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Geef uw mening over het
recycle-tarief

Hülya Kat: ,,Ik wil gewoon
méédoen!’’

Insectenhotel vormt kers
op de taart van voltooid
stadspark
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Wel een kortebaan in Santpoort, maar zonder publiek. Wel live te volgen op televisie. Deze foto toont de finale in 2019.
Foto: Kortebaandraverijen.nl.

Santpoort - Het bestuur van de
Harddraverij Vereniging Santpoort &
Omstreken is teleurgesteld in het
besluit van Burgemeester Dales om
geen vergunning af te geven voor de
kermis die onlosmakelijk met het
Dorpsfeest Santpoort is verbonden.
Daar waar de burgemeester spreekt
van “beheerst openen van de evenementen” is het bestuur ervan overtuigd dat een kermis met medewerking van de kermisexploitanten op
een veilige manier georganiseerd
kan worden. Voorzitter Bas Kuntz van
de harddraverijvereniging: ,,Erg
jammer dat het effect van de kermis

op de aanzuigende werking van het
publiek uit de regio zich niet laat
voorspellen. Wij hebben daarin een
andere visie dan de gemeente die
uiteindelijk de eindverantwoordelijkheid draagt.”
Burgemeester Dales geeft in een
eigen verklaring aan de frustratie van
het bestuur van de Harddraverijvereniging te begrijpen. ,,Vanzelfsprekend is het een bittere pil voor de
organisatoren en de inwoners van
Santpoort en omstreken. Ik begrijp
de teleurstelling en ik baal hier zelf
ook van. Echter, er zijn te grote risi-

co’s voor de volksgezondheid
(COVID-19) en de openbare orde en
veiligheid op en (met name) rond het
evenemententerrein in de
dorpskern.’’
Hij geeft wel aan met het bestuur in
gesprek te zijn over de organisatie
van een ‘Dorpsfeest Light’, met elke
dag een deelactiviteit georganiseerd
door de harddraverijvereniging.

IJmuiden - De buien van vrijdagavond en in de nacht van zaterdag op zondag
hebben hun sporen nagelaten in den lande. Zelfs in IJmuiden, waar we toch
wel iets van water gewend zijn, waren zondagmorgen, “the morning after”, de
sporen rond de Kennemerboulevard en het strand zichtbaar. Geen wonder dat
het souterrain van het Leonardo hotel aan de boulevard wateroverlast heeft
gehad. Ook bewoners van de Keetberglaan kregen te maken met veel overlast. Daarover volgende week meer. Foto’s: Erik Baalbergen

Details over de mogelijke invulling
van dit ‘Dorpsfeest Light’ en een
uitgebreide reactie van het bestuur
van de Harddraverijvereniging elders
in deze editie.
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KOZIJNEN

☎ 0251-211825

Ook in IJmuiden wateroverlast

Op zoek naar
een leuk uitje
in de buurt?
Kijk op onze
nieuwe website!

AANBOUW

SAMEN
WERKEN BIJ HET MOOISTE
maken we het ZOVEEL MOOIER!
BEDRIJF UIT DE REGIO?

Aannemersbedrijf Braak Velsen • Showroom: Duinvlietstraat 102 • Velsen-Noord • ma/vr 13-17 • za 10-16
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SERRE
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Uitnodiging toekomsttafels
Amateurkunst en Beeldende kunst
De coronacrisis had en heeft nog steeds
een grote impact op de culturele sector.
Gemeente Velsen wil in gesprek met amateurkunstverenigingen en beeldend kunstenaars over welke zorgen er zijn, zowel
voor nu als in de toekomst. Ook zijn we benieuwd naar de kansen voor herstel en mogelijkheden voor ontwikkelingen. Het doel
is om de Kunst- en Cultuursector te stimuleren bij het herstel van de coronacrisis en
om de inwoners van Velsen weer in contact
te laten komen met Kunst en Cultuur in Velsen.

Geef uw mening over het
recycle-tarief
Beter afval scheiden, hoe krijgen we
dat samen voor elkaar? Jaarlijks produceren we in Velsen miljoenen kilo’s
afval. Het scheiden van dit afval gaat
steeds beter. Toch zitten er nog vaak
veel grondstoffen in het restafval. Deze grondstoffen kunnen we recyclen
terwijl we ze nu onnodig verbranden
tegen hoge kosten.
Recycle-tarief
Het recycle-tarief stimuleert het scheiden van

Aanmelden
Voor de bijeenkomst over Amateurkunst kunt
u zich aanmelden tot maandag 28 juni via kunstencultuur@velsen.nl.
Voor de bijeenkomt over Beeldende kunst kunt
u zich aanmelden tot vrijdag 9 juli via kunstencultuur@velsen.nl.

afval. Inwoners die namelijk weinig restafval
overhouden, betalen minder dan de inwoners
die afval niet goed scheiden en dus meer restafval weggooien.
Enquête
Wat vindt u van het recycle-tarief? Vul voor
1 juli de enquête in op www.velsen.nl/recycletarief. Op dezelfde website vindt u ook meer
informatie over het recycle-tarief.

Nederlandse Veteranendag thuis
voor de buis

Het Nationaal Comité Veteranendag biedt in
verband met de coronamaatregelen op 26 juni
een aangepast programma aan dat live op televisie wordt uitgezonden. Hiermee eren en
waarderen we op een veilige manier de veteranen. Op het programma staan bijzondere verhalen van vier veteranen en speciaal gearrangeerde muziek, gespeeld door de Koninklijke

Bijeenkomst
Wij organiseren hiervoor twee bijeenkomsten.
Op dinsdag 29 juni van 16.00 tot 17.30 uur over
Amateurkunst. En op maandag 12 juli van
15.30 uur tot 16.00 uur over Beeldende kunst.

Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ en ondersteund door Stef Bos, Claudia de Breij en
Snelle. De uitzending start op NPO2 om 12.35
uur vanuit de Koninklijke Schouwburg door
de NOS. Kijk voor meer informatie op www.
veteranendag.nl/vier-nederlandse-veteranendag-thuis-voor-de-buis/

OP 30 JUNI ORGANISEERT JONGRES-NHZ EEN
JONGERENTAFEL (18-35 JAAR) OVER DE
R E G I O N A L E E N E R G I E S T R A T EG I E ( R E S ) V A N
IJMOND & ZUID-KENNEMERLAND (IJZK)
DOEL VAN DE BIJEENKOMST:
Horen wat jongeren uit IJZK (18-35) vinden van de
energietransitie (en specifiek van zonneweides en van
windmolens).
PRAAT MEE OVER DE VOLGENDE DILEMMA'S:
Zijn zonnevelden en windmolens die zichtbaar zijn
vanuit je woning OK?
Heb je liever 30 voetbalvelden vol met zonnepanelen of
1 grote windmolen (200m)?
Wie wil/kan/mag/moet financieel investeren en
profiteren van opwek door zonnepanelen en
windmolens?

PRAKTISCHE INFORMATIE:
Wanneer: 30 Juni van 19.30 - 21.30 uur
Waarom: Laat je stem horen, het gaat om jouw toekomst!
Waar: Online via Teams
Wie: Hopelijk jíj! (inwoner IJmond & Zuid-Kennemerland
tussen de 18 en 35 jaar oud), gespreksleiders van
JongRES en twee wethouders duurzaamheid
AANMELDEN?
Dat kan via de volgende link: http://bit.ly/jongRES-IJZK
Kijk voor meer informatie over de RES op
www.energieregionhz.nl of raadpleeg www.NPRES.nl

Voor meer informatie over
jongres zie: www.jongres.nl

Hoe gaan we in Velsen van het gas af?
Nederland wil in 2050 aardgasvrij zijn. Dit
betekent dat we op een andere manier
gaan koken en op een andere manier onze
huizen gaan verwarmen. Het betekent ook
dat alle woningen in Velsen van het aardgas af moeten.

Op dinsdag 22 juni heeft het college van burgemeester en wethouders de Transitievisie
warmte (TVW) ter vaststelling doorgestuurd
aan de raad. Hierin staat beschreven op welke manier wijken in Velsen aardgasvrij kunnen worden. De komende jaren werken we deze manieren en mogelijkheden samen met inwoners en belanghebbenden verder uit.
In gesprek met inwoners
Als de Transitievisie warmte na de zomer door

de raad wordt vastgesteld, betekent dat niet dat
we direct stoppen met aardgas. Eerst wordt per
wijk met inwoners, samenwerkingspartners
en andere belanghebbenden gesproken. Dit is
nodig om met elkaar een zo goed mogelijk uitvoeringsplan te maken dat past bij de wijk. De
Transitievisie warmte wordt vervolgens elke
vijf jaar herzien.
Wilt u meer weten of weten wat op dit moment
het beste alternatief is voor uw wijk? Kijk dan
op velsen.nl/aardgasvrij. Andere vragen? Stel
ze via Whatsapp, onze sociale mediakanalen
of via een e-mail naar duurzaam@velsen.nl.
Daarnaast kunt u 2 september langskomen bij
de energiebus, die staat dan op de weekmarkt
in IJmuiden.

Tijdelijke stop principeaanvraag
bouwplannen

Als u twijfelt of u een omgevingsvergunning kunt krijgen voor uw plan, kon u eerder eerst een
principeaanvraag indienen. De gemeente beoordeelde dan of uw
bouwplan kans van slagen heeft.

Helaas kunnen we vanwege de grote hoeveelheid aanvragen tijdelijk geen principeaanvraag
omgevingsvergunning voor bouwen of verbouwen meer in behandeling nemen.
Wel kunt u direct een officiële aanvraag omgevingsvergunning indienen. Voor algemene informatie (geen toetsing) over mogelijkheden
om te (ver)bouwen kunt u contact opnemen
met het Klantcontactcentrum van de gemeente via 14 0255 (zonder kengetal ervoor) of 0255567200.
Deze stop op voorlopige aanvragen geldt voorlopig vanaf 21 juni tot 1 september 2021. We
vinden het vervelend dat we deze dienst tijdelijk niet meer aan u kunnen bieden en steken

veel energie in het vinden van nieuwe medewerkers voor Team Vergunningen.
Flitsvergunning aanvraag dakkapel
niet meer mogelijk
Steeds meer mensen verbouwen in coronatijd hun huis. Gemeente Velsen krijgt
een overvloed aan aanvragen (30% meer
dan in dezelfde periode vorig jaar). De gemeente moet een aanvraag voor een flitsvergunning binnen twee dagen beoordelen. Dat lukt door de hoeveelheid aanvragen niet. Daarnaast blijken de meeste flitsaanvragen niet te voldoen. Daarom is het
vanaf 21 juni 2021 definitief niet meer mogelijk om via een flitsvergunning een aanvraag voor een dakkapel in te dienen. Dit
kan alleen nog via een reguliere vergunningsaanvraag via omgevingsloket.nl. Op
deze site kunt u ook checken of u een vergunning nodig heeft.
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Officiële bekendmakingen
Wilt u weten welke aanvragen er zijn gedaan voor bijvoorbeeld een omgevingsof evenementenvergunning? Dat meldt de
gemeente met een bekendmaking. De gemeente doet ook een bekendmaking als zij
een besluit over een verordening of beleid
neemt. Ook verkeersbesluiten of het maken of wijzigen van bestemmingsplannen
meldt de gemeente met een bekendmaking.

Bekendmakingen online bekijken
Wilt u weten welke bekendmakingen er in
Velsen zijn gedaan? Dan kunt u dat online be-

kijken op www.officielebekendmakingen.nl.
Deze website is een onderdeel van www.overheid.nl en biedt ook bekendmakingen van andere overheden in Nederland.
Inschrijven e-mailservice
Wilt u op de hoogte blijven van bekendmakingen in uw buurt? Dan kunt u zich inschrijven
voor een e-mailservice via www.overheid.nl/
aankondigingen-over-uw-buurt. U ontvangt
dan de bekendmakingen per e-mail. U hoeft
dan niet zelf in de gaten te houden wanneer de
gemeente, maar ook andere overheden, nieuwe bekendmakingen publiceren.

gemeentevelsen |
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Na het invullen van uw e-mailadres en postcode geeft u aan over welke besluiten u een
e-mail wilt ontvangen. Sommige berichten
gaan over besluiten rondom een specifiek
adres. Bijvoorbeeld berichten over een omgevingsvergunning. U geeft dan ook het aantal
kilometers rondom de postcode aan. U ontvangt dan berichten over besluiten in dat gebied. Andere berichten kunnen gaan over de
hele gemeente. Bestemmingsplannen kunnen
gaan over een adres of de hele gemeente. U
kiest zelf van welke overheden u deze berichten wilt ontvangen.

gemeente_velsen

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

Coronanieuws
18 juni 2021

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

Informatie over testen

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

Alles open op 1,5 meter afstand
Op 26 juni zetten we stap 4 van het openingsplan en gaat alles open. 1,5 meter afstand houden
is de norm. Als dit niet mogelijk is, zoals in een discotheek, dan heb je een coronatoegangsbewijs
nodig. Dit geldt ook voor evenementen die per 30 juni zijn toegestaan.

Alles open per 26 juni

Met coronatoegangsbewijzen

1,5 meter afstand verplicht

1,5 meter afstand niet verplicht

Reguliere openingstijden voor onder
andere horeca, winkels en locaties voor
kunst en cultuur, recreatie en sport.

100% van de bezoekerscapaciteit toegestaan.
Nachtclubs en discotheken
open.

Maximaal aantal bezoekers afhankelijk
van de grootte van de ruimte.

Per 30 juni evenementen
toegestaan.

Thuis geen maximaal aantal bezoekers.
Binnen en buiten geen maximale
groepsgrootte.

Een coronatoegangsbewijs
kun je via de CoronaCheckapp of coronacheck.nl aanmaken met:

Werk maximaal de helft van de werktijd
op kantoor.

• een negatieve testuitslag van
maximaal 40 uur oud
• een vaccinatiebewijs
• een herstelbewijs van maximaal
6 maanden oud

Het dragen van een mondkapje is
verplicht:
• in het openbaar vervoer en bij personenvervoer
• op stations en vliegvelden
• in het voortgezet onderwijs

Wassen

Basisregels

Toegankelijke versie:
rijksoverheid.nl

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

Was vaak je handen.
Hoest en nies in je
elleboog.

Afstand
.

Houd 1,5 meter
afstand.
Geef elkaar de ruimte.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Testen

Klachten?
Blijf thuis en laat je
direct testen.

Meer informatie en voorwaarden:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

Informatie over vaccinatie
coronavaccinatie.nl
0800 – 1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)
rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-antwoorden
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u meer informatie over
vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

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

14 0255, zonder kengetal.
Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen
die daarmee te maken hebben, kunt u een telefonische afspraak maken met één van de
vakspecialisten via 14 0255.
Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur
per dag een afspraak maken. U kunt

ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum voor een
afspraak.

Meer informatie op
www.bdkennemerland.nl.

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

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

Driehuis
nabij van Maerlantlaan (langs hek tussen
school en Nieuw Velserduin), kappen 2 bomen (17/06/2021) 73666-2021

Kaplanstraat 5A-C en James Wattstraat 1AB, intern en extern wijzigen gebouw (veranderen units, 1 extra unit, overheaddeur,
loopdeur, gevelbeplating) (15/06/2021)
48206-2021

Aanvragen
Geplaatst op www.overheid.nl (zie Berichten over uw buurt) op 24 juni 2021.
Voor informatie kunt u contact opnemen met afdeling Fysiek Domein (tel.
140255)
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Velsen maken bekend dat zij
de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen
op grond van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
IJmuiden
IJmuiderstraatweg 178, plaatsen dakopbouw
(13/06/2021) 71117-2021
Doorneberglaan 234, plaatsen airco-unit
(dak) (13/06/2021) 71094-2021

Meeuwenlaan 49, plaatsen dakopbouw (achterzijde) (15/06/2021) 72206-2021
Strandweg 4, splitsen loods (15/06/2021)
72460-2021
Napierstraat 15, plaatsen dakopbouw
(17/06/2021) 73195-2021
t.o. Fultonstraat 19, kappen boom
(17/06/2021) 73668-2021
Velsen-Zuid
nabij pad en brug naar van Tuyllweg, kappen
boom (17/06/2021) 73656-2021

Velserbroek
Floraronde 38, plaatsen dakkapellen (vooren achterzijde) (14/06/2021) 71212-2021

Velsen-Noord
Concordiastraat 84, legaliseren tijdelijk (15
jaar) plaatsen 12 lichtmasten (17/06/2021)
73464-2021

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor
een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk
Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255

Santpoort-Zuid
Sportlaan 3, verplaatsen 3 lichtmasten
(15/06/2021) 72077-2021

Buiten behandeling gestelde omgevingsvergunning
IJmuiden

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders
van Velsen hebben omgevingsvergunning verleend voor:

gen (overhead- en loopdeuren) (15/06/2021)
55932-2021
bij Reyndersweg 1, tijdelijk (3 jaar) seizoensgebonden (maart tot en met oktober) plaatsen
kunstobject (15/06/2021) 32947-2021
Wijkerstraatweg 251, legaliseren tijdelijk (3,5
jaar) gebruiken voor kamerverhuur (5 kamers,
5 personen) (17/06/2021) 55686-2021

Verlengen beslistermijn
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij van de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning de beslistermijn hebben verlengd
met 6 weken. De datum van verzending van
de verlenging is tussen haakjes vermeld.
Santpoort-Noord
Molenveltlaan 29, bouwen aanbouwen, veranderen kap, plaatsen dakkapellen (voor- en
achterzijde) (15/06/2021) 49628-2021

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de hierna volgende besluiten
genomen. Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende bij het (de) onderstaande besluit(en)
gedurende zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (zoals college van burgemeester en
wethouders van Velsen of burgemeester
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektronische weg
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inloggen 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
aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum
van het besluit is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Oosterduinweg 30, plaatsen dakopbouw en
dakkapel (voorzijde) (15/06/2021) 546072021
Acaciastraat 21, plaatsen dakopbouw
(15/06/2021) 52559-2021
Paulus Potterstraat 1, veranderen en vergroten
2e verdieping (15/06/2021) 32259-2021
Engelmundusstraat 49, plaatsen 2 dakkapellen (voor- en achterzijde) (17/06/2021) 529232021
Fahrenheitstraat 9, plaatsen 2 dakkapellen
(voor- en achterzijde) (17/06/2021) 535502021
Piet Heinstraat 52, plaatsen dakopbouw
(17/06/2021) 53689-2021
Marktplein 31 en 33; samenvoegen 2 winkels,
vervangen pui (17/06/2021) 45548-2021
Velsen-Noord
Wijkermeerweg 8, legaliseren gevelwijzigin-

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 58, kappen 4 bomen
(15/06/2021) 66830-2021
Santpoort-Noord
Huis te Wissenlaan 5, plaatsen dakkapel (voorzijde) (15/06/2021) 64762-2021
Velserbroek
L. Zocherplantsoen 65, plaatsen raamkozijn
(zijgevel) (15/06/2021) 49588-2021
J. Paxtonstraat 56, uitbreiden 2e verdieping
(15/06/2021) 53556-2021
Rectificatie Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (periode ter inzagelegging)
Burgemeester en wethouders van Velsen ma-

ken bekend dat zij het voornemen hebben een
omgevingsvergunning te verlenen voor de onderstaande aanvraag. De aanvraag, de ontwerpomgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 18 juni
2021 t/m 29 juli 2021 ter inzage bij Domein
Fysieke Leefomgeving, Team Vergunningen
Toezicht Handhaving. Om de stukken in te
zien kan contact worden opgenomen met de
werkeenheid Vergunningen, telefoon 140255.
Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan
een ieder naar keuze mondeling of schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen de ontwerpomgevingsvergunning. Zienswijzen moeten
worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Velsen, Domein Fysieke
Leefomgeving, Team Vergunningen Toezicht
Handhaving, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
(bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden). Voor
het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de werkeenheid Vergunningen, telefoon 140255.
Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 41B: het bouwen van een
woning met bijgebouw (15/06/2021) 1362132020.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben besloten
een individuele gehandicaptenparkeerplaats
aan te leggen voor de volgende percelen:
• Zeewijkplein 356, 1974 PN IJMUIDEN
• De Zandkuil 14, 1974 RH IJMUIDEN
• Cederstraat 19, 1971 KA IJMUIDEN

• Planetenweg 115, 1973 BB IJMUIDEN
Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn
van 6 weken na de dag waarop het besluit is be-

kend gemaakt, 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:
De verkeersbesluiten kunt u inzien bij de receptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden.
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Ontwerp bestemmingsplan en exploitatieplan
Westlaan Velserbroek
Het college van burgemeester en wethouders
deelt mee dat van 25 juni tot en met 5 augustus
2021 voor een ieder ter inzage liggen:
•
•

Het ontwerpbestemmingsplan Westlaan
Het ontwerp exploitatieplan Westlaan.

Het ontwerpbestemmingsplan Westlaan
maakt de bouw van een urban villa en de bouw
van een vrijstaande woning mogelijk achterop
het perceel Westlaan 35 te Velserbroek.
Het plangebied is als volgt begrensd:
• de Dammersweg in het zuiden
• de A. Molletstraat in het oosten
• de watergang ten zuiden van de woningen
aan de H. Reptonstraat.
• de gebouwen en de erfgrens van de Westlaan 35.
Het exploitatieplan heeft tot doel het kostenverhaal zeker te stellen.
Plannen inzien
Het ontwerpbestemmingsplan Westlaan
(IDN: NL.IMRO.0453.BP1002WESTLAAN1-

O001), het ontwerpexploitatieplan (IDN:
NL.IMRO.0453.EX0001WESTLAAN1-O001)
en de daarop betrekking hebbende onderzoeken liggen gedurende genoemde periode ter
inzage in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden. Daarnaast zijn de plannen digitaal
raadpleegbaar op ruimtelijkeplannen (http://
www.ruimtelijkeplannen.nl).
Zienswijze indienen
Gedurende de termijn dat de plannen ter inzage liggen, kunt u een zienswijze indienen op
het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpexploitatieplan. Dit doet u door een brief te richten aan:
Gemeenteraad van Velsen, Postbus 465, 1970
AL IJmuiden
U kunt ook een zienswijze indienen via ro@
velsen.nl. Onder vermelding van “zienswijze
bestemmingsplan Westlaan”. Vergeet daarbij
niet duidelijk uw fysieke postadres aan te geven.
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar, de heer Prins, telefoonnummer 0255-567200.

TYPISCH IJMUIDEN
De pompwissel bij het Gemaal IJmuiden
Wekelijks staat Erik Baalbergen aan de hand van een
foto stil bij een IJmuidens onderwerp naar aanleiding
van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis, een
evenement of gewoon een van de mooie taferelen die
IJmuiden biedt. In deze aflevering aandacht voor de
pompwissel bij het Gemaal IJmuiden.
Door Erik Baalbergen
Het Noordzeekanaal is niet alleen belangrijk voor de scheepvaart, maar dient ook als waterafvoerkanaal voor een groot
deel van Nederland. Via een stelsel van vaarten en kanalen
komt overtollig rivier- en regenwater in het Noordzeekanaal
terecht. Vanuit het kanaal wordt het water op zee geloosd.
Na de opening van het Noordzeekanaal in 1876 gebeurde
dat via een aparte spuisluis aan de noordkant van de
Zuidersluis. In 1940 wordt een nieuwe spuisluis ten noorden
van de Noordersluis geopend.

De defecte pomp 5 werd enige tijd geleden uit het gemaal
gehesen en in opdracht van Spie Nederland, onderhoudspartner van Rijkswaterstaat, gerepareerd. Vorige week
donderdag werd pomp 5 teruggeplaatst. Hiervoor werd
zwaar materiaal ingezet. De 140-ton zware bulbpomp werd
op trailers van Wagenborg de grote hal van Breman aan de
Loggerstraat bij de Haringhaven naar de containerkade zo’n
honderd meter verderop gereden. De grootste drijvende
bok van Hebo Maritiemservice, Hebo-Lift 9, met een hijscapaciteit van 900 ton, nam de pomp gretig in de takels en
bracht deze naar het gemaal. Een dag later meldde Rijkswaterstaat dat de pomp weer inzetbaar is. Omdat met de
werkende pomp 5 een deel van de vorig jaar weggevallen
spuicapaciteit weer terug is, wordt het noodpompenpark op
Sluiseiland vanaf begin deze week ontmanteld.

Vorige week vrijdag onderging pomp 6 het omgekeerde lot:
de HEBO-LIFT 9 bracht de beschadigde bulbpomp van het
gemaal naar de containerkade. Hierbij werd de HEBO-LIFT 9
begeleid door de IJmuidense duw- en sleepboot Maas 1 van
Clots Maritiem. Omdat de containerkade nog even bezet
was door een containerschip, werd kort aangemeerd aan de
Trawlerkade.
Later werd de tocht voltooid en is pomp 6 afgeleverd op de
Wagenborg trailers en de hal in gereden. De verhuizing van
zo’n gigabulbpomp met “groot speelgoed” levert altijd
mooie plaatjes op! De verwachting is dat pomp 6 eind dit
jaar weer in gebruik kan worden genomen. Tot die tijd zullen
de noodpompen bij de Kleine Sluis moeten zorgen voor
onze droge voetjes...

Maar spuien via een sluis kan alleen als het waterpeil van de
Noordzee lager is dan dat van het kanaal. Om ook bij hogere
waterstanden te kunnen spuien is in 1975 het Gemaal
IJmuiden naast de spuisluis geopend. Dit gemaal was uitgerust met vier zogenaamde bulbpompen. Een bulbpomp
bestaat één unit met een horizontale schroefpomp met elektrische aandrijving. De unit wordt in het water gehangen en
pompt het water in een rechte lijn door het gemaal. Elk van
de vier bulbpompen heeft een capaciteit van 40 kuub per
seconden. Eén zo’n pomp trekt in ruim een minuut een
Olympisch zwembad leeg. In 2004 wordt het gemaal uitgebreid met twee nieuwe bulbpompen, elk met een capaciteit
van 50 kuub per seconde. De totale capaciteit van het
gemaal komt hiermee op 260 kuub per seconde bij een
opvoerhoogte van 1,2 meter.
In april 2020 ging één van de twee nieuwe pompen, pomp 5,
stuk.
Omdat de oorzaak van de storing onbekend was, werd
besloten om diens tweelingbroer, pomp 6, ook stil te zetten
en te onderzoeken. Net als bij pomp 5 bleek ook bij pomp 6
de rotor, een onderdeel van de elektromotor, beschadigd te
zijn. Om de capaciteit van de kapotte pompen op te vangen,
zijn vorig jaar vierendertig tijdelijke pompen bij de sluizen
neergezet, achttien bij de Kleine Sluis en zestien op Sluiseiland bij de Middensluis. Tot vorige week vrijdag hebben
deze noodpompen totaal 200 uur aangestaan.

De Hebo-Lift 9, met pomp 6 in de takels en begeleid door de Maas 1, vorige vrijdag tijdens de tussenstop in de Vissershaven.
Foto: Erik Baalbergen
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Hülya Kat: ,,Ik wil gewoon méédoen!
Velsen - Hülya Kat (39) is sinds maart 2021 lid van de Tweede Kamer voor
D66. ,,Als vrouw met een groot multicultureel bewustzijn probeer ik een
brug te slaan tussen verschillende culturen en achtergronden. Ik ben mij
bewust van mijn verbindende voorbeeldrol’’, aldus de persvoorlichting
site van D66. Maar Hülya is óók geboren en getogen Velsenaar. Hoe
belangrijk dat was voor haar ontwikkeling en hoezeer Velsen haar nog
steeds aan het hart gaat vertelt ze zelf.
Door Ingeborg Baumann
Waarschijnlijk had ze er niet voor de
volle honderd procent op gerekend,
ze stond nummer 17 op de lijst, maar
door de forse overwinning van D66
(24 zetels) kwam Kat in de Tweede
Kamer. Sinds 2009 is ze actief voor
D66 en in 2010 werd ze met 437
voorkeursstemmen gekozen als
gemeenteraadslid Velsen. Ze
verhuisde naar Amsterdam en stelde
zich verkiesbaar als raadslid en is nu
dus lid van de Tweede Kamer. Toch
bijzonder voor deze Velsense met
haar biculturele achtergrond. En
hoewel ze verrassend benaderbaar
blijkt duurt het even voordat haar
assistent een plekje vrij kon maken in
haar agenda. Maar ben je eenmaal in
gesprek met Hülya kom je er niet zo
makkelijk vanaf. Vooral niet als het
haar stokpaardjes participatie, inclusiviteit en de vrijheid van iedereen
om de eigen keuzes te maken
betreft. En over Velsen raakt ze ook
moeilijk uitgepraat.
Achtergrond
Zoals zovelen hier in Velsen is Hülya
geboren in het voormalige Zeewegziekenhuis. In IJmuiden bracht ze
haar heel jonge jaren door. Tot ongeveer groep 5 zat ze op De Regenboog in Zeewijk en toen verhuisde
het gezin naar Santpoort-Noord. ,,Ik
heb het daar heel leuk gehad en in
Santpoort ligt wel een stukje van
mijn hart. Ik zat op de Bosbeekschool
en had een leuke klas met een fijne
onderwijzer. Aan mijn schoolperiode
in IJmuiden heb ik niet zo veel herinneringen meer, behalve dat de
school veel meer multiculturele
achtergronden kende. Ik viel daar
minder op met mijn Turkse achtergrond. En zo besefte ik steeds meer
dat je er mag zijn, welke achtergrond
je ook hebt. We woonden in de

Scheiberglaan maar kwamen wat
ruimte te kort want mijn moeder
zorgde ook voor haar moeder en
schoonmoeder. We verhuisden naar
de Sabastraat in Santpoort-Noord. En
ja, IJmuiden is toch wat anders.’’
Eind of begin
,,Ik ben heel vaak bij mijn ouders, die
weer terugverhuisden naar IJmuiden.
De haven, het strand, de duinen. Ik
kom er vaak. Verder dan dat kun je
ook niet. Het is het einde van de
regio. Of het begin natuurlijk. En als
je IJmuiden binnenkomt langs het
Kanaal en je ziet de pijpen van Tata
en de sluis en al die bedrijvigheid,
dan kom je wel ergens terecht ja.’’
Hülya fotografeert graag in haar vrije
tijd en buiten haar woonplaats
Amsterdam is IJmuiden ook een
geliefd onderwerp. Ze kan aardig
meedoen met de talrijke hobby- of
professionele fotografen hier in de
regio. En over heet hangijzer Tata,
hoewel het niet de bedoeling is om
al te politiek te worden: ,,Het is heel
dubbel. Tata is een belangrijke werkgever aan wie we veel te danken
hebben. De Hoogovens zitten in ons
DNA. Maar het is ook heel belangrijk
dat ze de transitie maken om een
betere luchtkwaliteit te kunnen
garanderen. Het is zoeken tussen het
behoud van banen en een betere
leefbaarheid.’’
Trots
Het is voor te stellen dat vader en
moeder Kat naast hun schoenen
lopen van trots op hun slimme,
bevlogen, sociale en knappe dochter.
,,Nou, dat zéggen ze niet met zoveel
woorden maar ik weet dat ze wel
trots op me zijn. Mijn vader is überhaupt een man van weinig woorden.
Mijn moeder praat veel meer.’’ Waarschijnlijk lijkt Hülya in dat opzicht op
haar mams. ,,Ik realiseer me steeds

Hülya Kat is haar leven én politieke carrière begonnen in Velsen. Foto: aangeleverd

meer dat ik wel gewoon het kleinkind ben van een arbeidsmigrant. En
dat besef zorgt voor een bepaalde
verantwoordelijkheid. De drang om
eruit te halen wat er uit gehaald
moet worden. Je best doen, op
school en in je werk. Iets bereiken.’’
Amsterdam
Hoewel haar wortels hier liggen
vertrok Kat een paar jaar geleden
toch naar Amsterdam om haar vleugels te spreiden, zoals ze zelf zegt. ,,Ik
verhuisde zeker wel met de intentie
politiek actief te blijven maar ook als
dat niet zou zijn gelukt was ik in
Amsterdam gebleven. Bruisender,
meer multicultureel. Amsterdam was
een logische keuze voor mij, ik kon
daar goed aarden. En wat scheelt
het? De lengte van het Noordzeekanaal.’’ Maar denk nu niet dat ze geen
mening meer heeft over Velsen. ,,Die
zeven kernen verschillen in sociaal
maatschappelijk opzicht, ook
volgens de cijfers, enorm van elkaar.
Best moeilijk om daar een balans in
te vinden, dat vergt echt maatwerk.
De behoeftes van IJmuiden en
Velsen-Noord als het bijvoorbeeld
om leefbare wijken en goed onder-
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,,Als je IJmuiden binnenkomt langs het Kanaal en je ziet de pijpen van Tata en de sluis en al die bedrijvigheid, dan kom je wel
ergens terecht ja.’’ Foto: Hülya Kat

wijs gaat zijn totaal verschillend van
de insteek die er is in Driehuis. Er zou
meer diversiteit moeten komen
binnen de gemeenteraad. Jonge
mensen, ouderen, mensen met biculturele achtergrond, mensen uit de
LHBTI gemeenschap. Maar ik ben
zeer zeker niet negatief gestemd
over Velsen. Er komt een generatie
aan die veel bewuster is en leeft.’’
D66
Een van de redenen dat Kat voor D66
koos ligt bij de moord op Pim
Fortuyn. Ze legt uit: ,,De multiculturele samenleving kwam in mijn ogen
heel erg onder druk te staan. Ik werd
aan het denken gezet. Het was een
vreemd gevoel dat mijn eerste
gedachte toen ik hoorde van de
vreselijke aanslag was: ‘Het zal toch
geen moslim zijn geweest?’ Het
kwam te dichtbij. Iedere andere
cultuur werd over een kam
geschoren. Dat was een verkeerd
beeld. Er zijn veel en veel meer
volwaardige en hardwerkende
mensen die voor 100 procent participeren in de samenleving. En bij D66
kon ik mezelf blijven.’’ Op de vraag of
ze vaak beoordeeld of zelfs veroordeeld wordt op haar bi-culturele
achtergrond. ,,Hahaha, als dat zo zou
zijn kan ik heel IJmuidens zijn hoor!
Ik ben niet op mijn mondje gevallen
en laat me niet in een hoek duwen. Ik
kan best een viswijf zijn. De pikorde
wordt niet bepaald door witte vijftig
plus mannen!’’
Lokaal
Aan het eind van het gesprek wil Kat
nog even wat kwijt. En dat
vermelden we graag en onderschrijven we van harte. ,,Ik wil echt
opkomen voor de lokale media. De
Jutter/Hofgeest natuurlijk maar ook
Seaport en andere platforms of
kranten. Die lokale berichtgeving is
ook erg belangrijk politiek gezien en
houdt de democratie zoals die
bedoeld is in stand. Het is een tegenhanger van de landelijke media en
zorgt voor de nodige macht en
tegenmacht.’’ En haar stokpaardje:
,,Als volksvertegenwoordiger moet je
altijd áán staan. Altijd je verantwoordelijkheid nemen en contact blijven
zoeken. Je neemt namelijk geen
beslissingen óver mensen maar met
mensen. En dat zijn woorden die,
ongeacht je politieke voorkeur,
alleen maar waarheid bevatten.’’
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Nieuw: Safe Side Routes, unieke
culturele wandelingen in Velsen

De wandelingen zijn bedoeld als aanloop naar het grote Safe Side Festival dat in
2022 zal plaatsvinden op het Forteiland. Foto: aangeleverd

Velsen - Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen, Forteiland
IJmuiden en Stichting Zichtlijn
presenteren: Safe Side Routes. Vijf
unieke culturele wandelingen
binnen de gemeente Velsen.
Liefhebbers van beeldende kunst,

dans, muziek, poëzie en theater
kunnen vanaf 1 juli iets heel bijzonders verwachten. Beeldend kunstenaar en initiatiefnemer Salwa Jabli
ontwikkelde vijf multidisciplinaire
wandelingen rondom de levensthema’s rouw, heimwee, familie, gebed
en veiligheid. De wandelingen zijn

bedoeld als aanloop naar het grote
Safe Side Festival dat zich in 2022 op
het Forteiland IJmuiden zal afspelen.
De vijf wandelroutes gaan dwars
door fraaie delen van het Velsens
natuurlandschap van bos, park, duin
en de buitenplaatsen, maar voeren
óók langs dichtbevolkte plekken en
rafelige delen van het haven- en
industriegebied. Die hebben immers
weer hun eigen schoonheid.
Via een uitvouwbare routekaart en
een vooraf gedownloade app lopen
de deelnemers een route naar keuze
van één of twee uur en worden zij
onderweg digitaal getrakteerd op
kunst, muziek, animatie, theater,
poëzie en beeldende kunst.
Meer informatie over de wandelroutes is te vinden op de website van
Stadsschouwburg & Filmtheater
Velsen.
Aan deze wandelroutes werkten mee:
Andrea van Beek (klassieke zang),
Chanquito van Hoeve en Daniel
Robert Silva (dans), Compagnie
Kairos (vertical dans), Douw Fonda
(cello), Gábor Tarján (componist),
Geneviève Verhage (cello), Geoffrey
Lillemon (digital art), Intercontinental
Ensemble (muziek), Iris Frerichs (beeldende kunst), Lana Mesić (beeldende
kunst), LEKS Compagnie (muziektheater), Najiba Abdellaoui (poëzie),
Nataliya Vladychko (beeldende
kunst), Rob Ruimers (beeldende
kunst), Salwa Jabli (beeldende kunst).

(advertorial)

Informatie en- inspraakavond
programma Gezondheid & Luchtkwaliteit
Wat vindt u als inwoner belangrijk voor een goede luchtkwaliteit?
Wat kan de gemeente doen? Wat kunnen we gezamenlijk doen?
Waar ligt uw zorgpunt over het onderwerp gezondheid & luchtkwaliteit?
Omgevingsdienst IJmond nodigt u namens de gemeente Beverwijk, Heemskerk én Velsen
uit voor de digitale informatie- en inspraakavond over het programma
Gezondheid & Luchtkwaliteit IJmond op woensdag 30 juni 2021, 19.30-21.30 uur.

Op deze avond informeren wij graag alle inwoners over de thema’s die binnen het programma
centraal staan. Het gaat over uw leefomgeving, de mobiliteit in uw gemeente, over industrie
én scheepvaart. Na een centraal gedeelte, gaat u in groepjes, per gemeente, uiteen.
U gaat onder begeleiding van een gespreksleider met elkaar in gesprek en u kunt uw zienswijze
op het programma en de maatregelen die erin genoemd worden, indienen.
Onderwerpen waar u aan kunt denken zijn snelheidsbeperkingen op wegen, oplaadpalen in
de wijk, meer groen in de wijk, stimuleringsmaatregelen voor werkgevers voor fiets en OV,
maatregelen voor organisaties met grote stookinstallaties (om minder CO2 uitstoot en fijnstof en
stikstofdioxide te bevorderen).
In september 2021 wordt het programma besproken in de raden van de drie gemeenten.
Nu ligt het programma nog ter inspraak voor zienswijzen. Om u een extra mogelijkheid te geven
om met elkaar en met ons in gesprek te gaan, over uw zorgpunten en de prioriteiten binnen
het programma, vragen we u naar de informatie- en inspraakavond te komen.
Wilt u direct schriftelijk uw zienswijze indienen?
Ga naar www.odijmond.nl/zienswijze-programma/
Voor meer informatie en een samenvatting van het programma gaat u naar
www.odijmond.nl/luchtkwaliteit/samenvatting.
Deelnemen aan de avond kan via het aanmeldformulier:
www.odijmond.nl/inspraakavond. Op de dag zelf ontvangt u een link waarmee u kunt inloggen
die avond.

Erwin Koopstra van Seafood Parlevliet (visverwerkingsbedrijf en
dochteronderneming van Cornelis Vrolijk) overhandigt de haring symbolisch aan
GGD-locatiecoördinator Ron Stroet. Foto: aangeleverd

Cornelis Vrolijk deelt Hollandse
Nieuwe uit op vaccinatielocatie
IJmuiden - Vanaf vorige week
woensdag ligt de nieuwe vangst
haring, de Hollandse Nieuwe, weer
volop in de winkel. De komst van de
nieuwe haring wordt traditioneel
gevierd met Vlaggetjesdag en Haringparty’s. Door de coronapandemie
loopt dat iets anders. Sinds vorig jaar
staat Cornelis Vrolijk daarom stil bij de
helden in de zorg en de ouderen die
het zwaar hebben. Dit jaar staat de
haringperiode in Nederland volop in
het teken van vaccineren. Het einde

van de beperkingen door de coronapandemie zijn eindelijk in zicht. Vorige
week woensdag bood Cornelis Vrolijk
daarom de Hollandse Nieuwe aan aan
alle medewerkers van de GGD-vaccinatielocatie in IJmuiden. Ook iedereen
die die dag een vaccinatie op deze
locatie ontving kreeg een pakje haring
aangeboden.
Vrijdag kregen diverse bewoners van
verzorgingshuizen in de regio ook
een lekkere en gezonde haring
aangeboden.

COLUMN GGD KENNEMERLAND
Blijf aan elkaar denken
Al eerder heb ik opgemerkt dat de solidariteit die wij als inwoners van
Nederland getoond hebben tijdens deze pandemie, een punt is dat we
moeten willen vasthouden. Verspreid over de hele samenleving brachten
mensen offers om kwetsbare doelgroepen te beschermen tegen het
coronavirus. Dat gebeurde vaak binnen de eigen persoonlijke kring, de
sociale verbanden waarin wij participeren (kerk, sportclub e.d.), als buur,
als mantelzorger etc.
Dat is goed, maar soms is het ook nodig om verder te kijken dan de eigen
sociale cirkel. Aan degenen die geen toegang hebben tot informatie over
het virus of vaccineren omdat ze de taal niet verstaan of niet kunnen
lezen, laat staan tot de vaccins zelf. De afgelopen weken hebben we ons
als GGD Kennemerland ingezet om dak- en thuislozen en mensen zonder
verblijfsvergunning in de regio te vaccineren. Een groep die niet makkelijk kan worden bereikt en geen uitnodiging ontvangt. Ook zij staan te
springen om beschermd te worden. En ook daar staan wij voor.
Ik moet in dat geval terugdenken aan het moment dat ik bij GGD Kennemerland kwam werken en op een winterse dag een werkbezoek aflegde
bij een thuisloze inwoner. Deze was neergestreken in het bos achter landgoed Beeckesteijn in Velsen. Daar aangekomen lag onder een spar een in
plastic gewikkelde man. De collega die met mij mee was, vertelde mij dat
dit iemand was die geen hulp aanvaarde. Zij legde soms wat verderop
nieuw plastic neer of iets waarvan zij dacht dat het hem zou helpen, maar
deze zorgmijder wilde het liefst zijn eigen boontjes doppen.
De groep mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats of -vergunning, is
niet de enige groep die extra aandacht verdient. Ook arbeidsmigranten
die de taal niet machtig zijn of zij die het moeilijk vinden informatie over
vaccineren te begrijpen, kunnen
onze hulp goed gebruiken. De
komende tijd blijven wij ons
richten op deze groepen om voor
maximale bescherming in onze
regio te zorgen. Ziet u zelf iemand
worstelen met vragen rondom
corona en vaccineren? Ga dan
eens het gesprek aan. We hebben
met zijn allen echt een hoge vaccinatiegraad nodig. En denk ook aan
deze groep als alles achterwege is.
Want nu gaat het om informatie
over vaccineren, straks gaat het
om informatie over andere
primaire levensbehoeften of een
gezonde leefstijl in het algemeen.
Laten we elkaar nu en in de
Bert van de Velden (GGD GHOR).
toekomst bij de les houden.
Foto: aangeleverd

14 NIEUWS

inderegio.nl • 24 juni 2021

Piet Waasdorp, een vrijwilliger in hart
en nieren. Foto: aangeleverd

opsteker voor
86-Jarige vrijwilliger
Piet Waasdorp
Velserbroek - Trots als een pauw
ontving de 86-jarige Santpoorter
Piet Waasdorp, als zeer gewaardeerd vrijwil-liger bij tennisclub
LTC Hofgeest in Velserbroek, de
opsteker. Piet is bij de club de
eerste, die deze onderscheiding
ontvangt en is hiervoor voorgedragen door de leden van de
dinsdag- en vrijdagochtend toss
voor 60-plussers.

Maak kennis
met de nieuwe
Hyundai BAYON

Door Brigitte Schiering

Krachtig en elegant design • Uitstekend zicht en comfort • Snelle en eenvoudige connectiviteit

Boordevol slimme technologie, met de allerbeste veiligheids- en connectiviteitsfuncties
en een ef ci nte aandrij ijn met 48V mild hybride-technologie.
Vanaf

21.695

INTRODUCTIE DAGEN
Vrijdag 25 juni van 09.00 tot 18.00 uur. Zaterdag 26 juni van 10.00 tot 17.00 uur.

U bent van harte uitgenodigd!
Wij houden ons aan de landelijke richtlijnen van het RIVM en de GGD.

Wagenmakerstraat 2, Velserbroek
Tel: 023 - 513 29 46
www.velserbeek.hyundai.nl

‘Geen kaartjes achter mijn rug om
verwisselen’
Piet is al meer dan 25 jaar een graag
gezien lid van LTC Hofgeest en hangt
al meer dan 15 jaar twee keer per
week trouw de ‘kaartjes’ (de spelerskaarten, die bij de toss gebruikt
worden om de banen in te delen,
red.) op het bord tijdens de drukbezochte toss ochtenden.
Piet kijkt streng toe of alles eerlijk
verloopt: ‘Er worden geen kaartjes
achter mijn rug om verwisseld’.
Naast het regelen van de toss is Piet
in het algemeen een vrijwilliger pur
sang voor de club.
Bij allerlei klussen is hij aanwezig
geweest, zoals bij de transitie van de
gravel- naar vier seizoenen banen en
het leggen van tegels voor de looppaden en het terras.
Met recht een zeer gewaardeerd lid,
dat een opsteker verdient.
Hij wordt door alle leden van de toss
ochtenden erg gemist, omdat hij
momenteel niet naar de club kan
komen, omdat hij wat lichamelijk
ongemak heeft.

Doorstart Eigenwijs Musicalkids dankzij KOEL Producties
Velsen - Vorige maand werd bekendgemaakt dat Eigenwijs Musicalkids
ophoudt te bestaan. Eline en Koen van KOEL Producties zijn echter van
mening dat zo’n mooie club binnen de gemeente Velsen absoluut niet
mag verdwijnen. Ze hebben hard gewerkt aan een doorstart en maken
nu bekend dat de musical Kruimeltje als eerste op stapel staat.
Zelf stond Eline van 2010 tot en met
2012 met deze musical op de
planken. Precies tien jaar later
verwacht ze volgend jaar de musical
als producent op de planken te
kunnen brengen in de Stadsschouwburg Velsen.
Bij KOEL werden al verschillende
musicallessen verzorgd, nu is er een
complete musicalclub die een
complete productie gaat instuderen. Het welbekende verhaal van
Kruimeltje wordt voor deze gelegenheid verplaatst naar de havens
van IJmuiden. De jonge Kruimel
zwerft daar rond, op zoek naar
familie, vrienden en liefde. Hij heeft
het niet makkelijk, maar dat lijkt

hem niet te deren. Ondanks tegenslagen verliest hij nooit de moed en
houdt hij altijd hoop. Samen met
zijn vrienden van de straat, nieuwe
vrienden uit het weeshuis en de
openhartige winkelier Wilkes slaagt
hij erin zijn dierbaren terug te
vinden. De onbevangenheid en
positiviteit van deze kleine, maar
grote jongen zal harten doen
smelten.
Voor deze productie gaat KOEL
ongeveer dertig kinderen vanaf
acht jaar en vijftien volwassenen
casten. De kinderen worden begeleid door een professioneel artistiek
team, uitgebreid met een speciale
kinderregisseur. Kinderen die willen

meespelen kunnen zich via www.
bijkoel.nl inschrijven. Parallel
hieraan start KOEL de zoektocht
naar degene die geknipt is voor de
rol van de hoofdpersoon Kruimeltje.
Op scholen, bij sportclubs, bij
muziek- en dansscholen, in de
supermarkt, bibliotheek of speeltuin, overal kan de ideale Kruimeltje
rondlopen!
Ben je of ken je een Kruimeltje?
Stuur dan een mail naar info@
bijkoel.nl met een toelichting. De
audities zullen medio september
plaatsvinden. De repetities zullen
dan ook gaan starten, die vinden
plaats op maandagavonden in
theater De 3Klank in Driehuis.
De uitvoering van Kruimeltje de
musical zijn op 11 en 12 juni 2022.
De musical Kruimeltje staat als eerste
op stapel. Foto: aangeleverd

16 NIEUWS

inderegio.nl • 24 juni 2021

TOPslaap Waterbedden in Zaandam
voor de ultieme slaapervaring.
Zaandam - Een goede nachtrust is geen toeval, daarvoor dient een goede
‘bedkeus’ gemaakt te worden. Dat begint bij TOPslaap Waterbedden, dat
in hetzelfde pand zit waar al sinds 1998 in Zaandam waterbedden
verkocht worden en als specialist een grote naam opgebouwd heeft. In
een ruime, twee verdiepingen grote, toonzaal staat een keur van waterbedden van de topmerken Cityline, Trendline en Cascade.

Allemaal geslaagd! Foto: Dirk Raap

Afzwemmers bij VZV
Velsen - Op zondag 20 juni waren er
in ieder geval 28 Velsense kindjes
een klein beetje zenuwachtig. Niet
alleen om hun (zelfgemaakte)
cadeautjes aan hun papa’s te mogen
geven, maar ook omdat zij ’s middags
hun beste beentje voor moesten
zetten tijdens het afzwemmen bij de
Velser Zwem Vereniging (VZV).
Helaas door de coronamaatregelen
weer zonder publiek….Een aantal
kinderen zwommen nu voor de
derde keer af zonder hun familie op
de tribune. Hopelijk is dat in het
nieuwe seizoen wel weer toegestaan.
Dat ze hard geoefend hadden was
duidelijk te zien! Een paar kindjes uit
deze groep had hun A of B gehaald
in mei en mochten nu al op voor een
B of C diploma, wat een prestatie!
De middag verliep erg voorspoedig,

binnen het uur hadden alle kinderen
de verplichte eisen laten zien. Omdat
er anderhalf uur gereserveerd was,
mochten de kindjes nog even van de
duikplank af en/of vrij zwemmen.
Na overleg met juf Lida, die deze
middag de rol van examinator had,
werd duidelijk dat alle kinderen hun
diploma hadden behaald. Ook Tieme,
hij zou voor een certificaat gaan,
maar op het moment suprême ging
hij toch door het gat!!
De kanjers die hun A diploma
behaalden zijn: Feline Oosterhof,
Tessa Junge, Dane Eelsing, Mia
Mastrogiovanni, Jawi Zwaan, Desley
Maks en Noëlle de Man.
De toppers die hun B behaalden zijn:
Vince Evers, Zeinab Daghli, Claire van
Delft, Robin Salentijn, Dahné Ferket,
Giano Agus, Ties Hoogberk, Friso

Zwaan, Defne Kutlu, Nout Kurpershoek, Rivano Mangoetinojo en Tieme
Riepma.
De oppertoppers die hun C
behaalden zijn: Julia Joon, Ruben de
Jong, Mohamed Kurdiah, Omar
Kurdiah, Shirley Gravemaker, Jamilla
Yawson, Silvie Klinge, Shams Altamimi en Fatima Hamadeh.
VZV zag afgelopen “corona”-seizoen
dat er veel kindjes doorzwommen
voor hun C diploma. Vermoedelijk
omdat de andere sporten geen doorgang mochten vinden. De vereniging
hoopt dat deze trend zich voortzet!
Het is zó belangrijk om in ons waterrijke land zwemveilig te kunnen zijn!

Heel belangrijk daarbij is het persoonlijke advies, zoals Jan van Breemen van
TOPslaap Waterbedden uitlegt: ,,De
basis is altijd hetzelfde: een warm,
droog en hygiënisch matras die door
het comfortabele warme water zo
perfect ondersteunt dat nauwelijks te
voelen is waar het lichaam geraakt
wordt. Niet voor niets wordt in de
medische wereld al jaren gebruik
gemaakt van waterbedden bij het
behandelen van chronische pijnklachten en de daarmee samenhangende slaapstoornissen. Door de
gesloten watermatras kunnen geen
stoffen of bacteriën nestelen, ideaal
voor mensen met allergieën of astma.
Maar wellicht is het buitengewone
comfort van een waterbed wel de
meest heilzame factor: het is bewezen
dat men op een waterbed sneller
inslaapt en een diepere slaap bereikt.”
Een watermatras is een gesloten
systeem met een buitenlaag van waterdicht vinyl, waardoor zich geen
condensatievocht in de kern van de
matras kan vormen. Dat betekent:
geen klamme lakens en geen benauwd
gevoel. Naast zeer ontspannend is een
waterbed ook bijzonder hygiënisch
doordat de afneembare tijk eenvoudig
gewassen kan worden en het vinyl
oppervlak van de watermatras makkelijk te reinigen is. Belangrijk is dat de

keuze individueel bepaald wordt, een
enkel- of dubbelmatras, de afwerking,
de maat en de kleurstelling. Voor elk
bed geldt wel dat het binnen een
seconde stabiel is. Nadat de keus
gemaakt is neemt TOPslaap Waterbedden alle werkzaamheden uit
handen.
Zo wordt het bed door eigen mensen
geïnstalleerd en gevuld in huis. Daarna
is er geen omkijken meer naar voor
minimaal de komende twintig jaar, dus
gewoon altijd genieten van een koel
bed in de zomer en een warm bed in
de winter, helemaal naar eigen idee.
Dat TOPslaap Waterbedden al een
goede naam heeft opgebouwd, blijkt
wel uit het feit dat door het hele land
bedden worden geïnstalleerd. Jan van
Breemen: ,,Er zijn kopers, bijvoorbeeld
uit Friesland en Groningen, die er een
‘dagje uit’ van maken, met als hoofddoel een waterbed bij ons aanschaffen.”
Dat kan dinsdag, woensdag en vrijdag
van 09.30 tot 17.30 uur, donderdag tot
20.00 uur en zaterdag van 10.00 tot
17.00 uur. Op maandag is de zaak
gesloten.Topslaap.nl is de grootste
waterbeddenzaak van West-Nederland.
TOPslaap Waterbedden is gevestigd
aan de Provincialeweg 156 in Zaandam
en is telefonisch bereikbaar via
075-6120960 of 075-6414453. www.
topslaap.nl.

Namens VZV een fijne zomer en
houd in of bij het water ALTIJD uw
kind(eren) in de gaten!

Sterk Staaltje lokale samenwerking
Velsen - Vraag je een willekeurig aantal mensen wat ze afgelopen tijd
echt gemist hebben is de kans groot dat veel zeggen: ,,Bier en bitterballen op een terras.’’ Dat is in Velsen niet anders. Maar we zijn hier nogal
eigenwijs en willen altijd wat bijzonders. Dus sloegen Grand Café Staal en
Santpoorts Bier de handen ineen en introduceerden een exclusief biertje
onder de naam Sterk Staaltje dat perfect past bij onze eigen kotterbal.

Van links naar rechts: Koos Ramakers, Erik van der Does, Tim van Zeben, Cor
Varkevisser en Frank van Es werkten samen om een nieuwe dimensie te geven aan
een sterke lokale combinatie. Foto: Ingeborg Baumann

Door Ingeborg Baumann
Afgelopen vrijdag werd het I.P.A bier
met gepaste trots geïntroduceerd bij
Staal. Cor Varkevisser van Staal zegt
quasi nonchalant: ,,We gaan zo even
ons eigen biertje presenteren. Het is
een India Pale Ale en past perfect bij

de rest van onze speciaal bieren.
Sterk Staaltje is laag in alcohol, 4,5 %
en een lekkere doordrinker.’’ Dat zal
wel lukken want het is die vrijdagmiddag verzengend heet vlak
voordat het pikkedonker wordt en de
hel losbreekt. Maar dan heeft
iedereen al een paar biertjes en

kotterballen achter de kiezen en is
volkomen tevreden.
Santpoorts Bier
Koos Ramakers van Santpoorts Bier
maakte het bier dat wordt geserveerd op een bijpassend viltje. De
Sterk Staaltje glazen zijn in de maak
en het flesje is een klein kunstwerkje.
,,We hebben er wél wat van gemaakt
met elkaar’’, zegt Varkevisser. Koos
vertelt wat over de smaak. Voor zover
dat nodig is want het is écht een
goed biertje. ,,Er zit een bittertje in,
een klein zoetje en het is fris en toch
pittig.’’ Het schijnt dat Eric van der
Does, raadslid en de nachtburgemeester van Driehuis, al eerder op
het idee kwam en de uitvoerders bij
elkaar bracht. Mooi op tijd want het
gaat een heerlijke zomer worden.
Kotterbal
En dan die Kotterbal, een echt IJmuidens alternatief voor de aloude
bitterbal en de eerste snack van
Seabites, in samenwerking met Frank
van Van Es Catering. De vulling
bestaat uit een combinatie van grietfilet en Hollandse garnaaltjes en is
verrassend zacht smeuïg van smaak.
Geen overheersende vissmaak maar
nét dat beetje ziltige.
Sterk Staaltje lokale samenwerking
om eigenheid te geven aan een hard
gemiste beleving.

Floris Jan Bovelander zet met zijn foundation hocketprojecten op voor kansarme
kinderen in India. Foto: aangeleverd

Veel scholenteams gaan
hockeyen voor India
Velsen - Op woensdagmiddag 30 juni wordt het allereerste Scholen
Hockey Toernooi voor India gespeeld op de velden van KHC Strawberries.
Al zeven basisscholen uit de gemeente Velsen doen enthousiast mee met
in totaal nu al 14 teams. Meer dan honderdveertig leerlingen hebben zich
opgegeven. Ook is publiek weer welkom bij sportwedstrijden en bij
evenementen, mits op 1,5 meter, en daar wordt ook ruimte aan geboden.
De afgelopen weken organiseerden
Strawberries en de Bovelander Foundation al een aantal hockeyclinics op
de deelnemende scholen en de leerlingen van groepen 7 & 8 ontvingen
het mooie en leerzame magazine
Hockey voor India. Niet alleen wordt
een leuk toernooi voor scholen georganiseerd, ook wordt geld ingezameld
via o.a. sponsoring, via inzameling en
van een loterij. De opbrengst van het
toernooi gaat naar de Bovelander
Foundation, die schoolhockeyprojecten opzet voor kansarme kinderen
in India. Momenteel zamelen de leerlingen hiervoor geld in, dus geef gul.
Samen sporten en spelen is gezond,
leuk en goed voor de ontwikkeling.

Als je daarmee ook nog eens anderen
een steuntje in de rug kunt geven is
het helemaal mooi. Vanuit die
gedachte ontstond bij Rotaryclub
IJmond het plan om een jaarlijkse
serie schoolhockeytoernooien te organiseren en fondsen te werven voor de
Bovelander Foundation. Veel lokale
ondernemers steunen het goede doel
en hebben bijdragen toegezegd. Het
laatste nieuws van het toernooi is te
vinden op https://www.hockeyvoorindia.com/toernooivelsen2021.
De anderhalve meter regel blijft van
kracht. Daarom mogen max. 75
toeschouwers tegelijk langs de lijn
staan.
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In Memoriam Hans Voorting
Santpoort - Na een kort ziekbed is de bekende Santpoorter Hans Voorting op 18 juni in Velserduin op 78-jarige leeftijd overleden. Zijn uitvaart
in besloten kring is morgen, 25 juni. (U kunt het afscheid volgen via
livestream, aanmelden kan via info@pattyduijn.nl)
in de wijde omgeving. Na verloop
van tijd stapt Hans over op het
maken van sportprijzen; vanuit zijn
schuur aan de Voorplaats start hij zijn
nieuwe zaak ‘Voorting Sportprijzen’.
Deze schuur wordt al gauw te klein
waardoor hij naar een winkelpand
aan de Narcissenstraat in zijn dorp
verhuist. Zijn oom, de bekende wielrenner Gerrit Voorting, verricht de
officiële opening. Na een aantal jaren
verhuist Hans met zijn zaak naar de
Celsiusstraat in IJmuiden. Zijn Voorting Sportprijzen is een begrip in de
regio. Zo’n twintig jaar geleden
verhuist de prijzenzaak naar de
Tulpenstraat 19 in Santpoort, waar
Hans dan inmiddels woont.
Hans Voorting in 2007 tijdens een reis
in het buitenland. Hij doet mee aan
een fotowedstrijd van De Hofgeest.
Foto: aangeleverd

Johannes (Hans) Voorting wordt op 6
mei 1943 op de Voorplaats 1 in Santpoort-Dorp geboren. Lager onderwijs volgt Hans op de Adolf van
Nassauschool aan de Burg. Enschedélaan. Daarna gaat hij naar de
Ambachtsschool te IJmuiden; vervolgens roept de dienstplicht. Na die
verplichte onderbreking gaat Hans
met veel plezier als elektricien
werken bij het PEN (Provinciaal Elektriciteitsbedrijf van Noord-Holland).
Zijn ouders overlijden op zeer jonge
leeftijd. Om voor zijn 6-jarige zusje te
kunnen zorgen en te voorkomen dat
zij uit huis geplaatst wordt, vervroegt
Hans zijn huwelijk met Gerda Doezie
uit Haarlem. Het echtpaar gaat in het
ouderlijk huis aan de Voorplaats
wonen en krijgt vier kinderen: Aad,
Petra, Jan en Paul.
Op zeker moment vertrekt Hans bij
het PEN en begint zijn eigen bedrijf
‘De Klussenbus’ met zijn rode VW-bus
wordt hij een bekende verschijning

In zijn werkzaam leven maakt Hans
Voorting zich zeer verdienstelijk voor
allerlei (sport)verenigingen, zoals
Terrasvogels en Harddraverijvereniging Santpoort & Omstreken. Van
beide clubs wordt hij benoemd tot
erelid. Jarenlang organiseert Hans in
november de Sinterklaas intocht in
Santpoort, waar honderden kinderen
veel plezier aan beleven en is hij
enkele jaren voorzitter van de Speeltuin Santpoort. Hans is een échte
mensenmens. Hij heeft oog voor zijn
medemens die het niet zo breed
heeft. Zo brengt hij meerdere malen
op Valentijnsdag bij tientallen
mensen een verrassingspakketje en
ook rond de kerstdagen schenkt hij
met een zelf geschreven gedicht
aandacht aan de mensen.
Straatvoetbaltoernooi
Hans Voorting richt in 1982 het
Straatvoetbaltoernooi op, te spelen
op het Burg. Weertsplantsoen op de
maandag van, dan nog, de Santpoortse Feestweek. Hans doet dat
omdat er op de maandag voor de
jongste jeugd niets georganiseerd
wordt, behalve dan ’s middags de
kermis. Dat het populaire voetbal-

spektakel tot op ‘den huidigen dag’
nog zou bestaan kon Voorting bijna
veertig jaar geleden niet vermoeden.
Jaarlijks doen rond de honderd
kinderen mee en veel vrijwilligers
werpen zich op als scheidsrechter,
coach en spelbegeleider. Sommigen
nemen daar zelfs een dag vrij voor.
Het stenen speelveld wordt altoos
omringd door enthousiaste (groot)
ouders die de jeugd bij tijd en wijle
luidkeels aanmoedigen. Een voetbalteam bestaat uit vier veldspelers, een
keeper en een reserve. De jeugdigen
spelen tien minuten, zonder
veldwissel.
Ter gelegenheid van het 15e toernooi in 1996 speelt een bijzonder
team mee, gevormd door spelers die
bij de eerste editie meespeelden. Zij
kampen tegen oud-spelers van
Telstar en Ajax. Tien jaar later spelen
de kinderen verkleed als Ot en Sien.
Hans Voorting draagt de organisatie
van het straatvoetbal in 2014 over
aan zijn zoon Paul, die over twee jaar
het - vanwege corona uitgestelde –
40e toernooi hoopt te organiseren.
Hans kan het Dorpsfeest Santpoort
niet loslaten. Hij fungeert als speaker
bij de viswedstrijden en op de Jaarmarkt bij ‘Zweefzadel’ tussen de
antieke bromfietsen, solexen, snorbrommers. Vanaf het eerste moment
dat bij het ringrijden er een categorie
voor scootmobielen is, staat Hans elk
jaar weer aan de start met een mooi
uitgedoste scootmobiel waar hij
velen prijzen voor in ontvangst heeft
mogen nemen.
Ziekbed
Ruim tweeënhalve maand geleden
wordt bij Hans Voorting kanker
geconstateerd. Een operatie mag
niet meer baten. Via sociale media
volgt een oproep om kaarten aan
Hans te sturen. Tientallen ziet hij er
binnenkomen en over de meeste
afzenders weet hij wel een anekdote
te vertellen. Een markant Santpoorter is niet meer.
Guus Hartendorf

Nieuw! Gezicht bevriezen tegen rimpels

Lindsay van Eck is de specialist in
metamorfoses, of u nu een bruids
make-up wilt of een gezellige
workshop met vriendinnen.
Foto: aangeleverd

Velserbroek - Heeft u last van een
onderkin, rimpels of lijntjes? Dat is
gauw verleden tijd met het allernieuwste apparaat bij Beauty &
Afslankstudio Velserbroek. Door
middel van bevriezen van deze zones
verdwijnen de rimpels en harde
couturen en ziet u er jaren jonger uit!
Zonder dure crêmes of operaties kunt
u het gewenste effect bereiken. U kunt
nu vrijblijvend langskomen om kennis
te maken en advies te krijgen van deze
nieuwe manier in de strijd tegen ouder
worden.
Iedere dinsdag en vrijdag kun je ook
terecht bij de nieuwe schoonheidssalon in Velserbroek voor gratis
make-up advies. In de salon wordt
gewerkt met de minerale make-up van
Mintenz. Mintenz is een cosmeticamerk met uitsluitend natuurlijke
producten voor alle vrouwen die er
graag mooi en verzorgd uit willen zien.
En die daarvoor make-up en huidverzorgingsproducten willen gebruiken
die goed zijn voor de huid. De mooiste
versie van jezelf, met de minerale
make-up en huidverzorging van
Mintenz. 100% natuurlijk, 100% mooi.
Dierproefvrij.

BIJ DE REDACTIE AAN TAFEL

Geen masker-effect of plamuurlaaggevoel maar een prachtige natuurlijke
gezonde egale teint gedurende de
hele dag. Je merkt niet dat je make-up
draagt.
Lindsay van Eck is schoonheidsspecialiste bij Afslankstudio Velserbroek en
expert in metamorfoses, of u nu een
bruids make-up wilt of een gezellige
workshop met vriendinnen. De workshop wordt gegeven door Lindsay, de
expert in minerale make-up en natuurlijke verzorging. Tijdens de workshop is
er ruim de tijd om vragen te stellen
over de huid of de producten van
Mintenz en gaat u samen een totaal
make-up aanbrengen onder het genot
van een hapje en een drankje. Je
ontdekt welke stappen jij moet zetten
voor de perfecte basis en verzorgde
huid en alle stappen om een perfecte
look te creëren, tips, tricks en meer…
De workshop kost € 27,50 per persoon.
Benieuwd naar de allernieuwste makeup? Kom dan langs bij Beauty &
Afslankstudio Velserbroek aan de
Klompenmakerstraat 7.
Voor meer informatie: 023- 5490556
www.afslankstudiovelserbroek.nl.
(foto: workshop Lindsay Bruid)

Ron Haver aan tafel bij redacteur Arita Immerzeel

Velsen - Aan tafel schuift in deze aflevering Driehuizenaar Ron Haver
aan. Ron heeft een bedrijf, dat BHV-trainingen verzorgt aan
bedrijven, sportclubs en verenigingen. Met zijn bijdrage aan deze
aflevering wil Ron burgers van Velsen enthousiasmeren om zich aan
te melden bij www.hartslagnu.nl. ,,AED’s zijn er genoeg in Velsen en
waar ze hangen is ook duidelijk. Wat nu nog nodig is, zijn meer
burgerhulpverleners, die ze naar de plek brengen waar de AED nodig
is èn ze kunnen gebruiken.”

Hartstilstand? Bel 112, dan komt er een AED
Door Arita Immerzeel
,,BHV staat voor Bedrijfs Hulp Verlening. Mijn bedrijf verzorgt alle voorzieningen voor het eerste kwartier”, vat Ron, die voorheen vele jaren
bij de brandweer werkte, het compact samen. ,,Er zijn voor een ieder,
die dat wil, voor lage kosten trainingen te volgen in reanimatie,
omgaan met AED, brandwonden. Zorgverzekeraars dragen bij in de
kosten, het Rode Kruis Velsen is actief op dit gebied. Het blijft wel te
allen tijde belangrijk om eerst 112 te bellen bij een onwelmelding of
als iemand plots neervalt. De ambulancedienst geeft vervolgens
direct een melding door aan Hartslagnu.nl.
Er is afgelopen jaren gewerkt aan een effectieve werkwijze. Dertig
mensen, die zich aangemeld hebben bij www.hartslagnu.nl en in de
buurt van de patiënt zijn, ontvangen een SMS. Vijftien van hen wordt
gevraagd om direct naar het opgegeven adres te gaan. Eenmaal bij de
reanimatie aangekomen, helpen zij de weg vrij te maken voor de
ambulance of anderszins ondersteuning te bieden. Vijftien anderen
worden per SMS verzocht een AED te gaan halen en naar de plek te
brengen, waar de reanimatie is.” Afgelopen tijd heeft Ron een keer of
zeven een oproep gehad. ,,Eén keer was de ambulance sneller ter
plekke dan ik.
In Driehuis hebben we een korte aanrijtijd van de ambulance. Achter
in IJmuiden of op het strand zou dat wellicht anders kunnen zijn. De
app houdt bij de selectie van dertig mensen, die een SMS gaan
ontvangen, rekening met wie er in de buurt is. Ook worden na zes
personen, die met ‘ja’ reageerden, de resterende negen mensen weer
afgemeld, zodat men elkaar niet in de weg kan lopen.”
AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Het apparaat kan
het hartritme herstellen. Hoe eerder het ingezet wordt, hoe groter de
overlevingskans voor iemand, bij wie het hart plots niet of niet goed
genoeg meer het bloed rondpompt.
,,Beademen is minder belangrijk dan borstcompressie. Overigens
wordt er bij een reanimatie van kinderen tot 12 jaar geen melding via
Hartslagnu.nl doorgegeven. AED’s hangen er in Velsen genoeg, via
Hartslagnu.nl weet je ze te vinden en krijg je de code door, waarmee
je hem kan pakken. Wat nu nodig is, is dat meer mensen een training
gaan volgen en zich als burgerhulpverlener aanmelden. Als de nood
aan de man is, dat je dan de AED durft te pakken en naar het adres
brengt, waar elke seconde telt”, aldus Ron.
,,Bel 112 en er komt een AED. Hoe meer burgerhulpverleners zich via
hartslagnu.nl aanmelden, hoe beter. Doen!” besluit Ron zijn boodschap met een hartenkreet. ,,Dat je de AED weet te vinden, dat je de
code van de kast hebt èn hem durft te pakken en te gebruiken. De
cijfers van geslaagde reanimaties schieten ermee omhoog!”
Meer informatie?
www.hartslagnu.nl

HARTSTILSTAND?

BEL 112

DAN KOMT ER IEMAND MET EEN AED
ERNSTIGE BRANDWONDEN?
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Toekomstplannen Pieter Vermeulen
Museum in voorbereiding
Driehuis - ,,Als natuurmuseum
staan wij voor de uitdaging om in
de spannende omgeving, die
Velsen is, onze rol als ambassadeur
voor de natuur veilig te stellen”.
Aan het woord is museumdirecteur
Paul Aris. Paul vertelt aan de leestafel, omringd door meeuwen,
schelpen en vossen bevlogen over
de stand van zaken omtrent de
toekomst van het Pieter
Vermeulen Museum.
,,Met spannend bedoel ik, dat binnen
de gemeentegrenzen van Velsen
industrie, toerisme en havens met
open verbindingen naar de
Noordzee te vinden zijn. De natuur,
noem het de natuurwaarden, willen
wij in ons museum op een verbindende en inspirerende wijze
toekomstvast veiligstellen. Met
educatie, maar zeer zeker ook weer
met de museale functie van een
vaste expositie.”
Paul is blij dat het museum sinds kort
weer bezocht kan worden. ,,Sinds
2008 zijn wij als museum ondergebracht in dit gebouw aan de Driehuizerkerkweg. Dat is dus alweer voor
het dertiende jaar. In onderhoud
wordt niet veel meer geïnvesteerd en
al die jaren hielden we met kunst-en
vliegwerk ook tijdens de pandemie

natuureducatie in de lucht. Er was er
geen ruimte voor onze andere poot,
de museale functie. Een vaste
tentoonstelling, hoe fijn zou het zijn,
als we dat weer kunnen realiseren.
We zijn enorm blij met het gebouw
van het Apostolisch Genootschap
IJmuiden in Zeewijk als mogelijkheid
om naar toe te verhuizen. Een
prachtig, goed onderhouden
gebouw. Een groot verschil met onze
huidige behuizing, met zijn lekkages
en overstroming na de laatste hevige
regenval.”
Paul is een man, die graag in mogelijkheden denkt. ,,Een grondige voorbereiding van de op handen zijnde
verhuizing naar het pand van het
Apostolische Genootschap in
IJmuiden vroeg om professionele
ondersteuning. Die we hebben
gevonden. Zo kunnen we straks op
adequate wijze fondsen werven en
financiële investeerders informeren
over onze plannen en ambities.
Uiteindelijk is het ook de bedoeling,
om naast een vaste tentoonstelling,
meer bezoekers te trekken en vergaderlocaties te kunnen verhuren. In
werkgroepen werken wij alle thema’s
die van belang zijn uit. Dus dat er een
waterdicht plan komt voor een
gezonde exploitatie van een modern
museum, dat aansluit op de andere

De nieuwe uitstraling van bakkerij Goemans. Afbeelding: aangeleverd
Paul Aris ziet de toekomst van het
PVM positief tegemoet.
Foto: aangeleverd

cultuurhistorische musea, natuur en
natuurparken in Velsen.”
Tot slot heeft Paul een oproep aan
iedereen die een handje wil helpen.
,,Vrijwilligers zijn van harte welkom.
Zowel op bestuurlijk niveau als praktisch gezien is er het komende anderhalf jaar veel werk aan de winkel, om
PVM 2.0, zoals het totale plan van de
verhuizing en bijbehorende metamorfose heet, goed voor te bereiden.”
Handje helpen?
Een e-mail naar info@pietervermeulenmuseum.nl is voldoende.

Bewonersorganisaties overleggen
met staatssecretaris over Tata
Regio - Diverse bewonersorganisaties hebben maandag overleg
gevoerd met demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven en
gedeputeerde Jeroen Olthof van de
provincie Noord-Holland.
Onderwerp van gesprek was de
uitstoot van Tata Steel en de
gevolgen daarvan voor de volksge-

zondheid. De organisaties, waaronder IJmondig en FrisseWind.nu,
eisen dat Tata Steel de kooksfabriek
sluit. Met name die fabriek wordt als
boosdoener voor de vele uitstoot
aangewezen.
De bewindslieden kregen een boekje
aangeboden, waarin 78 van de ruim
3.100 steunbetuigingen zijn gebun-

deld. Volgens de dorpsraad van Wijk
aan Zee wordt de impact van Tata
Steel op de gezondheid onvoldoende meegenomen in de
toekomstplannen van het
staalbedrijf.
De bewoners vinden het de verantwoordelijkheid van de staatssecretaris om nu in te grijpen.

Gloednieuwe winkel Goemans
aan Lange Nieuwstraat 507
IJmuiden - Bakkerij Goemans opent vandaag de gloednieuwe winkel aan
de Lange Nieuwstraat 507. Dat is het hoekpand ter hoogte van de Velserduinweg, met HEMA op de andere hoek. Een fijne ruime winkel, waar het
bakkersbedrijf nog beter de gelegenheid heeft om alle producten mooi
aan het publiek te kunnen laten zien. Met een oppervlakte van 160 vierkante meter is de winkel bijna twee keer zo groot als de vorige.
Die extra oppervlakte bood
voldoende ruimte om zitruimte te
creëren, zodat je er een lekkere kop
koffie kunt drinken, uiteraard
compleet met een heerlijk gebakje of
andere lekkernij. Qua inrichting is
deze winkel geheel vernieuwd ten
opzichte van de vorige vestiging, iets
verderop in de straat. Het nieuwste
concept van Bakkerij Goemans is
toegepast; de zaak heeft hierdoor
een stoere uitstraling gekregen met
veel elementen van staal en hout. De
houten vloer zorgt voor een sfeervol
geheel en nodigt uit om er wat langer
te verblijven en volop te genieten van
iets lekkers. Over parkeerkosten hoef
je intussen niet bezorgd te zijn, want
de ruime parkeergelegenheid achter
de winkels is gratis beschikbaar.
Het is inmiddels bijna twee jaar

geleden dat bakker Ad Ketels besloot
een punt te zetten achter zijn loopbaan en zijn bedrijf verkocht aan
Bakkerij Goemans. Dat leidde ertoe
het bedrijf nu dertien winkels heeft in
Velsen, Haarlem, Beverwijk, Heemskerk, Castricum en Heiloo. Alle
winkels worden beleverd vanuit de
centrale bakkerij in Heemskerk op
bedrijventerrein De Houtwegen.
Naast de vertrouwde topproducten,
zoals het goed scorende 11-granenbrood en de overheerlijke gevulde
koeken, worden daar deze maand
volop oranjetompouces gemaakt.
Ongeacht de verrichtingen van het
Nederlands elftal geldt dat je met
deze tompouces altijd scoort!
Probeer ook eens de overheerlijke
aardbeiensloffen, rijkelijk belegd met
verse Hollandse aardbeien!

10 uur radio kijken bij RTV
Seaport - opening nieuwe studio
Velsen - RTV Seaport - de lokale omroep voor Velsen - opent op zaterdag
26 juni van 10.00 tot 20.00 uur officieel de nieuwe radiostudio met een
live marathonuitzending. Een mooi moment want 1 juli 2021 bestaat de
Velser Omroep Stichting dertig jaar! Tijdens de 10 uur durende uitzending komen tal van gasten langs. Het bijzondere is dat de luisteraar ook
alles via TV kan volgen, want de studio is voorzien van webcams die niets
aan de verbeelding overlaten. Zo kan iedereen die de studio had willen
bezoeken (wat vanwege Corona niet kan), toch alles van A tot Z
meebeleven.

Het was voor zowel de kinderen als de juffen een hele leuke dag! Foto: aangeleverd

Juffendag op OBS De Pionier
Velserbroek - Juffendag! Op OBS De
Pionier hebben ze dit jaar een hele
leuke verrassing op juffendag geregeld. Na het uitpakken van alle
mooie cadeaus en het doen van
leuke spelletjes in de klas, zoals lollies

happen, tafelspelletjes en bingo,
wachtte er een leuke activiteit
buiten. Ondanks dat veel feestelijke
aangelegenheden de laatste tijd
geen doorgang konden hebben,
hadden de kinderen toch een klein

feestje. Buiten stonden een enorm
groot springkussen en een stormbaan, waar de kinderen zich heerlijk
op uit hebben kunnen leven. Kortom,
zowel voor de juffen als de kinderen
een heerlijke dag!

Het muzikale programma start om
10.00 uur met de bekende lokale DJ
van weleer Bob Evers. Hij blikt terug
naar het verleden en verwelkomt na
11.00 uur muzikant Thijs Huijbens
die een aantal nummers live
uitvoert.
Om even na 12.00 uur opent een
wereldberoemde Velsenaar als
Mystery Guest officieel de radiostudio. Vervolgens is wethouder
Jeroen Verwoort te gast van 13.00
tot 14.00 uur voor een live interview.
Hij zal onder andere vragen beantwoorden over het belang van de
lokale omroep- zeker in het jaar
voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen - en toelichten waarom
de gemeenteraad in Velsen vorig jaar
heeft ingestemd met het verstrekken
van een éénmalige subsidie om de
investering in de radioapparatuur

mede mogelijk te maken.
In de middag die volgt, presenteren
gastpresentatoren Ruud Porck, Steef
Hammerstein, Jacob Bron en Ineke
van der Geest ieder een uur met
gasten die zij zelf hebben aangedragen. Uiteraard omlijst met gangbare muziek. De laatste twee uur van
18.00 tot 20.00 uur verzorgen RTV
Seaport DJ’s afwisselend de muziek
en is er aandacht voor de vrijwilligers
die de lokale omroep inhoud geven.
Het programma is te beluisteren via
de radiofrequenties: Ether 107,8 FM,
Kabel 89,0 MHz Ziggo: 912 KPN:
1190 en te zien op Televisie Ziggo:
kanaal 37 en KPN: kanaal 1490.
Behalve via de radio en de tv is het
programma voor iedereen buiten de
regio te volgen via een webcam op
de website www.rtvseaport.nl
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Twee graafmachines in de
brand in Spaarnwoude
Velsen-Zuid - De brandweer heeft vorige week donderdag in alle vroegte
twee graafmachines moeten blussen die in recreatiegebied Spaarnwoude in
de brand stonden. De brandende voertuigen aan de Oostbroekerweg werden
even voor vijf uur ontdekt waarop direct de brandweer werd gealarmeerd.
Omdat beide voertuigen zo’n 50 meter uit elkaar stonden, vooral de cabine
brandde en er een raam van was ingeslagen gaat de politie ervan uit dat
beide voertuigen in brand zijn gestoken. Het vuur is geblust, maar de schade
is groot. De politie heeft de zaak in onderzoek. Foto: Michel van Bergen

Jan en Annie de Vries zijn al 60 jaar gelukkig met elkaar. Foto: aangeleverd

First Date levert zestig jaar liefde op
IJmuiden - Annie de Vries kijkt graag naar het programma First Dates
waarin een restaurant vol zit met singles op hun eerste afspraak. Háár
eerste afspraak met Jan werd een succes dat een mooi huwelijk, lieve
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen opleverde. Een huwelijk
dat 29 juni aanstaande al 60 jaar duurt. Op de vraag ‘wat zouden jullie
over willen doen?’ antwoorden beiden: ,,We zouden alles precies zo
willen overdoen. We hebben het fijn gehad en zijn nóg best tevreden.’’
Door Ingeborg Baumann
Annie doet open in een gezellig
zomeroutfitje en je ziet ondanks de
86 jaar nog steeds een knappe dame.
Verzorgd en lief. Ook aan de 88jarige Jan de Vries zie je dat het een
mooie vent was en is. De foto van de
twee dochters en vier kleindochters
laat zes bloedmooie meiden zien. De
genen zijn prima doorgegeven. Jan
en Annie de Vries, Hollandser kan
niet. Wat het meest opvalt is dat het
positieve en tevreden mensen zijn.
Ze vertellen over fietstochten en
uitstapjes en genieten daar nóg van.
Annie wilde niet te jong verkering
want: ,,Ik hield van leuk weggaan.’’
Tegen charmeur Jan was ze niet
bestand:,, Een lange donkere knul
met mooie bruine ogen.’’
Dansgelegenheid
Annie vertelt: ,,Het is niet van deze
tijd he? Maar zo ging dat vroeger. We
hebben elkaar ontmoet in een dansgelegenheid in Castricum.’’ Jan weet
nog precies de naam: ,,Eggers heette
dat daar. Ik dacht meteen: ‘Dat is een
meissie voor mij.’’ Hij maakte een deal
met een kameraad om met z’n vieren
uit te gaan. Annie: ,,De volgende
afspraak was op een zondag. Jij ging
naar voetbal en wilde daarna pas
afspreken. Ik zei: ‘Voetbal is leuk! Ik
ga met je mee.’ Na twee jaar verkering trouwde het stel. ,,We zijn katholiek dus het was in de kerk en alles. Ik

had een mooie jurk aan maar kan
alleen de trouwfoto even niet
vinden. De jurk was halflang en later
heeft mijn schoonzus hem nog
gedragen.’’
Dochters
Annie: ,,Anja kwam al gauw en later
Marjolein. Ik werkte voor mijn
trouwen in de buurtwinkel maar Jan
zei: ‘Ik kan het wel voor jou verdienen
ook hoor’. Zo ging dat vroeger. Ik ben
wel altijd bezig gebleven, heb ook
heel veel opgepast.’’ Jan werkte in de
metaalsector in Haarlem. Hij begon
in een machinefabriek maar:,, Toen
kwamen de jongens terug uit Indië
en die moesten ook weer aan het
werk.’’ Op zijn zestigste kon Jan met
vervroegd pensioen maar werkte wel
nog een dag in de week door. Nu is
hij al zo lang thuis dat hij zich wel
eens afvraagt of hij wel ooit heeft
gewerkt.
Uitjes
Als rode draad loopt door het
gesprek hoe gek ze allebei zijn op
uitjes. Eerst iedere zondag samen op
de scooter en later met de auto en
de fiets achterop. ,,Dan zei ik:,, Annie,
jij doet de binnenboel en ik doe de
boodschappen en dan gingen we ‘s
middags lekker weg.’’ Het was een
sportief stel. Maar de leukste herinnering van allebei is toch de
geboorte van de dochters. ,,Het
waren zulke leuke en lieve kindjes.

Nog hoor, ik heb heel erg lieve
kinderen en kleinkinderen. Ik hoopte
dat ik lieve baby’s zou krijgen en was
zo blij! Allebei zijn ze anders en
allebei zijn ze lief.’’ En de nare dingen:
,,Ja het overlijden van onze ouders
maar daar moet ieder mens doorheen. En we missen de buurtjes die
inmiddels allemaal overleden zijn en
met wie fijn contact hadden.’’
Spijt
,,Ergens spijt van? Eigenlijk niet. Heb
jij ergens spijt van Jan? Nou ja,
achteraf hadden we misschien
moeten verhuizen naar een huis
zonder trap en zonder tuin.’’ En Jan
zegt: ,,Het gaat me aan het hart dat
ik niets meer kan. We gingen vaak
hele dagen toeren en met de meisjes
hebben we elk pretpark en speeltuin
in de verre regio wel bezocht. Weet
je nog dat Anja tussen ons in op de
scooter zat? Dat kon toen nog
gewoon.’’ Annie vertelt nog van de
moeilijke geboorte van Marjolein en
de narigheid van haar moeder die
‘suiker’ had. ,,Maar echte vreselijke
ellende hebben we nooit gekend.
Nooit geen slechte tijden.’’
Een ander
Hoe je het ook bekijkt, het zijn en
waren mooie mensen. Maar op de
vraag of een van hen wel eens twijfelde of het gras ergens anders niet
groener zou zijn: ,,We hadden echt
wel sjans maar daar gingen we niet
op in. Geen behoefte aan. We zijn
allebei nog nooit met een ander
geweest, we zijn heel degelijk.’’ En:
,,Het komt allemaal weer boven nu.
Het is me allemaal wat.’’ Maar wat er
bovenkomt is allemaal leuk en
gelukkig en positief. Zestig jaar
herinneringen met elkaar. Prachtig!

De Roze Salon gaat weer open
Driehuis - De Roze Salon is onderdeel van de organisatie COC Kennemerland, een organisatie die opkomt
voor de belangen van de LHBTIGemeente. Eén keer in de maand
komen ze bij elkaar voor een gezellig
samenzijn met een hapje en een

drankje. Iedereen die zich aangesproken voelt, die uit deze regio
komt en die behoefte heeft aan wat
aandacht is welkom.
Meestal valt de meeting op een
donderdag van 17 uur tot wanneer
iedereen weer weggaat en spreekt

men af bij café Middeloo in Driehuis.
Wil je je van tevoren opgeven of heb
je vragen, bel met organisator Harry,
tel. 06-15630092.
De eerstvolgende bijeenkomst is op
donderdag 1 juli.

Er zullen drie overvaarten met een nog gelimiteerd aantal bezoekers plaatsvinden.
Foto: Arita Immerzeel

Zondag 4 juli herstart
publieksdagen Forteiland
IJmuiden - Zondag 4 juli is het
Forteiland weer opengesteld voor
bezoekers. Zestien maanden lang
was Forteiland IJmuiden, onderdeel
van de Stelling van Amsterdam,
gesloten door de pandemie. Door de
huidige versoepelingen kan er weer
een aanvang gemaakt worden met
het ontvangen van bezoekers. Dit
blije nieuws klinkt voor de vele vrijwilligers van Vereniging Forteiland
IJmuiden als muziek in de oren. Zij
staan te trappelen om hun geliefde
eiland weer op te gaan en bezoekers
te vertellen over de geschiedenis en
over alle sporen, die op het vier
hectare grote eiland nog zichtbaar
zijn.
Er zullen drie overvaarten met een
nog gelimiteerd aantal bezoekers
plaatsvinden, verzorgd door de M.S.
Koningin Emma, het motorschip van
de eerste IJmuidense Rondvaartmaatschappij. Door beperkende
maatregelen zal er een maximaal
aantal bezoekers op het eiland
toegelaten worden, zodat er
voldoende afstand gehouden kan
worden.
In het fort zelf zullen de vrijwilligers
een eenvoudige catering van koffie,
thee en water verzorgen. Een eigen
lunchpakketje of snack meenemen is

dus aan te raden. Ook zullen er op
een tiental strategische plekken
gidsen staan, die het een en het
ander vertellen, aan wie dat wil. Zij
beantwoorden de vragen, die
oprijzen. Zij weten ook boeiende
anekdotes door te geven, over wie in
het fort woonde en werkte sinds
1888. Er kan vrij worden rondgelopen, men kan op informatieborden
veel informatie vinden en ook op
internet staat veel informatie. Voor
mensen die slecht ter been zijn, is
Forteiland helaas geen aanrader. Er
zijn drie verdiepingen en geen lift. En
op het terrein om het fort heen,
vragen bunkers, hoogteverschillen
en zandpaden om goed schoeisel.
Omdat Forteiland tussen de pieren in
zee ligt, is het er koeler en winderiger
dan aan wal. Met de kleding is het
een aanrader om daar rekening mee
te houden.
Meer informatie?
Kaartverkoop online via www.ijmuidenserondvaart.nl.
Tarief: € 14,50 p.p. (max. 4 kinderen
tot 6 jaar gratis)
Vertrektijden: 10.45 uur / 12.45 uur /
15.10 uur.
Retourtijd naar keuze: 13.00 uur /
15.15 uur / 17.25 uur.
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Oppeppertjes voor Santpoortse ondernemers (deel 7)
Santpoort - John Oosterhuis publiceert op Facebook een serie foto’s van Santpoortse ondernemers onder de titel Oppeppertjes. Behalve dat deze ondernemers het inderdaad zwaar hebben of hebben
gehad en zeer zeker een hart onder de riem kunnen gebruiken zijn het ook prachtige, creatieve foto’s die de mens achter de ondernemer laat zien. Tekst: Ingeborg Baumann

Frans Freijser

Olaf Booy

Sander Toen

Frans Freijser is schoenmaker en verkoopt ook lederwaren en
aanverwante artikelen. En dat al heel wat jaartjes, de meeste
mensen weten niet beter dan dat hij in de Hoofdstraat zit. Dat
klopt dan ook wel want:,,Het ambacht van schoenmaken heeft mij
al vroeg gegrepen, het begon al rond mijn 14de jaar. En wel bij
mijn oom in de schoenmakerij in Bloemendaal. Heel langzaamaan
erin gerold.’’ Wat later ging Frans naar de schoenmakersopleiding
in Brabant en haalde daar fluitend de vakdiploma’s. ,,Ik vond en
vind het nog steeds heerlijk om met mijn handen te werken en
met behulp van machines en kwaliteitsmaterialen weer een mooie
reparatie uit te voeren. Werken met leer verveelt nooit. Het is het
product aftasten en voor een tevreden klant zorgen. Dat maakt
mijn beroep zo leuk, een beroep waarin ik mezelf volledig kan
ontplooien.’’

,,Het vak opticien heeft álles’’, zegt Olaf Booy van Booy Optiek in
de Santpoortse Hoofdstraat. ,,Ik ga nog steeds elke dag met een
glimlach naar mijn werk. Bij Booy Optiek is een groot assortiment
brillen, kinderbrillen en zonnebrillen te vinden. Inderdaad voor
alle leeftijden en variërend van klassiek tot hartstikke trendy. Wat
nooit varieert is het professionele advies en de aanpak van Olaf.
Voordat je het kunt bedenken heeft hij al een oplossing. Bent u
op zoek naar een nieuwe bril of zonnebril? Dan bent u bij Booy
Optiek in Santpoort-Noord aan het juiste adres. Ook over
contactlenzen kan hij je alles vertellen. En samen oefenen als het
moet. Olaf neemt zijn vak heel serieus en rondde in 2003 zijn
hbo-opleiding optometrist af. Dat is dus heel, heel veel ervaring
maar toch altijd met die frisse blik. Die toewijding wordt
gewaardeerd.

Een van de dingen die Sander Toen van viswinkel en lunchroom
Santpoort aan Zee nooit zal vervelen is het praten over eten. ,,Vis
is elke dag anders’’, zegt hij. ,,Mijn werk is gevarieerd, we hebben
elke week andere producten uit zee in de toonbank en we
hebben leuke en enthousiaste klanten. Het geeft voldoening om
mensen iets bij te brengen over eten. Bij elke vis hebben we een
simpel, smakelijk bereidingsadvies.’’ De vitrine toont iedere dag
weer een rijk en zeer smakelijk uitgestald assortiment van dagelijks vers aangevoerde vis en schaal- en schelpdieren. Ook de
duurzaamheid wordt in de gaten gehouden: ,,We verkopen veel
MCS vis. Zoals forel, Moules de Bouchots, oesters, tong, zalm,
tarbot, zeebaars en schol. Santpoort aan Zee maakt het je makkelijk en staat bekend om de prachtige opmaak van de schotels en
de smakelijke bereidingen van hun verse vis.

Geen Kermis in Santpoort
Vervolg voorpaginaverhaal
Santpoort - Voorzitter Bas Kuntz van
Harddraverijvereniging Santpoort
reageert met grote teleurstelling op
het besluit van de burgemeester om
de kermis dit jaar niet door te laten
gaan. ,,Naar onze mening is het een
gemiste kans om nu al een streep te
zetten door de organisatie van een
kermis in Santpoort die zelfs met de
1,5 meter maatregel prima door ons
veilig is te organiseren. Het lijkt erop
dat geen enkele gemeente in de
regio als eerste een kermis wil
toestaan, omdat de eerste kermis
naar verwachting veel publiek zal
trekken. Door deze houding zijn met
name de kermisexploitanten langer
dan noodzakelijk de dupe van de
coronamaatregelen, terwijl andere
doorstroom-locaties al lang open
zijn. Die cirkel moet een keer worden
doorbroken! Er liggen niet voor niets
maatregelen waarmee elders is
aangetoond een kermis in coronatijd
veilig is te organiseren.”
Liever iets dan niets
De Harddraverij Vereniging heeft de
hoop nu gevestigd op een vergunning die het mogelijk maakt zonder
kermis toch nog een aangepast
programma te organiseren, zodat de
inwoners wel ervaren dat de eerste
week van augustus een bijzondere
week in Santpoort blijft. Kuntz: ,,Met
het bestuur hebben wij gekeken wat
er wél kan doorgaan zonder de
veiligheid van de deelnemers
onnodig in gevaar te brengen. Van
alle ruim 40 evenementen hebben
wij een risicoanalyse gemaakt. Op

hoofdlijnen heb je het dan over het
onderscheid tussen de grote publieksevenementen met een grote aanzuigende werking en de evenementen
die specifiek voor de deelnemers
zijn.”
,,Vervolgens hebben wij, voor de
evenementen waarvan wij als
bestuur achten die veilig door te
kunnen laten gaan, contact gezocht
met de vrijwilligers om hen te vragen
of zij dit ook nog kunnen en willen
organiseren. Vakanties zijn immers al
gepland. En of het überhaupt nog
mogelijk is gezien de benodigde
voorbereidingstijden.”
De derde afweging die het bestuur
heeft gemaakt is het financiële risico
dat de vereniging loopt. Kuntz: ,,Als
vrijwilligersorganisatie hebben wij –
in tegenstelling tot de professionele
evenementenorganisaties – niet de
garantie om 80 procent van onze
kosten op de overheid te verhalen als
het evenement door corona-maatregelen niet kan doorgaan.”
Kortebaan
De Harddraverij Vereniging meent
dat Santpoort - als bakermat van de
Kortebaandraverij – ook in 2021
recht heeft op een draverij. Daarom
is een creatieve oplossing gevonden
om de kortebaan van Santpoort toch
door te laten gaan. Weliswaar niet in
de gezellige Hoofdstraat, maar op
een lange baan. Op dit moment
wordt samen met RTV Seaport overlegd om die wedstrijd live uit te gaan
zenden, zodat iedereen de wedstrijd
met vrienden kan volgen vanuit zijn
eigen omgeving. Midden in het dorp
worden de kassa’s van de totalisator

neergezet, zodat iedereen die niet
via internet wil inzetten, toch op de
vertrouwde manier kan gokken.
Als het aan de Harddraverij Vereniging ligt, zal er gedurende de week
verder bijna elke dag een deelnemersevenement op de agenda staan (zie
overzicht) om het Dorpsfeest-gevoel
onder de huidige omstandigheden
toch met elkaar te kunnen beleven.
Behalve de Rijtuigendag, worden alle
paardenevenementen geschrapt.
Daarvoor in de plaats komt een
puzzeltocht voor ruiter en paard.
Onderstaand programmaoverzicht is
vandaag de dag het meest realistische scenario waarvan de Harddraverij Vereniging verwacht dat dit een
goede kans maakt op een vergunning. Mocht hier goedkeuring voor
komen, dan zal het definitieve
programma zo snel mogelijk worden
gecommuniceerd.
Zaterdag 31 juli: Rijtuigendag zonder
publiekspresentatie en sherrystop;
wandeltocht.
Zondag 1 augustus: Footgolf zonder
massale prijsuitreiking.
Maandag 2 augustus: Jeu de Boules.
Dinsdag 3 augustus: Ringsteken op
de fiets voor kinderen en Santpoort
mediteert in Naaldkerk.
Woensdag 4 augustus Kinderloop 7
van Santpoort.
Donderdag 5 augustus: Kortebaan
Santpoort, verreden op een lange
baan met live uitzending in
Gemeente Velsen op RTV Seaport.
Vrijdag 6 augustus: Puzzeltocht voor
ruiter en paard door het dorp en
Skatepop.

Met de Vang5-campagne roept Sportvisserij Nederland alle sportvissers op om elke
keer als ze gaan vissen ook wat zwerfvuil op te ruimen. Foto: aangeleverd

Sportvissers gaan vuil
opruimen op de Zuidpier
IJmuiden - Sportvissers gaan onder het motto Vang 5 vrijwillig zwerfvuil
op de Zuidpier in IJmuiden opruimen op vrijdag 25 juni vanaf 19.00 uur.
Gewapend met vuilniszakken en vuilgrijpers én met 1,5 meter afstand
gaan sportvissers weer veel rotzooi van de pieren opruimen. Afval dat
niet alleen door sportvissers wordt achtergelaten, maar zeker ook door
recreanten, dagjesmensen en afval dat van schepen komt.
Vang5
Met de Vang5-campagne roept
Sportvisserij Nederland alle sportvissers op om elke keer dat sportvissers
gaan vissen rond hun stek vijf stuks
afval mee te nemen óf vijf minuten
afval op te ruimen.
Door voortaan standaard wat zwerfvuil mee te nemen tijdens of na het
vissen, maken en houden we samen
de waterkant schoon. Sportvisserij
Nederland doet met Vang5 een
beroep op alle sportvissers en neemt
het opruimen ook mee in al haar
éigen activiteiten van viswedstrijden
tot jeugdvisevenementen.

Stichting Nederland Schoon, de
belangrijkste partner van de Vang5campagne en faciliteert de toolkit
met schoonmaakmaterialen die
sportvissers kunnen bestellen via
www.vang5.nl.
Deze opruimactie op zaterdag 25
juni is een samenwerking tussen
IJmuider Zuidpier Zeevis Vereniging
(IJZVV), Sportvisserij Nederland en
Sportvisserij MidWest Nederland en
met medewerking van de Gemeente
Velsen. Wil je helpen opruimen? Bel
of WhatsApp dan even naar 0251318882 of stuur een mail naar info@
smwn.nl.
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Laatste concerten voor de
zomerstop in ‘t Mosterdzaadje
klinken wel dezelfde klachten over
de perverse wereld, de hebzucht
van mensen en onbetrouwbaarheid
van machthebbers. Terwijl het satirische dierenverhaal de maatschappij
spiegelt, vertellen de liederen het
menselijke en persoonlijke verhaal,
beschouwend of ronduit hilarisch.
Een klankschap van het Vlaamse en
Nederlandse gebied omstreeks
1400 klinkt om de liederen heen als
het muzikale decor voor Reynaerts
historie. Het Brugse Gruuthusehandschrift geeft een fantastisch
inzicht in de toenmalige
maatschappij.
Ensemble Aventure is gespecialiseerd in Middeleeuwse muziek. Foto: aangeleverd

Santpoort - Voor de zomerstop
staan nog twee concerten gepland
in ‘t Mosterdzaadje.
Reynaert die zal Reynaert blijven
Middeleeuwse muziek, daar is het
ensemble Aventure in gespecialiseerd. Op vrijdag 2 juli om 20.00 uur
is Aventure in ‘t Mosterdzaadje met

het 15e eeuwse muziekverhaal over
Reynaert de Vos.
De leden van het ensemble zijn:
Christopher Kale -zang/verteller en
de blokfluitisten Marco Magalhães,
Fumitaka Saito en Ita Hijmans.
Het Reynaert-verhaal (ca.1417) zelf
is niet op muziek gezet, maar in
vroeg vijftiende-eeuwse liederen

Het Frank Bridge Pianokwartet sluit het seizoen af. Foto: aangeleverd

Slotconcert
Het seizoen wordt op zondag 4 juli
om 15.00 uur afgesloten met een
prachtig romantisch programma
met muziek uit Duitsland en Tsjechië uit het eind van de 19e eeuw.
Antonin Dvořák – Pianokwartet op.
23 nr. 1 in D-groot (1875) en Johannnes Brahms – Pianokwartet op. 60
nr. 3 in c-klein (1855-75) Het heftige
derde pianokwartet van Brahms in
combineert goed met het prachtige,
eerste pianokwartet van Dvořák.
Het Frank Bridge Pianokwartet
bestaat uit Jacob Plooij – viool,
Örzse Adam – altviool, Florien
Hamer – cello en Hans van Beelen
– piano.
Brahms’ derde en laatste pianokwartet wordt ook wel het Werther
Quartet genoemd naar Goethe’s
‘Lijden van de jonge Werther’. In het
eerste deel de verwerking van Schumann’s Clara thema, daarmee
verwijst hij naar de levenslange
vriendschap die Brahms met Clara
Schumann had..
Het Frank Bridge Pianokwartet
speelt sinds 2018 samen. De vier
bevriende en ervaren internationaal
actieve musici delen een grote
liefde voor het
pianokwartetrepertoire.
Reserveren: penningmeester@
mosterdzaadje.nl of www.mosterdzaadje.nl.

Eerste weekend Ruïne Bewoond
Santpoort - Zaterdag 26 en zondag
27 juni is de Ruïne van Brederode
weer bewoond met in de hoofdrol
onze laatste kasteelvrouwe Yolande
de Lalaing. Middeleeuwers bevolken
het kasteel en ook kun je de prachtige Playmobiltentoonstelling ‘Strijd
om Holland’ bekijken met de leuke
speurtocht voor jong en oud. In de
Playmobiltentoonstelling kun je
onder andere zien dat het Duitse
huurlingenleger langs Kasteel
Brederode van Yolande de Lalaing
kwam. Ze kregen losgeld van
Yolande en haar kastelein, maar
daarna plunderden ze toch haar
kasteel. Zo werd het kasteel een
ruïne.
Ga met ons mee terug in de tijd en
kom meer te weten over het middeleeuwse leven en wapens. Word
hofdame van onze kasteelvrouwe
om haar gezelschap te houden of
ridder om haar te beschermen. Krijg
een gouden munt van de kastelein
als beloning! Wie nog meer wil weten
over onze laatste kasteelvrouwe is
van harte welkom bij de lezing op
donderdag 1 juli om 19.30 uur op de

Kom dus genieten van deze motorische hoogstandjes. Foto: aangeleverd

Motorendraaimiddag in
IJmuider Zee- en Havenmuseum
IJmuiden - Op zaterdag 26 juni van
13.00 tot 17.00 uur draaien de
motoren in de motorenhal weer voor
publiek. De machinisten van de motorenhal hebben de afgelopen maanden
gezorgd dat de motoren in goede
staat zijn gebleven en de motoren zijn
regelmatig opgestart, want rust roest.
In de motorenhal staan diverse oude
motoren van o.a. Brons, Kromhout,
Industrie en Bolnes opgesteld.
Leuk om te combineren met een
bezoek aan de tentoonstelling ‘Naar

Zee’ van Fred Boom, ‘IJmuiden in Klare
Lijn’, van Eric Coolen of ‘Ongepolijst’
van Ymkje Veenstra.
Reserveer via de website vooraf een
tijdslot. Het museum is tot 1 juli
geopend op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag en in de maanden juli
en augustus van woensdag- t/m
zondagmiddag van 13.00 tot 17.00
uur. De museumkaart is geldig.
Zie voor meer informatie en reserveren van een tijdslot www.zeehavenmuseum.nl.

Vossenjacht in Velserbroek
Velserbroek - Stichting Welzijn
Velsen organiseert tal van leuke activiteiten rond de zomervakantie voor
de jeugd in Velsen. Zo organiseert
het jongerenwerk van Stichting
Welzijn Velsen op 3 juli een vossenjacht in Velserbroek. De jeugd van 9
t/m 12 jaar kan zich hiervoor
opgeven via brewster@welzijnvelsen.
nl. De vossenjacht wordt begeleid
door de vrijwilligers van de Hutten-

bouw Velserbroek. Deelnemers
kunnen zich zaterdag 3 juli melden
bij de natuurspeeltuin aan de Grote
Buitendijk. De activiteit begint om
13.00 en is gratis. Geef je snel op,
want er zijn maar een beperkt aantal
plaatsen.
Voor meer informatie kan er contact
opgenomen worden met John-Lee
Brewster, Brewster@welzijnvelsen.nl.

Informatiepunt Digitale
Overheid in Bibliotheek Velsen
Velsen - Wellicht heeft u de tv- en
radiospotjes al gezien over het Informatiepunt Digitale Overheid. In bijna
iedere bibliotheek is of komt dit
informatiepunt.
Men kan hier terecht als je vragen
hebt over de digitale overheid.
Bijvoorbeeld vragen over zaken zoals
huur- en zorgtoeslag, belasting, rijbewijs, (verkeers)boetes, pensioen en
uitkering.
Ook in Bibliotheek Velsen komt dit

informatiepunt over de digitale overheid. Vanaf eind augustus. Men kan
op dinsdagochtend in Velserbroek
terecht en op woensdagavond en
donderdagmiddag in IJmuiden. Daar
helpen ze u met het vinden van
informatie op internet of verwijzen
ze door naar de juiste organisaties.
Voor de opening en de openingstijden (eind augustus) kijk op de
website: www.bibliotheekvelsen.nl.

Extreem veel bouwaanvragen
in de gemeente Velsen

Word jij de ridder die Vrouwe Yolande beschermt? Foto: Kees Sikkes

Ruïne. Carla van den Berg-Brantjes onze veelgeprezen Vrouwe Yolande
de Lalaing - geeft dan als Yolande
een historische lezing over haar
leven.

Reserveer je tickets via de website
ruinevanbrederode.nl. Met dank aan
de gemeente Velsen en het Kickstart
Cultuurfonds voor het mede mogelijk maken.

Velsen - Inwoners van Velsen blijken
de coronacrisis massaal te hebben
aangegrepen om thuis te gaan
klussen. Het aantal aanvragen voor
het verstrekken van een omgevingsvergunning is in een jaar tijd met
bijna een derde gestegen. Daar komt
nog bij dat er in dezelfde periode ook
nog eens twintig procent meer zogenoemde principe-aanvragen werden
ingediend. Dat zijn er veel meer dan
de gemeente kan verwerken.
Daarom is besloten om de flitsver-

gunning voor het plaatsen van een
dakkapel voorlopig niet meer te
verstrekken. Eén van de voorwaarden
van deze vergunning is namelijk dat
de gemeente die binnen twee dagen
moet beoordelen en dat lukt door
het grote aantal aanvragen niet
meer. Bovendien bleek in de praktijk
dat voor het grootste deel van de
aanvragen een flitsvergunning helemaal niet van toepassing was. De
maatregel geldt in elk geval tot 1
september.

gebit
op de rit

Mevrouw de Bruijn en haar
‘moordgriet’ Dominique

Voor een optimaal gebit
ga je naar een tandprotheticus

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

dien mogelijk) binnen één uur gereed.

Fred van der Linde
Planetenweg 14, 1973 BG IJmuiden
0255-520035
Parklaan 88, 2011 KZ Haarlem
023-5321972
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Wim van Hooff
Molenwerfslaan 50, 2103 TD Heemstede
023-5293295
Rustenburgerlaan 4, 2012 AN Haarlem
023-5422400, www.tpvanhooff.nl
weekendreparatie: 06-1777 6777
VivianVoor
Hendrix
een optimaal gebit
ga je naar
een2022
tandprotheticus
Rijksstraatweg
236,
DJ Haarlem
023-5332433, www.tpphendrix.nl
info@tpphendrix.nl
Gediplomeerde tandprothetici maken een
gebitsprothese zelf in nauw overleg met u,
waardoor tandvorm, kleur en zetting worden
afgestemd op uw wensen. Stap eens binnen
voor advies, een prijsopgave of verandering.
Ook voor het aanmeten en vervaardigen
van kunstgebitten op implantaten, overkappingsprothesen en gedeeltelijke prothesen
(zogenaamde frameprothesen) kunt u direct
bij de tandprotheticus terecht. Reparaties (in-

dien mogelijk) binnen één uur gereed.

Rustenburgerlaan 4, 2012 AN Haarlem
023-5422400, www.tpvanhooff.nl
weekendreparatie: 06-1777 6777
Vivian Hendrix
Rijksstraatweg 236, 2022 DJ Haarlem
023-5332433, www.tpphendrix.nl
info@tpphendrix.nl
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laatste nieuws
van de Pluswijzer
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Wim van Hooff
Molenwerfslaan 50, 2103 TD Heemstede
023-5293295

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

Dankzij Boek aan Huis krijgt mevrouw de Bruijn iedere drie weken nieuwe boeken.
Foto: aangeleverd

Parklaan 88, 2011 KZ Haarlem
023-5321972

Lid van de Organisatie

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

HoorCare

Fred van der Linde
Planetenweg 14, 1973 BG IJmuiden
0255-520035

Lid van de Organisatie
van Nederlandse
Tandprothetici

Velsen - Mevrouw de Bruijn is 93 jaar
en gek op lezen. Ze is al heel lang
lid van de bibliotheek en haalde om
de 2 weken boeken. Toen het lopen
wat moeilijker werd heeft haar zus
Riet, die ook lid is, gevraagd of ze
kon overstappen op Boek aan Huis.
Vrijwilliger Dominique komt nu elke
drie weken met nieuwe boeken bij
mevrouw de Bruijn.
,,Dominique is een moordgriet! We kletsen heel wat af, over de boeken en over
vroeger, zo ben je je zegje kwijt”, vertelt
mevrouw de Bruijn. ,,Moord en doodslag dat vind ik het mooiste. Ik denk

dan: jij hebt het gedaan maar meestal
zit ik ernaast. Soms is het zo spannend,
dan kan ik het bijna niet wegleggen.’’
Mevrouw de Bruijn is ook gek op haar
hondje Puck: ,,Hij kan niet praten maar
hij begrijpt alles.” Ze woont al 70 jaar
in hetzelfde huis en ze doet alles zelf.
Ze voelt zich niet oud en vindt haar leven mooi. ,,M’n koppie is nog goed”,
zegt ze.
Wilt u meer weten over Boek aan huis?
Of wilt u als vrijwilliger aan de slag? Kijk
dan op www.bibliotheekvelsen.nl of bel
0255 525353 voor meer informatie.

_

“Nieuw hoortoestel? Wie jarig is trakteert!”
HoorCare bestaat 10 jaar en dat vieren we! U krijgt 25% korting op de beste hoortoestellen van 2 merken. Dus bel nu en maak een afspraak.

Hoor|Care
Onze winkels zijn open om u te helpen!
Dinsdag tot en met vrijdag geopend.
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Het transport van de gerepareerde pomp leverde leuke plaatjes van enkele ‘toys for boys’ op! Foto: Erik Baalbergen

Pompenwissel kan leiden tot verkeers-oponthoud
IJmuiden - Sinds vorige week is pomp 5 van het Gemaal IJmuiden weer
inzetbaar voor afvoer van water via het Noordzeekanaal richting zee. Het
afgelopen jaar was pomp 5 buiten gebruik vanwege een beschadigde
rotor, een onderdeel van het draaiende deel van de elektromotor. Rijkswaterstaat gaat een deel van de tijdelijke pompen die ingezet zijn ter
vervanging van de kapotte pomp nu weer demonteren.
Ter vervanging van de defecte pomp
staan er 34 tijdelijke pompen op het
Sluizencomplex IJmuiden, met een
afvoercapaciteit van 66 m³ water per
seconde. Bij de Kleine Sluis staan
achttien pompen en bij de Middensluis zestien. De pompen zijn ingezet
op het moment dat de afvoercapaciteit van het gemaal tijdelijk niet
toereikend was tijdens langdurige

neerslag. Daarnaast zijn samen met
de waterschappen scenario’s opgesteld voor het waterbeheer. Dit heeft
geleid tot maatregelen zoals
verlagen van het peil van het Noordzeekanaal voorafgaand aan
verwachte neerslag en afvoer van
water richting het Markermeer door
onder andere inzet van Gemaal
Zeeburg. Mede door de afspraken

met de waterschappen is de inzet
van de tijdelijke pompen tot een
minimum beperkt. Tot nu toe
hebben de pompen in totaal ruim
200 uur gedraaid.
Demontage pompen Middensluis
Nu pomp 5 weer inzetbaar is, zijn de
pompen bij de Middensluis niet meer
nodig. Met ingang van deze week
start daarom het ontmantelen van
deze pompinstallatie. Dit gaat ongeveer 5 weken duren. In deze periode
moet het verkeer rekening houden
met verschillende verkeersstops van
maximaal 15 minuten, vanwege hijswerkzaamheden over de

Zomerbazaar bij Waldorf aan Zee
IJmuiden- In februari 2020 startte
op De Heerenduinweg basisschool Waldorf aan Zee. Dit op
ouderinitiatief en onder de vlag
van Atlant Basisonderwijs. De
school is een vrijeschool gebaseerd op de antroposofie en de
pedagogiek van Rudorf Steiner.
Sinds de start heeft de school al
veel leuke activiteiten kunnen
doen, ondanks de bizarre tijd. Maar
nu de versoepelingen een feit zijn is
het de beurt aan een leuke bazaar.
Waldorf aan Zee
Zelfs in de afgelopen verwarrende
tijd, ook voor kinderen, werden er
bij Waldorf aan Zee toch veel mooie

dingen gedaan.
Er zijn jaarfeesten gevierd onder
andere, zo werd afgelopen herfst
het Michaëlsfeest gevierd.
Op elke vrije school worden de
grote jaarfeesten, die zijn
verbonden met de vier seizoenen,
gevierd. Het Michaeëlsfeest is
verbonden met de herfst.
Ook werd een veiling gehouden,
maar datgene wat zo typisch is voor
een vrijeschool, een bazaar, moest
nog even wachten.
Bazaar
Nu is dan eindelijk de eerste Zomerbazaar een feit.

Een van de enthousiaste moeders
en organisatoren vertelt: ,,Zaterdag
3 juli van 11.00 tot 15.00 is iedereen
heel erg welkom om met ons mee
te vieren. Er komen kraampjes te
staan met leuke artikelen en het
allerbelangrijkste, de kinderen, zijn
natuurlijk niet vergeten.’’
Tegen betaling van €5,- kan een
activiteitenkaart worden gekocht
en daarvan kunnen de kinderen
gaan timmeren, een bezoekje
brengen aan de grabbelfee,
natvilten, schatgraven of iets
lekkers halen. ,,We gaan er een
feestje van maken!’’
https://waldorfaanzee-atlant.nl/

Zuidersluisweg.
Daarnaast is er maar één rijstrook
beschikbaar ter hoogte van de werkzaamheden en is het fietspad aan de
noordkant tijdelijk afgesloten. Het
verkeer wordt om en om langs het
werk geleid. Hiervoor worden
verkeersbegeleiders ingezet.
De woningen, bedrijven en verenigingen op het Sluizencomplex
IJmuiden blijven bereikbaar. De sluizenroute blijft open voor (brom)
fietsverkeer.
Reparatie pomp 6
De pompinstallatie bij de Kleine Sluis

blijft nog in bedrijf. De reden is dat
ook bij pomp 6 de rotor wordt
vervangen. Deze pomp is de afgelopen periode onderzocht omdat
deze gelijk is aan pomp 5. Uit dit
onderzoek bleek dat ook bij deze
pomp de rotor is beschadigd. Hoewel
dit niet tot uitval heeft geleid, is de
inzet van deze pomp in de afgelopen
periode wel zoveel mogelijk beperkt.
Naar verwachting is pomp 6 eind
2021 weer inzetbaar.

In de rubriek Typisch IJmuiden besteedt
Erik Baalbergen deze week ook
aandacht aan de pompen.
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KRUISWOORDPUZZEL

1

Verticaal 1. wijnhandel; 2. Frans voegwoord; 3. jongensnaam; 4. lattenkist; 5. aanhanger van de Islam; 6. boomschors; 7. feestkleding; 8. graafschap in Engeland; 9. lidwoord; 10. paardenslee; 11. open schoeisel; 16. plaaggeest;
18. koeienmaag; 20. ratelpopulier; 21. knotsgek; 23. zoete
lekkernij; 25. nobel; 26. afloop (slot); 27. voelbare luchtstroom; 29. griezelige kermisattractie; 32. beveiliging op een
rijwiel; 34. bejaard; 36. deel van een ei; 37. hemellichaam; 39.
Fins stoombad; 40. dondergod; 42. appelsoort; 43. Amerikaanse gouden munt; 45. withandgibbon; 46. heidemeertje;
51. alstublieft (afk.); 53. nachtroofvogel; 54. iemand die voor
niets deugt; 55. kort reisje; 56. dikke vette rook; 57. rivier in
Rusland; 59. oude Italiaanse munteenheid; 60. dorst achteraf;
62. verhoogde lichaamstemperatuur; 63. niet lang geleden
(pas); 66. buiten de lijn; 67. paleis in Apeldoorn; 69. open plek
in een bos; 71. egelgrootmogende (afk.); 73. bediende op het
stadhuis; 74. twaalf dozijn; 75. mist (smog); 78. gong; 80.
glansverf; 82. langspeelplaat (afk.); 84. familielid.

3

4

5

12
15

Horizontaal 1. deel van een servies; 7. hondachtig roofdier;
12. aanduiding op vrachtauto’s (afk.); 13. ex-president van
Amerika; 14. roem; 15. bevroren water; 17. zacht en sappig;
19. honderdste deel van de euro; 21. met name (afk.); 22.
deel van een boom; 24. info-tekst op tv; 27. waadbare plaats;
28. god van de liefde; 30. ora; 31. loofboom; 32. wereld voetbalbond (afk.); 33. dopingmiddel; 35. gemeenschappelijke
grond; 37. reeks van woorden; 38. zeer lage temperatuur; 41.
aangesloten bij een club; 42. troep wolven; 44. mondwater;
46. kerel; 47. afro-Amerikaanse muzieksoort; 48. plaats in
Noord-Holland; 49. volksverhaal; 50. hoofdbedekking; 52.
deel van gelaat; 54. geaardheid (inborst); 56. schapenproduct; 58. opheffen; 61. borstbeen; 62. bedehuisje; 64. Leidse
onderwijsinstelling (afk.); 65. preuts (zedig); 67. plezier; 68.
vochtig; 70. schrede (pas); 72. beteuterd; 73. weide met
vruchtbomen; 76. ik (Lat.); 77. deel van bijbel (afk.); 78. tandartsattribuut; 79. schoolvak; 81. titel (afk.); 82. zuinige verlichting; 83. hooghartig (air); 84. omslag voor papieren; 86.
met ontblote boezem; 87. buffet in een café.
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Puzzel mee en win een een schoonheidsbehandeling van Beauty & Afslankstudio Velserbroek!
Mail de oplossing voor maandag 28 juni naar: puzzel@jutter.nl vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnummer.

Win een schoonheidsbehandeling van
Beauty & Afslankstudio Velserbroek
Klompenmakerstraat 7 in
Velserbroek tel. 023-5490556

Audicien HoorCare viert 10-jarig bestaan
Regio - Een zelfstandige hoorwinkel
met derde generatie hoorspecialist
Van Els.
Klanten weten alweer 10 jaar de weg
te vinden naar de winkels in Santpoort-Noord en Heemskerk.
In 2011 opende de eerste winkel aan
de Hagelingerweg 45 in SantpoortNoord. Pal naast snackbar Koppes en
elke vrijdag markt voor de deur,
gezellig en bereikbaar.
”Een goed bereikbare winkel in de
buurt van bushalte en goede
parkeerplaatsen voor de deur was
wat we wilden. Een speciaal geïsoleerde en verbouwde winkel voor de

perfecte meting en afstelling van het
hoortoestel” vertelt audicien Arthur
van Els.
Een jaar later opende de tweede zaak
in Van Els Optiek in Heemskerk. “Ook
aan de andere kant van het kanaal
was behoefte aan optimale zelfstandige hoorzorg. In beide winkels
hebben we heel veel mensen
geholpen met optimaal horen de
afgelopen 10 jaar. De toekomst ziet
er goed uit, de technologische vooruitgang gaat heel erg hard” aldus Van
Els.
De winkel is een mooie plek volgens
de audicien. “Onze klanten zijn

mensen met een leven vol ervaringen, karakter en wijsheid. We
maken een hoop mee want elke
klantsituatie is toch weer anders. Het
gehoor van de mens is uniek en
verdient maatwerk. Daar zijn we in
gespecialiseerd.”
Je wordt maar eenmaal 10 jaar en
wie jarig is trakteert. “Iedereen die
start met een hoortoestel in de
maand mei krijgt 25% korting op de
beste hoortoestellen. Vraag naar de
voorwaarden in de winkel”.
Maak telefonisch een afspraak via
023 - 539 52 80 (Santpoort-Noord)
of 0251 - 234 167 (Heemskerk).

Wacht vrijblijvend op advies bij HoorCare in Heemskerk. Foto: aangeleverd
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Geslaagde examenkandidaten
op het Tender College
IJmuiden - Op het Tender College
zijn de volgende examenkandidaten
geslaagd.
VMBO BB Economie en Ondernemen
Damian Alleman, Berçan Bişgin, Theo
Braam, Quint Cassee, Rochano
Chauthi, Sedat Demir, Rafael van Dijk,
Raslen Ben Hamida, Sergio van Hoolwerff, Jill van der Kammen, Kakere
Ntayega, Jelmer Rühl, Nakysha Smith,
Jan Stolk, Damian Wagenaar, Sven
van Westering en Mitch Weststrate.

VMBO BB Zorg en Welzijn
Demi van Gaalen, Natasja Hermans,
Sam van Melis, Lisa Renkema, Nikola
Stelma, Lars Steltenpohl en Yara
Vercouteren.
VMBO BB Economie en Ondernemen
Fabiano Bleeker en Bryan Wegman.
VMBO BB Zorg en Welzijn
Rachel Balk, Rhona Heinemeijer en
Bo van den Hoek.
Gefelciteerd!

Het nieuwe insectenhotel werd maandag door wethouder Floor Bal onthuld. Op de achtergrond de vertegenwoordigers van de
wijkplatforms en van aannemer Dura Vermeer. Foto: Bos Media Services

Insectenhotel vormt kers op
de taart van voltooid stadspark
IJmuiden - Wethouder Floor Bal stelde maandagmiddag aan het Gijzenveltplantsoen een nieuw insectenhotel in gebruik. De houten constructie
is door aannemer Dura Vermeer aan de gemeente Velsen geschonken. De
voorzitters van drie wijkplatforms strooiden vervolgens bloemenzaad
rond het insectenhotel. Met deze handeling is formeel de oplevering van
het stadspark in IJmuiden bekrachtigd. Een langlopend project, want aan
de realisatie ervan is maar liefst zestien jaar gewerkt.
Door Raimond Bos
Eigenlijk begint de ontstaansgeschiedenis van het huidige stadspark al in
het jaar 2000, want toen werd het
terrein rond het Moerberg- en Gijzenveltplantsoen door de gemeente
benoemd tot ontwikkelgebied.
Aanleiding hiervoor was het feit dat
het gebied nogal versnipperd raakte
door de vele verkeersverbindingen
en er nauwelijks recreatief gebruik
gemaakt werd van de groene ruimte.
Wethouder Floor Bal: ,,Het was een
kleurloze plek tegen het centrum aan.
Er stonden leegstaande gebouwen,
de openbare ruimte was niet goed
onderhouden en het oude open grasveld had een opknapbeurt nodig.
Daarnaast was het gebied erg
versnipperd, doordat er veel wegen
doorheen lagen’’. De gemeente
maakte een plan, dat voornamelijk
bestond uit de realisatie van hoogwaardige woonbebouwing met daar
omheen de belangrijkste groenvoorziening binnen IJmuiden. In 2004
sloot men een overeenkomst met
aannemer Dura Vermeer,

Beplanting bij de rotonde
Dat ons land enkele jaren een economische recessie doormaakte die
verstrekkende gevolgen voor de
bouwsector zou hebben, kon men op
dat moment nog niet vermoeden.
Het leidde ertoe dat het ontwikkelen
van de woningbouw in het stadspark
forse vertraging opliep. Eigenlijk was
het de bedoeling geweest om al in
2013 alles op te leveren, maar pas in
2020 werden de laatste woningen
overgedragen aan de nieuwe bewoners. Recent is de rotonde ter hoogte
van de Lange Nieuwstraat en Planetenweg geheel vernieuwd en
daarmee zijn nu vrijwel alle activiteiten in dit gebied afgerond.
,,Bijna afgerond, want het allerlaatste
klusje dat nog gedaan moet worden,
is de rotonde voorzien van mooie
beplanting’’, merkte wethouder Floor
Bal maandagmiddag op. Omdat het
plantseizoen al voorbij is, kiest de
gemeente ervoor om hiermee te
wachten tot september. Vanaf dat
moment zal iedereen het nieuwe
stadspark in volle glorie kunnen
aanschouwen.

De bijenvriendelijke bloemzaden werden direct na het onthullen van het
insectenhotel verdeeld en uitgestrooid. Foto: Bos Media Services

Glooiend landschap
Nadrukkelijk is gezocht naar mogelijkheden om het gebied beter te
laten aansluiten bij de Heerenduinen.
Die verbinding wordt benadrukt door
de glooiing die men in het landschap
langs het Gijzenveltplantsoen heeft
aangebracht. Deze glooiing heeft ook
een praktische kant: de geparkeerde
auto’s in de wijk worden hierdoor aan
het zicht onttrokken,, waardoor je
meer de indruk hebt in een parkachtige omgeving te zijn. In het gebied
zijn totaal 237 nieuwe woningen
gebouwd, te weten 92 appartementen, 91 eengezinswoningen en
54 sociale huurwoningen. Namens de
aannemer waren maandag Adelbert
de Vreese (Directeur Dura Vermeer
Infra Regionale Projecten BV) en Bas
Sijmonsbergen (Directeur Dura
Vermeer Bouw Midden West)
aanwezig om wat meer vertellen over
het project. Ze legden onder meer uit
dat in het gebied op diverse plaatsen
zogenoemde wadi’s, infiltratiesystemen voor de afvoer van regenwater, zijn geplaatst. ,,Dat zijn een
soort kistjes in de grond, verbonden
aan de daken van de woningen.’’
Wijkplatforms
Voor wethouder Floor Bal klonk dat
laatste als muziek in de oren. Hij wees
erop dat overal in de gemeente de
hemelwaterafvoer wordt losgekoppeld van de riolering. ,,Zo geven we
het water weer terug aan de grond.’’
Wie op de kaart van Velsen de
contouren van de wijken bekijkt,
komt al snel tot de conclusie dat het
stadspark op de scheidslijn van drie
wijken ligt. Om die reden waren de
vertegenwoordigers van de wijkplatforms IJmuiden-Noord, IJmuidenZuid en Zee- en Duinwijk alle drie
aanwezig om de feestelijke afronding
van het ontwikkelproject bij te
wonen. Zij kregen van de wethouder
elk een zakje met zaden van het veldbloemenmengsel ‘Honey Bee’ om
rond het nieuwe insectenhotel uit te
strooien. De gemeente maakt voor
dit gebied gebruik van zogenoemd
sinusbeheer, een ecologische maaimethode waarmee de biodiversiteit
van een gebied versterkt wordt. Ook
het nieuwe insectenhotel levert hier
straks een belangrijke bijdrage aan.

Het officiële openingsmoment met het knallen van de ballonnen vol confetti.
Foto: Bos Media Services

Terras ontmoetingscentrum
Schulpenstroom geopend
Velsen-Noord - Een feestelijke middag voor de medewerkers en bezoekers van ontmoetingscentrum Schulpenstroom. Daar werd vrijdagmiddag het recent aangelegde terras officieel in gebruik genomen.
Ongeveer vijfentwintig aanwezigen hieven samen het glas op dit heuglijke feit.
Met het zingen van een aantal limericks werd om 15.00 uur de aftrap
gegeven voor het officiële
openingsmoment.
Twee ballonnen, gevuld met
confetti, werden kapot geprikt en
alle aanwezigen bliezen op rolfluitjes
om deze feestelijke gebeurtenis extra
kracht bij te zetten. Terwijl zangeres

Wendy Molee vervolgens een
optreden verzorgde, werden de
aanwezigen getrakteerd op hapjes
en drankjes. Het terras bij het
ontmoetingscentrum is recent
aangelegd en werd eind vorige
maand, tijdens de landelijke vrijwilligersactie NLdoet met hulp van vrijwilligers klaargemaakt voor gebruik.

Zangeres Wendy Molee bracht een gevarieerd repertoire met evergreens en
Hollandse hits ten gehore. Foto: Bos Media Services
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Zomers Drive Thru Festival voor
(zorg)personeel ViVa! Zorggroep
Regio - Alle zorgmedewerkers van
ViVa! Zorggroep die werkzaam zijn ‘in

de wijk‘, dus zowel de Wijkteams als
de Huishoudelijke Zorg en hun

Het waren volgens de organisatoren twee fantastische dagen. Fotocollage:
aangeleverd

ondersteuning, werden vorige week
op 2 super-zomerse dagen
ontvangen op het terrein van De
Vuurlinie om daar deel te nemen aan
het Zomer Festival 2021. Uiteraard
geheel conform de coronaregels,
werden zij onthaald met een festival
polsbandje (collectors item) en een
zomerse cocktail. Met eigen auto
volgde men vervolgens het parcours
waarbij ze een film zagen over vitaliteit, een vers gebakken crêpe konden
oppeuzelen, deelnemen aan een
sportief intermezzo met een licht
verknipte sportleraar om vervolgens
met een vers ijsje en een zomercadeau het terrein weer te verlaten én
om een vitale zomer tegemoet te
gaan.
De medewerkers hebben een bijzondere tijd achter de rug waarbij vooral
het ‘elkaar ontmoeten’ erg gemist
wordt. Vanuit de verschillende auto’s
werd dan ook druk gezwaaid en
gelachen naar elkaar.
Een van de organisatoren: ,,We
hebben twee topdagen achter de
rug, zijn blij veel medewerkers weer
gezien te hebben en kunnen weer
even teren op alle blije gezichten en
reacties.’’

De winnaars van de escape room. Foto: aangeleverd

Hoogovensmuseum
ontvangt Summerschool
Velsen-Noord - De Junior Academy
IJmond van de TTT Summerschool
bracht zaterdag een bezoek aan het
Hoogovensmuseum in Velsen-Noord
om daar de “junior-escaperoom” te
proberen. 21 kinderen en 2 begeleiders probeerden de nieuwe escape
room uit en bezochten daarna het
Hoogovens museum, waar vooral de
“ontdekplek”, waar allerlei natuurkundige proeven kunnen worden
gedaan, erg in trek was.
Het Hoogovensmuseum is gelijk met
de versoepelingen van het covid
regime weer open gegaan in de
weekenden voor bezoekers, dit na de
tijdelijke sluiting in verband met de
COVID-19 maatregelen.

Met de cheque de winnaar, Carlito Sordam. Foto: aangeleverd

Leerling Technisch College
Velsen wint Mensenrechtenprijs
Velsen - Wat krijg je als je leerlingen
uit de bovenbouw van het vmbo
uitnodigt om zich te verdiepen in
mensenrechten? Het Maritiem
College IJmuiden en het Technisch
College Velsen deden dit in de maatschappijleerlessen en op 19 mei
leverde dit zes enthousiaste en
enigszins gespannen kandidaten op.
Zij waren geselecteerd uit 120 klasgenoten vanwege hun passievolle en
toch realistische hulp-plan voor een
misstand in de wereld. Deze leerlingen mochten komen naar de
3DMakersZone in de Haarlemse
Waarderpolder, waar de Soroptimistclub Haarlem en omstreken hen
ontving voor een competitie en
directe jurering met uitreiking. Maar
allereerst met broodjes en rondleiding door de opnamestudio. De 6

kandidaten streden met elkaar door
middel van een eigengemaakt
filmpje over hun gekozen mensenrechtenprobleem. Er stond een trofee
op het spel (de Gouden S.T.E.M.: de
Soroptimisten Trofee Educatie
Mensenrechten) en 300 euro, te
besteden aan het zelfbedachte
hulp-plan.
In de studio werden zij via zoom
bevraagd door een deskundige jury,
dit alles werd via een live stream
uitgezonden voor belangstellenden.
De toeschouwers van de live stream
konden via Mentimeter hun voorkeur
uitbrengen voor één van hen: de
publieksprijs. De winnaar van de
publieksprijs (bioscoopbonnen) was
Carlito Sordam, die zich sterk maakte
voor kinderen in Ghana die worden
uitgebuit aan het Volta-meer. Carlito

wil geld bij elkaar brengen door een
voetbaldag met een Kameroense
keeper om met de opbrengst deze
kinderen te helpen.
Na de opwinding van de publieksprijs werd de dag voor Carlito nog
meer bijzonder toen aan hem ook de
juryprijs werd toegekend. Nu kan hij
zijn plan echt gaan uitvoeren. De
school gaat hem helpen om deze
voetbaldag te verwezenlijken.
De Gouden S.T.E.M. werd georganiseerd en aangeboden door Soroptimistclub Haarlem e.o.. Soroptimisten
zijn georganiseerd in een wereldwijdnetwerk van vakvrouwen die
opkomen voor de positie van
vrouwen en kinderen. Dit project
vertegenwoordigt veel van de
idealen van deze club.

Sinds het Hoogovensmuseum in de
weekenden is geopend in plaats van
doordeweeks, zijn de bezoekersaantallen behoorlijk opgelopen en
daarmee is de opening in het
weekend dan ook een succes te
noemen. Het museum heeft dan ook
besloten om de wijziging in deze
openingstijden voorlopig te blijven
hanteren. Door in het weekend
geopend te zijn bieden wij een
grotere doelgroep de mogelijkheid
om ons museum te bezoeken,
bijvoorbeeld families met kinderen.
Het museum laat in een tijdlijn de

historie van het staalbedrijf zien. Ook
geeft het museum een inkijkje in de
productlijn van het staal maken, hier
worden alle stappen van het staalproces belicht, van grondstof tot
eindproduct. Met zelfs een blik op de
toekomst via het HIsarna proces (het
bouwen aan een duurzame
staalindustrie).
Expositie
Momenteel is in het museum de
expositie 70 jaar Breedband. Het is
dit jaar 70 jaar geleden dat met steun
van het Marshallplan in IJmuiden een
complex van walserijen werd
gebouwd, die de basis vormden voor
het huidige productpakket uit
IJmuiden: dun gewalst plaatmateriaal in vele kwaliteiten.
Informatie
Het museum is geopend in de weekenden op zaterdag en zondag van
10.30-16.00 uur. Bezoekers worden
ontvangen volgens de huidig
geldende corona-maatregelen, zoals
het dragen van een mondkapje,
aangegeven looproutes en desinfectie middelen zijn aanwezig.
Bezoekers dienen zich van tevoren
aan te melden via de website: www.
hoogovensmuseum.nl om een
dagdeel te reserveren.

Daten voor vriendschap
bij buurthuis de Brulboei
IJmuiden - Wilt u nieuwe mensen
ontmoeten om leuke dingen mee
te doen en/of nieuwe vriendschappen aan gaan? Neem dan
deel aan de speeddate in buurthuis de Brulboei.

er op anderhalve meter nog wat
voetjes van de vloer!

Deelnemers gaan in tweetallen aan
tafel. Op de tafels liggen kaartjes met
leuke vragen die u aan elkaar kunt
stellen. Na 10 minuten gaan de deelnemers rouleren. Op deze manier
kunt u in korte tijd aardig wat
mensen leren kennen.

Deelname is gratis. Opgeven kan tot
25 juni door een mailtje te sturen
naar cbos@socius-md.nl of aloggers@socius-md.nl.
Heeft u vragen dan kunt u ook
contact opnemen met Danielle van
Delft van buurthuis de Brulboei op
nummer 0255 510 652.
De organisatoren hopen op een hele
gezellige middag met uiteraard een
vervolg!

Het speeddaten is op 1 juli om 13.00
uur op het pleintje voor de Brulboei.
Er is koffie/thee met een kletskop en
gezellige muziek. Dus wie weet gaan

Deze activiteit wordt in samenwerking georganiseerd door Stichting
Welzijn Velsen, Socius, Sociaal Wijkteam en Fysio Maas.
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Leden FNV weer de straat op
voor hoger minimumloon
Regio - Opnieuw trekken de leden
van het FNV-netwerk Haarlem/
IJmond de straat op om aandacht te
vragen voor de actie ‘Voor14’,
waarmee ze verhoging van het
minimum uurloon eisen. Vanaf 1
januari 2022 zou het uurloon volgens
de vakbond tenminste 14 euro
moeten bedragen. Al diverse malen

werden in Haarlem en IJmuiden
flyers uitgedeeld aan passanten.
Zaterdag staan de vrijwilligers bij het
station van Haarlem. Daar wordt het
reizend en passerend publiek getrakteerd op pamfletten en grote
spandoeken.
Kijk op www.voor14.nl om alles over
deze actie te lezen.

Beste foto: vissersmonument kop van de haven. Fotograaf: Chris Gravemaker

IJmuidens gezicht op herhaling
IJmuiden - Na het grote succes van
vorig jaar hebben de leerlingen van
het Tender College die fotografie
volgen, ook dit jaar geprobeerd onze
fotogenieke havenplaats IJmuiden
op een mooie manier vast te leggen.
Het keuzevak, inmiddels alweer twee
jaar aangeboden op het Tender
College, is erg populair onder de
derdejaars VMBO-leerlingen en de
groep is met 14 leerlingen dan ook
goed gevuld. Mattijs Kuiper, de
verantwoordelijke docent van dit
keuzevak, is erg tevreden over de
aanpak van dit jaar. ,,Vorig jaar, de
eerste keer dat dit vak werd aangeboden, was het met name uitproberen en kijken hoe ik de lessen
vorm kon geven. Met name was ik
bezig een goede balans te vinden
tussen theorie en praktijk. Naar
aanleiding van vorig jaar heb ik het
vak doorontwikkeld, waardoor ik de
leerlingen nog meer kennis kon laten
maken met de praktijk.’’
Waar er vorig jaar nog maar twaalf
praktijkopdrachten waren, zijn het er
nu ongeveer vierentwintig. Elke
opdracht legt de nadruk op een
bepaald aspect van fotografie. ‘De
leerlingen leren veel over de
kenmerken van en het werken met
lichtgevoeligheid, diafragma en sluitertijd. De drie belangrijkste aspecten

Aan het einde van de eerste kampeerdag konden de hongerige magen gevuld
worden met versgebakken frietjes. Foto: aangeleverd

Kamperen met je
klasgenoten uit groep 8

Nummer 2: zicht op de watertoren. Fotograaf: Yelina Hurkmans

voor een goede foto’, vertelt Kuiper.
De eindopdracht is net als vorig jaar
gericht op het fotograferen van de
mooiste plekjes binnen de gemeente
Velsen. Net als vorig jaar is ook nu
citymarketeer van de gemeente
Velsen, Friso Huizinga, weer
betrokken als opdrachtgever. Over
de resultaten zegt hij: ,,De leerlingen

laten met hun foto’s zien hoe rauw,
maar ook hoe veelzijdig IJmuiden is.
Daar word ik oprecht blij van.’’ Uit alle
foto’s heeft Friso zijn voorkeuren
gekozen. Kuiper is supertrots op de
resultaten. ,,De volgende lichting
staat alweer te trappelen, en ik ook.
Op naar volgend jaar dan maar weer,
met mooie resultaten.’’

IJmuiden/Bloemendaal - De leerlingen uit groep 8 van OBS De Pleiaden hebben vorige week drie dagen
lang met elkaar gekampeerd in
Bloemendaal.
Woensdag vertrokken ze op de fiets
naar camping De Lakens, waar ze - in
hun eigen bubbel - diverse activiteiten beleefden. Zo kregen ze
surflessen bij Surfana en deden ze

Prijs gehandicaptenparkeerkaart
Velsen op landelijk gemiddelde
Velsen - Inwoners van de gemeente
Velsen die recht hebben op een
gehandicaptenparkeerkaart moeten
daarvoor 105,45 euro betalen. Dat
tarief ligt nagenoeg gelijk aan het
landelijk gemiddelde, maar de
verschillen tussen de gemeenten
onderling blijken groot te zijn. Voor
dezelfde kaart hoeven inwoners van
Den Helder en Enkhuizen minder
dan drie tientjes te betalen.
Heemstede en Bloemendaal
verstrekken de gehandicaptenparkeerkaart zelfs helemaal gratis. Dit
blijkt uit onderzoek dat werd uitgevoerd vanuit het Stimuleringsfonds
voor de Journalistiek.

Nummer 3: meeuw in haven. Fotograaf: Kyan Boelsma

een spokentocht. Woensdagavond
kwam als verrassing de foodtruck
van het Driehuizer Friethuis ook nog
even langs om alle kinderen van een
frietje te voorzien. Vrijdag slaagde de
groep erin om weer veilig en droog
thuis te komen, voordat het noodweer losbarstte. Al met al is het een
top kamp geweest op een prachtige
locatie.

De gehandicaptenparkeerkaart is
bedoeld voor mensen met een lichamelijke beperking, die niet verder
dan honderd meter kunnen lopen
met behulp van krukken of een
ander hulpmiddel. De kaart biedt ze
de mogelijkheid om gratis te
parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen. Dit maakt het voor deze
mensen mogelijk om dicht bij de
ingang van voorzieningen te kunnen

komen. Gemeenten bepalen zelf het
tarief dat ze voor het verstrekken van
de gehandicaptenparkeerkaart in
rekening brengen.
De tarieven blijken behoorlijk uiteen
te lopen. Landelijk spant de
gemeente Heerlen de kroon met een
tarief van 471,25 euro. Er zijn ook
zestien gemeenten die helemaal
niets in rekening brengen voor het
verstrekken van de kaart. Met 222,60
euro is Haarlemmerleer de duurste
gemeente in onze provincie voor het
aanvragen van de gehandicaptenparkeerkaart. Ter vergelijking: de
gemiddelde prijs in Nederland voor
het aanvragen van de kaart is 105,35
euro. Het onderzoek heeft diverse
reacties losgemaakt in de gemeenten
waar de kaart duur is. Zo is in
Castricum door gemeenteraadslid
Roel Beems (CKenG) inmiddels een
motie opgesteld, waarin hij het
college oproept om het tarief nog dit
jaar aan te passen. Met 186,70 euro
staat die gemeente in de top 5 van
duurste gemeenten van
Noord-Holland.
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Een groep mensen viert de overwinning van Oranje op de Lange Nieuwstraat. Foto: Ton van Steijn

Weer onrustig in IJmuiden na voetbalwinst Nederland
IJmuiden - Net als na de overwinning van Nederland op Oekraïne, anderhalve week geleden, trokken Oranjefans ook vorige week donderdag de straat op. De winst op Oostenrijk (2-0) was voor het
nationale voetbalelftal voldoende om zich te verzekeren van een plaats in achtste finale. Jongeren trokken naar het centrum van IJmuiden om daar bijeen te komen en de overwinning te vieren. Bij de
politie kwam die avond een melding binnen van overlast aan de Lange Nieuwstraat en het Moerbergplantsoen. Op deze locaties had zich een groep mensen verzameld. Er werd alcohol gedronken en
vuurwerk afgestoken. Ook werd niet de verplichte anderhalve meter afstand tot elkaar gehouden en droeg vrijwel niemand een mondkapje. Agenten hebben de feestvierders weggestuurd. Foto: Ton
van Steijn

Voortgang vaccinaties en wekelijkse cijfers Covid in regio
Regio - Iedere vrijdag informeert de GGD Kennemerland de media over de
actuele feiten betreffende het coronavirus in onze regio. Deze week aandacht
voor het vaccinatietraject, de wekelijkse cijfers, keuzemogelijkheid Janssenvaccin en het vaccineren van dak- en thuislozen.
Afgelopen week bijna 50.000 vaccinaties gezet door GGD
Kennemerland
In de periode van 15 januari t/m 16
juni zijn er 325.323 vaccinaties gezet
door GGD Kennemerland, waarvan
221.101 eerste prikken (68%) en
104.222 tweede prikken (32%). Vorige
week (10 t/m 16 juni) zijn er 47.277

vaccinaties gezet door GGD Kennemerland, waarvan 32.417 eerste
prikken (69%) en 14.860 (31%) tweede
prikken. In de week van10 t/m 16 juni
waren er in Kennemerland 239 nieuwe
besmettingen (43 per 100.000). Dit
zijn er 66 minder dan vorige week
(-22%). Er zijn 6.286 testen afgenomen
door GGD Kennemerland. Dit zijn er

639 minder dan vorige week (6.925).
Dak- en thuislozen gevaccineerd
in regio Kennemerland
Van woensdag 2 tot en met vrijdag 11
juni ’21 heeft een team van GGD
Kennemerland dak- en thuislozen in
de regio gevaccineerd. In de Regio
Kennemerland zijn 3 locaties, waar
daklozen 24 uur per dag kunnen
verblijven. Dit zijn locatie Velserpoort,
Wilhelminastraat en daklozenboot
Aurora in Haarlem. Naast de cliënten
die op de locaties verblijven, zijn ook
buitenslapers, bankslapers en andere

Nieuwe expositie in
Raadhuis voor de Kunst
bewonderen.
De expositie wordt officieel geopend
op zondag 4 juli om 14.00 uur. U bent
hierbij van harte welkom. Vervolgens
is de expositie gedurende de maand
juli te bezichtigen op de vrijdag,
zaterdag en zondag van 13.00 uur tot
17.00 uur. De kunstenaars zijn
persoonlijk aanwezig op de
zondagen en op de laatste expositie
dag zaterdag 31 juli.
De toegang is nog steeds gratis.
Raadhuis voor de Kunst, Torenstraat
7, 1981BC Velsen- Zuid (Oud Velsen)
zoekers worden geacht zich aan de
dan geldende RIVM regels te
houden.
Een schilderij van Mi-Lou Beugeling. Foto: aangeleverd

Velsen-Zuid - Nu het weer kan
verrast Raadhuis voor de Kunst u met
een zeer kleurrijke expositie van
gepassioneerde kunstenaars uit
Heiloo en IJmuiden. Twee kunstenaars die zelf heel blij worden van
veel kleur.
Mi-Lou Beugeling is na haar opleiding aan de VLVU Tekenen-Handvaardigheid voornamelijk gaan werken
met potlood, inkt en aquarel. De
laatste vijf jaar is zij bevlogen geraakt
door het maken van collages. Zij
schildert als het ware met papier, wat
zij vervolgens verder bewerkt met
acrylverf, reliëf-paint, glitter en meer.
Werken waar je vrolijk van wordt!
Haar passie voor collage, mixed
media en acryl is ook te zien op
www.artbyml.nl of op Facebook en

Instagram artbyml.
Van Jaap Hoeksma zagen wij eerder
in Raadhuis voor de Kunst kleurrijke
olieverfschilderijen en bijzondere
objecten van glas. Jaap Hoeksma
schildert al zo’n vijfendertig jaar. Zijn
opleiding aan de Wackers academie
deed hij met veel plezier. Hier heeft
hij veel vaardigheden opgedaan.
Momenteel werkt hij zowel met olieverf als acrylverf: figuratief/abstract,
bloemstillevens, portretten/model.
Tijdens de expositie in het Raadhuis
voor de Kunst laat hij u graag een
overzicht zien van zijn werk van de
afgelopen dertig jaar www.jaaphoeksma.nl
Iedereen is welkom bij de opening
op 4 juli om de kunstenaars te
ontmoeten en hun werken te komen

Een schilderij van Jaap Hoeksma.
Foto: aangeleverd

zorgmijders (mondeling) uitgenodigd
via hun trajectbegeleiders. In totaal
zijn 124 mensen gevaccineerd. Zij zijn
gevaccineerd met het Janssen-vaccin.
Keuzemogelijkheid voor
Janssen-vaccin van start
Mensen die dat willen kunnen vanaf
nu een afspraak voor het Janssenvaccin maken. Het Janssen-vaccin is
een veilig en effectief vaccin, met als
praktisch voordeel dat één prik
voldoende is om volledig gevaccineerd te zijn. Mensen die al een

afspraak hebben staan voor vaccinatie
met een ander vaccin maar toch
Janssen willen kunnen ook bellen naar
een speciaal nummer van GGD GHOR
Nederland en hun afspraak omzetten
naar één prik met het Janssen-vaccin.
Het vrijwillig vaccineren met Janssen
start nu, omdat er landelijk circa 75
duizend Janssen-vaccins beschikbaar
zijn.
In de regio Kennemerland wordt op
de vaccinatielocatie bij Schiphol met
Janssen gevaccineerd op vrijdag,
zaterdag en zondag.

IJmuider Reddingsbrigade
voorbereid op de zomer
IJmuiden - Deze zomer gaat de
reddingsbrigade meer gebruik
maken van vlaggen op het strand om
bezoekers te informeren over gevaarlijke situaties. Hiervoor zijn nieuwe
vlaggenmasten geplaatst op het
strand. Verder zijn er extra afspraken
gemaakt tussen de reddingbrigade
en de handhavers van de gemeente
Velsen. De handhavers zullen de
komende maanden vaker op het
strand aanwezig zijn. Als er gevaarlijke situaties ontstaan, bijvoorbeeld

door muien, kan men gezamenlijk
optreden om de veiligheid van
strandgangers te vergroten. Voor een
beter zicht vanuit de uitkijktoren van
de reddingsbrigade is een camera
geplaatst op het dak van een pand
aan de Kennemerboulevard. Een
camera op een strandpaviljoen is
vervangen door een beter exemplaar. Het gaat om tijdelijke maatregelen, de gemeente hoopt in het
najaar te kunnen starten met het
verlagen van het duin.

Voorlopig geen
Cruyff Court in Velsen-Noord
Velsen-Noord - Het aanleggen van
een Cruyff Court in Velsen-Noord
heeft vertraging opgelopen. Reden
hiervoor is dat hoofdsponsor PepsiCo
zich onverwacht teruggetrokken
heeft uit het project. Volgens de
gemeente heeft het bedrijf geconcludeerd dat men de doelen, die
men had met het realiseren van dit
Cruyff Court, niet kan behalen. Het
was de bedoeling geweest om bij
wijze van proef een Cruyff Court aan
te leggen met een ondergrond van
gerecyclede chipszakken. PepsiCo is
onder meer de fabrikant van Lays
chips. In februari van dit jaar gaf het
college toestemming voor het
project onder strikte voorwaarden
voor de marketing door PepsiCo.
Sceptici verbaasden zich toen over
het feit dat uitgerekend een fabrikant
van cola en chips sponsor zou

worden van een voetbalveld voor de
jeugd, dat aangelegd wordt om overgewicht bij jongeren tegen te gaan.
De gemeente Velsen heeft samen
met de Cruyff Foundation een brief
naar PepsiCo gestuurd, maar dat
heeft niets veranderd aan het besluit
van het bedrijf om de sponsortoezegging in te trekken. De Cruyff
Foundation wil desondanks dat de
realisatie van het Cruyff Court in
Velsen-Noord doorgaat en gaat nu
op zoek naar nieuwe financiering.
Men zoekt naar nieuwe sponsors en
kijkt ook wat men vanuit eigen
middelen kan doen.
Het was eigenlijk de bedoeling
geweest om het Cruyff Court rond
deze tijd al aan te leggen. Zoals de
kaarten nu geschud zijn, zal dat op
zijn vroegst in het voorjaar van 2022
zijn.

