantal inwoners met hart- en 
vaataandoeningen. 
Nu wijst men juist wel in die rich-
ting, met Tata Steel als vermoede-
lijke schuldige.

Het staalbedrijf wijst erop dat er 
voor honderden miljoenen euro’s 
worden geïnvesteerd in maatre-

gelen die een de emissies en over-
last moeten verminderen. De 
e�ecten van die maatregelen zijn in 
dit rapport nog niet zichtbaar, 
omdat ze in veel gevallen pas na 
2020 werden genomen. 

Volgend jaar moeten nagenoeg alle 
geplande maatregelen genomen 
zijn. Het bedrijf verwacht dan een 
reductie van de uitstoot van �jnstof 
met 35 procent en een daling van 
de totale stofneerslag met 65 
procent. Milieuorganisatie Green-
peace vindt deze maatregelen niet 
ver genoeg gaan. 

Faiza Oulahsen, hoofd klimaat en 
energie bij Greenpeace: ,,Tata Steel 
hoopt echt ingrijpen uit te stellen 
met nog wat �lters, windschermen 
en overkappingen, maar wat er nu 
moet gebeuren is het sluiten van de 
meest ziekmakende onderdelen 
van deze grote vervuiler. Wanneer 
komt de overheid in actie om deze 
grote vervuiler te stoppen?’’

Regio - Wat menigeen al vermoedde en zelfs hardop durfde uit te 
spreken, wordt nu ook o�cieel met onderzoeksgegevens onderbouwd. 
Mensen die in de buurt van Tata Steel wonen, hebben vaker last van hart- 
en vaatziekten en een hoge bloeddruk, dan mensen buiten deze regio. 
De hoeveelheid �jnstof in de lucht is in de IJmond schadelijk hoog, zo 
blijkt uit de Gezondheidsmonitor IJmond 2020 die door GGD Kennemer-
land is gepubliceerd. De onderzoeksgegevens hebben betrekking op de 
van 2012 tot 2020.

IJmonders vaker ziek door hogere 
concentratie fi n to  in e l c t

Het destijds afstoten van het school-
gebouw door OBS De Vuurtoren had 
tot gevolg dat die school sindsdien 
alleen nog over een locatie in West-
IJmuiden beschikt. Intussen startte in 
IJmuiden de nieuwe school Waldorf 

aan Zee, een afdeling van Het 
Kompas-Oost, onderdeel van Atlant 
Basisonderwijs). 

Over anderhalve maand draagt de 
gemeente het leegstaande gebouw 

over aan Atlant voor de huisvesting 
van de Franciscusschool en Het 
Kompas-Oost. 
Tevens komen er twee noodlokalen 
te staan, die onderdak moeten 
bieden aan peuterspeelzaal De Vuur-
vliegjes en een groep van kinderop-
vangorganisatie Partou. Daarmee 
komt de gemeente Velsen tegemoet 
aan de ingediende aanvraag en zijn 
de genoemde onderwijs- en opvang-
organisaties in het schooljaar 2022-
2023 van voldoende huisvesting 
voorzien.

IJmuiden - Amper twee jaar geleden werd het schoolgebouw van OBS De 
Vuurtoren aan de Heerenduinweg gesloten wegens teruglopende leerlin-
genaantallen. Nu is het pand juist broodnodig om het ruimtegebrek van 
enkele andere scholen op te lossen. De basisscholen Franciscus en Het 
Kompas-Oost hebben een aanvraag ingediend om te mogen uitbreiden. 
Ook Peutercentrum Velsen en Kinderopvangorganisatie Partou kampen 
met ruimtegebrek.

Basisscholen in Oost-IJmuiden 
barsten uit hun voegen
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DONDERDAG 16 JUNI

Laatste avond Avondvierdaagse in 
Velsen-Noord en ook van de avond-
vierdaagse in IJmuiden en Driehuis. 
Deze eindigen in het Telstarstadion.
Foto: Bos Media Services

VRIJDAG 17 JUNI
Grote banenmarkt in Beverwijk van 
10.00 tot 16.00 uur rond de Kop van 
de Haven aan de Parallelweg.

Dorpsfeest Velsen-Noord vanaf 
18.00 uur met optredens van zes 
bands in de feesttent aan het Stra-
tingplantsoen. Info op Facebook: 
Vrienden van Velsen-Noord.

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

G-disco met DJ’s Mervin en Dylan 
van 20.00 tot 22.00 uur in Discovery 
2.0 aan de Dorpsstraat 30 in 
Castricum. Entreeprijs 4 euro inclu-
sief twee consumpties. Deze keer 
met gratis Hollandse borrelhapjes. 
Foto: aangeleverd

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

ZATERDAG 18 JUNI
Jubileumwandeltocht Velsen-Noord 
door wandelsportvereniging De 
Zwervers vanaf 08.30 uur. Afstanden 
van 5 tot en met 25 kilometer. 
Inschrijven en starten bij het plein 
aan het Stratingplantsoen.

Landskampioenschap KNLTB-
Topklasse op sportpark Groene-
veen, ook morgen. Wedstrijden zijn 
gratis te bezoeken.

Transportdag in Beverwijk van 10.00 
tot 17.00 uur rond de Kop van de 
Haven aan de Parallelweg.

Sport en cultuurmarkt in Velsen in 
het stadspark op het Gijzenvelt-
plantsoen, 11.00-16.00 uur.

Dag van de Bouw: TenneT en aanne-
mers houden open huis en organi-

seren �etstocht. Open huis op 
bouwterrein Velsertraverse en 
strand Heemskerk en Wijk aan Zee.

Kindervisdag door de Strandprut-
sers van 12.00 tot 15.00 uur (graag 
aanwezig zijn om 11.30 uur) aan het 
Noordzeekanaal ter hoogte van de 
Meervlietstraat/Velserdijk in Velsen-
Zuid. Aanmelden via strandprutser-
kikadag@gmail.com en opbrengst 
gaat naar KiKa.

Dorpsfeest Velsen-Noord vanaf 
12.30 uur met diverse activiteiten 
voor jong en oud in en rond de 
feesttent aan het Stratingplantsoen. 
Info op Facebook: Vrienden van 
Velsen-Noord.

Houtnacht in de Haarlemmerhout 
vanaf 18.00 uur. www.houtfestival.
nl.

Bingo om 20.00 uur (inloop 19.15 
uur) bij LTC De Heerenduinen aan 
de Heerenduinweg 12 in IJmuiden. 
Reserveren via ajhoitinga@gmail.
com of 06 30494470.

ZONDAG 19 JUNI
Dorpsfeest Velsen-Noord vanaf 
10.00 uur met buikschuifkampioen-
schap, reünie en Hollandse middag 
in en rond de feesttent aan het Stra-
tingplantsoen. Info op Facebook: 
Vrienden van Velsen-Noord.

Openluchtviering H. Franciscuspa-
rochie om 10.30 uur in de tuin van 
de Sint Engelmunduskerk aan de 
Driehuizerkerkweg 113 in Driehuis. 
Ko�e/thee na a�oop, zelf iets 
lekkers meebrengen.

Landskampioenschap KNLTB-
Topklasse op sportpark Groene-
veen. Wedstrijden zijn gratis te 
bezoeken.

Houtfestival in de Haarlemmerhout 
vanaf 12.00 uur. www.houtfestival.
nl.

MAANDAG 20 JUNI
Zomeravondbridge De Jump in 
Velserhooft in Santpoort-Noord. 
Vooraf aanmelden niet nodig, 
inschrijven kan tot 19.15 uur, kosten 
2 euro p.p. Tot eind augustus iedere 
maandag.

DINSDAG 21 JUNI
De kledingbeurs in Het Kruispunt 
Velserbroek is open van 10.00 uur 
tot 12.00 uur. Info: 023-5384997.

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

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

WOENSDAG 22 JUNI
Kringloopwinkel OIG-IHD aan de 
Industriestraat 66 in IJmuiden open 
van 09.00 tot 12.00 uur. Verkoop ten 
bate van activiteiten en evene-
menten voor gehandicapten en 
ouderen in Velsen.

DONDERDAG 23 JUNI
Uitleg over de brandmelder die 
vanaf 1 juli in ieder huis aanwezig 

moet zijn in de Hofstede Velser-
broek om 10.30 uur, toegang gratis. 
Informatie: 023-5384997.

Kortebaandraverij in Beverwijk 
vanaf 14.00 uur. Foto: aangeleverd

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

Museumhuis Beeckestijn is open op 
donderdag (13.00-17.00 uur), 
vrijdag, zaterdag en zondag (11.00 
tot 17.00 uur). Toegang 6 euro. 
Tickets online via www.museum-
huizen.nl. 

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

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

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

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

Recreatieboerderij Zorgvrij in 
Spaarnwoude: ‘Koeiengeloei’ (t/m 
december): leer meer over de koe. 
En schilderijenexpositie ‘Boerderij-
dieren en de natuur’ (t/m 27 juni) 
van Schildergroep De Veste.

De natuurfotograaf Kees Sikkes en 
de tekenaar Frans van der Burg 
exposeren hun werk in woonzorgin-
stelling de Hofstede op de Aletta 
Jacobsstraat 227 in Velserbroek tot 
en met 31 juli. 

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

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

In Bibliotheek IJmuiden is een expo-
sitie te zien over de archeologische 
vondsten aan de Lagersstraat in 
IJmuiden. 

Velsen - De maan blijft velen mateloos boeien. Het hemellichaam is vaak te 
zien, maar lang niet altijd even groot en helder. Eén à twee keer per jaar is de 
maan zo groot en fel zichtbaar, dat we spreken van een supermaan. De 
afstand tussen de aarde en de maan is dan ‘slechts’ 363.300 kilometer. Ter 
vergelijking: als de maan – die in een ovalen baan om de aarde draait – het 
verst van ons verwijderd is, bedraagt de afstand 404.500 kilometer. De maan 
maakt elke 27 dagen een volledige baan om de aarde, maar als de maan het 
dichtstbij ons staat tegelijk met volle maan, spreken we van een supermaan. 
Afgelopen maandag was het weer zover en dat leverde dit fraaie plaatje op. 
Wie het gemist heeft, krijgt op 13 juli een tweede kans. Foto: Frits Houtgraaf

Supermaan overal in het land 
heel goed zichtbaar

IJmuiden - Stormvogels heeft zich 
door een zeer verdiende overwin-
ning van 2-0 op Olympia Haarlem 
geplaatst voor de �nale van de 
nacompetitie. Zaterdag ontmoet de 
ploeg van de zeer succesvolle trainer 
Patrick Krop EVC uit Edam dat met 
4-1 van EDO won. De Edammers 
eindigden in de derde klasse B op 
een tweede plaats en pakten de 
tweede periodetitel. Vier ploegen 
zullen zaterdag gaan strijden om drie 
plekken in de tweede klasse. Dit zijn: 
Jonathan (Zeist) tegen Desto 
(Vleuten) en EVC tegen Stormvogels.

Door een 4-0-overwinning op 
Amstelveen/Heemraad (derde perio-
dewinnaar en op een vierde plaats in 
de derde klasse B geëindigd) is 
Stormvogels een ronde verder 
gekomen in de nacompetitie. Na 
twee minuten kwam het team van 
trainer Patrick Krop reeds aan de 
leiding door Milan van Essen met een 
kopbal uit een corner en ver in de 
eerste helft bepaalde Sebastiaan 
Scholten de ruststand op 2-0. De 
steeds beter in vorm komende Melle 
Springer zorgde voor tre�er nummer 
drie, terwijl invaller Jose Leone de 
eindstand op 4-0 bepaalde.
Doordat Olympia Haarlem in 
Zaandam met 0-4 van FC Zaandam 
won, stond dinsdagavond jl. het duel 
Stormvogels-Olympia/Haarlem op 
het programma. 
Dit zeer belangrijke duel, door bijna 
600 toeschouwers bijgewoond, werd 
door Stormvogels gedomineerd en 
het was onbegrijpelijk dat de IJmui-
denaren met de rust niet tot scoren 
waren gekomen. Kansen waren er 
voor Milan van Essen, Melle Springer, 
opnieuw Van Essen die zijn kopbal 
van de lijn gehaald zag worden en 
een keiharde kopbal van Brian 

Ezeoke, op magni�eke wijze gered 
door doelman Danny van der Giezen, 
met hulp van de lat.

Het eerste deel van de tweede helft 
probeerde Olympia Haarlem Storm-
vogels onder druk te zetten, maar de 
ijzersterke IJmuidense verdediging 
gaf geen krimp. Halverwege de 
tweede helft kwam Stormvogels 
eindelijk op voorsprong door een 
diagonale kopbal van Ezeoke, 1-0. 
Een kwartier later ging Springer op 
de solotoer en nadat hij drie tegen-
standers van zich had afgeschud, 
werd doelman Van der Giezen subtiel 
voor de tweede keer gepasseerd, 2-0. 
Hierna speelde het collectief sterk 
voor de dag komende Stormvogels 
de wedstrijd (10 minuten extra tijd) 
zeer gecontroleerd uit.

Stormvogels na winst door 
naar finale nacompetitie

Melle Springer, een van de uitblinkers, 
na een prachtige solo onderweg naar 
het tweede Stormvogels-doelpunt.
Foto: Hans Willemse





32 inderegio.nl • 16 juni 2022NIEUWS

COLUMN TANGER ADVOCATEN

Mr. Mitchel Schildwacht

Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel 
blijkt dat het aantal faillissementen de komende 
maanden naar verwachting zal stijgen. Zowel voor 
ondernemers als voor  personeel brengt dat de 
nodige spanningen met zich mee. Wat zijn de rech-
ten en plichten van werknemers? En waar lopen 
werkgevers tegenaan?

Curator gaat over ontslag na faillissement
De curator is verantwoordelijk voor het op cor-
recte wijze afwikkelen van het faillissement. In de 
meeste gevallen zal de curator op korte termijn de 
werknemers ontslaan. Normaal gesproken heeft 
de werkgever een ontslagvergunning van het UWV 
of toestemming van de kantonrechter nodig. In 
faillissement zijn er echter andere arbeidsrechtelij-
ke regels van kracht.

Voor ontslag van personeel van een failliete on-
derneming heeft de curator een machtiging van 
de rechter-commissaris nodig. Een ontslag zonder 
machtiging is vernietigbaar. Tegen een machtiging 
is gedurende 5 dagen hoger beroep mogelijk.

In plaats van de reguliere opzegtermijnen geldt 
in faillissement een opzegtermijn van maximaal 
zes weken, ongeacht de lengte van het dienstver-
band. Daarnaast gelden er geen opzegverboden, 
waardoor de curator ook het dienstverband van 
bijvoorbeeld zieke werknemers kan opzeggen.

Loondoorbetaling en achterstallig loon
Werknemers van het failliete bedrijf hebben recht 
op loon vanaf de datum van het faillissement tot 
het einde van de opzegtermijn. Het loon wordt 
gegarandeerd doorbetaald door het UWV. Ook 
vorderingen uit achterstallig loon worden overge-
nomen door UWV, tot maximaal 13 weken vooraf-
gaand aan de datum van het ontslag.

Let op, bij een ontslag tijdens faillissement kan een 
werknemer géén aanspraak maken op ontslag-
vergoedingen, zoals een transitievergoeding, een 
billijke vergoeding of een aanzegvergoeding.

Rechtspositie werknemers bij doorstart
De curator zal doorgaans onderzoeken of een 
failliete onderneming een doorstart kan maken. 
Dat is mogelijk als (een deel van) het bedrijf nog le-
vensvatbaar is. Bij een doorstart is mogelijk sprake 
van een zogeheten overgang van onderneming. 
In die situatie wordt de positie van de werknemer 

door de wet be-
schermd. Wat zijn de 
aandachtspunten 
voor werkgevers en 
werknemers?

Nieuw contract?
Of een werknemer 
na een doorstart 
een nieuwe arbeids-
overeenkomst krijgt 
aangeboden, hangt 
af van de vraag of 
de doorstart al vóór 
het faillissement is voorbereid. Als de doorstart 
is voorbereid, gaat het personeel met dezelfde 
arbeidsvoorwaarden mee over. Is de doorstart 
niet voorbereid, dan gaan de arbeidsvoorwaarden 
niet automatisch mee over. De nieuwe werkgever 
kan dan een nieuw contract aanbieden. Het is niet 
altijd even transparant in welke vorm een doorstart 
wordt gemaakt. 

Opvolgend werkgeverschap
Van opvolgend werkgeverschap is sprake als een 
werknemer dezelfde of soortgelijke werkzaamhe-
den gaat verrichten voor een nieuwe werkgever. 
Dit kan, ook bij een doorstart, verschillende ar-
beidsrechtelijke gevolgen hebben. Zo speelt opvol-
gend werkgeverschap onder andere een rol bij de 
proeftijd, de opzegtermijn, de transitievergoeding, 
uitzendtermijnen, het afspiegelingsbeginsel en de 
ketenregeling.

De doorstartende ondernemer zal bij overname 
van personeel goed moeten onderzoeken hoe de 
keten van arbeidsovereenkomsten eruit ziet. Werk-
nemers met een langlopend dienstverband zullen 
ook bij de doorstarter voor onbepaalde tijd in 
dienst zijn. Tijdelijke arbeidsovereenkomsten zullen 
vroeg of laat automatisch overgaan in contracten 
voor onbepaalde tijd. Werkgevers is aan te raden 
dit juridisch goed te laten onderzoeken.
Ook voor de hoogte van de transitievergoeding 
is het opvolgend werkgeverschap van belang. Bij 
een doorstart waar personeel wordt overgenomen, 
tellen de dienstjaren van vóór het faillissement 
eveneens mee.

Tanger Advocaten N.V.
Altijd dichtbij & altijd bereikbaar

m.schildwacht@tanger.nl
06-51797853

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

Een failliete onderneming; 
wat gebeurt er met het 
personeel?

Jaren geleden raakte Toon arbeids-
ongeschikt. Sindsdien trekt hij op 
vrijwillige basis door de wijken, op 
zoek naar zwerfvuil. Het schoon-
houden van de buurt is zijn lust en 
zijn leven. Hij beschikt over een elek-
trische bak�ets, die hij onder meer 
gebruikt voor het uitlaten van de 
honden en het doen van bood-
schappen. Kleine hoeveelheden afval 
kan hij met dat voertuig prima 
vervoeren. Maar vaak komt hij 
gedumpt grofvuil tegen, waarvoor 
een grotere wagen nodig is. Het elek-
trische voertuig dat hij vorig jaar 
cadeau kreeg, was gekocht van inge-
zameld geld. Media-aandacht voor 
de situatie van Toon leidde destijds 
tot een inzamelactie, ook de plaatse-
lijke winkeliersvereniging en McDo-
nald’s Santpoort droegen bij. Toon: 
,,Ik heb dat wagentje uiteindelijk 
kunnen verkopen. Dat heb ik gedaan 
in overleg met de winkeliersvereni-
ging en McDonald’s. Ik zie het name-
lijk niet als mijn geld, dus ik vond dat 

ik dat met ze moest bespreken.’’

Toon ging vervolgens op zoek naar 
een ander voertuig, maar kwam al 
snel tot de conclusie dat hij hiervoor 
een �ink bedrag moest bijleggen. ,,In 
Amsterdam zag ik er eentje staan, 
maar die kostte kaal al 15.000 euro. 
Daarna vond ik er in Arnhem eentje 
van vijftien maanden oud. Die kon ik 
kopen met een �inke korting.’’ Toon 
o�erde zijn vakantiegeld op en 
haalde ook het potje voor noodge-
vallen leeg. ,,En ik heb mijn Honda 
veegmachine verkocht, dat leverde 
ook weer wat geld op. Maar dan ben 
ik er nog niet. Ik moet nog zeventien 
maanden lang elke maand 250 euro 
a�ossen en ik heb van iemand 1250 
euro geleend, dat geld moet ik ook 
nog terugbetalen. Maar ik leef heel 
zuinig, dus dat gaat wel lukken.’’ 

Het belangrijkste is dat Toon weer 
aan de slag is. ,,Daar ben ik zo blij 
mee, geweldig!’’

Afvalopruimer Toon van Wijnen 
weer aan de slag
Santpoort - Groot was de vreugde bij Toon van Wijnen, toen hij vorig jaar 
een gloednieuw elektrisch voertuig cadeau kreeg. De inwoner van Sant-
poort verzamelt al jaren op vrijwillige basis zwerfafval in de buurt, maar 
zijn vorige wagentje was versleten en moest dringend vervangen 
worden. Het geluk maakte amper een jaar later plaats voor groot 
verdriet, toen onlangs bleek dat Toon niet beschikt over het juiste rijbe-
wijs voor het elektrische voertuig. Examen doen is voor hem geen optie. 
Door meerdere TIA’s is zijn kortetermijngeheugen aangetast. Toch rijdt 
hij inmiddels weer door de straten van Santpoort en omgeving. In een 
ander voertuig, dat op diesel rijdt.

Toon rijdt inmiddels weer door de straten van Santpoort en omgeving. Foto: archief

Velsen - Sinds enkele maanden 
worden in Velsen vluchtelingen uit 
Oekraïne opgevangen. Om hen een 
zorgeloze avond te bieden en in een 
huiselijke sfeer plaatsgenoten te 
ontmoeten, organiseert Stichting Eet 
Mee het project Oekraïners Aan Tafel. 

Hoe werkt het?
Als inwoner van de gemeente 
ontvang je een of meer Oekraïense 
vluchtelingen voor een etentje bij 
jou thuis. Je kookt iets lekkers voor je 
gasten of doet dat samen met hen. Jij 
ontmoet de mensen achter de 

verhalen in het nieuws. Voor hen is 
het een waardevolle kennismaking 
met inwoners van de gemeente en 
hoe zij leven. 

Inmiddels hebben in heel veel 
plaatsen etentjes plaatsgevonden en 
voor Oekraïense deelnemers in 
Velsen zoekt men nu eetadressen

Wil jij ook meedoen? Op basis van 
ieders wensen en mogelijkheden 
maken ze een match. Meer infor-
matie/aanmelden via www.eetmee.
nl of 030-2213498.

Stichting Eet Mee
Eet Mee is een landelijk platform 
voor mensen die graag anderen 
ontmoeten, houden van een goed 
gesprek en het leuk vinden om 
samen te eten. Dat kan online of bij 
iemand thuis. Deelnemers zijn 
stellen, alleengaanden, gezinnen; 
van student tot pensionado, hier 
geboren en getogen of nieuw in het 
land. 

De etentjes bieden een kans op 
bijzondere en waardevolle 
eetontmoetingen.

Eetadressen gezocht: nodig Oekraïense 
vluchtelingen uit voor een etentje

Regio - Lourdes-groep Bisdom 
Haarlem-Amsterdam  organiseert 
van 7 tot en met 12 september een 
vliegreis naar Lourdes. Mensen gaan 
naar Lourdes om steun te zoeken bij 
Maria, om een kaarsje op te steken, 
om stil te zijn bij de grot van de 
verschijningen, om het geloof samen 
met anderen te beleven, om 
bezinning.
Ze vliegen vanaf het vliegveld in 
Maastricht en gaan (bij voldoende 
deelname) met een bus naar het 
vliegveld.

Tijdens de reizen naar Lourdes wordt 
u een volledig verzorgd programma 
aangeboden. U kunt – geheel vrijblij-
vend – deelnemen aan vieringen, 
processies, verdiepingsmomenten, 
wandelingen door Lourdes en 
excursie naar de Pyreneeën. 
De Lourdes-groep Bisdom Haarlem-
Amsterdam  verzorgt in samenwer-
king met het Huis voor de Pelgrim al 

25 jaar bedevaarten naar Lourdes in 
samenwerking met het Huis voor de 
Pelgrim. De groep bestaat uit vrijwil-
ligers en verzorgsters die voor u vele 
hand en spandiensten verrichten 
tijdens de reis en in Lourdes.
De bedevaartreis is daardoor 
geschikt voor jong en oud, ziek en 
gezond
De pastorale begeleiding is in 
handen van diaken Philip Weijers.
Deelnemers die veel zorg nodig 
hebben kunnen in het Zorghotel 
Accueil Notre Dame verzorgd 
worden door de eigen Nederlandse 
vrijwilligers van het Huis voor de 
Pelgrim.
Wilt u informatie over de Lourdesreis 
neem dan contact op met Joke 
Hoekman op 06-42347729 of Diaken 
Philip Weijers op 06-53887641.Veel 
informatie kunt u ook  vinden op de 
website: www.lourdes-groep.nl. En 
op de Facebook pagina: 
Lourdesgroep.

Bedevaart naar Lourdes
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GEZONDHEIDSMONITOR IJMOND

HOE GEZOND
IS DE IJMOND?

Kwaliteit lucht beter
In de lucht in de IJmond is de 
afgelopen tien jaar minder �jnstof en 
stikstofdioxide gemeten.

Meer last en bezorgdheid
In de IJmond hebben mensen meer 
last gekregen van stof, roet en rook en 
zijn ze bezorgder over de plek waar ze 
wonen. 

Voelen mensen zich gezond?
Mensen die dichtbij het Tata Steel-
terrein wonen voelen zich minder 
gezond dan mensen die verder weg 
wonen.

Risico voor mensen 
dichtbij de industrie
Mensen die dichtbij het Tata Steel-
terrein wonen hebben een hoger 
risico op chronische aandoeningen 
en medicijngebruik voor bijvoorbeeld 
hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk 
en diabetes, dan mensen die verder 
weg wonen.

Effect daling uitstoot
Tata Steel onduidelijk
Of de daling van de uitstoot van het 
Tata Steel-terrein effect heeft gehad 
op aandoeningen en medicijngebruik 
dichtbij, is onduidelijk. 

De afgelopen 12 jaar hebben GGD Kennemerland 
en het RIVM drie keer onderzoek gedaan naar de 
ontwikkelingen in luchtkwaliteit, de gezondheidssituatie 
en het medicijngebruik onder inwoners in de IJmond. 
Dit zijn de belangrijkste conclusies.

WAT IS DIT VOOR 
ONDERZOEK?

De Gezondheidsmonitor 
IJmond is een reeks van 3 
onderzoeken (2012, 2016 en 
2020), gedaan door de GGD 
Kennemerland en het RIVM. 
Het gaat over gezondheid en 
hinder in de IJmond in relatie tot 
�jnstof afkomstig van de basis 
metaalindustrie. Maar gaat ook 
over hoe gezond mensen zich 
nu eigenlijk voelen vlakbij het
Tata Steel-terrein.

GGD Column: Schone lucht voor iedereen
De afgelopen 12 jaar 
hebben GGD Kennemer-
land en het RIVM drie 
keer onderzoek gedaan 
naar de ontwikkelingen 
in luchtkwaliteit, de ge-
zondheidssituatie en het 
medicijngebruik onder 
inwoners in de IJmond. 
Deze week presenteer-
den wij de derde Gezond-
heidsmonitor IJmond. In 
deze krant vindt u een 
factsheet met de belang-
rijkste conclusies en onze 
aanbevelingen.

Vanzelfsprekend is er als het 
gaat om gezondheidsonder-
zoeken in de IJmond veel aan-

dacht voor de industrie en Tata 
Steel in het bijzonder. De ba-
sismetaalindustrie zorgt voor 
veel uitstoot en dat vormt een 
gezondheidsrisico voor de in-
woners. Hoe dichter men bij 
het industriecomplex woont 
des te groter de ervaren hin-
der en het risico voor gezond-
heidsklachten. De uitstoot van 
stof moet dus omlaag. Het is 
niet zo dat er niets is gebeurd, 
maar het mag meer. Er ligt in-
middels een pakket maatrege-
len om de uitstoot te beper-
ken. Of dat voldoende is, blijft 
de vraag en daarom is het be-
langrijk dat we als GGD Kenne-
merland de kans blijven krijgen 
van gemeenten om de e�ec-

ten van de maatregelen te on-
derzoeken.

Daarnaast is het belangrijk om 
te bese�en dat slechte lucht-
kwaliteit niet alleen een pro-
bleem voor mensen dicht-
bij een fabriek is. Na roken is 
luchtverontreiniging één van 
de belangrijkste risicofacto-
ren voor onze gezondheid. Dit 
komt doordat luchtverontreini-
ging overal is en iedereen, le-
venslang, vervuilde lucht in-
ademt. Luchtverontreiniging 
heeft ongeveer een even groot 
e�ect op de volksgezondheid 
als overgewicht.

Vrijwel 100 procent van de 

totale ziektelast door lucht-
verontreiniging in Nederland 
treedt op bij concentraties die 
binnen de huidige wettelijke 
normen liggen. Er treedt dus 
gezondheidsschade op, terwijl 
de luchtkwaliteit in Nederland 
volgens de wet prima is. Ook u 
heeft hier last van. Daarom ben 
ik blij dat – gelijk wij als GGD 
Kennemerland al jaren doen – 
alle GGD’en ervoor pleiten dat 
de nieuwe WHO-advieswaar-
den (die veel scherper zijn dan 
onze wettelijke normen) op te 
nemen in de doelstelling van 
het Schone Lucht Akkoord. Zo-
dat de luchtkwaliteit, en daar-
mee de gezondheid, van álle 
Nederlanders verbetert. ■ Bert van de Velden – GGD Kennemerland. (FOTO: MELANIE CAITLIN)

Kom in beweging 
op kantoor

Om vitaliteit op de werkvloer te stimu-
leren is regelmatig bewegen belang-
rijk, net als gezonde bedrijfscatering.

‘Zitten is het nieuwe roken’ stellen gezond-
heidsexperts, waaronder professor Erik Scher-
der. In moderne kantoren wordt om die reden 
geïnvesteerd in stabureaus, loopbandbureaus en 
fietsbureaus. Hierdoor kan je zittend en staand 
werken met elkaar afwisselen. 

Alternatieven
Ook een hybride bureau biedt een uitkomst. 
Tijdens het werk zijn er veel mogelijkheden 
om te bewegen. Heb je een vraag? Loop dan 
naar een collega toe, in plaats van een bericht-
je te sturen. Neem ook regelmatig een mini-
pauze, om even te rekken en strekken en wat 
drinken te halen. Laat de lift voor wat het is en 
neem de trap wanneer je een paar verdiepin-
gen omhoog moet. 
Actieve houding

Heb je een vergadering gepland staan? Staand 
vergaderen heeft meerdere voordelen. Je neemt 
een actieve houding aan en laat meer non-ver-
bale communicatie zien. Daarnaast is je stof-
wisseling hoger als je staat. Door de e�ectie-
ve bloedcirculatie blijf je scherp. Heb je een 
een-op-eengesprek? Maak dan samen een 
wandelingetje.

   

Wat doet sport 
met het brein?

Een intensieve training of een lange 
fietstocht: onze hersenen worden blij 
van sporten. 

Sport stimuleert de aanmaak van nieuwe hersen-
cellen. Daarnaast komen er tijdens een work-out 
neurotransmitters en hormonen vrij, waaron-
der dopamine: het gelukshormoon. Gedurende 
het sporten hebben alle organen meer zuur-
stof nodig. Als je regelmatig beweegt, komen 
er in het lichaam kleine bloedvaten en slag-
adervertakkingen bij. Dit zorgt voor een betere 
doorbloeding. De cellen krijgen meer zuurstof 
toegediend en kunnen hun afvalsto�en beter 
kwijt. Door alleen al een halfuur per dag te be-
wegen, zul je je beter voelen. 

■ (FOTO: ADOBE STOCK)
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Stof, roet, rookhinder

541

Bezorgdheid over woonsituatie

541

Geurhinder

541

LUCHT WEL 
SCHONER, MAAR 
NIET GEZOND

In de afgelopen tien jaar is 
in de IJmond minder �jnstof 
en stikstofdioxide gemeten, 
maar de lucht is nog niet 
gezond. Het gemiddelde 
voldoet aan de wet, maar niet 
aan het gezondheidsadvies 
van de belangrijkste 
gezondheidsorganisatie in de 
wereld (de WHO).  

VOEL IK MIJ GEZOND?

Mensen in de IJmond voelen zich iets minder gezond dan vier jaar geleden. 
Terwijl mensen verderop in de regio zich juist gezonder zijn gaan voelen. 

HOGERE KANS 
OP CHRONISCHE 
AANDOENINGEN EN 
MEDICIJNGEBRUIK

Volwassenen die dichtbij het 
Tata-Steel terrein wonen, 
hebben een hoger risico op 
chronische aandoeningen zoals 
luchtwegaandoeningen, hart- 
en vaatziekten en een hoge 
bloeddruk. Maar of het risico op 
deze aandoeningen met de jaren 
toe- of afneemt, bestaat geen 
eenduidig beeld.

WAT IS NODIG VOOR BETERE GEZONDHEID

• Minder uitstoot van het Tata Steel-terrein. 
• De lucht moet schoner worden. 
• Blijven onderzoeken of de lucht schoon is in de IJmond.
• Blijven onderzoeken of mensen gezond zijn in de IJmond. 
• Niet alleen kijken naar hoe gezond mensen zijn. Hoe gezond mensen zich 

voelen is ook belangrijk. 

Berekende concentraties �jnstof 
afkomstig van staalindustrie.

Regio GGD Kennemerland

Onderzoeksgebied RIVM
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Luchtkwaliteit IJmond moet beter, uitstoot moet minder
Inwoners IJmond ervaren 
laatste jaren meer overlast 
door stof, roet en rook en 
zijn bezorgder over eigen 
gezondheid.

Inwoners van IJmondgemeen-
ten ervaren de laatste jaren 
meer overlast van stof, rook en 
roet afkomstig van de (basisme-
taal) industrie en zijn bezorg-
der over hun woonsituatie. Dit 
en meer blijkt uit een reeks van 
drie gezondheidsonderzoeken 
die GGD Kennemerland en het 
RIVM afgelopen 12 jaar uitvoer-
den. GGD Kennemerland advi-
seert de uitstoot te verminderen 
en adviseert het beleid om de 
luchtkwaliteit te verbeteren on-

verminderd voort te zetten.
Uit de onderzoeken blijkt dat de 
kwaliteit van de lucht dichtbij 
het Tata-Steel terrein nog steeds 
minder goed is dan in gebie-
den verder weg. Ook al is de 
uitstoot gedaald en is de kwa-
liteit van de lucht in heel Neder-
land beter geworden. Dankzij 
meetpunten in de gemeenten is 
het mogelijk geweest de lucht-
kwaliteit te onderzoeken. Men-
sen dichtbij het Tata Steel-ter-
rein hebben meer overlast van 
de industrie gekregen en zijn 
bezorgder over hun eigen ge-
zondheid. 
In de gebieden dichtbij het Tata-
Steel terrein hebben mensen 
een hoger risico op chronische 

aandoeningen zoals luchtwe-
gaandoeningen, hart- en vaat-
ziekten en een hoge bloed-
druk.
Bert van de Velden, directeur 
GGD Kennemerland: “Het is 
goed dat we samen met het 
RIVM over een langere tijd via 
onderzoeken de ontwikkeling 
van hinder, chronische aan-
doeningen, het medicijnge-
bruik en de luchtkwaliteit in 
de IJmond monitoren en dat 
moeten we ook blijven doen. 
Vooral omdat we zien dat met 
de kennis die is opgebouwd en 
onze eerdere adviezen ten spijt, 
geen gezondheidswinst in de 
IJmond is geboekt. Het is tijd 
voor meer actie. En daar dra-

gen we als GGD Kennemerland 
graag een steentje aan bij. In 
de geest van de Omgevings-
wet, die binnenkort van kracht 
wordt, moet gezondheid een 
vast onderdeel worden in de 
belangenafweging in ruimte-
lijk beleid.”
GGD Kennemerland verwijst 
naar de Aanbiedingsbrief bij 
de rapportage kankerincidentie 
Kennemerland waarin richting 
gemeenten concrete adviezen 
zijn opgenomen voor verbete-
ring van de gezondheid van de 
inwoners in relatie tot de lucht-
kwaliteit. Om gezondheidswinst 
te behalen dient stofuitstoot te 
worden beperkt. Alles met als 
doel de luchtkwaliteit te ver-

beteren tot tenminste de WHO 
advieswaarden.
Het volledige onderzoek is te 
lezen op: www.ggdkenne-

merland.nl/professionals/on-
derzoek/gezondheidsmoni-
tor-ijmond

■ (FOTO: )

Voeding voor 
een gezonde 

levensstijl

Voeding is de sleutel van een gezonde 
levensstijl. Van gevarieerde maaltijden 
tot vitaminesupplementen: waar moet 
je op letten als je zo gezond mogelijk 
wilt eten?

ZONDIGEN HOORT ER 
AF EN TOE BIJ

Tip 1: eet puur en onbewerkt. Hoe minder toe-
voegingen, hoe beter. Laat de pakjes en zakjes 
dus zoveel mogelijk staan. 

Tip 2: eet zo gevarieerd mogelijk. Denk hier-
bij aan fruit, groenten, pitten, zaden, noten, 
peulvruchten, vis en vlees. Tip: eet onbespo-
ten groenten en kies voor duurzaam vlees. 

Tip 3: sla geen voedingssto�en over. Hoewel 
dieettrends komen en gaan, is het belangrijk om 
te weten dat je lichaam vetten, koolhydraten en 
eiwitten nodig heeft. Zonder deze ingrediënten 
kunnen we namelijk niet goed functioneren. 
Zolang je alles met mate eet, komt het goed. 

Tip 4: skip het crashdieet. Het klinkt aantrek-
kelijk, een crashdieet, maar het is geen aanra-
der. Het is slecht voor je humeur, huid en ge-
wicht. Uiteindelijk is de kans groot dat je na het 
crashdieet juist meer aankomt. Een gezonde le-
vensstijl houd je daarentegen veel langer vol. 

Tip 5: zondigen hoort er af en toe bij. Ook als je 
gezond eet, kan een kaassouflé of stukje cho-
colade op zijn tijd geen kwaad. Tip: houd de 
80-20 regel in je achterhoofd. Dat werkt zo: 
80% van de tijd kies je voor gezonde voeding, 
de overige 20% neem je waar je trek in hebt. 
Dit houdt de boel in balans. Als je jezelf alles 
ontzegt is een gezonde levensstijl niet lang vol 
te houden.

■ Tip 2: eet zo gevarieerd mogelijk.  (FOTO: ADOBE 

STOCK)
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De campagne moet het bewustzijn 
van vastgoedmedewerkers 
vergroten. Makelaars, notarissen, 
taxateurs, vastgoedbeheerders, 
hypotheekadviseurs, accountants en 
belastingadviseurs zijn soms op de 
hoogte van criminaliteit doordat ze 
in hun werk afwijkingen signaleren. 
Denk aan ongebruikelijke betalingen, 
scheve prijsverhoudingen, vervalste 

documenten, inconsistentie in 
dossiers en schijnconstructies. Meld 
Misdaad Anoniem en de gemeente 
werken actief samen met de vast-
goedsector door toolkits en artikelen 
te verspreiden en presentaties te 
verzorgen. Via een online campagne 
en e-learning zien mensen waar ze 
op moeten letten en worden meld-
drempels verlaagd.

Criminaliteit in de vastgoedsector 
kan leiden tot onveilige werksitua-
ties, intimidatie en schade aan 
panden. Dat accepteren de burge-
meesters van de veertig deelne-
mende gemeenten niet. Ze sporen 
vastgoedmedewerkers aan om 
signalen zelf anoniem te melden. M. 
is een onafhankelijk meldpunt (geen 
politie). Melden kan telefonisch en 
online via een beveiligde omgeving. 
Een klein team van medewerkers 
waarborgt de anonimiteit en behan-
delt de melding met zorg. Het meld-
punt stuurt jaarlijks 20.000 
meldingen door naar politie en 
andere opsporingsinstanties waar-
door dagelijks zaken worden 
opgelost.

Velsen - Meld Misdaad Anoniem (M.) is in samenwerking met veertig 
gemeente, waaronder ook Velsen, een campagne gestart om misstanden 
in de vastgoedsector aan te pakken. Regelmatig wordt vastgoed 
misbruikt voor criminele doeleinden. Ook in Velsen kunnen panden 
worden ingezet voor opslag of fabricage van drugs, de opslag van ille-
gale goederen, illegale prostitutie of om crimineel geld wit te wassen. M. 
biedt een veilige plek om criminele besmetting van de vastgoedbranche 
te voorkomen.

Vastgoedsector aangespoord 
misstanden te melden

In de regio IJmond bouwt TenneT in 
samenwerking met een aantal 
aannemers de aansluitingen 
waarmee duurzame windenergie 
van zee in de komende jaren aan 
land wordt gebracht. Een belangrijk 
onderdeel voor deze aansluiting is 
het transformatorstation. Daarmee 
brengt TenneT de stroom van de 
windparken Hollandse Kust (noord), 
(west Alpha) en (west Beta) naar een 
spanning van 380 kilovolt (kV), 
waarna de stroom wordt ingevoed 
op het hoogspanningsnet voor 
transport.

Met eigen ogen
Op dit moment is aannemer 
Croonwolter&dros op de Velsertra-
verse volop bezig met het installeren 
van de technische installaties. 
Omdat het station nog niet is aange-
sloten op het net, stellen de 

aannemer en TenneT het bouwter-
rein komende zaterdag open voor 
bezoek. Via een speciale looproute 
wandelt u op uw gemak langs alle 
technische onderdelen, zoals de 
transformatoren. Voor wie wil weten 
wat het station doet en hoe alle 
onderdelen werken, is eerder al een 
speciaal infopunt ingericht.

Zelf energie maken
In het naastgelegen Informatiecen-
trum van TenneT staat een grote 
maquette voor een overzicht van het 
hele project in één oogopslag. 
Kinderen leren hier via eenvoudige 
proe�es hoe je zelf stroom maakt en 
kunnen daarnaast hun eigen energie 
kwijt op een springkussen in de tuin 
van het markante landhuis.

Puzzelen en proe�es
Ook de aannemers die op de andere 

terreinen in de gemeenten Velsen 
en Heemskerk aan dit project 
werken, nemen deel aan het 
programma. Tussen de werkter-
reinen zal tijdens de openstelling 
een pendelbus rijden. Zo laat het 
team van NRG bij de Velsertraverse 
in Velsen-Noord van alles weten 
over speciale boor- en kabeltech-
nieken. Verder kunnen de jongste 
bezoekers hier lekker puzzelen, 
proe�es doen en genieten van high 
tech drone apparatuur.

Volg de vloot
Op het strand en voor de kust van 
Heemskerk/Wijk aan Zee is 
aannemer Jan de Nul (JLC) bezig met 
de aanleg van de zeekabels die naar 
de ‘stopcontacten op zee’ van TenneT 
lopen. 
Benieuwd wat de verschillende 
schepen in de komende maanden 
gaan doen, welke machines er 
worden ingezet en hoe een zeekabel 
eruitziet? 
Bij het infopunt naast het werkter-
rein op het strand neemt het team 
van de Belgische aannemer u mee in 
de uitvoering.

Regio - In Wijk aan Zee laat TenneT een nieuw transformatorstation 
bouwen. Zodra de stroom er volgend jaar op staat, is het terrein aan de 
Zeestraat niet meer toegankelijk ‘voor onbevoegden’. Komende zaterdag 
18 juni krijgt iedereen tussen 10.00 en 16.00 uur de unieke gelegenheid 
het bouwterrein en twee andere werkterreinen in Velsen-Noord en 
Heemskerk te bezoeken tijdens de Dag van de Bouw.

Unieke gelegenheid voor wandeling 
op terrein transformatorstation

Hefschip MPI Adventure van Jan de Nul voor kust Heemskerk. Foto: aangeleverd

Driehuis - Popkoor Multivocaal is 
weer gestart met repeteren. De diri-
gente Corrie Uijtendaal heeft er een 
hele kluif aan om het koor weer 
enigszins in de juiste muzikale rich-
ting te krijgen. Je merkt dat alles 
behoorlijk is weggezakt en er best 
veel eigen opvattingen in de 
uitspraak en de toonsoort zijn 
geslopen omdat er lange tijd niet 
samen is geoefend. 
Het repertoire van Multivocaal is erg 
gevarieerd en van alle tijden. Ze 
zingen met bandbegeleiding en er 
worden een aantal nummers a 
capella gezongen. Voor de nieuwe 
start hebben ze ook een heel nieuw 
logo ontworpen. 
Op 4 mei is het koor door de stich-
ting 4/5 mei gevraagd om een aantal 

nummers te zingen bij de herden-
kingbijeenkomst in het stadhuis en 
op begraafplaats Westerveld. Ze 
hebben vier nummers gekozen die 
toepasselijk zijn voor deze gelegen-
heid en natuurlijk het Wilhelmus. 
Multivocaal heeft in september twee 
optredens: Summer Park Sessions in 
Velserbeek en Korenlint in Haarlem

Nieuwe leden
Multivocaal kan nieuwe leden 
gebruiken. Om de drempel wat te 
verlagen houden ze de komende 
maanden open repetities. Deze 
vinden iedere woensdagavond van 
20.00 tot 22.15 uur plaats in de Duin 
en Kruidberg Mavo, Nicolaas Beets-
laan 3 , 1985 HH Driehuis. Kom dus 
gewoon eens langs!

Popkoor Multivocaal is ook 
weer gestart met repeteren

Popkoor Multivocaal repeteert in Driehuis. Foto: aangeleverd

Regio - De inschrijving voor 
Burendag 2022 is gestart. Iedereen 
die zijn buren beter wil leren kennen 
kan vanaf nu op Burendag.nl een 
activiteit aanmelden. 
Organisatoren Oranje Fonds en 
Douwe Egberts zien dat er veel 
behoefte is aan verbinding tussen 
buurtgenoten na twee jaar van 
afstand houden. 
Met de zeventiende editie van 
Burendag willen ze die verbinding 

weer op duizenden plekken in het 
land faciliteren. 
Buren kunnen via Burendag.nl een 
aanvraag bij het Oranje Fonds 
indienen voor een �nanciële bijdrage 
van maximaal 350 euro voor hun 
Burendagactiviteiten en een 
Burendagpakket. 
Om hiervoor in aanmerking te 
komen moet de activiteit aan 
bepaalde voorwaarden voldoen. 
Deze zijn op Burendag.nl te vinden.

Inschrijving voor Burendag gestart

Regio - Tata Steel heeft het hoofd-
ontwerp klaar en vraagt op korte 
termijn de vergunningen aan voor de 
plaatsing van een omvangrijk wind-
scherm rond het terrein waar de 
grondsto�en liggen. Dit is een 
belangrijke maatregel uit het verbe-
terprogramma Roadmap Plus om 
verwaaiing van stof vanaf de 
opslagen zoveel mogelijk tegen te 
gaan. Ze beogen dit najaar te starten 
met de constructie van ruim 18 
meter hoog en een kilometer lang. 
Het windscherm zal door zijn 
omvang en locatie op het terrein 
duidelijk zichtbaar zijn op de Reyn-
dersweg richting het strand van Wijk 
aan Zee. In 2023 is het windscherm 
voltooid.

Vragen? Bezoek de inloopmo-
menten voor meer informatie
Voor meer informatie over deze 
maatregel organiseert Tata Steel 
twee inloopmomenten in het Tata 
Steel loket in Wijk aan Zee (De 
Zwaanstraat 20). 
Deze bijeenkomsten zullen plaats-
vinden op 23 juni en 7 juli tussen 
18.00 en 21.00 uur. 
Tijdens deze informatiesessies 
krijgen omwonenden meer infor-
matie over het ontwerp, planning en 
de voortgang van dit scherm. Ook 
kan er meegedacht worden over de 
nuancering van de kleurstelling van 
het scherm. 
Uiteraard is er ruimte om vragen te 
stellen.

Inloopmomenten omwonenden 
over windscherm bij Tata 

Het windscherm wordt 18 meter hoog. Visual: aangeleverd
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RODI ZORG EN WELZIJN

Kom jij werken bij de SIG? 
Werken bij de SIG betekent professioneel en betrokken bijdragen aan de ontwikkeling, ontplooiing en kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking en/of 
autismespectrumstoornis. Je komt werken in een kleinschalige organisatie, die zich enthousiast en ambitieus ontwikkelt en waarin medewerkers respectvol omgaan met cliënten en elkaar.

Wij zoeken (assistent-)begeleiders 
voor ons nieuwe woonproject Breestraat in hartje Beverwijk
•  Vind je het leuk om samen met (ook nieuwe) collega’s 

een nieuwe woonvoorziening op te bouwen?

•  Werk je graag met cliënten van verschillende leeftijden 

(jong en senior)?

•  Kun je bewoners individueel en in groepsverband 

begeleiden? 

•  Kun je samenwerken met het eigen netwerk van cliënten?

•  Werk je graag samen in een team?

•  Heb je geen moeite met wissel- en (soms) slaapdiensten?

Stichting SIG • Tel. 0251 – 257857 • E-mail: info@sig.nu • Facebook: Stichting SIG

Bekijk ook de leuke vacatures bij onze andere 
woonprojecten en ambulante ondersteuning op:  
https://www.sig.nu/over-de-sig/werken-bij-de-sig/

 SIG Beste Werkgever gehandicaptenzorg
Stichting SIG is begin 
juni uitgeroepen tot Bes-
te Werkgever 2022 in de 
Nederlandse gehandicap-
tenzorg. De SIG haalde in 
het medewerkersonder-
zoek, dat onderzoeksbu-
reau E� ectory in de bran-
che uitvoerde de hoogste 
scores. Maar liefst 83% van 
de 425 medewerkers van 
de SIG vulde de vragen-
lijst in, wat de uitslag re-
presentatief maakt.

    De SIG biedt ondersteuning aan 
mensen met een beperking en/
of autismeverwante stoornis in 
Midden- en Zuid-Kennemer-
land. De zorg betreft alle le-
vensgebieden – ambulante on-
dersteuning aan huis, wonen, 
logeren, werk en dagbesteding 
– en wordt geboden aan cir-
ca duizend cliënten op tiental-
len locaties tussen Heemstede, 
Haarlem en Alkmaar.

Keurmerk
    Dat de SIG hoge ogen gooide 
in het medewerkersonderzoek 

werd twee maanden geleden 
al duidelijk, toen E� ectory het 
keurmerk ‘World-class Work-
place 2022’ aan een aantal 
goed scorende organisaties in 
de branche toekende. Nu mag 
de SIG zich dus de nummer één 
van beste werkgevers in de Ne-
derlandse gehandicaptenzorg 
noemen. Die eer viel de SIG ook 
al in 2018 te beurt.

Trots op de 
uitkomsten van 
het onderzoek

Cliënten centraal
Uit het onderzoeksrapport van 
E� ectory blijkt de SIG hoog te 
scoren waar het gaat om de te-
vredenheid van medewerkers 
over werken bij de SIG (rapport-
cijfer 8.1), de SIG als werkge-
ver (8.0) en de bevlogenheid 
van de organisatie (8.0). Mede-
werkers noemen als ‘trotspun-
ten’ de samenwerking met col-
lega’s, respect en het centraal 
stellen van cliënten.

Goed bezig
    De SIG is – vooral als relatief 
kleine organisatie – trots op de 
uitkomsten van het medewer-
kersonderzoek en de benoe-
ming tot Beste Werkgever in de 
gehandicaptenzorg, maar het 
is zeker geen eindpunt, aldus 
SIG-bestuurder Jan Kroft. “We 
krijgen met de uitkomsten van 
het onderzoek bevestigd dat we 
goed bezig zijn. Onze mede-

werkers werken graag bij ons. 
Die tevredenheid en betrokken-
heid moeten we vasthouden en 
inzetten voor verdere ontwik-
keling.” De uitdagingen liggen 
op het gebied van communi-
catie en dialoog. 

Gedrevenheid
    “We zijn daarom zo blij met de 

sterke gedrevenheid van onze 
medewerkers, die uit het on-
derzoek naar voren komt. Die 
gedrevenheid vormt het fun-
dament van onze organisa-
tie, waarin we ons nadrukke-
lijk samen sterk maken voor de 
ontwikkeling en het welzijn van 
onze cliënten”, aldus Kroft.

Werving nieuwe 
medewerkers
    De SIG mag het logo Beste 
Werkgever 2022 een jaar lang 
voeren. Het spreekt voor zich, 
dat deze bijzondere uitverkie-
zing een positieve impuls geeft 
aan het werven van nieuwe 
medewerkers in de huidige 
krappe arbeidsmarkt.   

■  Jan Kroft, Karina Wosimski en Astrid Reulen vlak na het uitroepen van de SIG tot Beste Werkgever in de branche. (FOTO: SIG )   



Win een Body Sculpting Pro behandeling 
van Beauty & Afslankstudio Velserbroek

Klompenmakerstraat 7 in 
Velserbroek tel. 023-5490556

Puzzel mee en win een TC-Cryo behandeling van Beauty & Afslankstudio Velserbroek!
Mail de oplossing voor woensdag 22 juni naar: puzzel@jutter.nl vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnummer. 
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. luchtpijpje bij het zwemmen; 7. land in Azië; 12.
tentoonstellingsgebouw in Amsterdam; 13. ooievaar; 14.
geheel gevuld; 15. oude lengtemaat; 17. lichte herenoverjas;
19. metaal; 21. gewicht (afk.); 22. gymnastiektoestel; 24. door-
gaan en doorzetten; 27. kloosterzuster; 28. hondachtig roof-
dier; 30. voormalig Chinees leider; 31. wilde haver; 32. schild-
knaap; 33. gehoororgaan; 35. boosaardige vrouw; 37.
vleesnat; 38. rooster (traliewerk); 41. waadvogel; 42. beoefe-
naar van een stroming in de schilderkunst; 44. oosters olie-
staatje; 46. horecagelegenheid; 47. klankbekken (bel); 48.
soort bowlen; 49. rivier in Duitsland; 50. mest- of hooivork; 52.
ontstekingskoord; 54. hard gesteente; 56. kapitaalkrachtig; 58.
het journaal; 61. lokspijs; 62. metaalsoort; 64. klein dun staafje;
65. leidinggevend personeel; 67. bezit van een boer; 68.
modern muziekgenre; 70. plaats in Gelderland; 72. centrale
antenne inrichting (afk.); 73. padvinder; 76. plechtige gelofte;
77. klein kind; 78. (aard)pier; 79. lang rond stuk hout; 81. fami-
lielid; 82. plaaggeest; 83. Ned. prinses; 84. lidwoord; 86. Ned.
wijsgeer en filosoof; 87. knijpbril.

Verticaal 1. valkachtige vogel; 2. ondernemingsraad (afk.); 3.
aandrijfwiel; 4. plaats in Oekraïne; 5. nietsnut; 6. Ned. politieke
partij; 7. deel van de week; 8. een ogenblik; 9. kever; 10. land-
code van Nederland; 11. ijzer aantrekkend voorwerp; 16. jon-
gensnaam; 18. masker; 20. duw of por; 21. antiek zeilschip;
23. houten spoel; 25. god van de jeugd; 26. smal en tenger; 27.
rijstgerecht; 29. mannelijk beroep; 32. periode van volwassen
worden; 34. vertragingstoestel; 36. bot in de onderarm; 37.
onderwijzeres; 39. fijne lichte geur; 40. projectiel (wapen); 42.
oorlogstuig (geschut); 43. schrikachtig en bang; 45. deel van
de hals; 46. gevangen verblijf; 51. priem; 53. klein slokje; 54.
weegtoestel; 55. eentonig (suf); 56. kraaiachtige vogel; 57. het
binnenste van iets; 59. verbond (liga); 60. militair; 62. volksver-
maak; 63. soldatentas; 66. deel van een boom; 67. op grote
afstand; 69. hoofddeksel; 71. rivier in Utrecht; 73. gietmal; 74.
nobel; 75. scheepsstuur; 78. bijenproduct; 80. spie of wig; 82.
Salvation Army (afk.); 85. de onbekende (Lat. afk.).
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Santpoort-Zuid - Van maandag 
11 tot en met zondag 17 juli 
organiseert tennisvereniging LTC 
Ruïne van Brederode weer haar 
jaarlijkse Open Tennis Toernooi. 

Tennissers van alle niveaus, van 2 
tot en met 9, kunnen zich 
inschrijven. Er wordt gespeeld in 
de onderdelen dames- en heren-
enkel, dames- en herendubbel en 
de mix in zowel de 15+- of 
35+-categorie. De deelnemers 
zijn van harte welkom op de 12 
gravelbanen van Tennispark 
Brederode in Santpoort-Zuid. De 

organisatie kijkt uit naar mooie 
partijen, niet alleen van de regio-
nale toppers, maar juist ook van 
de mindere goden die strijden op 
het scherpst van de snede, om de 
eer. 

,,Vroeger ging een erg groot 
gedeelte van onze aandacht uit 
naar de wedstrijden voor de 
beste spelers uit de regio. Nu 
willen wij de drempel verlagen 
voor de minder goede en ook 
voor de beginnende tennisspe-
lers. Ook hen willen we een mooi 
en gezellig toernooi aanbieden”, 

aldus Rob van den Bronk, toer-
nooileider van ‘het Ruïne Open’. 

Daarom nodigt de organisatie 
ook de spelers in de hogere cate-
gorieën, 7, 8 en 9, uit om zich in 
te schrijven. 

Inschrijven kan via Tennispark-
brederode.nl of op Mijnknltb.
toernooi.nl.

Open Toernooi Tennisclub LTC Ruïne van Brederode 
in Santpoort-Zuid van 11 tot en met 17 juli

Tennissers van alle niveaus, van 2 
tot en met 9, kunnen zich 
inschrijven. Foto: aangeleverd








