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Bevrijding door geallieerden 
nagespeeld bij IJmuidense bunkers
IJmuiden - 75 jaar nadat de geal-
lieerden landden in Normandië, 
een gebeurtenis die de bevrij-
ding van West-Europa inluidde en 
als D-Day de boeken is ingegaan, 
werd in het afgelopen weekein-
de opnieuw een strijd geleverd 
tegen de Duitsers. Fictief, welis-
waar, want het betrof een zoge-
noemd re-enactment, zoals dat 
jaarlijks wordt georganiseerd bij 
de bunkers in IJmuiden.

Een groep van ongeveer zestig 
deelnemers speelde de situatie 
van destijds zo natuurgetrouw 
mogelijk na. Dat betekende niet 
alleen een onderlinge strijd tus-
sen de soldaten van de verschil-
lende groepen, maar ook een per-
soonlijke strijd tegen de invloe-
den van het weer. Want de deel-

nemers arriveerden vrijdag al bij 
de IJmuidense bunkers en over-
nachtten er in de originele tent-
jes die de volgende dag ook deel 
zouden uitmaken van het tota-
le decor. ,,Ik had wel even met 
ze te doen, toen ik zaterdagoch-
tend om half zeven wakker werd 
en de regen zag’’, vertelt vrijwil-
liger Ruud Pols van het Bunker-
museum. Met name zondag, toen 
de zon uitbundig scheen, kregen 
vooral de spelers die een Duitse 
soldaat uitbeeldden, het zwaar, 
omdat de traditionele Duitse uni-
forms van wol waren gemaakt en 
bij warm weer is het dragen van 
dergelijke kleding bepaald geen 
pretje. Dat alles mocht de pret 
niet drukken, de spelers moch-
ten zich verheugen in een grote 
publieke belangstelling. Waar za-

terdag al sprake was van een be-
hoorlijke aanloop, was het zon-
dag met ongeveer vierhonderd 
mensen ronduit druk te noemen. 

Het historisch weekend wordt elk 
jaar rond de IJmuidense bunkers 
georganiseerd. (Tekst: Bos Media 
Services/foto’s: Erik Baalbergen)

Andere locatie start en finish en dus ook ander parcours

Forse veranderingen organisatie Pierloop 2019

De ondertekening van de samenwerking tussen de stichting Pierloop Vel-
sen en Sport Support Kennemerland onder het toeziend oog van hoofd-
sponsor Cornelis Vrolijk en Apollo Hotel IJmuiden Seaport Beach (foto: 
aangeleverd)

Velsen - De stichting Pierloop Vel-
sen, hoofdsponsor Cornelis Vro-
lijk en de gemeente Velsen zijn 
verheugd te kunnen melden dat 
de 27e editie van de Pierloop Vel-
sen op zondag 8 september 2019 
deel zal gaan uitmaken van het 
RSM Loopcircuit, powered by 
Run2Day Haarlem dat wordt ge-

organiseerd door SportSupport 
Kennemerland.

Naast deelname aan dit regiona-
le hardloop circuit zal er nog een 
grote verandering plaatsvinden: 
in samenwerking met Apollo Ho-
tel IJmuiden Seaport Beach zul-
len Start en Finish dit jaar plaats-

vinden op de Kennemerboule-
vard nabij de jachthaven.

Pierloop Velsen heeft na twee jaar 
afwezigheid in 2018 een succes-
volle herstart gemaakt. Met deel-
name aan het RSM Loopcircuit, 
powered by Run2day Haarlem 
hoopt de organisatie dit jaar het 
aantal deelnemers weer op het 
oude niveau van tussen de 1500-
2000 deelnemers te krijgen.
De verhuizing van start en finish 
naar de Kennemerboulevard in 
IJmuiden aan Zee heeft onder an-
dere te maken met reacties van 
vorig jaar dat de sfeer op de Lan-
ge Nieuwstraat en Plein 1945 van 
de oude Pierloop gemist werd. 
Apollo Hotel IJmuiden Seaport 
Beach zal rondom het hardloop-
evenement een aantal extra acti-
viteiten/festiviteiten organiseren 
waardoor de organisatie hoopt 
weer iets van deze oude sfeer te-
rug te kunnen brengen. Bijko-
mend voordeel van deze ver-
plaatsing is dat Start en Finish op 
dezelfde locatie zullen plaatsvin-
den in plaats van op de twee loca-
ties waar het evenement tot vorig 
jaar altijd plaats vond (sporthal 
IJmuiden Oost en Plein 1945).
Het moge duidelijk zijn dat de 
parcoursen van de Pierloop Vel-

sen 2019 met deze verplaatsing 
van start en finish aangepast zul-
len moeten worden. Hier is door 
de organisatie in samenspraak 
met de gemeente Velsen hard 
aan gewerkt, maar de bestaande 
afstanden 5, 10 en 15 kilometer 
zullen zeker weer gelopen kun-
nen worden, evenals de scholen-
loop en de guppenloop. De 10 en 

de 15 kilometer zullen de lopers 
net als in de voorgaande editie 
door de Marconistraat leiden.

Met Parkeerbeheer IJmuiden aan 
Zee is overeengekomen dat op 
vertoon van een startnummer te-
gen een gereduceerd tarief een 
parkeerkaart (uitrijkaart) aange-
schaft kan worden.
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JUTTER.NL
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SUMMER SALE
Start donderdag 20 juni

De Summer Sale barst weer 
los bij Crème Fresh!*

   Servicebeurt met originele onderdelen en Selenia Olie.
Voor alle modellen van Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth en Jeep €139.00

Ook geldig voor o.a Opel Corsa 1.3 cdti,-Combo en Ford Ka en andere van Fiat afgeleide auto’s 
* 25% korting op banden, remmen en uitlaten
* Originele ruitenwissers (beter getest dan Bosch) alle modellen €39.50
* Originele accu’s vanaf €79.00

VOORDELIG ONDERHOUD

Haal- en brengservice!

Original Care Onderhoudsbeurt € 139.00* incl. apk

*speciaal voor auto’s van 5 jaar en ouder
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Koene Auto, Fiat dealer voor Haarlem en groot Velsen, Broekerdreef 120, 1991AZ Velserbroek, 023-5379700  www.koene.nl  info@koene.nl

   Servicebeurt met originele onderdelen en Selenia Olie.
Voor alle modellen van Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth en Jeep €139.00

Ook geldig voor o.a Opel Corsa 1.3 cdti,-Combo en Ford Ka en andere van Fiat afgeleide auto’s 
* 25% korting op banden, remmen en uitlaten
* Originele ruitenwissers (beter getest dan Bosch) alle modellen €39.50
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VOORDELIG ONDERHOUD

Haal- en brengservice!

Original Care Onderhoudsbeurt € 139.00* incl. apk
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•  In 2018 inspecteerde de GGD voor de 
gemeente alle 45 geregistreerde kinder-
dagverblijven, buitenschoolse opvangen 
en gastouderbureaulocaties. Ook zijn 24 
gastouderopvangvoorzieningen gecon-
troleerd. 

•  De GGD heeft een inspectierapport voor 
de gemeente gemaakt. 

•  Het college stelt vast dat volgens de lan-

delijke afspraken is gecontroleerd en een 
goed niveau van toezicht en handhaving 
is behaald.

Meer informatie: 
• www.velsen.nl/gemeenteraad
• Klik op; vergaderkalender
• Klik op; overzichten en collegeberichten

  Uit het college

We hebben er even op moeten wachten; 
maar deze week is de zomer weer begon-
nen! De bbq kan af en toe dus weer aan. 
Vaak blijven er dan na afl oop wat rest-
jes over. Alle etensresten kunt u dan in de 
gft-bak gooien. Het is daarom ook de af-
valbak die het meest geleegd wordt. Dus 
de kippenbotjes en visgraten, resten van 
fruit en brood, allemaal bij het GFT. Er be-
landen in Velsen nog heel veel etensres-
ten in het restafval. 32% van ons restafval 
bestaat uit gft en etensresten. Dat is zon-
de! Want als u het in de groene bak gooit, 
scheelt dat geld en maakt HVC er compost 
en groen gas van.

Simpele tips
Maak het uzelf makkelijk en zorg dat u de 
etensresten en snijrestjes in de keuken gelijk 
kwijt kan.

1. Zet een GFT bakje op uw aanrecht en 
verzamel daar elke dag al het gft in. U 
zal zien dat u   meer gft afval heeft dan 
u dacht. 

2. HVC heeft een leuk fi lmpje gemaakt over 
het gebruik van een GFT bakje op het 
aanrecht, kijk op www.hvcgroep.nl/gft

3. Om uw GFT bakje op het aanrecht 
schoon te houden kan u gebruik maken 
van biologisch     afb reekbare zakjes. Die 
kunt u kopen in de supermarkt.

4. Twijfelt u of iets bij gft hoort? Download 
de app van HVC en check de afvalwijzer. 
In één oogopslag ziet u waar het afval bij 
hoort. De app helpt de u ook met alle in-
formatie over afval en welke dagen u uw 
rolcontainer bu iten kan zetten.

Afval scheiden is makkelijk, het is een kwes-
tie van doen! Basisschool Kompas-Oost wint 

de afval-experience bij het 
Pieter Vermeulen Museum 

Etensresten? 
De gft-bak smult ervan! 

De teller van schoolgroepen uit de IJmond 
die de expositie hebben bezocht staat in-
middels op 115! Dat betekent dat zo’n 
3500 kinderen inmiddels veel wijzer zijn 
over zwerfvuil, afval scheiden, recyclen en 
hergebruik. Hoe kunnen we dat in onze re-
gio beter doen dan met de hulp van TataS-
teel dachten de museummedewerkers bij 
het samenstellen van de educatieve ‘afval 
experience’. De tentoonstelling is nog tot 
het einde van de zomervakantie te bezoe-
ken. In totaal trok de tentoonstelling tot 
nu toe al 8000 bezoekers.

Alle leerlingen die het museum bezochten, 
namen een gebruikt blikje mee. Deze waar-
devolle grondstoff en werden in een HVC 
container gegooid die vrijdag met een hoop 
lawaai werd geleegd. . Als dank voor de lege 
blikjes (grondstof voor Tata steel) stelde de 
Tata Academy een prijs beschikbaar: een 
skelter die door de leerlingen van de Tata 
Steel Academy zal worden gebouwd van al 
deze blikjes. Groep 6-7 van basisschool Het 
Kompas Oost in IJmuiden kreeg bij het Pie-
ter Vermeulen van wethouder Floor Bal te 
horen dat ze het winnende lot hadden getrok-
ken.                        

De kinderen van het Kompas hadden dankzij 
de afval experience veel tips over afval voor 
wethouder Floor Bal die ze hebben overhan-
digd:

• Leukere prullenbakken op straat
• Meer afvalplekken op het strand
• Het is heel erg dat mensen vuilniszak-

ken naast de container zetten, de volgen-
de dag hebbe 

• meeuwen alles opengemaakt en ver-
spreid   

• Rookvrije plekken op het strand
• Ruim hondenpoep op svp
• Meer prullenbakken voor hondenpoep-

zakje
• Scholen willen ook hun afval scheiden
• Doe deksels op de prullenbakken,  zeker 

bij de IJmuiderslag en de Heerenduin-
weg

• Geef elke school een blikjesverkleiner
• Een andere verpakking om chips
• Op de groenteafdeling in de supermarkt 

geen plastic zakjes meer
• In winkels helemaal geen plastic tassen 

meer, alleen papier
• Veel Posters van de Beestenbende op-

hangen

Openwaterzwemmer Lars 
Bottelier geeft clinic
Wil je graag eens buiten trainen, maar 
weet je niet z o goed waar je moet be-
ginnen? Kom dan naar de borstcrawl- en 
openwaterclinic op zaterdag 29 juni in 
zwembad De Heerenduinen.

De clinic wordt verzorgd door Lars Bottelier. 
Als ervaren openwaterzwemmer schaaft hij 
je borstcrawl bij met nieuwe tips. Daarnaast 
leert hij je skills als navigeren in buitenwater 
en boeien ronden. De clinic begint om 16:15 
uur en eindigt rond 18:00 uur.
De kosten van de clinic bedragen 12,50 p.p.
Wil je meer info of gelijk aanmelden ga dan 
naar www.larsbottelier.nl
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Aan de slag
Gemeente Velsen heeft een reeks aan tra-
jecten en projecten gestart om deze lang-
durig werklozen een kans te geven op de 
arbeidsmarkt. Deze succesvolle projecten 
zijn Velsen in beweging, Velsen in groen, 
Velsen aan de slag, Zorgpoort en Tel-
star@Work. Wethouder Marianne Steijn: 
‘Mensen die problemen hebben te over-
winnen worden met behulp van onze pro-
jecten begeleid naar werktrajecten.’
Drie weken lang laten we een deelnemer 
aan het woord over zijn ervaring met de 
projecten. Deze week is Epco Waagen  
aan het woord die deel nam aan Velsen in 
beweging.
Epco Waagen ( 48 jaar, Velserbroek): ‘Ik 
heb mijn grenzen leren kennen’

‘In 2010 hoorde ik dat ik multiple sclerose 
(MS) heb. MS is een ziekte van de hersenen 
en het ruggenmerg . Het is geen spierziekte 
zoals mensen weleens denken. Door het ont-
breken van kennis over de oorzaak van MS is 
er nog geen behandeling of medicijn beschik-
baar om MS te genezen.

MS heeft tot gevolg dat ik bepaalde dingen 
niet meer kan doen die ik vroeger normaal 
vond. Het is elke dag afwachten wat mijn li-
chaam kan of niet kan door krachtverlies. Tot 
2011 werkte ik met veel plezier als taxichauf-
feur en centralist. Helaas ging het taxibedrijf 
failliet. Ik solliciteerde naar een nieuwe baan, 

maar omdat ik daarbij open was over de gril-
ligheid van mijn ziekte leidde het tot niets.
Voordat MS bij mij werd vastgesteld sportte 
ik intensief waardoor ik een goede conditie 
had.       Toen ik door de gemeente Velsen werd 
uitgenodigd voor een zwemtraject van twaalf  
weken wilde ik daar gelijk graag aan mee-
doen. Onder persoonlijke begeleiding van 
een fysiotherapeut deed ik een half uur per 
week oefeningen in het zwembad De Heeren-
duinen. Ik trainde samen met andere mensen 
die in een negatieve spiraal terecht waren ge-
komen wat geld en/of gezondheid  betreft, 
dat schiep een band. Er was geen schaamte 
en geen oordeel naar elkaar toe. Deelnemers  
kropen uit hun schulp het contact werd met 
de week spontaner. 

Het zwemtraject hielp me om mijn eigen 
grenzen te leren kennen. Omdat ik vroeger 
zo sportief was, ging ik gelijk weer voor de 
prestatie en hield te weinig rekening met de 
beperkingen van MS . Ik moest echt afge-
remd worden door de begeleider. Dankzij het 
zwemtraject heb ik  een beter  evenwicht ge-
vonden tussen wat ik wil en wat ik kan. Waar-
devol dat de gemeente Velsen dit sporttraject 
aanbiedt! Als het is afgelopen ben ik van plan 
om te blijven zwemmen.  Ik kijk nu graag naar 
wat ik nog wel kan. Met behulp van de nodige 
aanpassingen heb ik nog steeds een fantas-
tisch leven met mijn gezin.’ 
Foto Mark Sassen 

Van 1 t/m 5 juli is er  alweer voor de 30e 
keer zwem4daagse in het zwembad De 
Heerenduinen. De inschrijving is inmid-
dels gestart.
Heb je je zwemdiploma? Kom binnen of 
buiten zwemmen en laat je vlinder- of 
schoolslagslag, borstcrawl, of rugslag 
zien! 

Je kunt starten:                                                                                                                              
Maandag t/m vrijdag van 12.00-13.00 uur
Maandag t/m vrijdag  tussen 17.00-20.00 uur 
Dinsdag  t/m vrijdag tussen 9.00-10.00 uur 

Dit zijn de zwemafstanden
 Volwassenen zwemmen 500 meter (20 baan-
tjes) en kinderen t/m 10 jaar en 65-plussers 
zwemmen 250 meter (10 baantjes), maar 
meer mag natuurlijk ook!

Bijdragen                                                                                                                               
Volwassenen betalen €11,00. Voor kinderen 
geldt een speciaal schooltarief van €5,50 in-
clusief een blinkende medaille die, let op!, 
alleen op vrijdag wordt uitgereikt. Kinderen 
melden zich aan via www.sportpasvelsen.
nl. Volwassenen kunnen zich via de receptie 

aanmelden. 

Kom de zwemmers gezellig aanmoedigen. Op 
het buitenterrein is van alles te doen:          Tij-
dens de Zwem4daagse worden er op de lig-
weide diverse activiteiten georganiseerd. Zo 
is Smashing Velsen één of meerdere avonden 
actief op het beachvolleybalveld. De Oldstars 
van Telstar komen de relatief nieuwe sport 
Walking Football op woensdagavond pro-
moten. Woensdag en vrijdag kunnen de kin-
deren voor een creatieve activiteit terecht 
bij Mamalou. Zij kunnen hier schelpen ver-
sieren en andere kunstwerkjes maken tegen 
een kleine vergoeding. Mogelijk worden er 
ook nog dansdemonstraties door KunstForm 
Velsen verzorgd. De Zwem4daagse is een 
mooi moment voor verenigingen om zich zelf 
te promoten. De zwemverenigingen zijn ge-
vraagd een activiteit in het doelgroepenbad 
te organiseren.       

Op de ligweide is tijdens de Zwem4daagse 
naast diverse andere sport- en spellen ook 
een enorme buikschui� aan te vinden. Het 
belooft weer een leuke week te worden die je 
niet wilt missen!

Van alles te doen tijdens de 
Zwem4daagse

Wil jij ook graag weten en meten hoe het 
met de fi jnstofconcentraties in jouw leef-
omgeving is? Kom dan woensdag 26 juni 
naar de startbijeenkomst Hollandse Luch-
ten bij BRAK IJmuiden. De bijeenkomst 
vindt plaats in het rode gebouw naast 
BRAK, genaamd De Refter. 

Tijdens deze bijeenkomst willen we graag 
kennismaken en kennisdelen  met ieder-
een die mee wil doen aan deze luchtkwali-
teitsmeting door burgers. We horen graag 
wat de verwachtingen zijn. Op basis van de 
verwachtingen/ motivaties van de deelne-
mers willen we deze avond gezamenlijk de 
meetdoelen bepalen. 
Op de avond worden er korte presentaties 
gehouden door het RIVM en de werkgroep 
IJmuiden. Er is ook ruimte voor vragen; de 
GGD en de omgevingsdienst zijn aanwezig 
om deze te beantwoorden.

Uiteindelijk bepaalt de werkgroep samen 
met de aanwezigen waar de sensoren het bes-
te geplaatst kunnen worden. Naast de werk-
groep IJmuiden, zijn er ook de werkgroepen 
Beverwijk en Wijk aan Zee, die bijeenkom-
sten op andere avonden houden. 

Mocht u hier ook aanwezig willen zijn, wil-
len wij u vragen om u aan te melden via: htt-
ps://www.meetup.com/Hollandse-Luchten/
events/261620454/
Of bel naar: 06-10744874

Woensdagavond 26 juni om 19:30 uur
Gratis toegang, graag vooraf aanmelden 
Inloop vanaf 19:00 bij BRAK! IJmuiden 
Gebouw De Refter (rode gebouw)
Kennemermeer 26, IJmuiden 
NB BRAK! is gelegen op het parkeerterrein 
van IJmuiden aan Zee, naast de klimtoren 
van PBN.

 Wil jij ook fi jnstof meten?
Werkgroep IJmuiden start met 
Hollandse Luchten

 Om de gevolgen van de fors toenemen-
de logistieke – en pendelstromen binnen 
de Metropoolregio Amsterdam (MRA) het 
hoofd te bieden, ondertekenden meer 
dan 50 publieke en private partijen de 
Green Deal Zero Emission Stadslogistiek 
(Green Deal ZES) tijdens State of the Re-
gion 2019. Ondertekenaars zetten hier-
mee in op het zoveel mogelijk emissievrij 
beleveren van steden in 2025 en schade-
lijke emissies (CO2, NOx, fi jnstof) als ge-
volg van stadslogistiek te reduceren tot 
nul. Daarnaast vormen het terugdringen 
van het aantal benodigde voertuigen en 

voertuigkilometers voor de bevoorrading 
van steden en het beperken van geluid be-
langrijke doelen van Green Deal ZES.

Wethouder Bram Diepstraten die namens 
Velsen tekende, reageert: ‘Ik ben heel erg 
blij met deze stap. Bedrijfsleven en overhe-
den gaan gezamenlijk werken aan duurzame 
stadslogistiek. Vanuit de IJmond hebben OV 
IJmond en Platform IJmond Bereikbaar ook 
meegetekend. Het past goed in onze ambities 
die in de Mobiliteitsagenda van Velsen zijn 
verwoord.’

Ruim 50 publieke en private par-
tijen ondertekenen Green Deal 
ZES tijdens  State of the Region ‘19

Wethouder Bram van Diepstraten  was namens de gemeente Velsen aanwezig bij de onderteke-
ning van Green Deal ZES tijdens  State of the Region 2019. 
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Bezoekers van het ontmoetingsparcours gaven veel goede tips en ideeën.

Wat betekent ‘ontmoeten’ voor Velsena-
ren? Hoe gebruiken zij allerlei ontmoe-
tingsruimtes, zoals bijvoorbeeld bij sport-
verenigingen, in het park, in een buurthuis, 
de volkstuin, bij scholen of op straat? Wel-
ke ideeën leven er om wat er is zo slim mo-
gelijk te benutten? En: waar steken zij zelf 
energie in? Over deze vragen gaan we in 
gesprek met inwoners en samenwerkings-
partners tijdens de Week van de Ontmoe-
ting in september. We starten in Velser-
broek en IJmuiden-Noord/-Zuid.

Later volgen de andere woonkernen.
In aanloop naar ‘De week van de ontmoeting’ 
zetten we afgelopen dinsdag een ‘Ontmoe-
tingsparcours’ uit in de Burgerzaal van het 
gemeentehuis. 

Een actieve inloopmiddag om van zoveel mo-
gelijk betrokkenen te horen wat ‘ontmoeten’ 
voor hen betekent. De middag was een sa-
menspel tussen samenwerkingspartners, be-
stuurders, raadsleden en medewerkers van 
de gemeente. 

Voorbereiding Week van de 
ontmoeting in volle gang

Hoe zorg je nu met kleine ingrepen dat 
je huis beter geïsoleerd is, zodat de ver-
bruikskosten naar beneden gaan? Op 
deze vraag geven de experts van het 
Duurzaam Bouwloket graag antwoord tij-
dens een informatieavond op 26 juni a.s. 

Op woensdagavond 26 juni is er een infor-
matieavond bij BRAK! IJmuiden over kleine 
(woning)ingrepen die ervoor zorgen dat de 
energiekosten omlaag gaan. Wat kan je met 
geringe investering voor elkaar krijgen? En 
welke regelingen zijn er allemaal om je wo-
ning beter te isoleren? Hoe zit dit eigenlijk 

bij sociale huurwoningen? Wat kan en mag 
je doen? Het antwoord op deze, en veel meer 
vragen, komt aan bod op deze laagdrempeli-
ge informatieavond. Inloop vanaf 19.00 uur, 
start om 19.30 uur. Locatie Brak! IJmuiden, 
Kennemermeer 26 in IJmuiden. In verband 
met beperkte ruimte vragen wij je aan te mel-
den via de website www.brakijmuiden.nl. 

Een bijeenkomst die de gemeente Velsen van 
harte toejuicht. Het brengt mogelijkheden 
om kosten en energie te besparen praktisch 
in beeld.

Een informatieavond op 26 juni over low-
budget woningaanpassingen
De Energierekening Omlaag

De zomerperiode is een tijd waarin veel 
mensen op vakantie gaan, of dagje uit. En 
daarom ook de tijd waarin veel inbrekers 
toeslaan. De gemeente Velsen wil wonin-
ginbraken in de zomer tegengaan. Met 
deze tips maakt u het de inbreker moeilijk:

• Op vakantie? Licht de buren in
• Vertel uw vertrouwde buren over uw 

vakantieplannen. Zij kunnen op uw wo-
ning letten en helpen deze het een be-
woonde indruk te geven. Door de post 
weg te halen, de plantjes water te geven, 
de auto af en toe eens op de oprit te zet-
ten en een lampje aan te doen. 

• Even weg? Deur op slot!
• Ramen en deuren staan vaak open bij 

mooi weer. Een insluiper kan dan zonder 
in te breken uw woning binnenkomen en 
er binnen enkele minuten met uw spul-
len vandoor zijn. Doe uw deuren en ra-
men op slot; ook al gaat u maar heel even 

naar de buren, boodschappen doen of 
even naar boven om bijvoorbeeld de was 
op te hangen. Leg geen kostbare spullen 
in het zicht.

• Bel 112 bij verdachte situaties
• Vertel uw buren dat ze bij een verdach-

te situatie (bijvoorbeeld geluiden vanuit 
uw woning terwijl u er niet bent) direct 
de politie moeten bellen via telefoon-
nummer 112, het nummer voor spoed. 
Snel alarm slaan, betekent een grotere 
kans om de inbrekers te pakken.

• Zorg voor een goedgekeurd slot                                                                                                 
• Een goedgekeurd  slot voldoet aan de ei-

sen van het Politiekeurmerk Veilig Wo-
nen (PKVW). Vraag hierover advies aan 
een PKVW-bedrijf. Erkende PKVW-be-
drijven in uw buurt vindt u op https://
hetccv.nl/certificatie-inspectie/vak-
man/politiekeurmerk-veilig-wonen/

Veilig de zomer door
Maak het inbrekers moeilijk 
deze zomer

Raadsvergadering donderdag 27 juni 
2019
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 
1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur

U bent van harte welkom de vergadering 
bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen 
op de publieke tribune van de raadzaal. De 
raadsvergadering is zowel live als achteraf 
te volgen op www.velsen.nl/gemeenteraad. 
Open de raadskalender en klik op de datum 
van deze vergadering. Ook zijn de uitzendin-
gen van de vergaderingen van de raad Velsen 
live te volgen en terug te zien op het TV-ka-
naal en via www.raadsplein.tv van RTVSe-
aport.
Inspreken tijdens het Actualiteitenuurtje?
Aanmelden kan tot op de dag van de verga-
dering tot 12.00 uur bij de gri�  e via tele-

foonnummer 0255 - 567251 of via de mail 
gri�  e@velsen.nl met vermelding van het 
onderwerp, uw naam, e-mailadres en tele-
foonnummer. De gri�  e neemt dan contact 
met u op.

 Een Greep uit de Agenda

Jaarstukken diverse gemeenschappe-
lijke regelingen
Op diverse beleidsterreinen werken de 
IJmond gemeenten samen. Op 18 juni zijn 
de jaarstukken van de gemeenschappelij-
ke regelingen besproken. Dit gaat bijvoor-
beeld over veiligheid, de participatiewet, be-
schermd wonen, omgevingsdienst en afval. 
In de raadsvergaderingen liggen de ziens-
wijzen over deze jaarstukken voor ter be-
sluitvorming. 

Planontwikkeling Hofgeest
Er ligt een plan om woningen te bouwen 
in Hofgeest. Het plan bestaat uit Hofgeest 
West en Hofgeest VSV en omvat 380 wonin-
gen waarvan 86 sociale huurwoningen. Op 
16 april hebben de ontwikkelaars samen met 
de gemeente een inloopbijeenkomst georga-
niseerd. De schriftelijk verzamelde opmer-
kingen van deze bijeenkomst zijn onderdeel 
van de uitwerking van de planontwikke-
ling. Er zijn binnen het plan enkele verschil-
len met het ontwerp-ontwikkelingsplan die 
de gemeenteraad in 2011 heeft vastgesteld, 
deze aanpassing ligt nu voor. De raad heeft 
het plan 12 juni in een sessie besproken en 
nu ligt het ter besluitvorming voor. 

Mobiliteitsagenda Velsen
Het huidige Lokaal Verkeers- en Vervoer-
plan (LVVP) loopt ten einde daarom is een 

nieuwe beleidsagenda opgesteld voor de 
komende jaren: de Mobiliteitsagenda Vel-
sen. Deze agenda is tot stand gekomen na 
een uitgebreide inspraak door inwoners. De 
raad heeft de Mobiliteitsagenda 12 juni in 
een sessie besproken en nu ligt het ter be-
sluitvorming voor.

Doorfi etsroute IJmond, tracé Velsen
In de vergadering van 22 februari 2018 is 
de snelfi etsroute IJmond in de gemeente-
raad van Velsen behandeld. Naar aanleiding 
van de routekeuze heeft de Fietsersbond be-
zwaar gemaakt tegen de route door Driehuis 
en Santpoort. In samenspraak met de Fiet-
sersbond ligt er nu een nieuw voorstel voor 
de tracékeuze. De raad heeft de doorfi ets-
route op 12 juni in een sessie besproken en 
nu ligt het ter besluitvorming voor.

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

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? 
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen net-
nummer te draaien. Uiteraard kunt u ook ge-
woon langskomen bij het Klant Contact Cen-
trum in het gemeentehuis. Het KCC is ge-

opend op maandag tot en met vrijdag van 
08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag van 08.00 
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen 
over bestemmingsplannen, omgevingsver-
gunningen of vragen die daarmee te maken 
hebben, kunt u een afspraak maken met één 
van de vakspecialisten via 14 0255. 

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. 
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 
uur per dag een afspraak maken. U kunt na-
tuurlijk ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00 

uur bellen met het Klant Contact Centrum 
voor een afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen 
of klachten over discriminatie. Bij het Klant 
Contact Centrum van het gemeentehuis is 
een formulier verkrijgbaar, waarop u uw mel-
ding of klacht kunt noteren. Graag deze ver-
volgens versturen naar: Bureau Discrimina-
tiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer 
informatie op www.bdkennemerland. nl.

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen, 
beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www.o�  cielebekendmakingen.nl gepu-
bliceerd. Op de gemeentelijke website www.
Velsen.nl komt daar een link naar toe. Hier 
kunt u de besluiten van de afgelopen week of 
maand zien. Daarnaast wordt er ook gepubli-
ceerd op de Infopagina van de gemeente in de 
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. 
Informatie over de gemeenteraad van Velsen 
en de vergaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 8 juni tot en met 14 juni 
2019 de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning hebben ontvan-
gen op grond van de wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Celsiusstraat 3, plaatsen erker (voorzijde 
woning) (08/06/2019) 42948-2019
Mantelmeeuwpad 4 (Hightide Surf & Food), 
bouwen tijdelijk (7 jaar) wind- en watersport-
paviljoen (12/06/2019) 44123-2019
Kennemerlaan 24, plaatsen gevelreclame 
(12/06/2019) 44163-2019
Zeeweg 182, veranderen draagconstructie 
(13/06/2019) 44386-2019
Meeuwenlaan 18, vergroten en wijzigen gevel 
bestaande schuur (13/06/2019) 45019-2019

Santpoort-Noord
Spekkenwegje 5, afwijken bestemmings-
plan voor wonen (12/06/2019) 43721-2019  

St. Martinstraat 10, veranderen winkel in 
woning met gevelwijziging (13/06/2019) 
44537-2019

Velserbroek
Zwanebloembocht 89, plaatsen raam 
(08/06/2019) 42913-2019

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning betrek-
king hebben op een bouwactiviteit kun-
nen deze worden voorgelegd aan de com-
missie Stedelijk Schoon Velsen. Voor 
meer informatie over welstand: 140255

Verlengen beslistermijn 

IJmuiden
Frans Naereboutstraat 9 en 9 RD, intern ver-
plaatsen woningentree (11/06/2019) 23131-
2019
Kompasstraat 3, vergroten 2e verdieping 
(13/06/2019) 23127-2019
 

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 75, uitbouwen ver-
dieping, plaatsen dakkapellen (14/06/2019) 
23317-2019

Velserbroek
Linie 28, plaatsen beschoeiing, bouwen kap-
schuur (13/06/2019) 22547-2019

Ingekomen aanvragen fi lmvergunnin-
gen APV artikel 2:7

IJmuiden
Smeris seizoen 5, op 12 juli 2019, van 8:00 tot 
12:00 uur, locatie: Barendszstraat 21 (Café 
IJmuiden) (11/06/2019) 43733-
2019
Smeris seizoen 5, op 12 juli 2019 van 12:00 tot 
14:30 uur, locatie: Dollardstraat (11/06/2019) 
43744-2019      
Smeris seizoen 5, op 12 juli 2019 van 14:30 
tot 16:00 uur, locatie: Strengholtstraat 
(11/06/2019) 43758-2019
Smeris seizoen 5, op 12 juli 2019, van 16:00 
tot 18:00 uur, locatie: IJmuiderstraatweg 

(11/06/2019) 43754-2019

Ingediende aanvragen evenementenver-
gunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Vel-
sen maakt bekend dat hij in de perio-
de van 8 juni tot en met 14 juni 2019 de 
volgende aanvragen voor een evene-
mentenvergunning heeft ontvangen op 
grond van de Algemene plaatselijke ver-
ordening artikel 2:10. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden 
Pierloop Velsen, op 8 september 2019 van 
10:00 tot 13:30 uur, locatie: start en fi nish 
Kennemerboulevard (13/06/2019)
45068-2019
 
Velsen-Noord
Circus RENZ Berlin, opbouw en voorstellin-
gen tussen 23 september en 6 oktober 2019, 
locatie: veld Concordiastraat,
(12/06/2019) 44076-2019

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebbende 
bij het (de) onderstaande besluit(en) ge-
durende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het be-
stuursorgaan dat het besluit heeft geno-
men (zoals college van burgemeester en 
wethouders van Velsen of burgemeester 
van Velsen,  Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD). In spoedeisende gevallen 

kan een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Noord-Holland, locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige 
voorziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaarschrift 
is ingediend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - re-
guliere procedure
Het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben omgevingsver-
gunning verleend voor: 

IJmuiden 
Stephensonplein 5, realiseren dakopbouw 
incl. dakkapel (13/06/2019) 23187-2019
 
Santpoort-Noord
Hoofdstraat 220, uitbreiden garage/berging 
(11/06/2019) 13918-2019
Kerkweg 97, verbreden dakkapel (wijziging 
verleende vergunning) (13/06/2019) 31032-
2019
Roos en Beeklaan 13, bouwen erker (voorzij-
de) (13/06/2019) 31593-2019
Kerkerinklaan 12, aanpassen vloer 
(13/06/2019) 22968-2019

Driehuis

Tesselschadeplantsoen 18, bouwen erker, 
vervangen kozijn (13/06/2019) 27155-2019

Velserbroek
Zadelmakerstraat 98, plaatsen verdiepings-
vloer , veranderen gevel (van de dierenkli-
niek) (13/06/2019) 32051-2019
Elisabeth Vijlbriefstraat 10, plaatsen dakop-
bouw (14/06/2019) 25667-2019

De burgemeester van Velsen heeft het 
hierna volgende besluiten genomen. Op 
grond van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende bij het on-
derstaande besluit gedurende zes weken 
na de dag van verzending van het besluit 

Vrijgeven investeringskrediet sport-
park Zeewijk, impuls voor de buiten-
sport
De gemeenteraad heeft een bedrag van € 
295.000, - vrijgemaakt voor de verhuizing 
van kor� alvereniging DKV van sportpark 
Schoonenberg naar sportpark Zeewijk. De 
verhuizing van DKV gaat vooraf aan de her-
inrichting van sportpark Schoonenberg, 
waarvoor in de 2e helft van 2019 een voor-
stel aan de raad wordt voorgelegd. De ver-
huizing van DKV maakt onderdeel uit van de 
uitvoering van de Agenda Sportaccommo-
daties 2018-2022 “Ruimte voor de sport!”. 
Het toevoegen van de vereniging is een be-
langrijke stap naar het multifunctioneler 
maken van sportpark Zeewijk. 

Jaarrekening 2018 Velsen
Elk jaar legt het college verantwoording af 
aan de raad over het gevoerde beleid. In de 

jaarrekening wordt een fi nanciële verant-
woording afgelegd. In het raadsvoorstel 
wordt ook aan de raad gevraagd een aantal 
voorstellen goed te keuren waaraan het po-
sitieve resultaat over 2018 uitgegeven kan 
worden. De jaarrekening is eerder bespro-
ken door de raadsleden en ligt nu ter besluit-
vorming voor. 

Hernieuwde vaststelling bestemmings-
plan Duingebied
Op 5 juli 2017 heeft de gemeenteraad het be-
stemmingsplan Duingebied vastgesteld. Te-
gen dit besluit zijn twee beroepen ingesteld 
bij de Raad van State. De Raad van State 
heeft de gemeenteraad van Velsen opdracht 
gegeven een nieuw vaststellingsbesluit te 
nemen. Hiermee wordt het bestemmings-
plan aangepast. De raad neemt vanavond 
dus een nieuw besluit over het bestemming-
plan Duingebied.

Regenbooggemeente Velsen 2019-2022
De gemeente wil meer aandacht wil beste-
den aan de acceptatie van LHBTI. Een be-
langrijke stap was de ondertekening van de 
intentieverklaring Regenbooggemeente (12 
oktober 2018). Met de ondertekening van de 
intentieverklaring in 2018 heeft de gemeen-
te zich bereid verklaard zich in te willen zet-
ten voor het accepteren en respecteren van 
onze LHBTI-inwoners, van jong tot oud. Het 
beleid is een aanvulling op het eerder door 
de raad vastgestelde antidiscriminatiebe-
leid van de gemeente. 

Het geheel is gericht op respect en de sociale 
acceptatie, het tegengaan van vooroordelen, 
eenzaamheid en het bieden van een veilige 
leefomgeving voor onze LHBTI-inwoners-
Tijdens de raadsessie van 11 april zijn een 
aantal punten toegevoegd, waaronder een 
paragraaf over de uitvoering van het beleid 

en het opnemen van het speerpunt een-
zaamheid onder ouderen.

Bestemmingsplan Biezenweg
Het bestemmingsplan Biezenweg is bedoeld 
om natuurontwikkeling, de bouw van 2 wo-
ningen en het herbestemmen van de voor-
malige bedrijfswoning op het perceel Bie-
zenweg 70 te realiseren. Om dit te kunnen 
realiseren is een nieuw bestemmingsplan 
noodzakelijk. Het ontwerpbestemmings-
plan heeft inmiddels ter inzage gelegen, er is 
1 zienswijze bij de gemeenteraad ingediend. 
De zienswijze is beantwoord in een afzon-
derlijke nota  ‘behandeling zienswijzen ont-
werpbestemmingsplan Biezenweg’. 

De zienswijze leidt, wat het college betreft, 
niet tot gewijzigde vaststelling van het be-
stemmingsplan. Vanavond zal de raad hier 
een besluit over nemen.
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een gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat het be-
sluit heeft genomen (zoals college van 
burgemeester en wethouders van Vel-
sen of burgemeester van Velsen,  Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een voorlo-
pige voorziening worden gevraagd bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank 
Noord-Holland, locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem. Een voorlopige voorziening 
kan alleen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is ingediend. 
De verzenddatum van het besluit is tus-
sen haakjes vermeld.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Vel-
sen maken bekend dat zij het voornemen 

hebben een omgevingsvergunning te ver-
lenen voor de onderstaande aanvraag. De 
aanvraag, de ontwerpomgevingsvergun-
ning en de bijbehorende stukken liggen 
met ingang van 21 juni 2019 gedurende 
zes weken ter inzage bij de afdeling Pu-
bliekszaken. Om de stukken in te zien 
kan contact worden opgenomen met de 
werkeenheid Vergunningen, telefoon 
140255. 
Tijdens deze periode van terinzageleg-
ging, kan een ieder naar keuze mondeling 
of schriftelijke zienswijzen inbrengen 
tegen de ontwerpomgevingsvergunning. 
Zienswijzen moeten worden gericht aan 
het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen, Publiekszaken, werk-
eenheid Vergunningen, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden (bezoekadres Dudok-
plein 1 te IJmuiden). Voor het kenbaar 
maken van mondelinge zienswijzen kunt 
u contact opnemen met de werkeenheid 
Vergunningen, telefoon 140255.

IJmuiden
Wilgenstraat 1: het brandveilig gebruiken van 
een kinderdagverblijf (18/06/2019) 14082-
2019.

Velsen-Zuid
’s Gravenlust 35: het brandveilig gebruik van 
de brandweerpost (18/06/2019) 18944-2019

Verleende evenementenvergunning APV 
artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft een 
evenementenvergunning verleend voor: 

IJmuiden
IJmuiden Kust Trail, op 5 oktober 2019 van 
09:00 tot 16:00 uur, locatie: route door duin-
gebied met start/fi nish bij Zwembad de Hee-
renduinen (14/06/2019) 14686-2019

Snu� elmarkt Lange Nieuwstraat, data 28 
september 2019 is gewijzigd naar 7 septem-
ber 2019 van 09:00 tot 16:00 uur, locatie: Lan-
ge Nieuwstraat (06/02/2019) 19163-2018

Velsen-Zuid
52e Jaarmarkt Velsen-Zuid en Kindervrij-
markt, op 28 september 2019 van 09:00 tot 
16:30 uur, locatie: Kerkplein en Torenstraat 
(14/06/2019) 24793-2019

Meesterplusser Festival (Urban en House 
Festival),  op 22 juni 2019 van 13:00 tot 
23:00 uur, locatie: De Ven (Spaarnwoude) 
(18/06/2019) 7040-2019

Marbella White Festival (Urban en House 
Festival), op 23 juni 2019 van 13:00 tot 
23:00 uur, locatie: De Ven (Spaarnwoude) 
(18/06/2019) 18986-2019

Velsen-Noord
Avond4daagse Velsen-Noord, van 17 juni t/m 
20 juni 2019 dagelijks van 17:30 tot 20:30 
uur, locatie: route door de gemeente Velsen 
(14/06/2019) 12371-2019

 Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen hebben besloten om: 

•  door middel van het aanbrengen van 
een gele onderbroken streep als bedoeld 
in artikel 24, lid 1, onder e van het RVV 
1990, een parkeerverbod in te stellen 
over een lengte van circa 25 meter aan 

de oostzijde van de Zandvoortstraat, tus-
sen het kruispunt met de Strandweg en 
het toegangshek van perceel Zandvoort-
straat 43.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-
mene wet bestuursrecht binnen een termijn 

van 6 weken na de datum waarop het besluit 
elektronisch is bekend gemaakt in de digitale 
Staatscourant, schriftelijk (postbus 465, 1970 
AL IJmuiden) dan wel langs elektronische 
weg (elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inloggen 
via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen  bij het college van burgemeester en 

wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden in-
gezien bij de receptiebalie, stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 
vindt formele publicatie van verkeersbeslui-
ten plaats in de digitale Staatscourant.

Melden kappen Santpoort-Zuid en Driehuis
Aan de Vinkenbaan in Santpoort-Zuid en de 
Middeloolaan in Driehuis worden bomen ge-
kapt. In Santpoort-Zuid gaat het om 2 berken 

en in Drieh uis gaat het om 1 malus. De bomen 
worden gekapt omdat ze dood zijn.

04 20 juni 2019

Gemeente

Rob van Schooten, manager Sterrenheuvel:
,,Bij Sterrenheuvel gaat alles nét even anders’’
Haarlem-Noord - ,,Iedere dag 
verbaas ik me hoe anders het bij 
Sterrenheuvel gaat. Rust, ruimte 
en tijd is ons motto’’, zegt Rob van 
Schooten, manager bij Sterren-
heuvel. ,,Persoonlijke aandacht 
vinden wij belangrijk. We zoeken 
de verbinding op, dat werkt heel 
fijn.’’
Rob zit 26 jaar in het vak. Per toe-
val is hij in de uitvaartsector be-
land. Jarenlang werkte hij bij Wes-
terveld in Driehuis en sinds kort 
bij Sterrenheuvel in Haarlem. ,,We 
werken met een klein team en 
daardoor is mijn werk overzichte-
lijk. We bieden kwaliteit en den-
ken mee met wat mensen willen, 
niets is ons te veel.’’
Rob vertelt: ,,Ik heb een achter-
grondfunctie en zorg er als gast-
heer voor dat het afscheid zo 
goed mogelijk wordt uitgevoerd. 
Ik begeleid de families en gasten 

bij binnenkomst, bedien de audio 
en visuele apparatuur en verzorg 
het proces van de oven. Het is 

persoonlijk, technisch en veelzij-
dig, dat vind ik heel leuk aan mijn 
werk. Ik zie wel veranderingen 

in hoe een uitvaart tegenwoor-
dig gaat. Vroeger duurde een ce-
remonie veel korter. Nu nemen 
we meer tijd om afscheid te ne-
men. De kracht van Sterrenheu-
vel is dat alles onder één dak kan 
plaatsvinden. Van het opbaren in 
één van de 24-uur suites en het 
afscheid tot en met het samen 
zijn in de mooie horecalounge 
achteraf en de feitelijke crematie. 
Alles is met zorg en aandacht in-
gericht volgens de nieuwste tech-
niek, waarbij duurzaamheid bij al-
les ons uitgangspunt is. Juist het 
totaalplaatje dat ik hier alles kan 
en mag doen maakt mij blij. Het 
is meer dan een crematorium, het 
voelt voor mij als een warm bad. 
Dat is wat we de families ook mee 
willen geven.’’
Meer weten over Sterrenheuvel? 
Bekijk de website op www.ster-
renheuvel.nl.

Als vrijwilliger in een hospice maakte Patty Duijn (1973) jaren geleden 
kennis met de complexe emoties en keuzes die horen bij de laatste 
levensfase. De gesprekken die ze voerde met de mensen die daar verbleven, 
allen ongeneeslijk ziek, en vooral ook met iedereen om hen heen, inspireerden 
haar tot het oprichten van een bedrijf dat alles rond die afscheidsfase 
begeleidt. Van het omgaan met het slechte nieuws dat een gezinslid niet meer 
beter wordt, tot mediation bij een lastige familiesituatie rond een naderend 
overlijden. Van het betrekken van kinderen bij het afscheid, tot en met de 
organisatie van de uitvaart. Ook daarna blijft ze, zolang 
het nodig is, betrokken bij de 
nabestaanden. Haar missie: 
op een natuurlijke manier 
omgaan met de dood.

Al schrijvend over haar 
werk kwam ze tot de 
aanduiding ‘rouwdoula’: 
een persoonlijke coach 
ten tijde van rouw en 
verlies. Waar een 
doula hand- en 
spandiensten 
verricht aan het 
begin van het 
leven, doet Patty 
dit in de laatste 
levensfase, 
en daarna. In 
dit boek lees 
je wat haar 

werk behelst, 
en hoe ze dit 
vol levenslust 
verricht.

www.uitgeverijwater.nl

Patty Duijn presenteert 
boek ‘Rouwdoula’
Haarlem-Noord - Op donder-
dag 27 juni presenteert Pat-
ty Duijn (1973) in uitvaartcen-
trum Sterrenheuvel haar boek 
‘Rouwdoula’. 

Jaren geleden maakte Patty als 
vrijwilliger in een hospice ken-
nis met de complexe emoties en 
keuzes die horen bij de laatste le-
vensfase. 
De gesprekken die ze er voer-
de hebben haar uiteindelijk ge-
inspireerd tot het oprichten van 
een bedrijf dat alles rond die af-
scheidsfase begeleidt. Van het 
omgaan met het slechte nieuws 
dat een gezinslid niet meer beter 
wordt, tot mediation bij een lasti-
ge familiesituatie rond een nade-
rend overlijden. Van het betrek-

ken van kinderen bij het afscheid, 
tot en met de organisatie van de 
uitvaart. 
De missie van Patty: op een na-
tuurlijke manier omgaan met de 
dood. 

Patty Duijn besloot haar ervarin-
gen in dit werk op te schrijven 
en bedacht de term ‘Rouwdou-
la’: een persoonlijke coach ten tij-
de van rouw en verlies. Waar een 
doula hand- en spandiensten ver-
richt aan het begin van het leven, 
doet Patty dit in de laatste levens-
fase en daarna. 
De presentatie vindt plaats om 
17.15 uur (inloop vanaf 16.30 uur) 
en via info@rouwdoula.nl kan 
men zich aanmelden. (foto: de 
omslag van het boek)

ZomerHockey bij Strawberries weer van start
Driehuis - Met speciale dank aan 
Pieter Delsman Makelaars, die we 
binnenkort Parkhage Makelaars 
moeten noemen (www.parkha-
ge.nl), kan iedereen die wil, lid of 
geen lid van onze vereniging, de 
komende zomermaanden weer 
hockeyen, of leren hockeyen, on-
der begeleiding van onze gedi-
plomeerde trainers.

Jeugd van 4 tot en met 12 jaar 
(M/V) kan op zaterdag hockeyen 
van 10.00 tot 10.45 uur. Data: 22/6 

- 29/6 - 13/7 - 20/7 - 27/7 - 17/8.
Jeugd van 13 tot en met 18 jaar 
(M/V) kan op dinsdag hockeyen 
van 19.30 tot 20.30 uur. Data: 25/6 
- 2/7 - 16/7 - 23/7 - 20/8.

Iedereen is welkom, lid of geen 
lid: broers, zussen, neven, nichten, 
vrienden en vriendinnen!

Graag aanmelden via tz@khc-
strawberries.nl zodat de organi-
satoren dan goed de trainers kun-
nen plannen. (foto: aangeleverd)
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Het complex op de hoek van de 
Eemstraat en Waalstraat is in 1953 
gebouwd als kerk met bijgebou-
wen voor de ‘Hersteld Apostoli-
sche Zendingsgemeente in de 
Eenheid der Apostelen’, kortweg 
HAZEA. Deze kerkelijke gemeen-
te is in 1897 ontstaan als lande-
lijke afsplitsing van de Hersteld 
Apostolische Zendingkerk, die 
dan al bijna twintig jaar actieve 
leden heeft in Velsen.

In het begin houdt de HAZEA haar 
samenkomsten bij een van de le-
den thuis. Later komen ze samen 
in een gebouwtje op de hoek van 
de Oranjestraat en de Breesaap-
straat en weer later in een bo-
venzaal van hotel Willem Barendz 
aan de Kanaalstraat. In 1902 laat 
de zendingsgemeente een eigen 
kerkje bouwen op de hoek van de 
Kanaalstraat en de De Wetstraat. 
Dit kerkje wordt in 1902 in ge-
bruik genomen. Na een landelij-
ke scheuring in het kerkgenoot-
schap in 1946 wordt het afge-
splitste Apostolisch Genootschap 
eigenaar van dit kerkje. De HA-
ZEA gaat in IJmuiden verder met 
slechts vier leden, maar groeit in 
zeven jaar tijd naar 45 leden.

In 1953 laat de HAZEA een eigen 

nieuw kerkgebouw neerzetten in 
de nieuwbouwwijk van IJmuiden: 
de Rivierenbuurt. De kerk komt 
aan de Eemstraat bij de hoek met 
de Waalstraat. De kerk wordt in 
zeven maanden gebouwd door 
het Utrechtse aannemersbedrijf 
v.h. Erven H.J. Jurriens, naar ont-
werp van het Rotterdamse archi-
tectenbureau H.W.M. Hupkens 
en ir. W.C. van Asperen. Het hele 
complex bestaat uit een vijfhoeki-
ge kerk met bijgebouwen en kos-
terswoning. De kerk biedt plaats 
aan 250 personen. De banken zijn 
in een waaiervorm geplaatst rond 
de kansel die tegen de westelijke 
gevel staat. Aan de noordoostzij-
de is de kerk via een aangrenzen-
de centrale hal verbonden met de 
vleugel aan de Eemstraat. In de 
vleugel bevinden zich een ambts-
woning, de consistoriekamer, een 
catechisatiezaal, een bijzaal en 
een garderobe met toiletten. Aan 
de Rijnstraatzijde komt een fiet-
senstalling. De Velser plantsoe-
nendienst plant na de opening 
van de kerk groen aan rond het 
complex.

Op 23 december 1953 wordt de 
kerk ’s avonds met een openings-
dienst in gebruik genomen. De 
gemeente groeit snel en telt in 

1961 al 116 leden. De gemeen-
te gaat verder onder de naam 
Nieuw-Apostolische Kerk. Net als 
bij andere kerken neemt het le-
dental vanaf de zestiger jaren af. 
Rond de eeuwwisseling zijn er 
nog 56 leden, van wie slechts een 
fractie de kerkdiensten bezoekt.

De Nieuw-Apostolische Kerk 
wordt in 2003 opgeheven en het 
kerkgebouw wordt verkocht aan 
de Baptisten Gemeente IJmuiden. 
Deze gemeente is voortgekomen 
uit de Baptisten Gemeente te 
Haarlem die sinds 1922 bestaat. 
De Haarlemse gemeente telt veel 
leden van buiten Haarlem, onder 
andere IJmuiden, Beverwijk en 
Alkmaar. In IJmuiden worden al 
lange tijd eigen samenkomsten 
gehouden. Vanaf begin 1960 vor-
men de IJmuidense baptisten de 
zelfstandige Baptisten Gemeente 
IJmuiden. Na vier jaar fuseert zij 
met de evangelisatievereniging 
Elon. Hierdoor krijgen de baptis-
ten de beschikking over de ‘kapel 
van Elon’ aan de J.P. Coenstraat. 
In 1968 wordt de kapel verbouwd 
tot kerk. 
In 2004 verhuist de Baptistenge-
meente naar het gebouw van de 
voormalige Nieuw-Apostolische 
Kerk. De voormalige kerk aan de 
J.P. Coenstraat wordt in gebruik 
genomen als kunstenaarscen-
trum. Dat gebouw maakt rond 
2006 heel wat tongen los van-
wege de negen aan weerszijden 
van de toren geplaatste W.C.-pot-
ten…

Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast, 
naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis, 
een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die IJmui-
den biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden over 
IJmuiden. Deze week aandacht voor het gebouw van de Baptisten 
Gemeente IJmuiden aan de Eemstraat.

Bestuur en vrijwilligers geschokt:
Voormalig vrijwilliger 
bunkermuseum in de cel 
wegens kinderporno
IJmuiden - Een 56-jarige man 
uit Haarlem is in maart van dit 
jaar opgepakt wegens het in be-
zit hebben van enorme hoeveel-
heden kinderporno. De man zou 
ook worden verdacht van on-
tucht met een 5-jarig meisje. Hij 
was jarenlang vrijwilliger bij het 
IJmuidense bunkermuseum. Het 
bestuur laat weten geschokt en 
verrast te zijn door het nieuws.

De man, die jarenlang één van 
de drijvende krachten achter de 
organisatie was, werd eind vo-
rig jaar uit zijn functie ontheven. 
Dat gebeurde nadat het bestuur 
van het bunkermuseum door jus-
titie in kennis werd gesteld van 

het feit dat een onderzoek naar 
de man werd gestart. Het be-
stuur benadrukt dat de verdach-
te al langere tijd op geen enkele 
wijze meer in relatie tot het mu-
seum staat. 
Ook is er volgens het bestuur 
geen sprake geweest van misdra-
gingen tijdens de werkzaamhe-
den die de man in het bunkermu-
seum uitvoerde: ,,Het museum en 
vrijwilligers zijn geen onderwerp 
van onderzoek. De door verdach-
te verzorgde activiteiten zijn al-
tijd onder toezicht van ouders of 
begeleiders geweest. Het muse-
um hanteert vanuit veiligheids-
oogpunt het twee-ogen-princi-
pe.’’ Bij de man thuis zouden meer 

Genieten van zonnig IJmuiden aan Zee
IJmuiden aan Zee - Zondagmiddag kon men volop van de buitenlucht genieten bij IJmuiden aan zee. 
Heerlijk om weer eens zonder regen te wandelen of te fietsen! Met een flinke wind uit het zuidwesten en 
een zalig zonnetje was het ook een waar festijn voor kitesurfers. (foto: Arita Immerzeel)

Hoog niveau op eerste 
‘Santpoort’s Got Talent’
Santpoort-Noord - De eerste 
editie van Santpoort’s Got Talent 
is een groot succes geworden. Af-
gelopen vrijdag streden negen 
deelnemende acts om de Aart 
Aarts talent Bokaal. De talenten-
jacht, gepresenteerd door Theo 
Koster, vond plaats in de muziek-
tent op het Broekbergerplein, die 
vorig jaar ter nagedachtenis aan 
Aart Aarts werd gerealiseerd.

Hoe vergelijk je de kwaliteiten 
van onder meer een rapper, een 
jazz zangeres, een musicalduo, 
een volkszanger en een pianiste 
met elkaar? Het bleek voor de ju-
ry een haast onmogelijke opgave 
te worden. Over één ding waren 
de juryleden het al snel eens: het 
niveau lag opvallend hoog. Vol-
gens juryvoorzitter Carolien Goe-
mans, in het dagelijks leven pro-
fessioneel zangdocent, was het 
appels met peren vergelijken. 

Samen met Steef Scholten, Ani-
ta Sanders en Gertjan Huijbens 
moest ze echter toch een keuze 
maken en die keuze viel gunstig 
uit voor Arnout Bultje en Maartje 
Pietersen. Zij brachten samen het 
stuk ‘Suddenly Seymour’ ten ge-
hore, een lied dat oorspronkelijk 
stamt uit de musical Little Shop 
of Horrors uit 1982. Zoë Gerritsen 
zong in het Nederlands en bege-
leidde zichzelf op elektrische gi-
taar, zij werd tweede. 
De publieke belangstelling voor 
Santpoort’s Got Talent was groot, 
namens het Aart Aarts Fonds 
heeft Margaret Schuijlenburg in-
middels bevestigd dat het evene-
ment jaarlijks zal terugkeren. De 
prijs voor de winnende act is dan 
ook een wisseltrofee. Deze werd 
vrijdag uitgereikt door Jennifer, 
de dochter van de overleden Aart 
Aarts. (Tekst: Bos Media Services / 
Foto: Ton van Steijn)
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In Velsen-Noord
Aannemingsovereenkomst getekend voor 
verduurzaming project ‘Meerweidenlaan’
Velsen-Noord - Dinsdag 4 juni 
tekende woningcorporatie Ve-
lison Wonen de aannemings-
overeenkomst met Coen Ha-
gedoorn Bouwgroep voor de 
energetische verbeteringen 
aan 38 woningen aan de Meer-
weidenlaan in Velsen-Noord. In 
het bijzijn van Hooyschuur ar-
chitecten, projectleiders en op-
zichters die bij het project be-
trokken zijn, werden de hand-
tekeningen onder de overeen-
komst gezet.

Klaar voor de toekomst: ener-
giezuinige en comfortabele wo-
ningen
Projectleider Kim Hexspoor van 
Velison Wonen is blij dat er na 
een intensieve voorbereidings-
periode binnenkort gestart kan 
worden met de werkzaamheden. 
Hexspoor: ,,De energetische ver-
beteringen zijn nodig om de na-
oorlogse woningen energiezuini-
ger en comfortabeler te maken. 
Na de werkzaamheden vallen de 
woningen in energielabel A.” 

Planning
Na de bouwvakvakantie start de 
aannemer met het inrichten van 
de bouwplaats aan de Meerwei-
denlaan. Bewoners kunnen tij-
dens de werkzaamheden in hun 
woning blijven wonen. Voor de 
momenten waarop zij zich even 
willen onttrekken aan activiteiten 
in hun woning, is een rustwoning 
in de buurt ingericht. 
Naar verwachting zijn de werk-
zaamheden voor het einde van 
het jaar klaar.

Tevreden bewoners
Vorig jaar werkte Velison Wonen 

al succesvol samen met Coen Ha-
gedoorn Bouwgroep aan de ver-
duurzaming van de woningen 
in de Geelvinckstraat e.o. Velison 
Wonen heeft positieve reacties 
ontvangen van de bewoners uit 
dit project. Zij wonen inmiddels 
bijna een jaar in hun nieuwe wo-
ning en zijn erg tevreden met het 
resultaat. 

Technisch directeur bij Coen Ha-
gedoorn Bouwgroep, Martin 
Veerman: ,,Wij leveren weer graag 
een bijdrage aan de verduurza-
ming van de woningen. We zijn 
blij met de positieve reacties van 
bewoners. Wij zijn ons er altijd 
van bewust dat wij werken voor 
de klant achter de klant. Aan-
dacht voor de bewoners vinden 
we belangrijk. De verwachtingen 
bij bewoners moeten kloppen, 

zeker als het om overlast gaat die 
sommige werkzaamheden onver-
mijdelijk met zich mee brengen. 
We zorgen er samen met Velison 
Wonen voor dat de bewoners ge-
durende het hele project goed 
worden geïnformeerd. We heb-
ben een mooi team waarmee we 
hopelijk opnieuw bereiken dat 
bewoners na afloop van dit pro-
ject heel tevreden zijn.”

Geen huurverhoging
De energetische verbeteringen 
aan de woningen, verlagen het 
energieverbruik en verhogen het 
wooncomfort voor de bewoners. 
Velison Wonen vraagt voor de 
energetische verbeteringen geen 
huurverhoging. Alleen voor de 
zonnepanelen berekent Velison 
Wonen een bijdrage in de service-
kosten. 

De Aannemingsovereenkomst wordt getekend door Martin Veerman en 
Kim Hexspoor (foto: aangeleverd)

Eenmaal andermaal voorraaddeals 
bij Broekhuis Volkswagen
Regio - Bent u al een tijdje op-
zoek naar een nieuwe Volkswa-
gen? Kom dan tot en met 30 ju-
ni langs in de Broekhuis Volkswa-
gen showroom en profiteer van 
onze eenmaal andermaal voor-
raaddeals. Ontvang op de voor-
raadmodellen van de Volkswagen 
Golf, T-Roc en de Tiguan een kor-
ting die oploopt tot wel € 3.500,-
. Daar bovenop ontvangt u ook 
nog eens een inruilpremie van 
maximaal € 2.000,-. 
Het voordeel op de Golf bedraagt 
maximaal € 2.750 en daar boven-
op ontvangt u ook nog eens € 
1.500,- inruilpremie op uw oude 
auto. Het voordeel op de T-Roc 
bedraagt maximaal € 2.250 waar-

bij u ook nog eens € 750,-  inruil-
premie ontvangt. Op de Tiguan 
bedraagt uw voordeel maximaal 
€ 3.500,- en daarbij ontvangt u € 
2.000,- inruilpremie.

Interieur
Is het interieur in de Volkswagen 
van uw keuze niet helemaal naar 
wens? Geen probleem! Tijdens 
de eenmaal andermaal voorraad-
deals kunt u een Nappa eco-lede-
ren interieur er achteraf laten in-
bouwen. Normaal kost deze in-
terieurupgrade € 1.399,- maar nu 
slechts € 999,-. 
De medewerkers van Broekhuis 
Volkswagen zien u deze maand 
graag in de showroom zodat ze 

kunnen zeggen; ‘Eenmaal, ander-
maal...  verkocht!’

Private lease actie
Liever eenmaal andermaal privé 
leasen? Dat kan natuurlijk ook. 
Op de Volkswagen Polo hebben 
we een scherpe private lease ac-
tie. Zo rijdt u al weg in de Po-
lo vanaf € 299,- (o.b.v. 60 mnd / 
10.000 km per jaar). Liever een 
SUV? Vanaf € 369,- (o.b.v. 60 mnd 
/ 10.000 km per jaar) rijdt u onbe-
zorgd rond in de nieuwe Volkswa-
gen T-Cross.
Broekhuis Volkswagen ziet u 
graag deze maand in hun show-
room zodat ze kunnen zeggen; 
‘Eenmaal, andermaal...  geleased!’

Nieuw boek van Jan Pieter Bommel:
Het christelijk geloof vanuit een 
ander oogpunt bekeken
Velsen - - Begin deze maand is 
het boek ‘Paulus en de Korinti-
ers’ van auteur Jan Pieter Bom-
mel (87) gepubliceerd. Bommel, 
woonachtig in Velsen-Zuid, be-
kijkt in dit boek het christelijk ge-
loof vanuit de kant van zowel so-
fisten als christenen. Het is zijn 
31e publicatie.

Het boek is gebaseerd op de brie-
ven van de apostel Paulus aan de 
Korintiërs. Door diepe vragen te 
stellen hoopt Jan Pieter Bommel 
de lezer aan het denken te zetten. 
,,Als je niet gelovig bent, is het 
boek heel leerzaam. Als je wel ge-
lovig bent, zul je er veel in herken-
nen’’, aldus de auteur. Hij was zelf 
jarenlang werkzaam in het bank-
wezen, klom op van kantoordirec-
teur tot directeur van een algeme-
ne bank, maar besloot uiteindelijk 
zich helemaal te gaan wijden aan 
het uitdragen van het geloof. Hij 
begon aan een studie Latijn en 
Grieks, gevolgd door Hebreeuws. 
Daarna studeerde hij theologie, 

alle studies vonden plaats in de 
avonduren. Uiteindelijk zou hij 
op 72-jarige leeftijd promoveren. 
Ondanks zijn hoge leeftijd brengt 
hij nog vrijwel dagelijks uren in 
zijn werkkamer door, bezig met 
het schrijven van publicaties als 
deze. Zijn verklaring is eenvou-
dig: ,,Ik ben zelf gelovig en ik gun 
dat een ander ook. Daarom wil 
ik het geloof uitdragen. Geloof is 
meer waard dan menselijke wijs-
heid.’’ Het feit dat over de brieven 
van Paulus verschillend wordt ge-
dacht, vormde de aanleiding voor 
het schrijven van dit nieuwe boek. 
,,Ik ben zelf jaren ouderling ge-
weest. Door mijn ervaring kan ik 
de teksten van Paulus helderder 
maken.’’ 
Het boek ‘Paulus en de Korintiërs’ 
telt 156 pagina’s en wordt uitge-
geven door uitgeverij Boekscout 
(ISBN: 9789463893466). Uitge-
breide informatie over de auteur 
is op www.janbommel.nl te vin-
den. (Tekst: Bos Media Services/
foto: aangeleverd)

De Ambachtelijke 
Meubelstoffeerderij Santpoort
Santpoort - Meubelen vakkun-
dig laten stofferen…? De Am-
bachtelijke Meubelstoffeerde-
rij Santpoort heeft al meer dan 
twintig jaar kwaliteit hoog in het 
vaandel staan en werkt met be-
hulp van moderne technolo-
gie op vakkundige wijze aan het 
herstellen van meubels. Niet al-
leen het juiste adres voor het op-
nieuw laten stofferen van meu-
bels, maar ook voor reparatie-
werkzaamheden en voor het rei-
nigen van uw meubels. Daarnaast 
is de Ambachtelijke Meubelstof-
feerderij Santpoort ook gespecia-
liseerd in het vlechten van riet- en 
rotanstoelen. Ook voor het reini-
gen van lederen meubelen kunt 
u er terecht, evenals voor het la-
ten vernieuwen van stiknaden of 
het opnieuw laten inkleuren van 
leer op natuurlijke basis. Last van 
houtworm…? De Ambachtelijke 
Meubelstoffeerderij Santpoort re-
kent definitief af met houtworm 
en maakt hierbij uitsluitend ge-
bruik van middelen op natuurlij-

ke basis. Tevens bestaat de mo-
gelijkheid om oude kasten te la-
ten restaureren of kussens voor 
boot of caravan opnieuw te laten 
bekleden. Kom langs aan de Ter-
rasweg 2b in Santpoort-Noord en 
maak een keus uit een groot as-
sortiment meubelstoffen. Meube-
len worden gratis gehaald en ge-

bracht (zonder voorrijkosten) en 
twee jaar garantie is standaard. 
De Ambachtelijke Meubelstof-
feerderij Santpoort is geopend 
van dinsdag tot en met vrijdag 
tussen 10.00 en 16.00 uur, zater-
dag alleen op afspraak. Bel: 023 
7514884 of 06 51334723. (foto: 
aangeleverd)

JCI IJmond organiseert 
concert voor goede doel
Regio - JCI IJmond (Junior Cham-
ber International) heeft op 26 
mei een zeer geslaagde Ronde 
van JCI georganiseerd in samen-
werking met JCI de Waag. Ruim 
250 fietsers verschenen aan de 
start bij Vuurland in Beverwijk en 
Golfbaan Sluispolder in Alkmaar. 
De zon scheen er was een lichte 
wind maar de fietsers hebben sa-
men met de sponsoren van het 
event een mooi bedrag van ruim 
4.000,00 euro opgehaald voor het 
Goede Doel. Het bedrag wordt 
geschonken aan Fonds Harte-
wensen en aan een initiatief voor 
het realiseren van een zogenaam-
de Beweegtuin (geschikt voor al-
le leeftijden en minder-validen) in 
de Alkmaarse wijk Huiswaard.

4 Hollandse toppers in Uitgeest
Echter nu pakt JCI IJmond het 

weer een stap grootser aan en 
zijn alle pijlers gericht op het Ne-
derlandse levenslied. JCI IJmond 
heeft het voor elkaar gekregen 
om op zaterdag 12 oktober 4 top 
artiesten in de A9 studio’s in Uit-
geest te laten optreden. 

Sandy Hollenberg, commissie 
voorzitter vertelt: ,,Geweldig om 
te zien dat echte toppers als Tino 
Martin en Wesly Bronkhorst zich 
inzetten voor dit goede doel!.’’ 
Ook aan dit event is namelijk een 
goed doel gekoppeld. Gezinnen 
uit de IJmond die onder de ar-
moedegrens leven en die nooit 
eens de mogelijkheid hebben 
om een keer op vakantie te gaan. 
Laat staan op vakantie naar het 
buitenland en in het bijzonder 
Euro Disney Parijs. 
Sandy Hollenberg vertelt: ,,Sa-

men met instanties uit het over-
koepelende sociale domein in 
de IJmond hebben we zicht op 
de gezinnen waarvoor dit week-
end weg een droom zou zijn. Dat 
sprookje gaan wij uitlaten komen, 
terwijl iedereen in de IJmond en 
ver daarbuiten zijn steentje bij 
kan dragen door simpelweg 
een kaartje te kopen van 25 eu-
ro (in de early bird) voor dit top 
event.’ Naast Tino Martin en Wesly 
Bronkhorst zullen Yves Berendse 
en lokale held Mats van der Zon 
aanwezig zijn. 

Hollenberg: ,,Wilt u met uw be-
drijf komen of vooraf gezellig met 
vrienden wat eten? JCI IJmond 
organiseert voorafgaand aan het 
event een VIP diner dat ook muzi-
kaal omlijst zal worden.’’

Tickets
Tickets voor dit unieke event zijn 
te bestellen via www.heelhol-
landblijmetjci.nl, hier kan men 
ook VIP-arrangementen kopen 
inclusief diner.  

Imkers houden open 
huis op 13 en 14 juli
Regio - Benieuwd naar het werk 
van een imker? Wil je weten hoe 
honing ontstaat? Of hoe bijen 
hun raten bouwen? En wat je zelf 
kunt doen om bijen te helpen? 
In het weekend van 13 en 14 ju-
li houden imkers op meer dan 
230 locaties open huis. Voor het 
tiende jaar op rij organiseert de 
Nederlandse Bijenhoudersver-
eniging de Landelijke Open Im-
kerijdag, het grootste imkereve-
nement in ons land. Tijdens het 
open huis van de bijenhouders-
vereniging ontdek je van alles 
over bijen. Je krijgt uitleg over 
werksters, darren en de (bijen)
koningin en krijgt praktische tips 
over het bij-vriendelijk maken 
van eigen tuin en balkon. Je ziet 
hoe honing wordt gemaakt en 
je gaat in bijenkast op zoek naar 
de koningin. Kijk voor een open 
huis locatie bij jou in de buurt op 
www.bijenhouders.nl/landelijke-
open-imkerijdag.

Insecten en in het bijzonder bij-
en staan volop in de belangstel-
ling omdat ze het niet zo makke-
lijk hebben. Bijen zijn onmisbaar 
voor ons dagelijks voedsel. Het is 
daarom van groot belang om on-
ze leefomgeving zo bij-vriende-
lijk mogelijk te maken. Bijvoor-
beeld door het planten van aller-
lei bloeiende gewassen waar nec-
tar en stuifmeel kan worden ver-
zameld. Imkers laten tijdens het 
weekend van 13 en 14 juli zien 
hoe het met de honingbij gaat en 
wat jij kunt doen om de Neder-
landse bijenpopulaties te verbe-
teren.

Nederland telt ongeveer 10.000 
imkers waarvan 80% is aangeslo-
ten bij de Nederlandse Bijenhou-
dersvereniging (NBV). De vereni-
ging leidt jaarlijks nieuwe imkers 
op en geeft voorlichting op scho-
len en aan geïnteresseerden. (fo-
to: aangeleverd)

Lezing in De 
Kapel
Regio - Op zondag 23 juni zal Erik 
Jan Tillema een religieuze bijeen-
komst leiden in De Kapel in Bloe-
mendaal, met als thema ‘Wat 
heeft Haggai ons tegenwoordig 
nog te zeggen?’ Voor veel men-
sen - zelfs voor diegenen die re-
gelmatig naar de kerk gaan - is 
Haggai een grote onbekende. 
Niet velen weten dat dit een van 
de laatste boeken uit het Oude 
Testament is, laat staat waar het 
boek over gaat. In deze bijeen-
komst gaat Erik Jan Tillema in op 
de vraag wat de profeet Haggai 
ons tegenwoordig nog te zeggen 
heeft. 
De bijeenkomst begint om 10.30 
uur. Na afloop van de lezing kun-
nen vragen worden gesteld aan 
de spreker.
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Henny de Wit wint Zebra 
Uitzendbureau Fotowedstrijd
Velsen - Maar liefst 2200 wande-
laars liepen zondag 19 mei mee 
tijdens de  lustrumeditie van de 
Vissenloop en er kon een bedrag 
van 60.000 euro naar KWF Kanker-
bestrijding worden overgemaakt.

Zebra Uitzendbureau schreef an-
dermaal een fotowedstrijd uit. 
De opdracht: maak een creatie-
ve foto, waarin een detail van de 
Vissenloop te zien is. Er werden 
prachtige foto’s ingestuurd waar-
bij er een aantal speciaal opviel. 
De jury, bestaande uit Zebra Uit-
zendbureau’s vestigingsmanager 
Edwin Schilling en Vissenloop-
vrijwilligers Maaike Bouwens en 
Pascal Wolterman, gunde de fo-
to van Henny de Wit de eerste 

prijs. Schilling: ,,Op de foto komt 
de Vissenloop, in de vorm van 
de wandelende voeten van Hen-
ny’s dochter, duidelijk terug. In de 
vissen-muur langs de Kromhout-
straat is IJmuiden herkenbaar.”
Maar ook het verhaal achter de 
andere foto’s sprak aan. Zo noem-
de Schilling de foto van Dominic 
Flos en Maaike Kwant bijzonder. 
Dominic zocht in de geest van 
Gerard Joling en Gordon Heuke-
roth contact met een oudere om 
samen de Vissenloop te doen. Zijn 
missie slaagde en zijn foto is daar-
van het bewijs. Hij kreeg de twee-
de prijs. Schilling: ,,De Vissenloop 
doe je sámen. Deze foto verbeeldt 
dat.” 
De foto van Kwant toont haar kin-

deren bij een stempelpost. ,,Ze 
gaan al vanaf de eerste Vissen-
loop mee; toen nog in de draag-
zak door de regen”, vermeldt 
Kwant. Schilling vult aan: ,,Deze 
foto geeft het familiegevoel weer. 
Dat past ook goed bij de Vissen-
loop.” Kwant deelt de derde prijs 
met de foto van Diana van Loon. 
,,Hoewel de Vissenloop niet direct 
herkenbaar is, is de combinatie in 
het beeld van zand, Zuidpier en 
wandelaars toch bijzonder”, ver-
dedigt Schilling de keuze van de 
jury. 
Schilling sloot af met de vermel-
ding de Zebra Uitzendbureau Fo-
towedstrijd ook voor de zesde 
editie van de Vissenloop, op 17 
mei 2020, te willen organiseren.

De winnende foto van Henny de 
Wit

Dochter Laura en Henny de Wit naast Maaike Kwant en haar man Michel 
te midden van Pascal Wolterman van de Vissenloop en Edwin Schilling 
van Zebra Uitzendbureau. Julia Schilling maakte de foto

Zelfhulpgroep Herstel IJmuiden
IJmuiden - Op 11 september 
start in IJmuiden een ‘Zelfhulp-
groep Herstel’. De gespreksgroep 
is bedoeld voor iedereen met een 
psychische kwetsbaarheid die wil 
werken aan zichzelf. In de groep 
worden de dagelijkse problemen 
waar je tegenaan loopt in het le-
ven besproken. Het is fijn om er-
varingen uit te wisselen en steun 
te vinden bij elkaar.
Door middel van thema’s en 
groepsgesprekken ben je in de 

groep bezig met je herstel, op zo-
wel persoonlijk als sociaal vlak. 
Herstel betekent niet per se, dat 
je helemaal genezen moet zijn. 
Herstel is een proces, waarbij het 
vooral gaat om jezelf leren ken-
nen: je eigen kracht, je kwalitei-
ten, je talenten.
De groep wordt begeleid door 
getrainde ervaringsdeskundigen 
die de veiligheid waarborgen en 
het groepsproces in goede banen 
leiden. We maken groepsafspra-

ken met elkaar om in vertrouwen 
en met een prettig gevoel alles te 
kunnen en durven delen.
De groep is een doorlopende 
groep die één keer per 14 dagen 
samenkomt op woensdagmid-
dag van 13.30 uur tot 15.00 uur in 
Buurtcentrum De Spil, Frans Hals-
straat 29 in IJmuiden. Er zijn geen 
kosten verbonden aan deelname. 
Voor meer informatie en/of aan-
melding neem contact op met Lia 
Passant, l.passant@ggzingeest.nl.

Milka zwemt mee met 
Maarten van der Weijden
Velsen - Vrijdag zal Maarten van 
der Weijden in Leeuwarden in de 
Zwette springen voor zijn twee-
de poging om de 11stedentocht 
te zwemmen. Zaterdag 22 ju-
ni hoopt de IJmuidense Milka de 
Waart 2 kilometer mee te mogen 
zwemmen om zoveel mogelijk 
geld op te halen voor de
 Maarten vd Weijden foundation 
ttn behoeve van kankeronder-
zoek.
Alles lijkt er op dat het dit jaar 
echt gaat gebeuren. Voor het gro-
te meezwemevenement is geko-
zen voor Stavoren. Hier is de kans 

het grootst dat het water schoon 
is. 
Meezwemmers konden kiezen 
voor 500 meter of 2 kilometer. 
Ook is het voor geoefende zwem-
mers mogelijk in alle 11 steden 
2 kilometer met Maarten mee te 
zwemmen.
Milka heeft de afgelopen 3 maan-
den hard getraind in het zwem-
bad, maar met name in Friesland 
in het Slotermeer waar het be-
hoorlijk kan spoken. Bovendien 
heeft zij alle moeite gedaan om 
haar streefbedrag van 1000 eu-
ro te halen. Hiervoor hebben do-

nateurs geld op haar actiepagi-
na gestort en heeft zij veel voor 
dit doel aangeboden boeken ver-
kocht. Dit heeft al 650 euro opge-
bracht, waarvan ook geld naar de 
foundation ter ere van de veel te 
jong aan longkanker overleden 
oud schaatster Paulien van Deu-
tekom is gegaan. 

Het lijkt erop dat het in Friesland 
weer een enorm evenement met 
aangrijpende, hartverwarmende 
en ontroerende momenten gaat 
worden. In IJlst bijvoorbeeld kun-
nen fakkels worden gekocht om 
Maarten in het donker tijdens zijn 
zwemmen door IJlst bij te lichten, 
of er is de mogelijkheid om een 
lichtje te kopen dat her en der 
in het donker aan verschillende 
bruggen wordt bevestigd. De vol-
ledige opbrengst hiervan zal ook 
naar zijn foundation gaan.
Milka is van plan hem zo veel mo-
gelijk te gaan volgen en aan te 
moedigen tijdens zijn tocht door 
Friesland en hoopt hem zo naar 
de finish te schreeuwen waar zij 
natuurlijk ook aanwezig zal zijn. 
De start, het meezwemevene-
ment in Stavoren en zijn finish op 
de Bonkevaart zullen live worden 
uitgezonden op NPO 1.

Voor meer informatie of het live 
volgen van Maarten kan men te-
recht op 11stedenzwemtocht.nl. 
Wilt u Milka steunen voor haar 
2 kilometer tijdens de tocht dan 
kan dat ook via deze website, of 
ze is te volgen op haar eigen face-
book: Milka de Waart. Daar staat 
regelmatig een link naar haar ac-
tiepagina. (foto: aangeleverd)

Heren 2 TC De Gieteling kampioen
Velsen-Noord - Het tweede za-
terdagteam van Tennisclub de 
Gieteling is kampioen geworden 
in de Heren Dubbel 17+ 3e klas-
se. Door de nieuwe opzet van de 
tennisbond, werd dit team inge-
deeld in de 17 + poule, en met 
een gemiddelde leeftijd van bo-
ven de 50 zou dit wel eens pit-
tig kunnen worden. En dat was 
het ook, tot de laatste speelronde 
stonden 3 teams met gelijk aan-
tal punten op de eerste plek, dus 
had coach Theo de zware taak om 
een goede opstelling te maken 
en dat lukte. Heren 2 won met 
4-0 en de concurrentie verspeel-
de punten, zodat ze uiteindelijk 
toch het kampioensfeest konden 
vieren.
Heren 2 bestaat uit Patrick van 

der Linde, Paul de Milde, Frank 
Mulder, speler/coach Theo Koster,  

Michel van der Waa en Hans Gra-
pendaal. (foto: aangeleverd)
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Pop-Up! ‘Open Air Pilates’ op 
Buitenplaats Beeckestijn
Velsen-Zuid - Pilates Studio Drie-
huis organiseert tijdens de zo-
mermaanden Pilates groepsles-
sen in Beeckestijn. Dus wil je vòòr, 
tijdens of juist na je vakantie deel-
nemen aan een Pilates les in de 
buitenlucht, dan is dit echt wat 
voor jou!
Tussen de weelderige bloemen 
en reusachtige bomen wordt tij-
dens de zomermaanden iedere 
woensdagavond Pilates les gege-
ven. Maak optimaal gebruik van 
je zintuigen tijdens deze inspan-
nende body-workout les. Ter-
wijl jij sport hoor je de vogeltjes 
fluiten, adem je de frisse buiten-
lucht in en komt je mind tot rust. 
Een ultieme en unieke Pilates er-
varing!
Pilates Studio Driehuis, gevestigd 
in de Finse School (De 3 Klank) te 
Driehuis, zorgt voor een deskun-
dige en uitdagende Pilates les 
door geschoolde docenten. Een 
complete body-workout, maar 
dan zeer bewust, want Pilates oe-
feningen voer je uit met concen-
tratie, controle, coördinatie, flow, 
precisie en de juiste ademhaling. 
De lessen zijn ook geschikt voor 

beginnende deelnemers, omdat 
de oefeningen opbouwposities 
kennen. 
De matjes liggen vanaf 3 juli el-
ke woensdagavond om 19.30 uur 
klaar in Beeckestijn. Na afloop 
kun je nog even nagenieten met 
een kopje Yogi thee. 
Wil je meer informatie, de exacte 
locatie weten of jezelf inschrijven 

voor een ‘Open Air Pilates les’? 
Stuur een e-mail naar: info@pi-
latesstudiodriehuis.nl. Liever een 
andere dag of les met een privé 
groepje (minimaal 4 deelnemers), 
vraag naar de mogelijkheden. 
Pilates Studio Driehuis is ook te 
volgen via Instagram en Face-
book. See you on the mat! (foto: 
aangeleverd)

Stapelkorting bij DIVINE Wear
IJmuiden - Heren, opgelet…! Sla 
komende week je slag bij DIVINE 
Wear en profiteer van een stapel-
korting die oploopt tot zelfs vijf-
tig procent…! De actieperiode 
loopt van donderdag 20 tot en 
met donderdag 27 juni.
Bij DIVINE Wear vind je de nieuw-
ste kleding volgens de laatste 
trends. Of je nu op zoek bent naar 
hippe, stoere mode of naar meer 
stijlvolle, casual herenkleding, het 
is er allemaal. De collecties van 
DIVINE Wear zijn gemaakt voor 
de man die zich graag wil onder-

scheiden, er graag goed uit wil 
zien en altijd op zoek is naar hip-
pe herenkleding. Met de stapel-
korting is het bovendien nu extra 
aantrekkelijk om je garderobe uit 
te breiden. Sowieso krijg je 25% 
korting bij aanschaf van één kle-
dingstuk, maar koop je er twee, 
dan is de korting al 40% en bij 

drie kledingstukken heb je zelfs 
recht op 50% korting…! Kom 
langs aan de Kennemerlaan 71 
en bekijk de collectie van onder 
meer Explicit, Off the pitch, Gym 
King, Criminal damage, Mucha-
chomalo en Black Bananas. Stoe-
re herenkleding voor een betaal-
bare prijs. 
Via www.divinewear.nl kan de 
nieuwste herenmode 24 uur per 
dag worden besteld. Alle bestel-
lingen die vóór 16.00 uur wor-
den gedaan, worden nog dezelf-
de dag verzonden. (foto: Pixabay)

Naast huiswerkbegeleiding en bijles ook diverse trajecten en projecten

Leerlingen Study Consultancy geslaagd
Velsen - Study Consultancy felici-
teert zijn examenkandidaten. Het 
studiebegeleidingsinstituut is 
trots op deze leerlingen, die alle-
maal in het eerste tijdvak hun di-
ploma hebben gehaald. De aan-
dacht richt zich nu voor 100% op 
alle andere leerlingen, die bezig 
zijn met de laatste loodjes van dit 
schooljaar en binnenkort begin-
nen met hun proefwerkweek.
Naast de huiswerkbegeleiding, 
bijles en examentraining, die 
worden aangeboden in de ves-
tiging in het centrum van Sant-
poort-Noord en op het Ichthus 
Lyceum in Driehuis, verzorgt Stu-
dy Consultancy ook diverse pro-
jecten en trajecten. Zo wordt het 
instituut in het kader van het pas-
send onderwijs ingezet om leer-
lingen op maat te begeleiden en 
geeft het in opdracht van onder 
andere Telstar Thuis in de Wijk en 
de gemeente Velsen uitvoering 
aan het thuismentorprogramma 

School’s cool IJmond.
De begeleiding van Study Con-
sultancy richt zich niet alleen op 
studievaardigheden, zoals le-
ren leren en leren plannen, maar 
biedt ook inhoudelijke onder-
steuning bij vrijwel alle vakken in 

het middelbaar onderwijs.
Wilt u uw zoon of dochter een 
goede start geven in het nieuwe 
schooljaar? Zie voor meer infor-
matie www.studyconsultancy.nl 
of bel (023) 539 26 64. (foto: aan-
geleverd)

Jazz café en ‘Vluchten in Muziek’ in 
De 3Klank in Driehuis
Driehuis - Vrijdag 21 juni om 
20.30 uur is er in de theaterzaal 
van de 3Klank in Driehuis een ge-
zellig jazz café. Bigband Seabree-
ze speelt hun swingende jazz 
funk en latin repertoire. Na het 
concert is er een jazz jamsessie.
Op zondag 23 juni om 15.00 uur 
zijn er optredens onder de naam 
‘Vluchten in Muziek’. Muzikan-
ten uit onder andere Syrië, Arme-
nië, Libanon en Nederland spelen 
mooie muziek en vertellen daar-
bij verhalen over wat deze mu-
ziek voor hen heeft betekend in 
hun thuisland en tijdens hun reis 
naar Nederland. Gratis entree, het 
adres is Driehuizerkerkweg 34A 
Driehuis. (foto: aangeleverd)

,,Ik kan nog steeds om hem lachen’’
Echtpaar Rutten 65 jaar getrouwd
Santpoort-Zuid - Het was vori-
ge week maandag precies 65 
jaar geleden dat Ap Rutten in 
het huwelijk trad met Duifje 
Groenteman. Woensdagmid-
dag bracht locoburgemeester 
Floor Bal daarom een bezoek 
aan het echtpaar. De bestuur-
der begaf zich daarmee op ver-
trouwd terrein, want hij en de 
heer Rutten werkten jaren gele-
den intensief samen bij de op-
richting van de politieke partij 
Velsen Lokaal.

De heer Rutten groeide op in Rot-
terdam, studeerde aan de uni-
versiteit in Delft en trad in dienst 
van de gemeente Rotterdam, af-
deling speciale werken. Toen de 
watersnoodramp zich voordeed, 
werd hij door de provincie Zuid-
Holland gevraagd om de aanleg 
van asfaltdijken te gaan coördi-
neren. Hoe leerde hij zijn echtge-
note kennen? ,,Ik speelde accor-
deon en ik ontmoette een man, 
bij wie Duifje was ondergebracht. 
Hij vroeg me of ik Duifje wilde be-
geleiden op de accordeon bij een 
zanguitvoering.’’ 
De vonk tussen de twee sloeg 
over en in 1954 trouwden ze. 
Een jaar later vertrok het echt-
paar naar Indonesië, waar de heer 
Rutten werd aangesteld om een 

groot infrastructureel project te 
leiden: ,,Er moesten veertig brug-
gen op Sumatra worden ver-
nieuwd, inclusief de wegen, de 
spoorrails, alles. Ik heb daar onge-
veer acht maanden gewerkt.’’ Het 
verblijf op Sumatra had nog veel 
langer kunnen duren, want de 
heer Rutten kreeg vervolgens het 
aanbod om hoogleraar te worden 
op de aldaar aanwezige Ameri-
kaanse universiteit. Zijn echtge-
note wilde liever terug naar Ne-
derland en aldus geschiedde.
Het Gelderse Zevenaar werd de 
nieuwe woonplaats van het echt-
paar, Ap Rutten ging er werken 
in het technisch onderwijs. Toen 
in de krant een personeelsadver-
tentie verscheen van een nieuw 
te bouwen MTS in Santpoort, 
stuurde hij een sollicitatie voor de 
post van directeur van die school. 
Uit 76 kandidaten werd hij geko-
zen en daarmee was de verhui-
zing naar Santpoort aanstaan-
de. Omdat de grondprijs hier veel 
hoger was, viel het aanvankelijk 
tegen om een geschikte woning 
te vinden. ,,Ik werd gebeld door 
toenmalig wethouder De Boer, hij 
wist nog wel een stukje grond en 
dat hebben we gekocht. Het huis 
waarin we nu wonen hebben we 
destijds zelf gebouwd.’’ 
Na zijn pensionering hield de 

heer Rutten zich veel met de 
plaatselijke politiek bezig. Hij 
kwam voor Velsen 2000 in de ge-
meenteraad en werd later, even-
als Floor Bal, wethouder voor Vel-
sen Lokaal, de partij die ontstond 
uit een fusie van Velsen 2000 en 
Velsen Vooruit. Al met al is de 
heer Rutten in de loop der jaren 
veel van huis geweest. 
,,Ik zat vaak alleen, maar daar ben 
ik niet slechter van geworden, 
hoor’’, lacht Duifje. Zij had intus-
sen de zorg voor hun twee doch-
ters. Inmiddels zijn er vier klein-
kinderen en vier achterkleinkin-
deren. 
Zingen is voor mevrouw Rutten 
een liefhebberij die als een rode 
draad door haar leven loopt. Im-
mers, ze leerde haar echtgenoot 
kennen door het al genoemde 
optreden, waarbij hij haar bege-
leidde op accordeon, maar ook 
nu nog staat ze graag op het po-
dium. ,,Ik zing af en toe nog mee 
met een bandje uit Spaarndam, 
heerlijk die oude jazz en dixie-
land.’’ 
Het geheim van een lang geluk-
kig huwelijk schuilt volgens de 
heer Rutten vooral in elkaar goed 
aanvoelen en elkaar vrij laten. ,,En 
humor’’, vult zijn echtgenote aan. 
,,Ik kan nog steeds om hem la-
chen.’’ (Bos Media Services)

Ondanks een beperking:
Met een beetje hulp kan iedereen vissen
Velsen - Voor ongeveer twee mil-
joen Nederlanders is vissen een 
favoriete tijdsbesteding. Maar 
hoe gooi je even snel een hen-
geltje uit langs de waterkant 
als je meervoudig gehandicapt 
bent? Afgelopen zaterdag kon 
het, want Sportvisserij MidWest 
Nederland organiseerde een bij-
zondere viswedstrijd langs het 
Noordzeekanaal. Hieraan werd 
door 22 mensen met een licha-
melijke en/of verstandelijke be-
perking deelgenomen.

Als ergens de zegswijze ‘mee-
doen is belangrijker dan winnen’ 
van toepassing was, dan was het 
wel bij deze viswedstrijd. Want 
het ging er helemaal niet om wie 
de grootste vis ving of de meeste 
vissen aan de haak wist te slaan. 
Nee, het ging vooral om het ple-
zier in het vissen en het genie-
ten van de mogelijkheid die hier-
voor was gecreëerd. Sportvisse-
rij MidWest Nederland koppelde 
ervaren zeevissers aan mensen 
met beperking, zodat elke deel-
nemer een persoonlijk begelei-
der had om dit mooie evenement 
mee te kunnen beleven. Immers, 
hoe kom je in je eentje op het 
gras langs de waterkant, wanneer 
je gekluisterd bent aan een rol-
stoel? En hoe haal je de lijn bin-
nen, wanneer je daartoe door een 
motorische beperking zelf niet in 
staat bent? Ook voor iemand die 
blind is, heeft het vissen de no-
dige beperkingen, maar met wat 
hulp lukte het allemaal prima za-
terdag.

De meeste deelnemers aan de 
wedstrijd waren afkomstig uit 
Beverwijk en Heemskerk. In een 
aantal gevallen betrof het be-

woners van instellingen als Har-
teheem, die zich bij het vissen 
door de ervaren zeevissers lieten 
instrueren. Wie beet had, meld-
de dat direct bij de wedstrijdlei-
ding, zodat de vangst kon wor-
den genoteerd. Met behulp van 
een houten meetplank werd 
de lengte van de vis bepaald en 
daarna werd deze weer snel te-
ruggezet in het water. Sommige 
deelnemers waren goed in staat 
om de meeste handelingen zelf 
te verrichten, anderen konden, 
op grond van hun beperking, het 
visgerei niet zelf hanteren en ge-
noten vooral van het moment 
waarop ze de gevangen vis even 
te zien kregen. Uit de ervaren zee-
vissers genoten met volle teugen 
van het evenement. Eén van hen 
is Hans Hendriks, hij werd voor 
deze dag gekoppeld aan deelne-
mer Wim Out.

Hendriks: ,,Je probeert de men-
sen zo veel mogelijk zelf te laten 
doen. Wim kon op zich de hengel 
zelf vasthouden, maar het was 

toch wat zwaar en onwennig. Bij 
het binnenhalen heb ik de hengel 
vastgehouden en heeft hij zelf 
het draaiwerk gedaan om de lijn 
binnen te halen. Het aller-leuk-
ste is de blijheid, de lach op het 
gezicht van die mensen, het en-
thousiasme dat ze hebben. Dan 
kom je thuis na zo’n dag en denk 
je: ‘Mooi dat ik dat heb kunnen 
geven’. Het kost maar paar uur-
tjes, je doet ook nog dingen die 
je zelf leuk vindt en daarmee doe 
je iemand een groot plezier.’’ Als 
fanatiek wedstrijdvisser was het 
voor hem wel weer even, normaal 
ben je juist heel individueel bezig 
en nu staat alles in het teken van 
een ander. ,,Maar het was voor ie-
dereen van weerskanten posi-
tief’’, besluit hij. Wethouder Mari-
anne Steijn was zaterdagochtend 
aanwezig om het officiële start-
sein voor de viswedstrijd te ge-
ven, maar reikte na afloop ook 
de prijzen uit aan de deelnemers. 
Voor iedereen was er een medail-
le.  (Tekst: Bos Media Services/fo-
to: Anton van Daal)
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21 JUNI
Fancy Fair voor het goede doel 
op bsisschool de Toermalijn op 
de Driehuizerkerkweg 121 in 
Driehuis, 10.30-11.45 uur.

Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstelling De Afval-experien-
ce voor iedereen vanaf 4 jaar 
13.00 tot 17.00 uur. (foto: aan-
geleverd)

Klaverjassen bij Stormvogels, 
Zuiderkruisstraat IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur.

Herinneringsavond: tijdens de-
ze midzomeravond noemt men 
de namen van overledenen op 
begraafplaats Akendam aan de 
Vergierdeweg in Haarlem-Noord, 
19.00-21.00 uur. Vragen? 023 - 84 
48 201.

Eindvoorstelling van Dance-
Works Velsen in Stadsschouw-
burg Velsen, 19.30 uur. Ook zater-
dag. Kaarten: www.stadsschouw-
burgvelsen.nl. (foto: aangele-
verd)

Summerparty in Zalencentrum 
Velserduin. Heerlijk swingen 
op zomerhits met dj John. Gra-
tis toegang. Velserduinplein 3, 
IJmuiden, van 20.00 tot 01.00 uur. 
(foto: aangeleverd)

Jazz Café met Bigband Seabree-
ze + jam sessie in Theaterzaal De 
3Klank - Driehuizerkerkweg 34A 
in  Driehuis, 20.30 uur. Entree gra-
tis. (foto: aangeleverd)

22 JUNI
Bavodag voor alle vormelingen. 
St. Bavo kathedraal, Leidsevaart 
146 Haarlem

Back 2 Hippie Market bij Vil-
la Westend in Velserbroek. Zie 

ook www.villa-westend.nl. (foto: 
aangeleverd)

Vriendinnen Verwendag In Sant-
poort Noord. Vanaf 10.00 uur ligt 
de rode loper uit in het winkelge-
bied. Veel meer activiteiten, bij-
voorbeeld om 14.00 uur Guilty 
Pleasure Expierence en van 15.00 
tot 16.00 Happy Hour. Aangebo-
den door de winkeliers en onder-
nemers van Puur Santpoort. (foto: 
aangeleverd)

Landskampioenschappen voor 
Regioteams tennis bij LTC Brede-
rode op sportpark Groeneveen 
vanaf 11.00 uur, ook zondag. Pu-
bliek van harte welkom. (foto: 
aangeleverd)

Eerste Buurtgezinnen-middag in 
Velsen. Van 13.00 tot 17.00 uur 
zijn mensen die geïnteresseerd 
zijn in dit netwerk van vraag- en 
steunouders in de gemeente Vel-
sen van harte welkom in speel-
tuin Zeewijk Natuurlijk. Meer in-
formatie over de organisatie: 
www.buurtgezinnen.nl. (foto: 
aangeleverd)

Lezing: ‘Klachten vanuit de darm’ 
bij Bodyswitch, praktijk voor in-
tegrale geneeskunde, Rijksstraat-
weg 55 in Heemskerk, 14.00-
16.00 uur. Kosten: géén. Aan-
melden via www.bodyswitch.
nl, heemskerk@bodyswitch.nl of 
0251-234000.

Zee- en Havenmuseum IJmui-
den open van 13.00 tot 17.00 
uur. Exposities: Festung IJmui-
den/Museumschatten, 3 speur-
tochten/nieuw: Escapespel. (fo-
to: aangeleverd)

Noorderlicht zingt Requiem van 
Fauré in de Adelbertuskerk, Rijks-

straatweg 26 in Haarlem, 15.30 
uur. Informatie: https://gummis-
ko.nl/noorderlicht/. (foto: aange-
leverd)

Bijbels Foodfestival in Bijbel-
se klederdracht in de Naaldkerk, 
Frans Netscherlaan Santpoort-
Noord. Van 16.00 tot 18.00 uur.

Eindvoorstelling van DanceWorks 
Velsen in Stadsschouwburg Vel-
sen, 19.30 uur. Kaarten: www.
stadsschouwburgvelsen.nl. 

23 JUNI
Regionale Sacrementsprocessie 
in Amsterdam, Onze Lieve Vrou-
wekerk, Keizersgracht 218 Am-
sterdam.

Tata Steel Marquetteloop in 
Heemskerk. Afstanden: 1,3 en 3,3 
km jeugdlopen, en 7, 14 en 21,1 
km over overige deelnemers. 
Meer informatie op www.avdem.
nl.

Back 2 Hippie Market bij Villa 
Westend in Velserbroek. Zie ook 
www.villa-westend.nl.

Lezing in de Kapel in Bloemen-
daal, thema: ‘Wat heeft Haggai 
ons tegenwoordig nog te zeg-
gen?’, 10.30 uur.

Open Accordeon- en Keyboard-
festival in het café van Het Pol-
derhuis, Vestingplein Velser-
broek. Van 11.00 tot ongeveer 
18.00 uur, zaal open 10.30 uur.

Poppentheater Kizzebis speelt 
voorstelling ‘Kaboutersoep’ bij 
Boerderij Zorgvrij. Voor kinde-
ren van 3 t/m 8 jaar. Om 11.30 
en 13.30 uur. Reserveren: kizze-
bishaarlem@gmail.com

Soli verzorgt koffieconcert van 
de Velser Gemeenschap van 
12.00 tot 14.00 uur in het SO-
LI verenigingsgebouw aan het 
Kerkpad 83 in Santpoort-Noord. 
Entree gratis.

Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstelling De Afval-experien-
ce voor iedereen vanaf 4 jaar 
13.00 tot 17.00 uur. 

Zee- en Havenmuseum IJmui-
den open van 13.00 tot 17.00 
uur. Exposities: Festung IJmui-
den/Museumschatten, 3 speur-
tochten/nieuw: Escapespel.

Waterbeestjes zoeken van 13.00 
tot 15.00 uur op landgoed Ley-
duin. Parkeren op parkeerterrein 
buitenplaats Leyduin, Woestduin-
weg 4, Vogelenzang. Reserveren: 
www.gaatumee.nl. (foto: Dutch-
photo)

Concert Excellence klassiek (ex-
tra optreden) in De Stompe Toren 
in Spaarnwoude. Aanvang 14.00 
uur.

‘Vluchten in Muziek’, optreden in-
ternationale gasten in Theater-
zaal De 3Klank, Driehuizerkerk-
weg 34 A in Driehuis, 15.00 uur. 
Entree gratis. (foto: aangeleverd)

Concert van de kamerkoren van 
de Adriaan Roland Holstschool 
en het Rudolf Steiner College in 
de Oude Kerk op het kerkplein in 
Spaarndam, 15.00 uur. Entree 10 
euro. Info: www.vriendenoude-
kerk.nl.

24 JUNI
Wandelen in een rustig tempo 
van 10.00 tot 10.45 uur. Start 
Dorpshuis Het Terras, Dink-
grevelaan 17 in Santpoort-
Noord.

25 JUNI
Budget-kookcursus in Wijkcen-
trum De Stek in Velsen-Noord. 
Van 09.00 tot 11.00 uur. Deel-
name is kostelooss. Aanmelden 
kan via Judith de Ruyter, deruy-
ter@welzijnvelsen.nl. 

Stichting Gezond Natuur Wan-
delen. Start om 09.45 uur bij 
buurtcentrum De Spil, Frans 
Halsstraat 29 IJmuiden. Belang-
stellenden kunnen zich aanmel-
den via contact@gezondnatuur-
wandelen.nl.

Kledingbeurs Het Kruispunt van 
10.00 tot 12.00 uur in Velser-
broek.

Klaverjassen in De Brulboei, Ka-
naalstraat IJmuiden. Van 13.30 
tot 16.00 uur. Kosten 2,50 euro 
per keer. Meer informatie: 0255-
510652.

Spreekuur Sociaal Wijkteams in 
Rode Kruis Ziekenhuis Bever-
wijk, voor patiënten en hun fa-
milie. Elke dinsdagmiddag van 
14.30 tot 16.30 uur onder de 
trap in de hal van het zieken-
huis.

26 JUNI
OIG tweedehandswinkel open  
aan de Industriestraat IJmui-
den. Van 09.00 tot 12.00 uur. In-
fo: 0255-522330.

Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstelling De Afval-experien-
ce voor iedereen vanaf 4 jaar 
13.00 tot 17.00 uur. Workshop 
knutselen 13.30 – 15.30 uur kos-
ten €1,50 bovenop de entree-
prijs.

Zee- en Havenmuseum IJmui-
den open van 13.00 tot 17.00 
uur. Exposities: Festung IJmui-
den/Museumschatten, 3 speur-
tochten/nieuw: Escapespel.

Zevende editie van de Telstar 
Street League. Straatvoetbal-
toernooi voor jongens én meis-
jes van 12 tot en met 17 jaar van 
Telstar Thuis in de Wijk. Hom-
burgstraat in IJmuiden. Aanvang 
17.00 uur.

Bijeenkomst in de refter, het ro-
de gebouw naast BRAK bij het 
parkeerterrein in IJmuiden aan 
Zee vanuit het project Hollandse 
Luchten, een project van burger-
participatie waarbij fijnstofmetin-
gen worden uitgevoerd door bur-
gers. Aanvang 19.30 uur. (foto: 
aangeleverd)

Informatieavond over duurzame 
low-budget woningaanpassin-
gen om de energierekening om-
laag te krijgen bij BRAK bij het 
parkeerterrein in IJmuiden aan 
Zee, 19.30 uur. Aanmelden: www.
brakijmuiden.nl.

27 JUNI
Koffieochtend in Bibliotheek Vel-
serbroek van 10.30 tot 12.00 uur. 

Boekpresentatie ‘Rouwdoula’ van  
Patty Duijn, begeleider bij leven 
en afscheid, vanaf 16.30 uur in-
loop in Sterrenheuvel, Vergier-
deweg 458 in Haarlem. Iedereen 
welkom, aanmelden: info@rouw-
doula.nl. (foto: aangeleverd)

Bijbellezen met kritische gelovi-
gen om 19.30 uur in de Parochie-
zaal Engelmunduskerk, Driehui-
zerkerkweg 113 in Driehuis.

Steekincident, 
politie zoekt 
getuigen
Regio - Op donderdagavond 
vond een steekincident plaats 
op de Veldstraat in Beverwijk ter 
hoogte van het Kuenenplein. 
De politie is op zoek naar getui-
gen van dit incident. De politie 
is bereikbaar op telefoonnum-
mer 0900-8844. Anoniem bel-
len kan ook op telefoonnum-
mer 0800-7000 (Meld Misdaad 
Anoniem).
Een 16-jarige Amsterdammer zat 
als passagier achterop een brom-
fiets. Hij reed met de bestuurder 
over de Veldstraat. Hier werden 
zij tegengehouden door een jon-
gen, die met het slachtoffer in ge-
sprek ging. Dit gesprek liep uit 
op een confrontatie, waarbij het 
slachtoffer letsel opliep. Het bleek 
te gaan om steekwonden. Hier-
mee werd hij overgebracht naar 
het ziekenhuis. Het letsel bleef 
beperkt.

Een onderzoek in de omgeving 
leverde geen verdachte op. De 
politie stelt een nader onderzoek 
in.

Concert in Nieuwe Kerk
IJmuiden - Op vrijdag 28 juni 
wordt in de Nieuwe Kerk, Kanaal-
straat 250 in IJmuiden een con-
cert gegeven door Mariël van den 
Bos (fluit) en Dirk Out (orgel).

Mariël van den Bos behaalde haar 
solistendiploma aan het Swee-
linck Conservatorium in Amster-
dam. Haar docenten waren on-
der andere Harrie Starreveld en 
Koos Verheul. Ze trad daarna op 
in verschillende orkesten en en-
sembles.  Sinds 1990 is ze vast 
verbonden aan het wereldbe-
roemde Metropole Orkest, sinds 
september 2018 als eerste fluitis-
te. Ze werkte mee aan talloze op-
names waaronder een Grammy 
winnende CD met Snarky Puppy.
Ook treedt ze op in het ensemble 
SoWhat, waarmee ze al bijna tien 
jaar zo’n 30 familieconcerten per 
jaar geeft en workshops aan kin-
deren van 1 tot 99.

Dirk Out ontving zijn eerste or-
gellessen op de vroegere Mu-
ziekschool Velsen bij Albert de 
Groot. In 1978 behaalde hij aan 
het Sweelinck-conservatorium in 
Amsterdam het solisten-diploma 
voor orgel. Van 1991 tot 2012 was 
hij directeur van het voormalige 
Kunstencentrum Velsen. De laat-
ste jaren geef hij veel orgelcon-
certen zowel in als buiten Neder-

land. 
Het programma vermeldt werken 
van onder andere Bach, Händel, 
Debussy en Boëllmann.
Het concert begint om 20.00 uur 
en de toegang is gratis. Wel wordt 
er na afloop een deurcollecte ge-
houden ter bestrijding van de on-
kosten. (foto: aangeleverd)

Fancy Fair voor het goede 
doel op de Toermalijn
Driehuis - Vrijdag 21 juni orga-
niseert basisschool de Toerma-
lijn een Fancy Fair van 10.30 tot 
11.45 uur uur. Het schoolplein 
wordt omgetoverd tot een markt 
waar iedere klas zelfgemaak-
te producten en lekkernijen ver-
koopt. Daarnaast is er een mo-
gelijkheid tot het bezoeken van 
de beautysalon of een voorstel-
ling. Alle ouders van de kinderen 
zijn hiervoor uitgenodigd en na-
tuurlijk zijn andere betrokkenen 
ook welkom! Een leuke en mooie 
dag waarin de school natuurlijk 
hoopt op een zo hoog mogelij-
ke opbrengst. De opbrengst van 
de Fancy Fair is namelijk bestemd 
voor 2 doelen, het KWF en het op-

bouwen van een natuurtuin op 
het schoolplein. 
Er is gekozen voor het KWF om 
een bijdrage te kunnen leveren 
aan verder onderzoek naar de 
ziekte die ontzettend veel men-
sen raakt. Zo ook de vader van 
Juf Denise, Anton van Leeuwen. 
Twee jaar geleden heeft Anton te 
horen gekregen dat hij een zeld-
zame vorm van longkanker heeft. 
Anton heeft onder andere mee 
gedaan aan ‘De reis van je leven’ 
en ‘Sta op tegen kanker’. Daar-
naast zet hij zich in als vrijwilliger 
bij het KWF en Stichting Long-
kanker Nederland van waaruit hij 
ook enkele groepen van de Toer-
malijn op voorhand zal bezoeken. 
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De Zefier als ‘goed’ 
beoordeeld door inspectie
IJmuiden - Onlangs is basis-
school De Zefier bezocht door de 
onderwijsinspectie. Altijd een be-
langrijk moment voor een school 
waarop onafhankelijk wordt be-
keken hoe de school ervoor staat. 
De Zefier bestaat in de huidi-
ge vorm pas bijna vier jaar na-
dat de school als doorstart van 
de Zandloper is verder gegaan op 
de nieuwe locatie naast de Zee-
wijksporthal. In deze vier jaar is 
het leerlingenaantal ruim ver-
dubbeld en deze groei is nog niet 
gestopt. Aan het team zijn veel 
nieuwe leerkrachten toegevoegd 
en samen is er gestaag en gede-
gen gewerkt aan vernieuwd on-
derwijs.

De school is opgedeeld in units. 
Binnen de units werken de leer-
krachten intensief samen om het 
onderwijs zo goed mogelijk op 

maat te snijden voor de kinde-
ren. Bij dit groepsdoorbrekend 
werken werken de kinderen ook 
geregeld in andere groepen dan 
hun eigen groep omdat de in-
structie daar op hun niveau ge-
geven wordt. Dagelijks overleg-
gen de leerkrachten binnen iede-
re unit over de behaalde resulta-
ten en de aandachtspunten voor 
de leerlingen die er zijn voor de 
volgende dag. De Zefier is een 
VVE-school, dit betekent dat er 
veel extra aandacht uitgaat naar 
taal- en woordenschatonderwijs. 
De Zefier kreeg een ‘goed’ als 
eindresultaat van de nspectie-
beoordeling. De Zefier is enorm 
trots op dit resultaat. Het team 
heeft aangegeven de komende 
periode met alle energie door te 
gaan om het huidige hoge on-
derwijsniveau vast te houden en 
verder uit te bouwen. 

Een aantal leerlingen uit de kleutergroepen leert hoe ‘een ritje met de bus 
maken’ gaat, dit in het kader van het thema ‘op wielen’ (foto: aangele-
verd)

Op banen LTC Brederode
Landskampioenschap 
KNLTB-Regioteams 2019
Santpoort - Voor de achtste keer 
organiseert LTC Brederode in op-
dracht van de KNLTB de Lands-
kampioenschappen voor Regio-
teams tennis op sportpark Groe-
neveen. 
Het weekend van 22 en 23 juni 
a.s. is het weer zover. De vereni-
ging in Santpoort-Noord is dan 
gastheer van de Dames-, Heren- 
en Mixteams, die kampioen ge-
worden zijn in de 5 landelijke re-
gio’s op de zaterdag. Deze teams 
worden aangevuld met door de 
KNLTB uitgegeven wildcards. 
Vanuit het gehele land komen 
de teams met hun toeschouwers 
naar Santpoort toe. Op het park 
is het dan uitermate gezellig en 
het speelniveau is zeer hoog, de 
speelsterktes zijn 1 tot en met 5. 

Vorig jaar kwamen de kampioe-
nen uit Blaricum (Dames), Krim-
pen aan de IJssel (Heren) en HTC 
Son Tennis uit Son Noord-Brabant 
(gemengd).
Op zaterdag 22 juni om 10.45 uur 
zal wethouder Bram Diepstraten 
het toernooi officieel openen en 
starten de halve finales. Op zon-
dag zijn de finales gevolgd door 
de prijsuitreiking. Deze wordt 
rond 17.00 uur verwacht. Aan-
vang op beide dagen:11.00 uur. 
Publiek is van harte welkom. De 
toegang tot het park is gratis en 
uiteraard is de kantine open.  
Wilt u op de hoogte blijven van 
het verloop van dit landskampi-
oenschap, kijk dan op www.ltc-
groeneveen.nl of like de club op 
facebook. (foto: aangeleverd)

Huttenbouw Velserbroek
Velserbroek - De jeugd van Vel-
sen vanaf 10 jaar kan zich weer 
inschrijven voor de Huttenbouw 
die voor de tiende keer in Velser-
broek gehouden wordt. De Hut-
tenbouw Velserbroek vindt plaats 
in de eerste week van de zomer-
vakantie. Gedurende vier da-
gen (15 tot en met 18 juli) kan 
men, al dan niet met een groep-
je vriend(inn)en, een riante hut 
bouwen op het natuurterrein aan 
de Grote Buitendijk. Ook kunnen 
ze meedoen aan de sportactivi-
teiten (onder andere hindernis-
baan, levend stratego en boog- 
en katapultschieten) en de mu-
ziekavond die extra georgani-
seerd worden.
De huttenbouw is bedoeld voor 
tieners die zelfstandig aan de slag 
kunnen, dus zonder timmerende 
vaders, vandaar de minimumleef-
tijd van 10 jaar. Huttenbouw Vel-
serbroek is tegelijkertijd een jon-
gerenproject, omdat een 20-tal 

jongeren de jeugd begeleiden 
en de horeca, het transport, het 
sporten en het ’s nachts bewaken 
van het terrein mede voor hun re-
kening nemen.  
De eindverantwoordelijkheid is in 
handen van de jongerenwerkers 
van jongerencentrum de Koe. 

Inschrijfformulieren zijn verkrijg-
baar bij de Koe of via e-mail: van-
depieterman@welzijnvelsen.nl). 
Het inschrijfgeld bedraagt 25 eu-
ro, inclusief de borg van 5 euro 
die men retour krijgt na het op-
ruimen van de hut op donder-
dag. Bij het inschrijfformulier zit 
tevens een toelichting over hoe 
de huttenbouw er in de praktijk 
uit gaat zien. Meer informatie kan 
telefonisch verkregen worden bij 
Alexander van de Pieterman (06-
22921816) en Ad Otten (tel. 06-
11883720), of per mail:  vande-
pieterman@welzijnvelsen.nl. (fo-
to: aangeleverd)

He�  V� sen   
lee�  voor

Voorlezen is goed 
voor ieder kind. 
Peuterjuf Sjoerdtje 
Rasmussens leest 
haar drie kinderen 
maar wat graag 
voor en is gek op 
kinderboeken. 
Ze schrijft er voor haar werk 
een blog over en iedere maand 
een column in onze krant.

Professor S. en de 
verslaafde koning
Deze maand wil ik jullie kennis 
laten maken met een boek voor 
kinderen vanaf 9 jaar, Professor 
S. en de verslaafde koning.  In de-
ze tijd, waarin computers, tablets 
en telefoons veel aandacht vra-
gen van ons en onze kinderen, 
is er weinig tijd om nog echt een 
boek te lezen. Dit boek snijdt pre-
cies dat thema aan. 

De kinderen Brian en Zhé moeten 
op zoek naar de opa van Zhé. De 
beroemde, maar verwarde pro-
fessor S. De kinderen belanden 
via opa’s tijdraket in een vreemd 
land dat Breinstein heet. Hoewel 
iedereen daar met allerlei handi-
ge technische snufjes leeft, gaat 
het niet goed in Breinstein. De ko-
ning is verslaafd aan videogames 
en regeert het land niet meer. Alle 
inwoners zijn te zwaar en hebben 
nog nauwelijks menselijk con-
tact. Zou opa ook in Breinstein 
zijn beland? En zou hij het land 
kunnen helpen?
Aan het eind van elk hoofdstuk 
wordt uitgelegd, aan de hand van 
het verhaal, hoe ons brein werkt 
en waarom het reageert op bij-
voorbeeld videogames. Hier-
door is het boek niet alleen erg 
leuk, maar ook ontzettend leer-
zaam. Maar er worden ook een 

hoop ingewikkelde woorden ge-
bruikt. Dat is op zich niet erg, er 
wordt duidelijk uitgelegd wat het 
woord betekent, maar het maakt 
het wel iets lastiger om het boek 
te lezen.

Het boek is geschreven door Erik 
Scherder, hoogleraar Neuropsy-
chologie, en weet dus erg veel 
van het brein; Fred Diks, journa-
list, schrijver en oud leerkracht 
en de illustraties zijn van de hand 
van Mariëlla van de Beek. 

Koffieconcert Velser 
Gemeenschap door Soli
Santpoort - Soli verzorgt zondag 
23 juni van 12.00 tot 14.00 uur 
in het SOLI verenigingsgebouw 
aan het Kerkpad 83 in Santpoort-
Noord het koffieconcert van de 
Velser Gemeenschap. Het Klein 
Orkest, Opleidingsorkest en het 
Toermalijn schoolorkest zullen 
deze middag een optreden ver-
zorgen onder leiding van Henk 
Veldt. Er wordt een zeer gevari-
eerd programma aangeboden. 
Na het fantastische “Rigo verffa-
briek Night of Music” van 25 mei 
jonstleden hebben alle orkesten 
zich met hernieuwde energie op 
een ander repertoire gestort. De 

bezoekers van het concert kun-
nen genieten van filmmuziek, 
chansons en recente songfesti-
valmuziek.  
Het Toermalijn schoolorkest is 
ontstaan door samenwerking 
met SOLI en basisschool de Toer-
mallijn. Dit project wordt mede 
georganiseerd en gefinancierd 
door ‘Muziek in de klas’ waarvan 
Koningin Maxima de bescherm-
vrouwe is. Het schoolorkest heeft 
al meegedaan met “Lang leve de 
muziekshow” die samen met Z@
pp wordt uitgezonden op TV. 
De zaal gaat open om 11.30 uur. 
De toegang is gratis. 

Genieten in het park
Velsen-Zuid - Het was goed toe-
ven afgelopen zondagmiddag in 
park Velserbeek. De eerste van 
drie zogenoemde parksessies 
vond plaats onder ideale omstan-
digheden. 
Een kleinschalig evenement met 
de uitstraling van een festival. Er 
was live muziek, vanuit Sportlo-
ket Velsen was gezorgd voor di-

verse sport- en spelmaterialen 
en de kinderen konden onder lei-
ding van Mamalou lekker knut-
selen. Op 15 juli en 12 augustus 
zullen ook parksessies plaatsvin-
den (zie Parksessie Velsen op Fa-
cebook voor info) maar bij slecht 
weer gaan de sessies niet door. 
(Tekst: Bos Media Services / Foto: 
Ton van Steijn)

Pieterdag op 29 juni
IJmuiden - In de Roomskatholie-
ke Pieterkerk op de Zuiderkruis-
straat wordt zaterdag 29 juni van 
10.00 tot 14.00 uur weer Pieter-
dag georganiseerd. 
Er is een markt waarop belang-
stellenden een kraampje kunnen 
huren. Geinteresseerden kunnen 

bellen met 0255-523456. Verder 
is er verkoop van kerk-curiosa, 
paaskaarsen, kandelaars, er zijn 
kinderactiviteiten en er worden 
poffertjes gebakken. 
En uiteraard is er een verloting.

Iedereen is welkom.

Op 29 en 30 juni
Riddertoernooi Brederode
Santpoort - Het Riddertoernooi 
in de Ruïne van Brederode vindt 
plaats in het weekend van 29 en 
30 juni en wordt opgedragen aan 
de Vrouwe van Brederode: Jolan-
de de Lalaing, laatste bewoon-
ster van het Kasteel. Het verleden 
herleeft! Ridders te paard zullen 
voor haar strijden om prijzen en 
eer. Het programma is bekend: 
het lijkt een fantastisch spektakel 
te worden met twee toernooida-
gen vol vertier. Lansen zullen bre-
ken en zwaarden zullen klette-
ren op het weiland naast de Ru-
ine. Ook het boogschieten zal 
dit jaar niet ontbreken en kan 
zelfs door het jonge volk beoe-
fend worden. Ruim honderdvijf-
tig Middeleeuwers staan klaar in 
het Middeleeuws Kampement op 
het weiland om jong en oud een 

blik in het verleden te bieden. Jo-
lande de Lalaing is te bezoeken 
in haar torenkamer op het Kas-
teel en Aagje de Vertelster ver-
telt het verhaal over ‘De Ridder 
en de Held’. Op zaterdag wordt 
om 12.00 uur het toernooi offici-
eel geopend met het eerste Rid-
dersteekspel. De geschiedenis 
van de Ruïne wat ooit het mach-
tige Kasteel van Brederode was 
komt als nooit tevoren tot leven. 
Voor meer informatie en het pro-
gramma kijk op de website ruine-
vanbrederode.nl.
Entreeprijs ruïne inclusief toer-
nooiveld: volwassenen € 7,50 , 
kinderen 4 t/m 11 jaar € 5,-. Kin-
deren t/m 3 jaar gratis. Beide da-
gen is de ruïne geopend van 
11.00 - 17.00 uur. (foto: aangele-
verd)
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Tenniskampioenen bij 
LTC Heerenduinen
IJmuiden - Tennisclub Heerenduinen kan weer twee kampioenen bij-
schrijven. Dames 1 dubbel zondag 2e klasse werd kampioen met de 
speelsters Nancy Rijnders, Jose Visser, Carla van der Does, Marianne 
Sörensen en (niet op de foto) Renate Lokker-Nat.
Voor Heren 2 35+ zondag 3e klasse kon ook de vlag worden gehesen. 
Dit werd uitgebreid gevierd door de spelers Ron Wilmink, Ruud van 
der Steen, Ralph van der Lught, Richard van der Steen en Joost Vriend. 
(foto’s: aangeleverd)

DKV-junioren kampioen
Velsen-Zuid - Afgelopen week 
hadden de DKV-A1-junioren twee 
kansen om kampioen te worden. 
Donderdag en zaterdag moesten 
de laatste twee wedstrijden van 
het veldseizoen worden gespeeld 
en DKV maakte serieus jacht op 
het kampioenschap. Donderdag 
werd het gewenste resultaat al 
behaald. De wedstrijd begon met 
een gigantische hoosbui, wat het 
balcontact lastig maakte. Er werd 
de eerste helft daarom weinig ge-
scoord. Na 20 minuten stond het 
nog steeds 1-1. Maar vlak voor 
rust kreeg DKV meer vat op het 
spel en scoorde nog net 2 pun-
ten, waardoor de kletsnatte spe-
lers toch met vertrouwen de war-

me thee konden nuttigen. Na de 
rust liep DKV wat uit, maar KZ gaf 
zich niet zomaar gewonnen. De 
KZ-junioren probeerden DKV on-
der druk te zetten, maar DKV ont-
trok zich daaraan. De voorsprong 
werd niet meer uit handen gege-
ven. Hiermee was het kampioen-
schap een feit. Afgelopen zater-
dag rondde DKV-A1 de compe-
titie netjes af door ook in Vinke-
veen van De Vinken te winnen. 

De junioren speelden voor de 
laatste keer in deze samenstel-
ling. Volgend jaar gaan ze naar 
de senioren, waarmee de teamsa-
menstelling naar verwachting zal 
veranderen. (foto: aangeleverd)

Trainer gaat naar Odin ‘59
VV IJmuiden neemt 
afscheid van Correia
Velsen-Zuid - Voetbalvereniging 
IJmuiden heeft vrijdagavond af-
scheid genomen van trainer An-
thony Correia. De voetbaltrainer, 
die sinds 2016 voor de club ac-
tief was, koos ervoor om zijn trai-
nerscarrière te vervolgen bij het 
Heemskerkse ODIN’59. Na de zo-
mer wordt Correia de hoofdtrai-
ner van die club, met een gezel-
lige barbecue sloot IJmuiden vrij-
dag een periode van drie jaar sa-
menwerking af. ,,De prestaties 
die Correai met IJmuiden gehad 
heeft, zullen wij koesteren’’, aldus 
bestuurslid Arnold van Hooff. 

De club stond vrijdag ook stil 
bij het feit dat enkele leden van 
het selectieteam een stap te-
rug zullen doen. Ze blijven voor 
IJmuiden voetballen, maar dan 
in het vierde elftal. Ook werd al-
vast vooruitgeblikt op de wed-
strijd van 6 juli aanstaande, dan 
treedt IJmuiden aan tegen buur-
man Telstar voor de opening van 

het nieuwe seizoen aldaar. Tom 
Jacob, de nieuwe hoofdtrainer 
van IJmuiden, kan rekenen op de 
aanwezigheid van enkele nieu-
we spelers, die de overstap heb-
ben gemaakt vanuit andere ver-
enigingen. Ook uit eigen club 
stromen enkele jeugdleden door 
naar de selectie.

In het aankomende weekein-
de zal zowel op zaterdag als op 
zondag in sportpark Schoonen-
berg een voetbalclinic worden 
verzorgd. Hiervoor is een aantal 
trainers van professionele clubs 
uit Engeland gecontracteerd. Op 
beide dagen zullen de clinics om 
10.30 uur beginnen en om 17.00 
uur afgelopen zijn. De kantine 
van IJmuiden zal op beide da-
gen geopend zijn voor het pu-
bliek. Inschrijven voor de clinics is 
niet meer mogelijk, maar wel zijn 
er diverse andere activiteiten, die 
het de moeite waard maken om 
een kijkje te komen nemen.

Op manege Kennemergaarde
Strijd om de Martin 
Corsmit Trofee
Santpoort-Noord - Zondagmid-
dag stond alles op manege Ken-
nemergaarde in het teken van 
de Martin Corsmit trofee! Helaas 
is Martin vorig jaar te jong over-
leden, na bijna 40 jaar met heel 
veel plezier zijn manege te heb-
ben geleid. Dat hij dit goed ge-
daan heeft blijkt uit de grote op-
komst afgelopen zondag. Er de-
den veel enthousiaste teams mee 
op deze zeer geslaagde zomerse 
dag. Elk team van 6 personen had 
er veel werk van gemaakt zich 
te onderscheiden: er liepen bad 
bunnies rond, unicorns, schur-
ken, army girls, aan enthousias-
te deelnemers geen gebrek. Er 
werd van alles gedaan: Tally Ho, 
Stoelendans te paard, Gymkana, 
voltige, paardenvoetbal, skirace, 
spekhappen en een speurtocht 
met cryptische omschrijvingen 
door de hele manege. En wat wa-

ren de paarden en pony’s weer 
braaf! Bij de stoelendans bleef er 
van elke ronde steeds 1 winnaar 
over en deze gingen vervolgens 
de strijd aan in de Tally Ho! Bij Tal-
ly Ho gaan de ruiters op een on-
gezadeld paard in stap naar de 
overkant van de rijbaan, in draf 
terug om vervolgens in galop te 
eindigen. Dit is natuurlijk specta-
culair om te zien! Uiteindelijk ble-
ven Koen de Wolf en Minke van 
Heerde over en in de zinderen-
de finale werd Minke de winna-
res. Zij mag de schitterende Mar-
tin Corsmit wisseltrofee mee naar 
huis nemen. De zeer geslaagde 
middag werd op het terras afge-
sloten met een gezellige barbe-
cue. Het was een topdag. Martin 
zou trots geweest zijn!
Op de foto Hannie Corsmit met 
winnares Minke van Heerde (foto: 
Anneke Anema)

DCIJ-nieuws:
Familie Pippel domineert 
ouder-kindtoernooi
Velsen - Nadat een week eerder 
het seizoen van de senioren werd 
afgesloten, was het twee weken 
geleden de laatste week voor de 
jeugdleden van Damclub IJmui-
den (DCIJ). Zoals gebruikelijk 
mochten zij het tijdens het ou-
der-kindtoernooi opnemen te-
gen hun familieleden. Elk jaar 
lijkt het niveau te stijgen, waar-
door het moeilijk te voorspellen 
was wie er bovenaan zouden ein-
digen. 
In de eerste ronde mochten de 
jeugdleden het tegen hun ei-
gen familie opnemen. Jeugdle-
den Martijn Schoenmaker, Joy 
van IJzendoorn, Zion Nibte en Ta-
mar Out kwamen daarbij als win-
naars uit de strijd. Daarna speel-
den de tweeëntwintig deelne-
mers steeds tegen iemand met 
hetzelfde aantal punten. Na vier 
rondes bleek de familie Pippel 
er met de hoofdprijzen vandoor 
te gaan. Peter Pippel, vader van 
jeugdlid Sake en zoon van Kees 
Pippel, was het dammen na ja-
renlange afwezigheid nog niet 
verleerd en won al zijn partijen. 
Peters vrouw Silvia hoefde slechts 

één remise toe te staan en werd 
daarmee tweede. Het brons ging 
naar Martijn Schoenmaker, die 
daarmee het beste jeugdlid was. 
Hij moest alleen tegen Peter Pip-
pel de handdoek werpen. Ook 
jeugdspelers Tamar Out en Sake 
Pippel wisten drie keer te winnen, 
maar zij hadden iets zwakkere te-
genstanders gehad. 

Een dag later deden vier IJmuide-
naren in Utrecht mee aan het NK 
sneldammen met een speeltem-
po van vijf minuten per partij plus 
vijf seconden per zet. Jacqueli-
ne Schouten wist de beste pres-
tatie neer te zetten door vijfde te 
worden bij de vrouwen. Martijn 
Schoenmaker was dichtbij een 
finaleplaats bij de welpen, maar 
verloor in de laatste ronde van de 
halve finale. In totaal eindigde hij 
op de zestiende plaats. Jan-Maar-
ten Koorn en Martin van Dijk had-
den niet hun beste dag en moes-
ten genoegen nemen met met 
de negentiende plaats in de ca-
tegorie B en de tweeëntwintig-
ste plaats in de categorie A.  (fo-
to: aangeleverd)

Schaaktoernooi voor 
kinderen (6-12 jaar)
Velsen-Noord - Op zaterdagmid-
dag 6 juli organiseert de stich-
ting Buurtschaak samen met TA-
TA steel een schaaktoernooi voor 
kinderen tussen de 6 en 12 jaar. 
Het is in het congrescentrum van 
TATA steel in Velsen-Noord. 
Stichting Buurtschaak geeft 
schaaklessen aan kinderen op 
verschillende locaties in Haarlem 
en omgeving. Ter afsluiting van 
het schaakseizoen organiseren ze 
nu een toernooi waar alle begin-
nende en gevorderde schakers 
welkom zijn. 
Jan Kouwenhoven, oprichter en 
voorzitter van stichting Buurt-
schaak zegt daarover: ,,We heb-
ben dit seizoen weer meer dan 

350 kinderen leren schaken en 
wilden graag een mooie loca-
tie om het seizoen met een toer-
nooi af te sluiten. Sommige kin-
deren hebben wel eens meege-
daan met een schoolschaaktoer-
nooi en weten dan hoe leuk het 
kan zijn om met andere kinderen 
een middag te schaken. TATA is de 
meest vanzelfsprekende partner 
als het over schaken gaat waar-
mee we de beschikking hebben 
over een geweldige speelzaal in 
hun congrescentrum. We hopen 
op een gezellige middag met veel 
deelnemers uit de regio”. 
Deelname is gratis en aanmelden 
kan via www.buurtschaak.nl.

Inschrijving gestart:
Iedereen kan meedoen 
met Burendag
Regio - De veertiende editie 
van Burendag zal plaatsvinden 
op 28 september 2019. Zoals 
gebruikelijk wordt dit landelij-
ke evenement georganiseerd 
door Douwe Egberts en het 
Oranje Fonds. Burendag is be-
doeld om de onderlinge band 
tussen buurtbewoners te ver-
sterken. Iedereen die een acti-
viteit op deze dag wil organi-
seren, kan zich via www.buren-
dag.nl inschrijven.

Een spelletjesmiddag, een ge-
zamenlijke maaltijd of een cul-
tureel evenement, op Buren-
dag is van alles mogelijk. Sinds 
de start van het jaarlijks terugke-
rende evenement hebben in het 

hele land al ongeveer 42.000 ac-
tiviteiten plaatsgevonden. Het 
Oranje Fonds ondersteunt de-
ze activiteiten met een financië-
le bijdrage van maximaal 350 eu-
ro. Om hiervoor in aanmerking 
te komen moet de activiteit wel 
aan bepaalde voorwaarden vol-
doen, die voorwaarden zijn op 
www.burendag.nl te vinden. Tij-
dens Burendag wordt vaak de ba-
sis gelegd voor nieuwe contacten 
en daarmee heeft het evenement 
een positieve invloed op de sa-
menleving in het algemeen. 

Iedereen met een leuk idee voor 
Burendag wordt uitgenodigd om 
de website te bezoeken en zich 
aan te melden.
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Ryan Oussoren (13) uit Velserbroek 
schittert naast musicalsterren
Velserbroek - De 13-jarige Ry-
an Oussoren uit Velserbroek staat 
zondag 30 juni samen met profes-
sionele en bekende sterren Jan-
nemien Cnossen, Hymke de Vries 
en Daan van Rijssel in de spot-
lights tijdens de musical ‘Stella in 
de sterren’ in het Stadsschouw-
burg van Utrecht. Hij mag de rol 
van Boy spelen; Boy is de gro-
te broer van Stella. Boy doet erg 
stoer, maar is toch ook wel lief al-
leen laat die dat niet erg zien. ‘Een 
grote verantwoordelijkheid,’ vindt 
Ryan zelf ook. ‘Dat maakt het te-
gelijkertijd zo fantastisch leuk!’

Leerlingen van alle (40) vesti-
gingen van de Telekids Musical-
school en RTL Talent Academy 
staan elk jaar tijdens de grote zo-
mervoorstellingen naast professi-
onele musical-sterren op het po-
dium van prominente theaterza-
len. Alle leerlingen beleven zo sa-
men hoe het is om in een grote 
musicalproductie te staan.

Ryan zit nu 2 jaar in de TopClub 
in Amsterdam. Dat hij Boy, een 
van de hoofdrollen in de musical 
‘Stella in de sterren’ speelt, brengt 
wel extra veel repetitiedagen met 
zich mee, want leerlingen die 
hoofdrollen vertolken in de grote 
eindvoorstellingen repeteren ex-
tra vaak voor de uitvoering. Geen 
probleem voor Ryan. ‘’Ik vind het 
erg leuk om op het podium te 

staan. Ik ben erg trots dat ik een 
hoofdrol heb.” 

De landelijke TopClubs zijn er 
voor talentvolle en ambitieu-
ze leerlingen, die samen weke-
lijks zang- dans- en toneellessen 
volgen. Aan het eind van het sei-
zoen doen ze auditie voor een 
hoofdrol in de eindvoorstelling. 
Ook om toegelaten te worden tot 
de TopClub moest Ryan auditie 
doen. Dat ging gelukkig van een 
leien dakje en nu kijkt hij enorm 
uit naar zijn optreden in die eind-
voorstelling. ‘,,Repeteren met an-
deren die dezelfde rol hebben is 
leuk, ook vooral dat je kan over-
leggen hoe je het best je rol kan 
spelen.”

Elke week lessen zang, dans en 
acteren
Kinderen en jongeren krijgen bij 
de Telekids Musicalschool en de 
RTL Talent Academy elke week 
les in zingen, dansen en acteren, 
in hun eigen leeftijdscategorie. 
De tweede helft van het school-
jaar werken zij toe naar de grote 
zomervoorstelling. In september 
kunnen kinderen van 4 t/m 18 
jaar starten met lessen in de ba-
sisgroepen. Daarnaast zijn er het 
jaar door diverse auditiedagen 
om te kunnen instromen in een 
Topclub. De volgende auditiedag 
is 31 augustus in Amersfoort. 
Meer informatie op www.tele-
kidsmusicalschool.nl. (foto: aan-
geleverd)

Bijvriendelijke Heerenduinweg
IJmuiden - Velsen wil een bijvriendelijke gemeente zijn. Doordat het gras niet meer gemaaid wordt, krij-
gen bloemen en kruiden de kans om te groeien en te bloeien. Dat levert bijvoorbeeld langs de Heeren-
duinweg in IJmuiden dit mooie kleurrijke beeld op.  (foto: Arita Immerzeel)

Proefopstelling voor slimmer onderhoud
Velsen - In de Acadamy van Ta-
ta Steel is op donderdag 13 juni 
het Fieldlab Smart Maintenan-
ce Techport geopend. Dit is een 
proefopstelling voor het ont-
wikkelen van slimmer onder-
houd. Hier zullen voortaan fa-
brieksprocessen worden gesi-
muleerd, zodat de bestaande 
onderhoudsmodellen kunnen 
worden geoptimaliseerd.

Het doel van het de proefopstel-
ling is om onderhoud aan fabrie-
ken 100% voorspelbaar te maken 
en het productieproces zo in te 
richten dat er tegen zo laag mo-
gelijke kosten en zo min mogelijk 
energieverbruik zo veel als moge-
lijk wordt geproduceerd. 
Dat het Fieldlab in de IJmond ligt, 
is volgens wethouder Jeroen Ver-
woort geen toeval: ,,De IJmond is 
al ruim honderd jaar één van de 
toonaangevende maak- en on-
derhoudsregio’s van Nederland. 
Dit komt omdat hier een aantal 
prestigieuze bedrijven zijn geves-

tigd. De processen worden conti-
nu slimmer en we blijven innove-
ren. Dit doen de bedrijven met el-
kaar. Door als gemeente dit pro-
ject mede financieel te onder-
steunen geven we een belangrij-
ke en zichtbare impuls aan het re-
gionale innovatieklimaat.” 
De deelnemende partners van 
het Fieldlab Smart Maintenan-

ce Techport zijn onder meer Tata 
Steel, Techport, ROC Nova Colle-
ge, Vrije Universiteit Amsterdam, 
Amsterdam Center of Data Ana-
lytics, SKF, Bosma & Bronkhorst, 
Semiotic Labs, IJssel Technolo-
gie, Inertia, Facta, VanDerEng La-
bels, gemeente Velsen en provin-
cie Noord-Holland. (foto: aange-
leverd)

Zeldzame wilde bloem gevonden in 
duinvallei in Duin en Kruidberg
Santpoort - Begin juni vonden 
boswachters van Natuurmonu-
menten een nieuwe groeiplaats 
van de vleeskleurige orchis in 
Duin en Kruidberg. Boswachter 
Ruud Luntz: ,,Deze wilde orchidee 
is zeldzaam en bloeit maar kort, 
dus we zien ze weinig. Geweldig 
dat we nu een nieuwe groeiplaats 
vinden!”

Wit van de bloemen
Nu bloeit in de duinvalleien vlak 
voor het strand de vleeskleuri-
ge orchis, en de rietorchis begint 
net te bloeien. In juli en augustus 
bloeien watermunt en parnassia. 
Dan ruik je overal pepermuntgeur 
en heeft de vallei grote witte vel-
den van parnassiabloempjes. Na-
tionaal Park Zuid-Kennemerland 
staat onder natuurkenners be-
kend om de prachtige bloemrijke 
natte duinvalleien. Dit is een land-
schapstype dat zeldzaam is, en in 
Zuid-Kennemerland zijn er prach-
tige voorbeelden van te vinden.
 
In het duingebied lopen Schot-
se hooglanders en Konikpaarden. 
Deze grazers eten ruige grassen 
weg en maken zo meer geschik-
te plekken voor karakteristieke 

duinbloemen. En daar profiteren 
insecten en vogels weer van! Als 
je de grazers tegenkomt: verstoor 
ze niet, hou afstand en loop er 
met een boogje omheen. 

Zelf zien en ruiken
Loop vanaf Buitenpoort Sant-
poort-Noord de beschreven wan-
delroute van 14 kilometer, te 
downloaden van www.natuur-
monumenten.nl. Neem je lunch 

mee en eet je broodje op het 
strand! Ook kun je op de fiets naar 
strandopgang Duin en Kruidberg.

Meer bloemen in je buurt
Het gaat niet overal goed met 
wilde bloemen en insecten. Wil 
je zelf wat doen voor meer bloe-
men in je buurt? Vraag het actie-
pakket aan via www.natuurmo-
numenten.nl/actiepakket. (foto: 
aangeleverd)

Constructie Windpark Ferrum van start
Regio - De bouw van Windpark 
Ferrum langs de Reijndersweg bij 
Wijk aan Zee gaat beginnen. Eer-
der zijn voorbereidende werk-
zaamheden getroffen om de 
bouw mogelijk te maken; deze 
week wordt de boorstelling voor 
het boren van de heipalen naar 
de windparklocatie getranspor-
teerd en opgesteld.
 
Het windpark bestaat uit drie 
windturbines die in het verleng-
de van het bestaande Windpark 
Reijndersweg zullen worden ge-
plaatst. Opdrachtgever en eige-
naar is Windpark Ferrum B.V., met 
als aandeelhouders windontwik-
kelaar Infinergy en Windcollectief 
Noord Holland. 
 
Directeur Esbjörn Wilmar van In-
finergy: “Nu het startschot voor 
de bouw is gegeven hebben we 
de volgende mijlpaal in de ont-
wikkeling van Windpark Ferrum 
bereikt. De komende maanden 
zal ons projektteam de funderin-
gen opleveren, kabels leggen en 
de turbines installeren. De Pro-
vincie Noord-Holland heeft een 
duidelijke doelstelling met be-
trekking tot de additionele capa-
citeit aan duurzame energie die 
in de provincie gebouwd moet 
worden voor het einde van 2020. 
Windpark Ferrum levert een be-
langrijke bedrage aan het realise-
ren hiervan.”
De heipalen onder de funderin-
gen worden de grond ingeboord, 

in plaats van geslagen. Dit ver-
mindert geluid en trillingen van 
de werkzaamheden significant.

De te plaatsen windturbines zijn 
van het model Enercon E92. Ze 
hebben elk een geïnstalleerd ver-
mogen van 2.35 megawatt, wat 
de totale capaciteit van het wind-
park op 7.05 megawatt brengt. 
De ashoogte van de turbines ligt 
op 85 meter, en de tiphoogte is 
131 meter, visueel gezien in lijn 
met de al bestaande windturbi-
nes langs de Reijndersweg.    
 
De opgewekte energie van het 
windpark zal aan het landelij-
ke netwerk worden geleverd. De 
turbines zullen genoeg elektri-

citeit produceren om elk jaar cir-
ca 7000 huishoudens van groene 
stroom te kunnen voorzien.
 
Met de realisatie van Windpark 
Ferrum is een investering van cir-
ca €12 miljoen gemoeid. De fi-
nanciering is verstrekt door de 
aandeelhouders en de Rabobank. 

De bouwwerkzaamheden wor-
den uitgevoerd door Van Hattum 
& Blankevoort en de bekabeling 
door Visser & Smit Hanab, bei-
de onderdeel van de VolkerWind 
groep. 
De verwachting is dat Windpark 
Ferrum einde 2019 in gebruik ge-
nomen zal worden. (foto: aange-
leverd)

Wethouder Diepstraten tekent namens Velsen:
Regio Amsterdam zet in op Zero 
Emissie Stadslogistiek
Regio - Wethouder Bram Diep-
straten heeft namens de ge-
meente Velsen zijn handtekening 
gezet onder de ‘Green Deal Zero 
Emission Stadslogistiek’, de zesde 
‘Green Deal’ in het kader van het 
beleid om het milieu te sparen. 
De ondertekenaars zetten hier-
mee in op het zoveel mogelijk 
emissievrij beleveren van steden 
in 2025 en de uitstoot van kooldi-

oxide, stikstofoxide en fijnstof te 
reduceren tot nul. 

De ruim vijftig publieke en priva-
te partijen die het document on-
dertekend hebben, streven er-
naar om het aantal benodigde 
voertuigen en voertuigkilome-
ters voor de bevoorrading van 
steden terug te dringen en daar-
mee ook de geluidsoverlast te be-

perken. 
Diepstraten: ,,Ik ben heel erg blij 
met deze stap. Bedrijfsleven en 
overheden gaan gezamenlijk 
werken aan duurzame stadslo-
gistiek. Vanuit de IJmond hebben 
OV IJmond en Platform IJmond 
Bereikbaar ook meegetekend. 
Het past goed in onze ambities 
die in de Mobiliteitsagenda van 
Velsen zijn verwoord.’’
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Coalitie Noord-Holland 
‘Duurzaam doorpakken!’
Regio - Noord-Holland heeft een 
nieuwe coalitie van GroenLinks, 
VVD, D66 en PvdA. Samen met 
formateur Laura Bromet presen-
teerden zij woensdag 12 juni hun 
plannen voor de komende vier 
jaar. Het coalitieakkoord ‘Duur-
zaam doorpakken!’ bevat ruim 
€ 200 miljoen aan extra investe-
ringen in schone energie, goe-
de bereikbaarheid per auto, fiets 
en openbaar vervoer, een gezon-
de leefomgeving, cultuur, natuur, 
schoon water, natuurinclusieve 
landbouw en open landschap.

Het akkoord is het begin van een 
nieuwe samenwerking tussen de-
ze partijen. Samen willen zij zich 
sterk maken voor een duurzaam, 
bereikbaar, leefbaar en innova-
tief Noord-Holland. Het is een ak-
koord op hoofdlijnen; geen dik en 
dichtgetimmerd verhaal. Tijdens 
het formatieproces hebben bur-
gers, maatschappelijke organisa-
ties, andere overheden, het be-
drijfsleven en ook de oppositie-
partijen inbreng geleverd.

Een greep uit de plannen:

Klimaat
De nieuwe coalitie gaat ambiti-
eus aan de slag om de doelstel-
lingen van Parijs te halen,  werkt 
de daarvoor benodigde maat-
regelen uit in een routekaart en 
sluit samen met partners een 
energieakkoord. De focus ligt op 
zonne-energie. Gemeenten wor-
den ondersteund om de capa-
citeit op daken maximaal te be-
nutten. Ook wordt volop ingezet 
op energiebesparing en innova-
tie, zoals geothermie, waterstof 
en warmte-koudeopslag. Onder 
voorwaarden is ook windenergie 
mogelijk.

Duurzame verstedelijking en 
bereikbaarheid
De nieuwe coalitie wil de bouw 
van nieuwe, energieneutrale wo-
ningen aanjagen door woonak-
koorden te sluiten met gemeen-
ten. Als de noodzaak is aange-
toond, is in Noord-Holland Noord 
onder voorwaarden ook woning-
bouw aan de rand van dorpsker-
nen mogelijk.

Er wordt € 26 miljoen uitgetrok-
ken voor openbaar vervoer, de 
aanleg van snelfietsroutes en 
fietsveiligheid. Onderzocht wordt 
of de verbinding A8-A9 verdiept 
of ondertunneld kan worden 
aangelegd; de Stelling van Am-
sterdam wordt gespaard en er 
komt € 11 miljoen om de leef-
baarheid bij Krommenie te ver-
beteren. Bij de N247 bij Broek in 
Waterland zal een onderdoor-
gang worden aangelegd, zodat 
het dorp weer ongedeeld wordt. 
Er komt een onderzoek naar het 
doortrekken van de Noord-Zuid-
lijn richting Zaanstad en Purme-
rend. Daarnaast  wordt geld gere-
serveerd voor mobiliteit in Zuid-
Kennemerland, Den Helder en in 
het Gooi.

Leefbaarheid en economie
Er komt een Leefbaarheidsfonds 
van ruim € 13 miljoen voor in-

vesteringen in verbetering van 
de luchtkwaliteit, het opruimen 
van asbest en geluidsschermen. 
Daarnaast wordt de handhaving 
van natuur- en milieunormen ge-
intensiveerd. Het nieuwe colle-
ge investeert in duurzame, eco-
nomische innovatie, de transi-
tie naar een circulaire economie 
en een goede aansluiting tussen 
onderwijs en een inclusieve ar-
beidsmarkt. Voor het opknappen 
en verduurzamen van bedrijven-
terreinen komt € 10 miljoen be-
schikbaar. Ten slotte investeert 
de nieuwe coalitie extra in rijks-
monumenten, cultuureducatie, 
bibliotheken en (onderwater)ar-
cheologie.

Vitaal landelijk gebied
Voor klimaatadaptatie en om de 
natuur- en waterkwaliteit te ver-
beteren komt € 35 miljoen be-
schikbaar. Daarmee krijgt het 
Natuurnetwerk Nederland en 
de biodiversiteit een flinke im-
puls: er komt 3.000 hectare nieu-
we natuur bij. De agrarische sec-
tor wordt gestimuleerd om stap-
pen te zetten richting een kring-
looplandbouw, met de nadruk op 
het zuinig gebruik van grondstof-
fen en het minder belasten van 
klimaat, milieu en natuur. Om de 
bodemdaling in veenweidege-
bieden tegen te gaan is maat-
werk nodig. Ook komt er extra 
geld voor groene vrijwilligers en 
voor opvangcentra van wilde die-
ren. Ten slotte investeren wij € 
10 miljoen in ruimte voor rust en 
ontspanning in onze groene ge-
bieden.

Openbaar bestuur
Het nieuwe college streeft naar 
bestuurlijke vernieuwing. Noord-
Hollanders worden meer betrok-
ken bij het werk van de provin-
cie, onder andere door het instel-
len van bewonerspanels. Daar-
naast krijgen Provinciale Staten 
een grotere rol bij het tot stand 
komen van provinciaal beleid. De 
provinciale organisatie is in 2030 
klimaatneutraal en geeft het goe-
de voorbeeld door duurzaam in 
te kopen.

Gedeputeerden
Het nieuwe college van Gedepu-
teerde Staten zal, naast commis-
saris van de Koning Arthur van 
Dijk, bestaan uit zes gedeputeer-
den. GroenLinks draagt Zita Pels 
(o.a. financiën, circulaire econo-
mie, havens, cultuur, sport) en 
Edward Stigter (o.a. duurzame 
energie en klimaat) voor. Als ge-
deputeerden voor de VVD wor-
den Cees Loggen (o.a. ruimtelij-
ke ontwikkeling, wonen en wa-
ter) en Esther Rommel (o.a. na-
tuur, landschap en bodemdaling) 
voorgesteld. D66 draagt Jack van 
der Hoek (o.a. economie, land-
bouw, recreatie en bestuursza-
ken) voor. En de PvdA stelt Ad-
nan Tekin (o.a. mobiliteit, Schip-
hol, leefbaarheid, gezondheid en 
milieu) voor. Op 17 juni vergade-
ren Provinciale Staten van Noord-
Holland over het coalitieakkoord 
‘Duurzaam doorpakken’ en wordt 
het nieuwe college geïnstalleerd. 
(foto: aangeleverd)

BioMarkt Zelfoogsttuin 
‘Wij T elen Gr oente’                                                                                              
Regio - Zelfoosttuin ‘Wij telen 
Groente’ organiseert weer een 
BioMarkt in Haarlem-Noord op 
zaterdag 6 juli van 10.00 tot 15.00 
uur. De BioMarkt wordt gehou-
den bij de ingang van de Haar-
lemmer Kweektuin, ingang Kle-
verlaan 9.
Je kunt er terecht voor allerlei bi-
ologische, glutenvrije of duur-
zaam geproduceerde producten. 

Bv groente, brood, gebak, kaas, 
worst, jam, honing,wijn, bier, olijf-
olie en azijn, zero waste verpak-
kingen en waterzuiveraars.

Het is behalve voor je zaterdagse 
boodschappen doen op de markt 
ook een gezellige plek om wat te 
eten en te drinken. Meer informa-
tie: www.wijtelengroente.nl. (fo-
to: Onno Hulshof )

Wandelmiddag4daagse 55+
Regio - Van dinsdag 2 tot en 
met vrijdag 5 juli kan men mee-
doen aan de 10e  wandelmiddag-
4daagse 55+ Beverwijk/Heems-
kerk. Wandelen door prachtige 
gebieden in Beverwijk en Heems-
kerk. De afstanden zijn: 2.5, 5, 7.5 
en 10 kilometer. Iedereen kan 
meedoen, zelfstandig lopend en 
met rollator (uitgezonderd de 10 
kilometer). 
De kosten bedragen voor 4 da-
gen wandelen €5,50 inclusief een 
medaille. Het is ook mogelijk om 
één of twee dagen te lopen. De 
kosten per dag bedragen €1,50, 
men ontvangt dan geen medail-
le. Leden van Koninklijke Wandel 
Bond Nederland (KWBN) kunnen, 
bij inschrijving voor 4 dagen, re-
kenen op een korting van € 1,-- 
op vertoon van hun wandelvoor-
deelpas 2019.
De wandelmiddag4daagse 55+ 

Beverwijk/Heemskerk start voor 
de wandelaars op de 2.5, 5 en de 
7.5 kilometer om 14.00 uur. Voor 
de wandelaars op de 10 kilometer 
is de start om 13.30 uur.

Startlocaties
Dinsdag 2 juli: Ontmoetingscen-
trum De Stut, Maasstraat 3, 1966 
VN Heemskerk.
Woensdag 3 juli: Paviljoen Wes-
terhout, Westerhoutplein 3, 1943 
AA Beverwijk.
Donderdag 4 juli: Buurtcentrum 
Het Spectrum, Lauraplein 1, 1961 
GP Heemskerk.
Vrijdag 5 juli: Buurthuis Wijk aan 
Duin, Wilgenhoflaan 2C, 1944 TD 
Beverwijk.

Voor informatie:
Ton Swart, email: tonswart@zig-
go.nl  of M: 06-40553280 en web-
site: www.wsva4dnh.nl.

Waterbeestjes zoeken 
op landgoed Leyduin
Regio - In de natuur stikt het in 
het water van de leuke beest-
jes. Op zondag 23 juni om 13.00 
uur mag je aan de slag om die 
naar boven te halen. Dus pak een 
schepnetje en vissen maar! Je 
mag je vangst in een loeppotje 
doen. Dan kun je die kleine dier-
tjes veel beter bekijken. Moet 
je eens kijken hoe bijzonder ze 
zijn...! 
Je wilt vast weten hoe die beest-
jes heten. Daarom zijn er handige 
zoekkaarten aanwezig waarop je 
de namen kunt vinden.

Kom ook en beleef deze prachti-
ge middag op Leyduin. De bos-
wachter zorgt voor de schepnet-
jes en de loeppotjes, maar je ei-
gen netje meenemen mag na-
tuurlijk ook!

Het is van 13.00 tot 15.00 uur. Ver-
trekpunt: Gasterij Leyduin. Par-
keren op parkeerterrein buiten-
plaats Leyduin, Woestduinweg 
4, Vogelenzang. Daarvandaan is 
het 7 minuten lopen. Reserveren: 
www.gaatumee.nl. (foto: Dutchp-
hoto)

Expositie over Licht
Regio - Gedurende de komende 
zomerweken exposeren 10 leden 
van de Haarlemse kunstenaars-
vereniging KZOD in de  Klooster-
gangen van het Haarlemse Stad-
huis met werken onder een over-
koepelend thema: “Een Ander 
Licht”. Een thema dat nieuwsgie-
rig maakt naar wat voor schilde-
rijen en beelden men in deze his-
torische ruimte kan verwachten. 
Over de invloed, de rol, het ef-
fect en de toepassing van licht 
wordt in de literatuur over “Licht 
in de Kunst” uitvoerig gediscus-
sieerd. Veel “lichtsoorten” passe-
ren daarbij de revue zoals zijlicht, 
mee-licht,  tegenlicht, strijklicht 
en glimlicht. Daaraan gerelateerd 
zijn uiteraard begrippen als licht-
val, belichting, schaduwwerking, 
weerspiegeling en reflectie. 

Een belangrijk aspect in de lite-
ratuur is voorts het verschil tus-
sen de natuurlijke lichtbron-
nen ( waarbij zon en maan uiter-
aard de belangrijkste bronnen 
zijn) versus de kunstmatige licht-
bronnen. Arjan Bosch weet beide 
soorten licht treffend in een werk 
te vangen: de Haarlemse BAVO 
in het licht van de ondergaande 
zon wordt vanuit het dak ook op 
kunstmatige wijze verlicht. Daar-
naast toont Arjan een werk waar-
in een andere associatie met licht 
een rol speelt te weten licht als 
uitstraling van het goddelijke, in 
dit geval de zoon, hoe imperfect 
ook, als een (bijna) goddelijk we-

zen!  Arnold Janssen toont onder 
meer een bijzonder werk waarin  
een symbolisch element verbor-
gen is: een lichtbron in een gla-
zen bol naast een duistere gla-
zen bol waarin het licht gedoofd 
wordt! Vooral voor de fotografe-
rende exposanten vormt licht een 
dankbaar onderwerp. Met onder-
ling duidelijk een afwijkende be-
nadering van het element licht in 
hun foto’s. Waar Rob van Bruggen 
in bepaald werk de nadruk legt 
op puur het diffuse licht, weet 
Adriaan Brand op zijn manier een 
suggestie van natuurlijk licht op 
geheel andere wijze te bewerk-
stelligen. Eline JJ  tot slot toont 
in haar foto op de voorkant van 
de uitnodigingskaart een ware 
explosie lichteffecten. Voor Eve-
line Vos, Marja van Bezu en Sam 
de Jongh ligt het heel eenvoudig: 
licht maakt kleuren en vormen 
gewoon zichtbaar. 

De exposerende kunstenaars zijn 
Marja van Bezu, Arjan Bosch (fo-
to), Adriaan Brand, Rob van Brug-
gen, Eline J.J, Arnold Janssen, 
Sam de Jongh, Marianne Ter-
morshuizen, Eveline Vos en Ellen 
Wolff. De tentoonstelling in De 
Kloostergangen (Grote Markt 2) is 
gedurende alle werkdagen (van 
08.00 tot 17.00 uur)  te bezichti-
gen vanaf woensdag  19 juni t/m 
vrijdag 26 juli. Zie ook www.kzod.
nl en  www.facebook.com/kunst.
zijonsdoel. (foto: aangeleverd)

Workshop Creatief met 
Plastic in kweekcafé
Regio - Op woensdag 26 juni 
van 15.30  tot 17.00 uur geeft  de 
Haarlemse kunstenaar Ap Esen-
brink de spannende workshop  
Creatief met Plastic in het Haar-
lemse kweekcafé.

Tijdens deze workshop gaan Ap 
en de jongens en meisjes met ge-
kleurd afvalplastic zoals bordjes, 
bakjes  en speelgoed aan de slag. 
Er kan een beest of iets anders 
leuks gemaakt worden. Door het 
werken met gebruikt plastic leren 
de cursisten op een andere ma-
nier naar het materiaal te kijken. 
Zo kunnen ze zien dat een plastic 

kopje heel goed een nek of een 
bek van een beest kan worden. 
Het is de uitdaging om van afval-
plastic toch weer mooie dingen 
te maken die dan weer een tijd-
je mee kunnen.
Zelf plastic meenemen wordt van 
harte aanbevolen.
De kinderen die mee kunnen 
doen zijn tussen de 10 en 14 
jaar oud. De workshop is onder-
deel van de tentoonstelling Haar-
lem Duurzaam en Circulair in het 
Haarlemse Kweekcafé, Kleverlaan 
9 te Haarlem. Opgeven bij: nme-
activiteiten@haarlem.nl. (foto: 
aangeleverd)WWW.50PLUSWIJZER.NL
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Oudste röntgenfoto ter wwereld 
gevonden in collectie Teylers
Regio - In de collectie van Teylers 
Museum is onlangs een spectacu-
laire vondst gedaan. In de nala-
tenschap van Nobelprijswinnaar 
Hendrik Antoon Lorentz is een ui-
terst zeldzame complete set van 
de oudste röntgenfoto’s ter we-
reld ontdekt, afgedrukt door Wil-
helm Röntgen zelf. Lorentz kreeg 
ze door Röntgen toegestuurd. 
De afdrukken, waaronder de be-
roemde foto van de hand van 
Röntgens echtgenote, door Time 
Magazine bij de 100 invloedrijk-
ste foto’s ooit geschaard, zijn tot 
en met 14 juli te zien in Teylers 
Museum.

‘X-stralen’
“Ik heb mijn dood gezien!” schijnt 
Bertha Röntgen vol verbijste-
ring te hebben uitgeroepen toen 
ze de foto zag die haar man van 
haar hand met ring had gemaakt 
met zijn net ontdekte, mysteri-
euze ‘X-stralen’. Begin november 
1895 doet de (Nederlands-Duit-
se) natuurkundige Wilhelm Con-
rad Röntgen een eerste waarne-
ming die hem op het spoor van 
deze nieuwe straling zet. 
Nog wonderlijker is de daaropvol-
gende observatie: Röntgen denkt 
een aftekening van zijn eigen ske-
let te zien als hij tussen de stra-
lingsbron en een lichtgevoelig 
scherm staat.
Zeldzame set afdrukken
Eind december 1895 drukt Rönt-
gen een aantal sets foto’s af. 
Hij stuurt ze rond aan een klei-
ne groep prominente natuur-
kundigen, waaronder Lorentz, 
als bewijsstukken bij de publica-

tie waarmee hij zijn ontdekking 
van de ‘X-stralen’ wereldkundig 
maakt. Deze eerste afdrukken zijn 
uiterst zeldzaam: voor zover be-
kend is er verder alleen nog een 
complete set in Londen.
Er zijn weinig natuurkundige ont-
dekkingen die zo snel een wijd-
verbreide toepassing vonden als 
die van Röntgen, vooral in de ge-
neeskunde. Binnen een jaar na 
Röntgens mededeling beschikten 
enkele ziekenhuizenin Nederland 
al over röntgenapparatuur. In veel 
steden sprongen de private ‘rönt-
geninstituten’ uit de grond.

Hendrik Antoon Lorentz was van 
1910 tot zijn dood in 1928 direc-
teur van Teylers Natuurkundig La-
boratorium. De bijzondere foto’s 
doken onlangs op in de verzame-

ling publicaties die Teylers Muse-
um bezit uit de persoonlijke nala-
tenschap van Lorentz. Deze we-
tenschappelijke artikelen, enke-
le duizenden in totaal, werden 
hem toegezonden door collega’s 
uit binnen- en buitenland, onder 
wie ook Einstein. Het laboratorium 
van Lorentz is twee jaar geleden 
na een grondige restauratie her-
opend en is te bezoeken met de 
theatrale rondleiding De Lorentz 
Formule. Samen met twee ac-
teurs reis je terug in de tijd naar de 
hoogtijdagen van Lorentz. Reser-
veren kan via teylersmuseum.nl.

Röntgenfoto door Wilhelm Con-
rad Röntgen: hand van Röntgens 
vrouw, 22 december 1895, Collec-
tie Teylers Museum (foto: aangele-
verd)

Drie kunstenaars exposeren in 
Galerie De Kolk in Saarndam
Spaarndam - Van 15 juni tot en 
met 14 juli is in Galerie De Kolk in 
Spaarndam werk te zien van Bob 
Eshuis , Justyna Gaja en Sem Leut-
scher.
In zijn  “Waste-project”, een  se-
rie stillevens van afval, laat foto-
graaf Bob Eshuis zich inspireren 
door de oude Hollandse Mees-
ters, wat te zien is in de composi-
ties en de dramatische belichting. 
Het onderwerp is echter totaal 
anders : Waar men vroeger pronk-
te met exotische en kostbare ob-
jecten is het nu afval en zwerfvuil 
dat wordt afgebeeld.
Justyna Gaja schildert Hollandse 
landschappen in een persoonlij-
ke mix van klassiek en abstract. Ze 
schildert met paletmessen nat in 
nat op een donkere ondergrond. 
Voor haar laatste serie haven-
gezichten en Spaarndams land-
schap heeft ze voor een breed 
scala aan kleuren gekozen.
Designer Sem Leutscher studeer-
de in 2018 af aan de Design Aca-

demy Eindhoven met haar pro-
ject “Precious Cargo”. Ze maak-
te porseleinen vazen die het ver-
haal vertellen van de vervuilende 
kant van de wereldhandel en het 
transport van producten. Ze de-
coreerde de vazen met het kool-
stof dat door  grote container-

schepen wordt uitgestoten. Elke 
vaas draagt een unieke illustratie 
van een bestaand vrachtschip.
Galerie De Kolk, aan de Westkolk 4 
in Spaarndam, is geopend op za-
terdag en zondag van 12.00 tot 
17.00 uur en op afspraak. De toe-
gang is gratis. (foto: aangeleverd)

Kijk uit in de natuur; 
het is weer tekentijd
Regio - Net nu het mooi weer is 
en iedereen er op uit trekt om te 
genieten van de natuur, worden 
de teken weer actief. Extra oplet-
ten dus, want deze kleine beest-
jes kunnen voor veel ellende zor-
gen. Jaarlijks lopen ruim 1 mil-
joen mensen een tekenbeet op. 
Dan is het vooral belangrijk om 
de teek snel te verwijderen. Land-
schap Noord-Holland stelt daar-
om een gratis tekenpas beschik-
baar voor een veilige verwijde-
ring van teken.

Veilig de natuur in met een ei-
gen tekenpas 
Landschap Noord-Holland vindt 
dat iedereen onbezorgd van de 
natuur moet kunnen genieten. 
Daarom heeft de natuurorganisa-
tie 10.000 gratis tekenpassen be-
schikbaar. 
Zo’n tekenkaart blijkt een van de 
beste en meest veilige manieren 
te zijn om een teek te verwijde-
ren. Dankzij het  handige formaat 

(creditcard) is de tekenpas mak-
kelijk mee te nemen in de por-
temonnee en zijn mensen altijd 
voorbereid. Bovendien heeft de 
pas een inkeping om zowel vol-
wassen als jonge teken (nimfen) 
snel en soepel te verwijderen. In-
woners van Noord-Holland kun-
nen de pas aanvragen op land-
schapnoordholland.nl/teken-
pas. Maar wees er snel bij. Want 
op=op.

De risico’s
Als je door een teek gebeten 
bent, loop je het risico op de ziek-
te van Lyme, een infectieziekte. 
Om dat te voorkomen, moet een 
teek moet zo snel mogelijk wor-
den verwijderd. Hoe langer de 
teek in de huid zit, des te groter 
de kans op deze ziekte.  De nimf, 
de onvolwassen teek, is waar-
schijnlijk de belangrijkste over-
brenger van deze ziekte. Ze zijn 
niet groter dan een speldeknop 
en vaak moeilijk te zien.

De beste bescherming 
Je kunt jezelf het beste bescher-
men door gesloten kleding te 
dragen: lange mouwen, lange 
broek. En als je buiten bent ge-
weest, altijd je kleding en lichaam 
controleren op teken. 

Teken en nimfen (jonge teken) 
moeten zo snel mogelijk worden 
verwijderd. De beste en veiligste 
manier is om dat met een teken-
pas te doen. Meer informatie over 
de risico’s en de beste bescher-
mingsmaatregelen zijn te vin-
den op: www.lymevereniging.nl. 
(bron: RIVM)

Presentatie Romeinse vondsten op 
Fort aan den Ham in Uitgeest
Regio - Tijdens het weekend van 
29 en 30 juni zal er een presen-
tatie plaatsvinden van de vonds-
ten van de Romeinse opgravin-
gen op het Provily Sportpark in 
Krommenie. De presentatie van 
de vondsten zal plaatsvinden op 
het Fort aan den Ham. Opmerke-
lijk dat op korte afstand van het 
Fort aan den Ham, een fort van de 
Stelling van Amsterdam, de ro-
meinen ook reeds een bouwwerk 
hadden ter verdediging van het 
Romeinse rijk. Bij de opgravingen 
afgelopen herfst en winter heb-
ben de archeologen van de ge-
meente Zaanstad een aantal op-
merkelijke vondsten gedaan. Be-
halve resten van een palissade is 
er ook veel aardewerk gevonden. 
Tijdens het weekend geven de ar-
cheologen uitleg over de vonds-
ten, en er zal een continu fotopre-
sentatie gegeven worden. 
Bovendien zal het fort gast-
heer zijn voor het Legio Secvn-
da Avgvsta, een groep die ge-
heel in romeinse stijl een kamp 
op zal slaan op de binnenterrei-
nen van het fort. Daar zullen de-
ze romeinen demonstraties ge-
ven, geheel in romeinse kleding, 
van het leven van de romein-
se soldaten. Ook voor kinderen 
zal dit een zeer leerzaam bezoek 
worden. Behalve kennis nemen 
van de vondsten kunnen ze de 
kleding en uitrusting van de sol-
daten zien. Het geeft een goed 
beeld hoe het leven bij het ro-

meinse verdedigingswerk er uit 
gezien heeft ongeveer 2000 jaar 
geleden. Dit op korte afstand 
van het verdedigingswerk Fort 
aan den Ham dat in 1903 opge-
leverd werd ter bescherming van 
de hoofdstad.

Het Fort aan den Ham  geeft ge-
durende dit weekend ook rond-
leidingen in het fort als deel van 
de Stelling van Amsterdam. Het 
fort is uniek binnen de stelling 

daar het zoveel mogelijk weer 
in de originele staat  gebracht is 
door de vrijwilligers. In het fort 
zijn ook een aantal permanen-
te exposities onder gebracht. Al-
le informatie is te vinden op de 
website van het fort: www.fort-
aandenham.nl    
Bezoekers zijn welkom op 29 en 
30 juni, van 11.00 tot 16.00 op 
het Fort aan den Ham, Busch en 
Dam 13 in Uitgeest. (foto: aange-
leverd)

EUROPA ZomerExpo: Salon des 
Refusés in Kunst centrum Haarlem
Regio - Tot en met 24 augus-
tus is in Kunst centrum Haar-
lem de verkooptentoonstelling 
’EUROPA ZomerExpo: Salon des 
Refusés’. Er is werk te zien van 
30 kunstenaars, waaronder 3 
Haarlemse kunstenaars. Mari-
na Raymakers, directeur Kunst 
centrum Haarlem, heeft een 
keuze gemaakt uit 1000 werken 
nádat de eerste selectie voor de 
ZomerExpo in Museum de Fun-
datie is gemaakt.
 
De kunstwerken geven samen 
een beeld van ontwikkelingen in 
Europa. Zo heeft Maurice Kum-
mer het mythologische verhaal 
van de ontvoering van Europa 
door Zeus op een eigentijdse wij-
ze verbeeld. 
De Fenicische prinses Europa, 
die staat voor het begin van ons 
continent, kwam uit de contreien 
waar nu Syrië nu ligt. De vluchte-
lingenstromen van nu volgen de-
zelfde onvrijwillige route die toen 
werd gevolgd met alle misbruik 
onderweg van dien. Zeus, de stier, 
is in de versie van Kummer, een 
witte vrachtauto
 
Van René Bleeker is een urbex stijl 
foto te zien van een aangetast, 
verlaten Belgisch huis. Een tafel, 
stoelen en zelfs foto’s in een lijst 
zijn door de eigenaren achterge-
laten. Kaat Stieber plaatst een jon-
getje in een keurige outfit in een 
uitbundig tulpenveld. Van René 
Bleeker en Kaat Stieber hangen 
ook werken in Museum de Fun-

datie omdat ze meerdere werken 
hadden ingeleverd.
 
Deelnemende kunstenaars aan 
de EUROPA ZomerExpo: Salon 
des Refusés in Haarlem
Inge de Belder, Mirjam van den 
Beuken, René Bleeker, Jeannette 
de Bruin, Natalia Cincunegui, Hes-
ter van Dapperen, Lizan van Dijk, 
Jan van Gils, Danielle Henger van 
Rijssen, Anna Hulzink, Theo Jans-
sen, Marjan Jaspers, Michaël Knol, 
Suus Kooijman, Deborah Kraaije-
veld, Reny Kramer, Maurice Kum-
mer, Janet Leduc, Marijke Leer-
touwer, Bianca van Londen, Car-
la Nederbragt, Henk van Os, Fran-
cois Piek, Renso Propstra, Mein-
dert Regoort, Kaat Stieber, Sim 
Visser, Inge van der Wal, Marie-Jo-

sé Werners en Lilian Willemse.

ArtWorlds ZomerExpo
Het is de eerste keer dat Kunst 
centrum Haarlem een samenwer-
king aangaat met de ZomerExpo. 
Organisator ArtWorlds heeft met 
de ZomerExpo een traditie neer-
gezet die actuele ontwikkelin-
gen in beeldende kunst en maat-
schappij naar zich toe trekt. 
ArtWorlds is, net als Kunst cen-
trum Haarlem, een pleitbezorger 
van kunst die midden in de sa-
menleving functioneert. I
n 2017 bezochten meer dan 
70.000 bezoekers de ‘WATER Zo-
merExpo’ in Museum de Fundatie 
in Zwolle.
 
Kunst centrum Haarlem is al bijna 
50 jaar het centrum voor kunstuit-
leen in de regio Kennemerland. 
De collectie bestaat uit meer dan 
6000 kunstwerken. Het kunstcen-
trum heeft ook winkel met design 
en gebruiksvoorwerpen. Naast de 
kunstuitleen en winkel presen-
teert Kunst centrum Haarlem re-
gelmatig exposities en organi-
seert bijeenkomsten met kunste-
naars.  De tentoonstellingen zijn 
altijd gratis toegankelijk.
 
Kunst centrum Haarlem, Gedemp-
te Oude Gracht 117-121 Haarlem, 
www.kunstcentrum-haarlem.nl. 
Geopend van dinsdag tot en met 
zaterdag, van 11.00 t/m 17.00 uur
In de zomer op dinsdag 16, 23, 30 
juli en 6, 13 augustus gesloten. 
(foto: aangeleverd)

Jubilerende SIG fietst zaterdag voor 
Kinderen van de Voedselbank
Regio - Medewerkers, cliënten en 
familieleden, vrijwilligers en re-
laties van stichting SIG stappen 
zaterdag 22 juni massaal op de 
fiets voor een tocht van Alkmaar 
naar het Kopje van Bloemendaal. 
De opbrengst van deze sponsor-
tour gaat naar de stichting Kinde-
ren van de Voedselbank, het jubi-

leumdoel van de SIG (organisa-
tie voor mensen met een beper-
king), die dit jaar 50 jaar bestaat.
Het startsein van de fietsmara-
thon wordt om 11.00 uur bij de 
Westerweg in Alkmaar gegeven, 
vanaf 14.45 uur worden de deel-
nemers op het Kopje van Bloe-
mendaal onthaald. De route, die 

langs diverse woonlocaties van 
de SIG voert, telt acht op- en af-
stappunten. Deelnemers kunnen 
zich voor de hele fietstocht of per 
etappe laten sponsoren.

Opgeven bij de SIG: tel. 0251 – 
257 857 of met een mail naar 
fietsmarathon@sig.nu.
















