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Ouders van ‘hackers’
gezocht!

Maaike en Synco weten
zeker: linksom of rechtsom,
het komt altijd goed

Aanhouding IJmuidenaar
in Belgisch onderzoek naar
internetfraude

REGIO MEDIA GROEP

ZomerHockey
op Strawberries

Iedere zaterdag
10.00 tot 12.30 uur
www.khc-strawberries.nl

pvc
pvc
pvc

Havenfestival terug van weggeweest
IJmuiden - Het Havenfestival IJmuiden vindt dit jaar plaats op zaterdag 25 en zondag 26 juni. Twee dagen lang staat de Trawlerkade volledig in het teken van de
havens, de visserij en kunst en cultuur. Neem deze dagen een kijkje op de vele schepen die aan de kade liggen, geniet van lokaal en professioneel entertainment, laat je verrassen door kunst, maak een rondvaart met één van de nautische dienstverleners en geniet van Noordzeevis uit IJmuiden. Elders in deze editie
een paginavullend programma-overzicht. Foto: Erik Baalbergen

Petitie om veroordeelde ontuchtpleger uit woonwijk te weren
IJmuiden - Burgemeester Frank Dales nam maandagochtend in het
gemeentehuis een petitie in ontvangst van bewoners van de
Bellatrixstraat. De bewoners maken zich zorgen om het feit dat in hun
straat de 70-jarige Henny P. woont, een man die vorig jaar door de
rechtbank in Alkmaar werd veroordeeld wegens het plegen van ontucht
met een jongetje van acht jaar oud. Zo’n man hoort volgens hen niet
thuis in de kinderrijke Bellatrixstraat. Dales liet weten iemand niet tot
verhuizen te kunnen dwingen, maar zegde toe druk uit te zullen
oefenen.

woonachtig is. Een jongen van 12 uit
de straat werd enige tijd geleden
door de man uitgenodigd om
binnen te komen en kreeg een kop
chocolademelk.
Vervolgens zou hij volgens de
verklaring van de jongen hebben
geïnformeerd of hij wel eens naar
porno keek.

Door Raimond Bos

In de buurt is men erg geschrokken
van dit voorval. Men zou graag zien
dat de man verhuist naar een buurt
waar geen kinderen wonen, maar
zoiets kan de gemeente niet
afdwingen.

Het plegen van ontucht heeft P.
altijd ontkend. Het voorval vond in
2019 plaats in een restaurant in
Nieuwe Niedorp. Een vrouw zag hoe
het toen acht jaar oude zoontje bij P.
op schoot zat en door hem in het
kruis werd betast. Daarna zou hij
volgens de ooggetuige zijn hand in
de broek van het jongetje hebben
gestoken. De vader van het kind,
bevriend met P., zat ook aan tafel.
Beide mannen zouden onder

invloed van alcohol zijn geweest. De
rechtbank achtte voldoende
bewezen dat P. zich schuldig had
gemaakt aan ontucht en veroordeelde hem tot een celstraf van zes
maanden, waarvan drie voorwaardelijk. P. ging hiertegen in hoger
beroep en werd in afwachting
daarvan in vrijheid gesteld.
Bellatrixstraat
Enkele weken geleden kwamen
bewoners van de Bellatrixstraat in
IJmuiden erachter dat P. hier al jaren

Deze krant heeft getracht contact
met P. te leggen om ook zijn visie
op deze kwestie te kunnen horen.
Hij was echter telefonisch niet
bereikbaar en zou naar verluidt
momenteel buiten onze regio
verblijven.
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Mededelingen
Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen in uw
buurt? Abonneer u op de e-mailservice, download de app of
bekijk de berichten online op www.overheid.nl/overuwbuurt
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Velsen.nl heeft een nieuwe jas!
Een oplettende bezoeker heeft het vast
al opgemerkt: Velsen.nl heeft een nieuwe
jas gekregen. De website van de gemeente
is een belangrijke schakel in onze dienstverlening naar u als inwoner van Velsen.
Wij werken dan ook voortdurend aan een

toegankelijke, begrijpelijk en betrouwbare
website. Waar iedereen 24/7 terecht kan
voor informatie of andere zaken met de gemeente. Komt u gauw een kijkje nemen op
Velsen.nl?

Herstelacademie
De Herstelacademie Haarlem en Meer
organiseert voor inwoners van gemeente Velsen, themabijeenkomsten. Deze
zijn gratis, wel graag van te voren aanmelden.

Ouders van ‘hackers’ gezocht!
Op zaterdag 9 juli vindt in H20 E-Sports
Campus in Purmerend een nieuwe editie
plaats van re_B00TCMP. Jonge ‘hackers’
tussen de 12 en 25 jaar uit heel Noord-Holland krijgen daar door interactieve workshops inzicht in de kansen en risico’s van
hun cybertalenten. Afgelopen periode zijn er
op verschillende middelbare scholen in Velsen gastlessen gegeven over dit onderwerp.
De grootste cybertalenten kwalificeren zich
voor het re_B00tCMP-event.
Ouders van harte welkom
Daarnaast is er een apart programma voor
ouders waarin zij handvatten krijgen om de

talenten van hun kinderen op een positieve
manier in te zetten. Heeft uw kind cybertalent? Meld u dan gratis aan via:
info@re-b00tcmp.nl.

Themabijeenkomsten 2022
• Maandag 27 juni, thema Stigma
• Maandag 25 juli, thema Lekker in je vel

De Herstelacademie zelf is gehuisvest in
Haarlem waar gelukkig ook steeds meer inwoners van de gemeente Velsen Herstel-,
educatie- en Zelfhulpgroepen bij ons volgen.
Er werken bij ons ook (vrijwillige) medewerkers uit deze gemeente.

Re_B00TCMP is een initiatief vanuit NH
Samen Veilig, gemeente Velsen, Alkmaar,
Beverwijk, Haarlemmermeer, Purmerend,
Den Helder en Heemstede, de politie en
het Openbaar Ministerie binnen de politieeenheid Noord-Holland. Meer weten over
re_B00TCMP?

Aanmelden, informatie of een flyer van ons
programma overzicht
E: cursusadministratie@
herstelacademie.org
T: 06 33735694
www.herstelacademie.org

Kijk op www.re-bootcmp.nl/ of www.velsen.
nl/cybercrime-internetoplichting

Zeecruiseschip en opvanglocatie in Driehuis
als antwoord op opvangvraag

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

Alle bijeenkomsten zijn van 14.00 - 16.00
uur (inloop vanaf 13.45 uur) bij SLUIS
751, Lange Nieuwstraat 751, 1971 GG
IJmuiden.

De herstelacademie in het kort
Bij de Herstelacademie bieden we een programma van educatie en zelfhulp voor mensen met een psychische en/of verslavingskwetsbaarheid waarbij de cursisten elkaar
vooral ondersteunen. Begeleid door medewerkers die allemaal zelf ook te maken hebben (gehad) met een psychische en/of verslavingskwetsbaarheid.

Het Reisloket is op maandag 27 juni van
12.30 uur tot 16.30 in Bibliotheek Velsen
(Dudokplein 16, 1971 EP IJmuiden).
Bij het Reisloket kunnen senioren gratis
een probeerkaart afhalen, waarmee u een
dag lang in alle bussen van Connexxion in
Noord-Holland kunt reizen. Leuk voor een
dagje uit!
Het Havenfestival IJmuiden vindt dit
jaar plaats op zaterdag 25 en zondag 26
juni 2022.
Twee dagen lang staat de Trawlerkade
volledig in het teken van de havens,
de visserij en kunst en cultuur.

Er is een urgent en omvangrijk probleem
rond de opvang van vluchtelingen in Nederland. De situatie in Ter Apel maakt
dit elke dag duidelijk. Het college wil een
bijdrage leveren aan de oplossing. Niet
alleen vanuit de vraag vanuit de rijksoverheid, ook vanuit ons hart.
Daarom besprak het college van B&W op
dinsdag 21 juni een memo met de volgende
inzet:
- Een tijdelijke noodvoorziening op een
zeecruiseschip voor 1.000 vluchtelingen
voor een periode van zes maanden, aan de
VOB-kade bij bedrijventerrein Noordwijkermeer in Velsen-Noord.
- In Driehuis een kleinschalig opvangcentrum voor minderjarige vluchtelingen in
het voormalige Levvel5 gebouw.
Het college gaat op donderdag 23 juni tijdens

Leonardo Da Vinciplein (1e etage gebouw
Da Vinci, wijkcentrum voor Ontmoeting),
Leonardo Da Vinciplein 73, 2037 RR
Haarlem

een raadsessie over dit memo in gesprek met
een deel van de raad. Hier komen de randvoorwaarden aan de orde. Daarna neemt het
college een voorgenomen besluit over de locaties.
Informatie-inloopavonden voor omwonenden vinden plaats op maandag 27 juni
(cruiseschip Velsen-Noord) en
dinsdag 28 juni (locatie Driehuis).
De omwonenden krijgen hiervoor op zo kort
mogelijke termijn een uitnodiging.
De sessie met de gemeenteraad is op 23 juni
om 21.30 uur in de raadzaal. U kunt als inwoner inspreken. Inwoners krijgen 3 minuten
de tijd om de raad toe te spreken. Wilt u hier
gebruik van maken, meldt u zich dan vooraf
aan bij de raadsgriffie via telefoonnummer
0255-567251 of via griffie@velsen.nl. Dit kan
tot uiterlijk donderdag 23 juni 12.00 uur.

AGENDA VAN DE RAAD
Agenda van de raadsvergadering
van woensdag 29 juni en donderdag 30 juni
Let op er zijn deze week 2
raadsvergaderingen.
Actualiteitenuurtje
De raadsvergadering van 29 juni begint met
het actualiteitenuurtje. Hier kunnen de
raadsleden vragen stellen aan het college
over een actueel onderwerp.
U kunt als inwoner ook een actueel onderwerp onder de aandacht brengen van de
gemeenteraad. Inwoners krijgen daar elk 3
minuten de tijd om de raad toe te spreken.
Wilt u hier gebruik van maken, meldt u zich
dan vooraf aan bij de raadsgriffie via telefoonnummer 0255-567251 of via griffie@
velsen.nl. Dit kan tot uiterlijk dinsdag 29
juni, 12.00 uur. Het inspreken mag niet gaan
over onderwerpen die op de agenda staan.
Uit de Sessies
De volgende onderwerpen zijn al tijdens de
sessies van 15 en 23 mei besproken en staan
nu op de agenda van de raadsvergadering:
- Bestemmingsplan Westlaan Velserbroek
- Invoeren recycltarief
- Jaarrekeningen gemeenschappelijke
regelingen

Benoeming nieuwe wethouders en
raadsleden
Op de agenda staat het ook benoemen van
de nieuwe wethouders en raadsleden. Het
voorgestelde college bestaat uit de volgende
kandidaat-wethouders:
• Bram Diepstraten (Velsen Lokaal)
• Sander Smeets (D66Velsen)
• Jeroen Verwoort (VVD)
• Sebastian Dinjens (GroenLinks)
• Marianne Steijn (PvdA)
Doordat een aantal kandidaat wethouders
nu raadslid is, zullen zij bij hun benoeming
als wethouder geen raadslid meer zijn. Dit
leidt er toe dat er een aantal plekken in de
gemeenteraad vrij komen en er naar verwachting vier nieuwe raadsleden geïnstalleerd worden.
Raadsvergadering 30 juni vanaf 19.30
uur.
Op 30 juni bespreekt de gemeenteraad
de perspectiefnota. In de perspectiefnota
bepaalt de gemeenteraad op hoofdlijnen
wat de koers voor de komende jaren is, en
ook hoeveel dat in grote lijnen gaat kosten.
Daarmee wordt bepaald wat er in ieder geval
in de programmabegroting moet staan om
de doelen voor de korte en lange termijn te

bereiken. De perspectiefnota markeert de
start van het nieuwe begrotingsjaar 2023.
Op basis van de kaders in deze nota wordt
vervolgens de Begroting 2023 opgesteld.
De bestuursrapportage rapporteert over
de financiële afwijkingen ten opzichte van
de Begroting 2022. Het biedt een actueel
inzicht in de stand van zaken met betrekking
tot de uitvoering van de begroting, nieuwe
ontwikkelingen en de financiële gevolgen.
Deze rapportage is het eerste moment van
bijstellen of bijsturen van de kaders.
Kijk mee
Ga voor meer informatie over bovenstaande
onderwerpen naar www.velsen.nl/gemeenteraad. Hier vindt u de agenda en de stukken
van de raadsvergadering. Ook kunt u kunt
hier meekijken via de livestream. Ook via de
kanalen van RTV Seaport is de raadsvergadering te volgen.
Blijf op de hoogte
Wilt u op de hoogte blijven van wat de raad
bespreekt en wat er op de agenda staat. Via
social media informeren wij u en kunt u
vragen stellen.

U kunt de raad volgen op:
Twitter: @RaadvanVelsen
Instagram:
www.instagram.com/gemeenteraadvelsen/
Facebook:
www.facebook.com/raadvanvelsen
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Bekendmakingen
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

IJmuiden
• Van Wassenaerstraat 64, bouwen
• opbouw (13/06/2022) 71662-2022
• Dennenstraat 14, vervangen kozijnen,
wijzigen van de erker (14/06/2022)
71917-2022
• Alexander Bellstraat 2, realiseren
daktoegang en dakterras (14/06/2022)
72136-2022
• Trompstraat 166C, bouwen dakopbouw
(14/06/2022) 72193-2022
• Loggerstraat 13, plaatsen luifel
(15/06/2022) 72743-2022
• Roggeveenstraat 8, wijzigen kozijnen
(voorgevel) (15/06/2022) 72769-2022
• Trompstraat 111A, verbouwen en
uitbreiden (uitbouw en opbouw) tot
woning (16/06/2022) 73113-2022
Santpoort-Noord
• Hoofdstraat 135, verbouwen woonwinkelpand naar woning (15/06/2022)
72557-2022
Velserbroek
• Ceylon Bastion, Colombo Bastion,
Closenberg Bastion, Etta Palmstraat,
Matara Bastion en Lippenberg Bastion
• plaatsen 110 warmtepompen op daken
(14/06/2022) 72058-2022

Welstand
Verlengen beslistermijn

IJmuiden
• Kanaalstraat 7, bouwen tijdelijke (18
maanden) huisvesting (7 studentenkamers) (14/06/2022) 38327-2022
• Pegasusstraat 20, bouwen dakopbouw
(14/06/2022) 48799-2022
• Kromhoutstraat 54-0032, veranderen
constructie, gebruiken voor sportfunctie (14/06/2022) 49217-2022
• Groot Helmduin 28, plaatsen 2 20ft
containers (14/06/2022) 49821-2022

Velsen-Noord
• Duinvlietstraat 46, plaatsen dakkapel
(voorgevel) (16/06/2022) 56944-2022
Santpoort-Zuid
• Van Dalenlaan 26, plaatsen dakkapel
(zijgevel) (16/06/2022) 59367-2022
Driehuis
• Van den Vondellaan 82, plaatsen
• 2 dakkapellen (voor- en achtergevel)
(16/06/2022) 59234-2022

Ingetrokken aanvragen
omgevingsvergunning

Santpoort-Noord
• Duin- en Kruidbergerweg 79, bouwen
tijdelijke (2 jaar) stal (16/06/2022)
32654-2022

Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10
Velsen-Zuid
• “Telstar Seizoen KKD wedstrijden
2022-2023”, vanaf 05 augustus 2022,
locatie: Minister van Houtenlaan
123-A (BUKO-stadion) (14/06/2022)
72162-2022
Velsen-Noord
• “Burendag Tata Steel Nederland”,
op 23 en 24 september 2022, locatie:
Wenckebachstraat 1 (16/06/2022)
72193-2022
Driehuis
• “100 jaar RKVV Velsen Jubileum”,
op 12, 13 en 14 augustus 2022, locatie:
Wolff en Dekenlaan 144 (14/06/2022)
71975-2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

IJmuiden
• Zwaanstraat 25, plaatsen dakkapel
(voorgevel) (14/06/2022) 42469-2022

• Oranjestraat 43, legaliseren van kamergewijze bewoning (3 kamers, 3 personen) (14/06/2022) 61672-2022
• Zeeweg 220 en Beukenstraat 1B,
wijzigen winkel naar 2 woningen
(14/06/2022) 151776-2021
• Radarstraat 177, vergroten 2e verdieping, wijzigen voorgevel (14/06/2022)
48271-2022
• Industriestraat 22B, bouwen dakopbouw (16/06/2022) 63263-2022
• Ahornstraat 29, bouwen dakopbouw
(16/06/2022) 53913-2022
• Kanaaldijk ong., bouwen afmeerplaatsen met afloopvoorzieningen, aanleggen paden (16/06/2022) 33725-2022
Velsen-Zuid
• nabij Spaarndammerweg 10, tijdelijk
(circa 6 maanden) aanleggen baggerdepots (14/06/2022) 48759-2022
• Dr. Kuyperlaan 29, plaatsen dakkapel
(voorgevel) (16/06/2022) 61746-2022
Velsen-Noord
• Gildenlaan 363 B, bouwen dakopbouw
(16/06/2022) 48382-2022
Santpoort-Zuid
• Brederoodseweg 78, vergroten woning, plaatsen dakkapel (zijgevel)
(16/06/2022) 49617-2022
Santpoort-Noord
• Spanjaardsberglaan 1, legaliseren luifel
(14/06/2022) 50618-2022
• Hoofdstraat 268, bouwen mantelzorgwoning, wijzigen gevelbekleding
zwembad (16/06/2022) 19728-2022
Driehuis
• Nicolaas Beetslaan 9, wijzigen gevelbekleding (14/06/2022) 59321-2022
• P.C. Hooftlaan 59, plaatsen dakkapel
(zijgevel), verwijderen schoorsteen
(16/06/2022) 58427-2022

Velserbroek
• Dammersboog 118, plaatsen dakkapel
(achtergevel) (14/06/2022)
54313-2022
• Annie Romeinstraat 9, veranderen
zijgevel (kozijn) (16/06/2022)
61127-2022

Geweigerde omgevingsvergunning
Santpoort-Zuid
• Brederoodseweg 78, meerlaags verbreden woning (bouwen trappenhuis)
(16/06/2022) 55832-2022

Overige bekendmakingen

• Kapmelding: Verwijderen 2 dode dennenbomen op begraafplaats Duinhof,
IJmuiden
• Voornemen tot uitgifte gemeentegronden: Een perceel grond aan Kluut, kadastraal bekend als gemeente Velsen,
sectie P, nummer 3192 gedeeltelijk,
groot 19m2.
Een perceel grond aan de Strandweg
nabij nr 4a, kadastraal bekend als
gemeente IJmuiden, sectie L, nummer
6715 gedeeltelijk, groot 23m2.
• Voornemen tot overdracht juridisch
eigendom schoolgebouw met grond:
De gemeente Velsen is voornemens om
het juridisch eigendom van een schoolgebouw met grond over te dragen ten
behoeve van onderwijsdoeleinden. Het
betreft het perceel, plaatselijk bekend
Heerenduinweg 45 te IJmuiden en
kadastraal bekend gemeente IJmuiden,
sectie M, nummer 10008 met een
oppervlakte van 2.290 m2.
Een papieren versie van de bekendmakingen
ligt bij: Gemeentehuis Velsen, Dorpshuis
Het Terras, Buurtcentrum De Dwarsligger,
Buurthuis De Brulboei, Wijkcentrum De
Stek, Wijkcentrum De Hofstede, Bibliotheek
IJmuiden, Bibliotheek Velserbroek, uitleenpunt Huis ter Hagen en uitleenpunt de
Moerberg. Voor de inzage van stukken kunt
u naar het gemeentehuis.

Velsen loopt achter met
huisvesten vluchtelingen

De leerlingen en leerkrachten liepen naar het parkeerterrein achter de Hema.
Foto: aangeleverd

Spannende dag op
De Vliegende Hollander
IJmuiden - Er gebeurde iets spannends dinsdag op basisschool De
Vliegende Hollander. Rond kwart
over 11 ging het brandalarm af. Er
zijn afspraken gemaakt binnen de
school wat er dan moet gebeuren.
De kinderen uit alle groepen gaan in
de brandweerrij staan. Een vaste rij
waarin je naast je brandweermaatje
staat. Vervolgens loop je via een
afgesproken uitgang naar buiten met
je leerkracht. Gelopen wordt naar het
parkeerterrein achter de Hema. Daar
verzamelen alle groepen zich en ook
alle medewerkers. Als een groep

compleet is houdt de leerkracht een
groene kaart omhoog. Zo weten ze
dat de groep compleet is.
De leerkrachten die bedrijfshulpverlener zijn dragen vestjes. Zij controleren of de school leeg is en zijn de
aanspreekpunten tijdens de
ontruiming.
Gelukkig ging het om een oefening.
Iedereen liep rustig en er werd goed
geluisterd.
Om half 2 hebben ze de oefening
(onverwacht voor de collega’s) nog
een keer herhaald. En wederom ging
alles goed. Goed gedaan!

Velsen - Het huisvesten van Oekraiense vluchtelingen is een complexe
klus die de gemeente meer tijd kost
dan was verwacht. Velsen loopt achter
met het opvangen van Oekraïners,
begin deze maand waren er 186
vluchtelingen opgevangen. Op basis
van regionale afspraken hadden dat
er al 248 moeten zijn. De gemeente
besloot intussen om geen flexwoningen te gaan plaatsen. Men kijkt
liever naar bestaande woningen en
bedrijfspanden die met wat kleine
ingrepen gebruikt kunnen worden om
onderdak aan de vluchtelingen te
bieden. Ook het tijdelijk inzetten van
een cruiseschip voor dit doel wordt

overwogen. De grote vraag is echter
waar die dan moet komen te liggen.
Het opvangen van de vluchtelingen
uit Oekraïne omvat meer dan ze
alleen een dak boven het hoofd
geven. Zaken als onderwijs, leefgeld
en zorg moeten ook geregeld worden.
Verder organiseert de gemeente ook
bijeenkomsten, zowel voor de vluchtelingen zelf als voor de vrijwilligers
die helpen bij het opvangen van deze
mensen. Komende maandag vindt
voor de tweede keer zo’n bijeenkomst
plaats. Van de 186 opgevangen vluchtelingen in Velsen verblijven er 83 bij
particulieren thuis. De overige 103
vluchtelingen hebben onderdak

DESTO laat Stormvogels
achter met lege handen
IJmuiden - Na de heel verdiende
overwinning van 2-0 op Olympia
Haarlem een week geleden belandde
Stormvogels samen met drie andere
verenigingen in de finale van de
nacompetitie met als inzet drie
promotieplaatsen naar de tweede
klasse. Met heel veel vertrouwen
begon het team van trainer Patrick
Krop aan deze klus; tenslotte had zijn
elftal uit de laatste 18 wedstrijden
slechts twee nederlagen geleden en
dat was in de uitwedstrijd tegen

kampioen Kon. HFC en afgelopen
zaterdag tegen EVC.
Na deze laatste nederlaag werd op
het terrein van Legmeervogels in
Uithoorn in de herkansing tegen
DESTO (Door Edel Spel Tot Ontwikkeling) uit het Utrechtse Vleuten de
tweede finale afgelopen dinsdag
gespeeld. Trainer Krop werd geconfronteerd met kleine en grote blessures (Gregory van Nieuwkoop) en
daarom moest hij zijn team ten
opzichte van het duel tegen EVC op

gekregen in gemeentelijke
opvanglocaties.
Overigens loopt Velsen ook achter
met het huisvesten van statushouders. Die achterstand was er al begin
dit jaar en is vooralsnog niet ingelopen. Het lijkt erop dat dit in op korte
termijn wel zal lukken. Het college
meldt: ,,We verwachten dat er de
komende weken circa vijftig statushouders gehuisvest kunnen worden.
Lukt dit, dan hebben we daarmee
onze achterstand weten in te lopen en
zijn we al bezig met de realisatie van
de taakstelling voor het tweede halfjaar 2022.’’ Velsen moet in 2022 totaal
124 statushouders huisvesten.

drie plaatsen wijzigen. Bovendien had
Melle Springer dusdanig veel last van
zijn lies waardoor hij in de rust in de
kleedkamer achterbleef en waren de
meeste IJmuidense spelers aardig
vermoeid na 4 duels in korte tijd en
dat waren allemaal redenen, dat
Stormvogels constant op zoek was
naar haar vertrouwde spel. Van een
collectief geheel was de hele
wedstrijd geen sprake.
Bij het eindsignaal was stond 2-1 op
het scorebord in het voordeel van de
Utrechters. Feest voor DESTO, treurnis
voor Stormvogels. Het is nu uithuilen
en volgend seizoen opnieuw in de
derde klasse beginnen.
Een uitgebreid verslag staat op www.
jutter.nl.

6

NIEUWS
VERSCHIJNT DONDERDAG

EDITIE 8
VELSEN-NOORD, IJMUIDEN,
VELSEN-ZUID, DRIEHUIS,
V E L S E R B RO E K , S A N T P O O R T NOORD EN SANTPOORT-ZUID
Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Openingstijden
ma. t/m wo. 09.00-17.00 uur
donderdag 09.00 - 12.30 uur
vrijdag gesloten
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl

inderegio.nl • 23 juni 2022

Maaike en Synco weten zeker: linksom
of rechtsom, het komt altijd goed
Velsen – In februari 2020 vertrokken Maaike Huizinga en Synco de Waard, midden in de pandemie. Ze
verkochten hun huis in Driehuis, zegden hun goede banen op, kochten een camper en gingen op pad om minimaal twee jaar door Europa te reizen. Dat huis was bedoeld om een gezin in te stichten en dat zou niet lukken.
De poezen zouden niet meer op ze wachten, er was niets om thuis voor te blijven. In die 16 maanden dat ze
onderweg zijn is de wereld verontrustend veranderd. De manier waarop deze ‘Siamese tweeling’ in het leven
staat is niet eens heel veel anders geworden. Maaike: ,,We waren al best relaxed, anders hadden we deze stap
niet genomen. Maar we weten het nu zeker: Het komt altijd goed. Linksom of rechtsom. Ook als het even niet
goed gaat.’’
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Jeroen van Duijn
Tel. 06-33836478
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Tel. 06-53942911
Advertentie-tarieven
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Ander soort tijd
Volgende voor de hand liggende
vraag. Hebben ze dan nooit hun
eigen ‘ruimte’ nodig? Ze zitten voortdurend op elkaars lip. Synco: ,,We
doen ook veel afzonderlijk van elkaar.
Ik ga bijvoorbeeld meteen als we
ergens aankomen het dorp
verkennen. Waar zit de bakker, wat is
er te doen? En ik werk af en toe weer.
We zijn elke dag bezig met
ontdekken. Je leeft buiten en voelt je
niet opgesloten, dat scheelt.’’ Maaike:
,,Ik ben meer een huismus, vind het
fijn om een beetje rond te scharrelen.
En ik ga ook wel alleen een grote
wandeling maken.’’ Wat dan wel weer
blijkt dat ze uiteindelijk altijd blij zijn
als ze weer de ‘geoliede machine’ en
‘Siamese tweeling’ zijn. Maaike: ,,We
hebben dat niet veel, dat je even je
eigen ruimte wil pakken. We praten
wel heel veel: gaat het nog goed,
willen we iets anders? En doordat we
veel tijd hebben en niet zoveel afleiding worden de gesprekken anders.
Zoals: hoe ontstaan rotsen eigenlijk?
Of: hoe zit het ook alweer met eb en
vloed?’’
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superspannend. We mochten Spanje
niet in, dus waren daar eigenlijk illegaal. Dat voelde dubbel. We reden als
enige op de wegen, bijna surrealistisch. De eerste fuik die we tegenkwamen zorgde best voor stress.
Sommige zorgen over niet belangrijke zaken neem je toch mee. Maar
ze lieten ons met rust, draaiden
gewoon hun hoofd de andere kant
op. Nog een bevestiging dat dingen
gewoon goed komen uiteindelijk.’’
Maaike spreekt even voor zichzelf: ,,Ik
kon me best zorgen maken. Er
gebeurt veel in mijn hoofd. In het
begin puzzelden we elke camping
uit, nu gaan we meer op de bonnefooi. Dat is een goed gevoel.’’

Broodje kroket
Hebben ze niets gemist dan?
,,Jazeker wel’’, zegt Maaike, ,,goede
kaas en een broodje kroket. Luxe
hebben we geen moment gemist.
We zaten een paar dagen in een
appartement en toen wilden we
weer naar huis. Dat is de camper voor
ons. Het voelt het gewoon lekker,
alles bij de hand. Dat was niet eens
een geleidelijk proces. We gingen 15
februari 2021 weg en waren wel
meteen echt wég. Natuurlijk was dat
overweldigend, maar het is een
goede, fijne beslissing geweest. We
reden weg in de sneeuw en konden
al snel met de benen bloot. En daarvoor deed ik het natuurlijk.’’

Leef het leven dat er is
Ze hebben nog een klein jaar, maar
onwillekeurig dringt de vraag zich
op: ,,Hoe komen jullie in hemelsnaam
weer in het gareel?’’ Maaike: ,,Dat zal
wel moeten en dat zal de allergrootste omschakeling zijn. Van vrij
naar werk. Eerst over een paar
maanden maar weer eens landen in
Nederland en weer structuur
aanbrengen. Nu gaan we naar bed
als het donker wordt en worden
wakker van de vogels. De routines
gaan in een tempo van niets. Je leeft
naar de natuur en het seizoen.’’ Maar
nu met de huizenmarkt? Hoe moet
dat dan straks? Ook vragen die je wilt
stellen. Maar ook daar maken ze zich
geen zorgen over. ,,We reizen nu ook
voor alles dus als we wat vinden in
Drenthe of zo is het ook goed. En wie
weet wat er op ons pad komt?’’
Synco: ,,Waar de ene deur zich sluit
gaat een andere deur open. Je moet
niet bang zijn om je om te draaien en
die andere deur te openen. Blijven
rammelen aan een dichte deur heeft
geen zin.’’ Maaike: ,,Ga eens wat
anders proberen. Het hoeft niet zo
radicaal als wij hebben gedaan. Het
kunnen ook kleine dingen zijn. Dóe
het gewoon.’’

Zorgen
Covid domineerde heel Europa,
vlamt steeds weer op en daar is geen
ontkomen aan. ,,Soms was het wel

Om samen af te sluiten: ,,Het is de
kunst om niet te kijken naar het
leven wat je had kunnen leiden.
Leef het leven dat er ís.’’

‘De beslissing om door Europa te gaan reizen met een camper was overweldigend maar goed en fijn.’ Foto: Ingeborg Baumann

Door Ingeborg Baumann
Maaike en Synco staan twee weken
op Camping Schoonenberg in
Velsen-Zuid. Dicht bij huis dus. Maar
dat zien deze twee anders. ,,Deze
camper is ons huis.’’ Twee weken om
hun huis APK te laten keuren, wat
reparaties uit te voeren en om familie
en kennissen te ontmoeten. Ze
hebben de boot van Calais naar
Dover al besproken voor 22 juni.
Maaike zei, vlak voor ze 16 maanden
geleden vertrokken: ,,Het globale
doel is tussen de 15 en 25 graden. Ik
wil twee jaar lang in een korte broek
kunnen lopen. Mijn benen verdienen
dat!’’ Dát is gelukt. Ze heeft lekkere
bruine benen en een gezond en
ontspannen koppie. Synco ook trouwens. Maar hoe is het ze verder
vergaan? Hun avonturen en foto’s
zijn te volgen op hun eigen website
www.symaeurope.nl. Dat is natuurlijk
leuk om te doen, maar het blijft
sociale media. Zijn ze veranderd,
staan ze anders in het leven, maken
ze zich zorgen om de toekomst?
Een huis hebben we al
,,Nee, we maken ons geen zorgen.
Werk is er altijd voor een psycholoog
en een ICT-er. En een huis hebben we
al.’’ Ze bedoelen de camper. ,,We

hebben nog een jaar te gaan, want
februari is niet leuk om terug te
komen. Het is dan midden in de
winter. Dus het wordt mei of juni
2023 voor we terugkeren naar het
‘basecamp’. En daarna? Er is altijd een
bed. Als we nog een paar maanden
in de camper moeten wonen is dat
ook oké. Onze instelling is wel een
beetje veranderd. Mensen zijn altijd
gehaast en druk. Door het reizen zien
we de dingen meer in perspectief. Zo
waren we in Albanië, een van de
armste landen van Europa. De
mensen daar leven met de dag en
zijn hypervriendelijk. ,,Thank you for
visiting us’’, dat is een andere mentaliteit. Überhaupt vinden we de
Balkanlanden erg aantrekkelijk, we
waren er al eerder. Op een camping
ben je meer ín een land, beleef je de
dingen anders. We hebben mooie
gesprekken gehad.’’
Vooroordeel of ervaringen
We zijn in Nederland nogal gewend
aan het in hokjes stoppen van
mensen uit andere landen. Vooroordelen als: alle Italianen zijn arrogant,
Duitsers lopen in het gelid en
Fransen zijn chauvinistisch kennen
we allemaal. En moet gezegd: als
bevolkingsgroep ís dat ook vaak zo,
ook als je er verder geen oordeel aan

hangt. Hebben ze dat ook zo
ervaren? Synco: ,,Is iets een vooroordeel als het een ervaring is?’’ Na wat
nadenken: ,,Italianen hebben ons blij
verrast en de mensen uit Frankrijk
zijn ons meegevallen. We hebben
onze eigen ervaringen nu, we
hebben gepraat met mensen en dan
merk je dat dat ‘rubriceren’ niet
hoeft.’’
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Havenfestival IJmuiden terug van weggeweest

Foto: peter Pijlman

Havenfestival IJmuiden is hét
podium van onze regio voor de
scheepvaart, visserij, industrie en
lokale kunst en cultuur. Traditioneel
trekt het evenement over twee
dagen gemiddeld 25.000 bezoekers
uit de regio en ver daarbuiten. Een
familie-evenement waar voor
iedereen iets te zien én te doen is. Er
is een markt en er worden podia
gevuld met alleen maar lokale
talenten.
IJmuiden voor de wind
De organisatie blaast het festival
nieuw leven in, want ondanks een
periode waar niets bij het oude
bleef, gaat het gaat goed met de
lokale bedrijvigheid en de cultuursector in Velsen. Nieuwe industrie
vestigt zich in de gemeente en
nieuwe culturele initiatieven worden
opgestart. Het gaat IJmuiden voor
de wind. Dit is dan ook het thema
van deze editie van het festival.
Mede omdat windenergie een
belangrijke rol speelt in IJmuiden.
Pleinen
Op de Trawlerkade zijn pleinen ingericht met ieder een andere insteek.
De KNRM stelt Reddingstation
IJmuiden open voor publiek,
verzorgt rondvaarten en een aantal
andere activiteiten, zoals films en
demonstraties. Ook is er een cultuurplein met kunst in containers. Hier is
ook een overdekt podium met voorstellingen en kan je een markt
bezoeken waar lokale musea zich
presenteren. Nieuw is dat het festival
zaterdagavond om 22.00 uur eindigt.
Rauw aan Zeeplein
Net als vorig jaar zijn de Gemeente
Velsen, Citymarketing Velsen en de
toeristische campagne IJmuiden
Rauw aan Zee belangrijke partners
van het festival. IJmuiden is een plek
van rauwe schoonheid. Stoer
vanwege de haven en industrie. Een
unieke plek waar je je ogen uitkijkt.
De bedrijvigheid in het havengebied
vormde de inspiratiebron voor een
‘rauwe’ foto-expositie die tijdens

Foto: Machiel Kraaij

Havenfestival IJmuiden te zien is op
het Rauw aan Zee plein. De expositie
telt 18 beelden van leden van Fotokring Polderlicht uit de gemeente
Velsen. Op het Rauw aan Zee plein
staan ook de bekende .ijmuiden-

foto maken waarbij het lijkt of je net
zo hoog bent als een windturbine.
Daarnaast presenteren lokale technische bedrijven zich door middel van
een postercampagne voor werken in
de techniek.

Foto: Jaap Bakker

letters en presenteren verschillende
ondernemers uit IJmuiden aan Zee
zoals Seaside sports, ActionPlanet,
Beach Inn en Cross Fit IJmuiden zich
aan het publiek. Er staat ook een
photobooth en een groot scherm
waarop mooie beelden van IJmuiden
en de gemeente Velsen te zien zijn.
Techportplein
Kennis maken met techniek? Bezoek
dan het Techport plein. Op dit techniekplein ontdek je samen met je
kind de 7 werelden van Techniek.
Beantwoord techniekvragen en
neem een tas vol leuke goodies mee
naar huis. Doe mee met techniekactiviteiten van het Technisch College
Velsen en Nova College Scheepvaart.
Zo kan je trossen gooien, klimmen
als een loods, een sluis bedienen,
een containership laden en in een
reddingsvlot kruipen. Ook kan je met
een VR-bril van Vattenfall zien hoe
het is op zee en op een turbine.
Daarnaast zijn er kleine bouwpakketjes van een windmolen die draait
in een zonnecel. Deze kun je in
elkaar zetten en versieren. Of ga in
de photobooth van Amsterdam
IJmuiden Offshore Ports (AYOP) een

Noordzeevisplein
Vis mag op het Havenfestival
IJmuiden natuurlijk niet ontbreken.
Laat je verrassen door alles wat
Noordzeevis uit IJmuiden vis te
bieden heeft. Natuurlijk kan je zelf
een visje eten. Maar er worden ook
kookdemonstraties gegeven en je
kan leren hoe je oesters opent. Ook
wordt er een speciale vistafel ingericht waar de bekende IJmuidenaar
Jan Zwanenburg uitleg geeft over
Noordzeevis uit IJmuiden. En in de
informatiestand zijn de ambassadeurs van Stichting Noordzeevis uit
IJmuiden natuurlijk te vinden om al
je vragen over vis te beantwoorden.
Cornelis Vrolijkplein
Visserijbedrijf Cornelis Vrolijk is dit
jaar weer naamgever van een van de
pleinen aan de Trawlerkade. Havenfestival IJmuiden is zeer verheugd
dat dit bedrijf het Havenfestival
IJmuiden een warm hart toedragen.
Dit heeft onder meer geleid tot een
mooi lokaal programma op de zaterdagavond. Solisten van onder
andere Unidos, De Jonge Stem,
Zangstudio Velsen, Dance Works en
Alphenaar muziekles IJmuiden
brengen een ‘best of’ van alle Songfestivals ten gehore tijdens de Eurovison Reprise. Een succesformule die
onder leiding van Daan van Putten
ook tijdens de Summer Park Sessions
in 2021 te bezien en beluisteren was.
Vanaf 20.15 uur is het de beurt aan
een Regio All Stars Band met diverse
vocalisten, waaronder een aantal
zangers en zangeressen van Koel
Productions uit Driehuis. Dansbare
hits, prachtige ballads en echte top
40 krakers zullen tijdens dit twee uur
durend optreden natuurlijk niet
ontbreken. Het feest eindigt op
zaterdag om 22.00 uur. Dat is eerder
dan normaal.
Cultuurplein
Op het cultuurplein vind je kunst en
de musea in containers. En net als

vorig jaar komt op de kade weer een
festivalmarkt met kramen te staan.
Verschillende maatschappelijke
organisaties, waaronder Zonnebloem Kennemerland, Dierenambulance, Stichting Comité 4 en 5 mei
Velsen, Stichting Zwerfkatten Havengebied IJmuiden, Stichting Welzijn
Velsen en Stichting tot behoud van
Authentieke stoomvaartuigen
presenteren zich hier. Ook zijn de
lokale musea weer goed vertegenwoordigd. Breng een bezoek aan
een van de containers met daarin
het Zee- en Havenmuseum, Pieter
Vermeulen Museum,
Bunkermuseum, Fort Eiland en
Hoogovensmusuem. Daarnaast zijn
er lokale bedrijven te vinden waaronder Game Solutions, Hightide
Surfshop, Shiplens en Cherliz. Of
neem een kijkje bij de kraam van
Summer Park Sessions. En voor een
potje dammen kan je terecht bij de
tafels van Damclub IJmuiden.
Kinderactiviteiten
Op het Techport plein is een speciale
kinderkaart te krijgen. Hierop staan
de kinderactiviteiten die te doen zijn
op het festival. Ook dit jaar is er voor
de kinderen genoeg te doen. Denk
aan trossen gooien, klimmen als een
loods, een sluis bedienen, een
containership laden en in een
reddingsvlot kruipen. Ook is er een
VR-experience van Vattenfall,
kunnen er windmolens die draaien
op zonnecellen in elkaar worden
gezet en is er een photobooth van
Amsterdam IJmuiden Offshore Ports
(AYOP). Bij OpStoom kunnen
kinderen hutten bouwen met pallets
en voor de kleinste kinderen is een
stoepkrijtwall. Het Loodswezen zet
weer een klimtoren neer en op de
markt zijn bij het Pieter Vermeulen
Museum en het Zee- en Havenmuseum verschillende kinderactiviteiten te doen.
Schepen aan de kade
De Vissershaven ligt tijdens het
Havenfestival vol met interessante
schepen. Blikvanger is het tallship De
Morgenster. Ook de Goede verwachting van scoutinggroep Michiel Adriaanzoon de Ruyter, de Zaandam van
het Zeekadetkorps IJmond, de
havensleepboot de Adelaar, het
binnenvaart opleidingsschip Prinses
Maxima van het Maritiem College
IJmuiden en de Naaldwijk (een voormalige mijnenveger van de marine)
liggen weer afgemeerd aan de Trawlerkade. De meeste schepen zijn
toegankelijk voor het publiek, maar
dit hangt altijd af van de drukte. Ook
geeft afhankelijk van de windrichting Blusboot de Weer verschillende
demonstraties met de bluskanonnen
aan boord.
Rondvaarten
Vanaf het ponton ter hoogte van
Ymuiden Stores vinden op zaterdag
25 juni en zondag 26 juni tussen
12.00 en 17.00 uur gratis rondvaarten plaats door de maritieme
dienstverleners in IJmuiden. Er wordt
gevaren door het Loodswezen, Vletterlieden en het Maritiem College
IJmuiden. Ook het blusvaartuig ‘de
Weer’ zal vanaf het ponton vaarten
en blusdemonstraties verzorgen.
Bezoekers kunnen gewoon in de rij
gaan staan. Het Loodswezen werkt
met tijdslots. Er worden voldoende
hekken neergezet om de wachtende

Foto: Machiel Kraaij

passagiers te kunnen scheiden van
eventuele andere activiteiten.
Meevaren op de Morgenster
Tijdens het Havenfestival kan er ook
worden meegevaren op het prachtige tallship de Morgenster. Deze
vaart op zaterdag 25 juni en zondag
26 juni van 10.00 tot 12.00 uur uit.
Meevaren kost 35 euro per persoon
en 20 euro voor kinderen tot 16 jaar.
Er is plaats voor maximaal 90 opvarenden per vaart. Aanmelden kan via
https://havenfestivalijmuiden.nl/
schepen/.
Naar het festival
De organisatie vraagt bezoekers van
het Havenfestival lopend, op de fiets
of met het openbaar vervoer naar de
Trawlerkade te komen. Wie toch de
auto pakt, moet rekening houden
met drukte in de omliggende
straten. Net als voorgaande jaren
wordt bij onderzoeksinstituut Wageningen Imares (voorheen Rivo) een
grote gratis fietsenstalling geopend.
Het is niet toegestaan fietsen en
bromfietsen tegen de hekken te
plaatsen. De Trawlerkade is tijdens
het Havenfestival vanaf 10.30 uur
volledig fiets- en autovrij. Ook geparkeerde auto’s moeten dan weg zijn.
Organisatie
Het Havenfestival wordt georganiseerd door Stichting Havenfestival
IJmuiden. Het bestuur bestaat uit
Jerry Notenboom (voorzitter),
Martijn Mewe (secretaris), Dennis
van Klooster (penningmeester), Karin
Maat (vice-voorzitter), Kees Kuiper,
Hans Weeren en Friso Huizinga (adviseur). De projectgroep bestaat uit
Kees Kuiper (voorzitter), Aart Hiemstra (nautisch), Netty Struijs (vrijwilligers), Hilda Oudendijk (markt), Tom
Siekman (projectleider), Patrick
Uitendaal (technisch producent),
Dennis Sintenie (programma), Thijs
Huijbens (programma), Denise de
Bokx (crewcatering) en Dionne
Ruurda (communicatie). Het Havenfestival wordt geproduceerd door No
Nonsense Producties. Citymarketing
Velsen | ijmuiden.nl ondersteunt
bij de promotie van het festival. De
bedrijven en organisaties zonder wie
het festival niet georganiseerd kan
worden staan vermeld op havenfestivalijmuiden.nl.
Meer informatie:
www.havenfestivalijmuiden.nl,
www.facebook.com/havenfestival,
www.twitter.com/havenfestival,
instagram.com/
havenfestivalijmuiden.

12 NIEUWS

inderegio.nl • 23 juni 2022

Deze zomer gratis kennis maken
met hockey bij Strawberries
Driehuis - Ook deze zomer organiseert Strawberries weer gratis
ZomerHockey. Speciaal voor alle
jeugd uit Velsen tussen 4 en 18 jaar
oud, die hockeyen een leuke sport
lijkt en die sfeer willen proeven op de
vereniging in Driehuis. Mede dankzij
hoofdsponsor Parkhage Makelaars
kan Strawberries weer trainingen
verzorgen door gediplomeerde trainers. En dit jaar is ook jeugd uit
Haarlem-Noord, van het leuke EDO
hockeyproject, van harte welkom!
De gratis trainingen zijn op de zaterdagen 25 juni, 2 juli, 9 juli, 16 juli, 23
juli, 30 juli, 6 augustus, 13 augustus
en 20 augustus.
Tussen 10.00 en 11.00 uur krijgt de
jeugd van 4 jaar tot en met 12 jaar
training. Van 11.15 tot 12.30 uur is

TYPISCH IJMUIDEN

alle jeugd tussen 13 en 18 jaar
welkom. Aanmelden is niet nodig; op
de club hebben ze bitjes en hockeysticks. Kom vooral meedoen! Het
enige wat je nodig hebt zijn scheenbeschermers en kunstgrasschoenen.
En dit jaar doen ze iets nieuws: ze
ondersteunen het hockeyproject van
HFC EDO! Al jaren probeert EDO een
hockey-initiatief van de grond te
krijgen. Daar helpt Strawberries
natuurlijk bij. Speciaal voor geïnteresseerde jeugd van EDO hebben ze
een haal- en brengservice opgezet.
Zit je op EDO of woon je in de buurt
van EDO? Meld je aan via https://
www.hfcedo.nl/1/1184/
parkhage-zomerhockey-bij-khcstrawberries/

Archeoloog Jan de Koning geeft een overzicht van het archeologische onderzoek aan de Lagersstraat. Foto: Erik Baalbergen

De presentatie over de
archeologische vondsten
aan de Lagersstraat
Wekelijks staan we in deze rubriek stil bij een IJmuidens onderwerp aan de hand van een foto en naar
aanleiding van de actualiteit, een bijzondere
gebeurtenis, een evenement of gewoon een van de
mooie taferelen die IJmuiden biedt. In deze aflevering aandacht voor de presentatie over de archeologische vondsten aan de Lagersstraat.
Door Erik Baalbergen
Afgelopen weekend vonden de Nationale Archeologiedagen plaats. Op honderden plekken in het land werd
het verleden tot leven gebracht en konden belangstellenden kennis maken met de ondergrondse wereld.
Ook in Velsen konden we op diverse plekken via
bodemvondsten kennis maken met de “vroege
Velsenaren”. Velsen heeft immers ook een rijke bodem
door de vele bewoners en bezoekers in de loop der
eeuwen. Denk bijvoorbeeld maar ‘s aan de Friezen, de
Romeinen en de Brederodes die hier hebben gewoond,
geleefd en huisgehouden.

Ezrah en Anna met trainer Hugo Nibte. Foto: aangeleverd

Zwarte band karate voor Ezrah
Moriën en Anna Nijssen
Santpoort - Ezrah Moriën uit Velserbroek en Anna Nijssen uit SantpoortZuid zijn geslaagd voor hun examen
1e dan (zwarte band) karate. Het
examen werd afgenomen in Harderwijk door een commissie van de
Karate-Do Bond Nederland.
Voor het examen moesten meerdere
onderdelen worden uitgevoerd. Het
eerste onderdeel bestond uit
verschillende stoot-, trap- en afweertechnieken en combinaties hiervan.
In het tweede onderdeel moesten
kata’s worden gedemonstreerd. Dit
zijn vastgestelde combinaties van
technieken waarbij een gevecht
tegen denkbeeldige tegenstanders
wordt uitgebeeld. Gelet wordt op de
juiste uitvoering van de technieken,
balans, snelheid en wendbaarheid.
Het derde onderdeel bestond uit
enkelvoudige en meervoudige
aanvallen en verdedigingen die
moesten worden gedemonstreerd.
Afsluitend moesten zij in een paar
rondes laten zien dat ze kunnen
vechten en verdedigen. Hierbij wordt
1 minuut aangevallen, 1 minuut

verdedigd en 1 minuut vrij gevecht
geleverd. Zij moesten laten zien dat
er met controle over de technieken
kan worden gevochten, zowel
aanvallend als verdedigend. Dit is
voor beiden geen probleem.
Ezrah en Anna zijn op 6- á 7-jarige
leeftijd begonnen met Karate bij de
Santpoortse Sportvereniging Dschen
Dui onder leiding van Sensei Hugo
Nibte (3de dan karate en meervoudig
Europees en Nederlands karatekampioen). Jaren hebben ze alleen bij de
jeugd getraind en sinds zij besloten
hebben om voor de zwarte band te
gaan, trainen zij nu ook bij de senioren. Beiden hebben er hard voor
getraind. Ezrah is bezig met een
stage en het afronden van zijn HBOstudie en Anna is Cum Laude
geslaagd voor het VWO. Zij hebben
een prachtige prestatie geleverd,
waar zij trots op mogen zijn.
In december zijn de volgende
examens en dan hoopt Hugo Nibte
weer een aantal leerlingen op te
laten gaan voor hun 1e of 2e dan.
Meer informatie: www.dschendui.nl.

Tijdens de archeologiedagen konden kinderen bij de
Ruïne van Brederode hun eigen archeologische vondsten opgraven. En mocht je ooit zelf wat hebben opgegraven, dan kon je deze vondsten laten dateren door
experts van de Archeologische Werkgroep Velsen. Heel
jonge archeologen konden bij de bibliotheek in Velserbroek via een speurtocht kennis maken met de
Romeinen in Velsen. In de bibliotheek in IJmuiden is er
tot eind juni een kleine tentoonstelling ingericht over
de recente opgravingen op de ‘Pionieren in IJmuiden’locatie aan de Lagersstraat in IJmuiden. Kinderen
konden afgelopen week deelnemen aan een archeologische speurtocht over dezelfde opgravingen.
De aftrap van de archeologiedagen in Velsen vond
plaats op woensdag 15 juni in de bibliotheek van
IJmuiden met ’s avonds een presentatie over de vondsten aan de Lagersstraat. De samengekomen “pottenkijkers” werden verwelkomd met een inleidend woordje
door wethouder Jeroen Verwoord, die zelf al sinds zijn
middelbare schooltijd geïnteresseerd is in de lokale
geschiedenis en die ik ook zelf bij de opgravingen aan
de Lagersstraat heb zien rondlopen. Bij het poseren
voor een foto was het duidelijk dat het in handen
hebben van een eeuwenoude kruik niet een alledaagse
bezigheid is voor de wethouder. Maar kruik en
wethouder kwamen de fotoshoot ongeschonden door!

Jan de Koning, archeoloog van Hollandia Archeologen,
gaf een overzicht van het archeologische onderzoek
aan de Lagersstraat. In najaar 2020 werd de Theo Thijssenschool aan de Lagersstraat gesloopt om plaats te
maken voor bouwkavels voor het project ‘Pionieren in
IJmuiden’. Omdat de IJmuidense bodem eerder
geheimen heeft prijsgegeven, vond in december 2020,
voorafgaande aan de start van het pionieren, archeologische vooronderzoek plaats. Hierbij zijn sporen van
akkers en aardewerk uit de Romeinse tijd gevonden.
Op basis van deze vondsten heeft de gemeente uitgebreider archeologisch onderzoek laten uitvoeren in
samenwerking met Hollandia Archeologen en plaatselijke archeologen. Tijdens de opgraving in april 2021 zijn
honderden sporen gevonden van eerdere “pioniers”,
voornamelijk inheemse bewoners, die door de
Romeinen ‘Friezen’ werden genoemd. De vondsten
komen voornamelijk uit de tweede en derde eeuw en
omvatten onder meer scherven van aardewerk, greppels, waterputten, karrensporen, paalkuilen, een
mantelspeld, een pot met een nog onbekende okerkleurige substantie en twee pottenstapels.
De bewoners zijn verdreven door stuifzand. Hun sporen
zijn onder het zand verdwenen. Door het grondwater
zijn veel sporen eeuwenlang goed geconserveerd
gebleven. Door de daling van het grondwater ten
gevolge van het graven van het Noordzeekanaal
hebben vooral hout en aardewerk zwaar geleden. Van
houten palen zijn vaak alleen nog maar verkleuringen
te vinden in de grond. Het archeologisch onderzoek is
met de opgravingen nog niet afgerond. Restauratie van
en onderzoek naar de gevonden voorwerpen is nog
volop gaande.
Hilde Vermast, amateurarcheoloog bij Archeologische
Werkgroep Velsen, gaf een interessante lezing over de
gevonden pottenstapels. Een pottenstapel is een fraai
voorbeeld van hergebruik. Duinbewoners gaven
gebruikte handgemaakte en zachtgebakken aardewerken voorraadpotten en kookpoten een tweede
leven door de bodem er uit te halen en ze ondergronds
op te stapelen om zo een waterput te maken. In de
duinen reikte de zoetwaterbel dikwijls tot niet ver onder
de grond en via zo’n pottenstapel had men zo toegang
tot vers duinwater zonder het gevaar van instortende
wanden. Best wel slim dus! Pottenstapels zijn vooral
gevonden in de duingebieden van Noord Holland. De
twee bij de Lagersstraat gevonden pottenstapels
worden nog onderzocht en gerestaureerd. Zo zie je
maar. IJmuiden biedt ook ondergronds veel
interessants!

Kijk voor meer nieuws op:

www.
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Het sluizencomplex:
over hoeden, petten en helmen
Velsen – Vanaf zaterdag 18 juni is in het Zee- en Havenmuseum een
nieuwe tentoonstelling te bekijken over de geschiedenis en de ontwikkeling van het sluizencomplex in IJmuiden. 2022 zal de geschiedenis ingaan
als het jaartal waarin de grootste sluis ter wereld, Zeesluis IJmuiden, in
gebruik wordt genomen. De titel van tentoonstelling ‘Op de sluizen van
IJmuiden’ is ontleend aan een bekend lied uit de jaren 50 van de vorige
eeuw, gezongen door Max van Praag.

Jan Hendrik Dronkers, secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat, krijgt een mooie prent. Foto: Ingeborg Baumann

Door Ingeborg Baumann
De tentoonstelling werd geopend
door de heer Jan Hendrik Dronkers,
secretaris-generaal van het ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat.
Dronkers blijkt een bevlogen spreker,
niet gespeend van enige humor ook.
Eerder opende hij in 2016 de
tentoonstelling 140 jaar Noordzeekanaal. De geschiedenis van de sluizen
begint in 1865 en het sluizencomplex
bestaat uit de Zuidersluis uit 1876, de
Middensluis uit 1896, de Noordersluis uit 1929, de Spuisluis uit
1940 en het Gemaal uit 1975.

en waaide die helm af. ,,Die zweeft
hier nog ergens.’’ Verder zegt hij:,, Het
sluizencomplex en de Zeesluis is een
hoogstaand en toekomstbestendig
werk. Een parel. Gebouwd met liefde,
kennis en vakmanschap.’’

Dronkers stipt de rauwheid van de
werkomstandigheden toentertijd
aan. ,,Op foto’s zie je behalve wat
hoeden van de hoge heren heel veel
petten. Nu draagt iedereen die z’n
steentje bijdraagt aan de bouw van
het complex een helm.’’

Kathedraal
Dronkers: ,,Het is echt immens wat
hier gebouwd is, dat hele complex is
een kathedraal onder de grond. Ik
hoor wel eens: ‘Is dat ding nou echt
nodig?’ Je kunt nooit inspelen op wat
gaat komen. Maar het vergt lef en
visie om dingen voor elkaar te
krijgen en deze sluis gaan we nooit
spijt van krijgen. En dan: als je iets
niet doet, doe je het altijd verkeerd.
In Nederland zijn we nooit klaar, we
moeten altijd blijven vechten voor
onze veiligheid.’’ Hij kreeg uit handen
van curator Willemina Oostenrijk en
Oudendijk een mooie ingelijste prent
die zichtbaar in de smaak viel.

De laatste keer dat de secretarisgeneraal zo’n helm op had bij een
bezoek aan de toen nog in ontwikkeling zijnde Zeesluis IJmuiden werd hij
verrast door het IJmuidense briesje

Lef en visie
Het sluizencomplex omvat meer dan
Zeesluis IJmuiden. Dat weten wij
natuurlijk wel. Maar het blijft indrukwekkend om te zien hoe het allemaal

in elkaar steekt, zéker ook voor
bezoekers van buiten Velsen. Er is op
de tentoonstelling ook te zien wat
voor functies het complex nog meer
heeft, waarbij de selectieve onttrekking, er wordt nog gebouwd aan de
constructie in het Binnenspuikanaal
waardoor zout water terug naar zee
stroomt, nog eens duidelijk wordt
uitgelegd. Maar het sluizencomplex
zorgt ook voor onder andere afwatering en werkt als stormvloedkering
en vispassage.
In het besloten gezelschap bij de
opening was ook wethouder Floor
Bal, met onder andere ‘water’ in zijn
portefeuille. Bal was al snel verdiept
in een virtueel spel waarbij een schip
de sluizen doorvaart. Bleek nog best
een klusje, ook virtueel.
Verhalen
Het Zee- en Havenmuseum wordt
gerund door vrijwilligers en
misschien is wel het allerleukst aan
het museum dat die mensen een
bron zijn van prachtige verhalen en
overal uitleg aan kunnen geven. Trek
gerust maar een paar uur uit voor
een bezoek aan een van de parels
van Velsen. Het is namelijk een
verrassend groot museum waar van
alles te zien en te beleven is over de
geschiedenis van het Noordzeekanaal, de bouw van de sluizen en de
pieren en het ontstaan daarna van
IJmuiden en alle maritieme activiteiten. Na het bezoeken van de
tentoonstelling is het vanaf het
museum slechts een korte wandeling
naar het sluizencomplex om daar ‘op
de sluizen van IJmuiden’ ruim 150
jaar geschiedenis in ogenschouw te
nemen. Een unieke plek waar we, op
wat gemopper her en der na, heel
trots op zijn.
De tentoonstelling is te zien tot en
met 8 januari 2023. Het museum is
regulier geopend op zaterdag-,
zondag- en woensdagmiddag van
13.00 tot 17.00 uur. In de maanden
juli en augustus is het museum alle
middagen geopend, behalve op
maandag.
Zie ook: www.zeehavenmuseum.nl.

Chauffeurs gezocht voor
de bus van Polderstroom

Polderstroom beschikt over een eigen bus (automaat) die voorzien is van alle
mogelijkheden. Foto: aangeleverd

Velserbroek - Ontmoetingscentrum
Polderstroom ligt in Velserbroek. Een
plek waar mensen onder andere met
een haperend brein weer gewoon
even zichzelf kunnen zijn. Vijf dagen

per week komen deelnemers hier
samen om van alles te ondernemen;
kletsen en koffie drinken, creatief
bezig zijn of gezellig spelletjes
spelen, het kan en mag allemaal. De

deelnemers kijken veelal uit om weer
samen te komen en te genieten van
wat de dag brengt.
Ontmoetingscentrum Polderstroom
is op zoek naar chauffeurs die als vrijwilligers de vaste gezichten zijn en
de deelnemers ophaalt of weer thuisbrengt. Polderstroom beschikt over
een eigen bus (automaat) die voorzien is van alle mogelijkheden. Niet
elke keer een ‘onbekende chauffeur’
maar een stukje herkenning is voor
de deelnemers belangrijk en maakt
de dag ook meteen een stukje
persoonlijker. De tijden zijn ongeveer
van 8.45 tot 10.00 uur en in de
middag van 15.45 tot ongeveer 17.00
uur. Zou jij het leuk vinden om de
deelnemers met een glimlach rond
te rijden? Neem dan contact op met
Hanneke van der Linden op
06-27847209 of h.van.der.linden@
zorgbalans.nl.

In Memoriam

Eric (H.J.G.) van Kaam, directeur-bestuurder van Velison Wonen is op 18
juni overleden. Veel te jong in de leeftijd van 61 jaar.
Eric was vanaf 1 november 2019 in dienst bij Velison Wonen. Daarvoor
heeft hij ruim veertig jaar diverse management- en bestuursfuncties
vervuld in de volkshuisvesting, onder andere bij Ymere, Stichting Volkswoningen en Woningbouwvereniging De Sleutels. Eric was daarnaast
docent Verhuurmakelaar bij FMH/Habitask.
In Erics visie verdienen huurders een goed leven, in een leefbare wijk.
Ervoor zorgen dat in ieder geval kinderen kunnen opgroeien in goede en
veilige wijken. Hij wilde graag die dingen doen, die toegevoegde waarde
voor de huurders opleveren. Al het andere vond hij “waste”. Geld, tijd en
inzet die we beter kunnen inzetten voor de huurders en voor de Volkshuisvesting. Hard werken met oog voor de huurder was voor hem
vanzelfsprekend. Dat bleek onder meer door het door hem met zijn
medewerkers opgestelde ondernemingsplan “Meedoen in IJmond, door
maatwerk in wonen”; daarin zijn veel van zijn drijfveren in doelen
omgezet. Met veel inzet werd en wordt onder zijn leiding door de medewerkers daaraan invulling gegeven.
Ook heeft Eric een grote bijdrage geleverd aan de verdere ontwikkeling
van Velison Wonen naar een meer resultaat gestuurde organisatie.
Hiermee anticiperend op de ingrijpende veranderingen in de corporatiesector. Binnen Velison Wonen is in de relatief korte tijd dat Eric directeurbestuurder was, een uitgebreid solide fundament gelegd voor de
komende jaren.
Eric kwam het best tot zijn recht in een dynamische en veranderende
maatschappelijke omgeving. Hij miste het contact met de huurders en
medewerkers; wilde weer meer met Volkshuisvesting bezig zijn. Dat
maakte zijn stap van Directeur Verhuur en Wonen bij Ymere naar directeur-bestuurder bij Velison Wonen voor hem een logische. Hij wilde nog
veel langer samen met de medewerkers en stakeholders aan de slag om
alles beter te maken. Beter voor de medewerkers, voor Velison, voor de
regio maar bovenal voor onze huurders. Zijn kracht lag hem vooral in
mensen vanuit een visie op een juiste manier te inspireren en mee te
krijgen. Met een oog voor talent, hands-on mentaliteit en de wil om het
beste uit de mensen te halen. Nuchter en resultaatgericht. Eric was met
recht een ‘mensenmens’.
Eric was een goed communicator die in brede kring sympathie verwierf.
We herinneren ons Eric als een collega met een warm hart, enorm
betrokken en altijd enthousiast. Wellicht wat ongepolijst, maar inspirerend, resultaatgericht, regie voerend en samenwerkend. Verbindend in de
vertaling van strategie naar de operatie en omgekeerd. Innovatief, een
scherpe pragmatische denker en probleemoplosser. Een doorzetter met
het juiste gevoel voor prioriteiten. Gecommitteerd aan een uitgezette
koers en ondersteunend als leider. Eric was goed in staat anderen te overtuigen van de waarde en impact van zijn visie en wist daarmee mensen te
inspireren en vooruit te helpen.
Eric heeft dat wat hem overkwam moedig, met een groot relativeringsvermogen, met onmiskenbare en eigenzinnige humor en met grote zorgvuldigheid gedragen. We hebben daar groot respect en bewondering
voor. Tot het laatste moment heeft hij zijn belangstelling en betrokkenheid met de sociale huisvesting in het algemeen, en die van Velison
Wonen in het bijzonder getoond.
Onze verslagenheid is groot en ons diepe medeleven gaat uit naar zijn
vrouw, kinderen, familie en vrienden.
Namens Velison Wonen,
Siebe van den Berg
Jeroen Molenkamp
Directeur-bestuurder a.i.
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Kids Fit op tennispark LTC Hofgeest

De lessen zijn speciaal ontworpen voor de kids van 2 tot en met 4 jaar.
Foto: aangeleverd

Velserbroek - Elke woensdagochtend om 09.15 uur en vanaf 27 juni
ook op de maandagochtend van
09.15 tot 10.00 uur, start de les Kids
Fit op tennispark LTC Hofgeest in
Velserbroek.
Deze les is speciaal ontworpen, door
de tennisschool Klaverstijntennis,
voor de kids van 2 tot en met 4 jaar.
Bij de Kids Fit sporten de kinderen
samen met hun ouder/verzorger 45
minuten lang speelse oefeningen
met speciaal hulpmateriaal en horen

ze herkenbare muziek.
De lessen worden gegeven door de
ervaren en CIOS-gediplomeerde
sportlerares Nicole Barneveld. Zij legt
de nadruk op de motoriek, coördinatie, de balvaardigheid en bewegingsvrijheid van het kind. Onder de
slogan ‘Niets moet, alles kan, laat de
fantasie van het kind maar stromen’
biedt zij de lessen aan.
Eigenaar en hoofdtrainer van tennisschool Klaverstijntennis, Lars Klaverstijn heeft Kids Fit in het leven

geroepen. Naar aanleiding van de
peuterinstuif, die onlangs plaats
heeft gevonden op tennispark LTC
Hofgeest, kwam hij met dit idee.
Deze peuterinstuif is een initiatief
van Sportsupportvelsen, waarmee
Klaverstijn vaker een samenwerking
heeft.
,,Laten we de gemeente Velsen niet
vergeten te benoemen’’, zegt Klaverstijn. ,,Dankzij hun steun en
vertrouwen in ons worden deze
lessen mede mogenlijk gemaakt.’’
Bent u benieuwd of Kids Fit, iets voor
u en uw kind/kleinkind is? Neem dan
contact op met Lars op telefoonnummer 06-36064732 of kijk op
Klaverstijntennis.nl/kidsfit.
Ook voor de oudere jeugd is er
genoeg te beleven, naast de lessen
die twee keer per week gevolgd
mogen worden, is er bijvoorbeeld
van 25 tot en met 27 Augustus de
Multisportweek voor kinderen van 4
tot en met 12 jaar, waarbij iedereen,
ook als je geen lid bent, welkom is na
aanmelding en betaling.
Zin in sportieve activiteiten met een
hoge dosis fun en enthousiasme?
Kijk dan op: Klaverstijntennis.nl/
multisportweek en meld je kind
tijdig aan.

Mieke Mes en Martine van der Heide hebben zin in de zomerse zaterdag.
Foto: aangeleverd

Een lekkere zomerse zaterdag
in Santpoort-Noord op 25 juni
Santpoort-Noord - Op deze
zomerse zaterdag creëren de ondernemers in het Santpoortse winkelgebied een lekker zomers sfeertje.
Bezoekers kunnen de hele dag van
alles proeven en beleven bij de deelnemende winkels.
,,Er valt van alles te zien, proeven en
beleven’’, zegt Mieke Mes. Samen met
Martine van der Heide organiseert zij
regelmatig een leuke dag in het
winkelgebied. Beide zijn bestuurslid
van Puur Santpoort, de BIZ/ondernemersvereniging van het Santpoortse
winkelgebied.
,,Zo kun je bij Koppes tussen 14.00 en
16.00 uur een gratis ijsje halen, krijg
je bij No lemons, please! iets zomers
lekkers en een cadeautje bij je

aankoop, verrast Bredero boeken de
eerste 100 bezoekers met een boek,
maak je bij Lotties kans op een
waterspeelbaan, proef je bij groenteman Steef de zomer en showt
Lengerique de mooiste badmode.
Natuurlijk zijn er nog veel meer
winkeliers en ondernemers die in
hun eigen onderneming aanhaken
aan deze zomerse dag.’’
Tussen 12.00 en 16.00 uur loopt er
een Puur Santpoort promotieteam
door de winkelstraten, kun je
meedoen aan de winactie èn
ontvang je een leuke goodie! Kortom
een goede reden om Santpoort
aanstaande zaterdag weer eens te
bezoeken! Volg de updates op Insta
en Facebook.

COLUMN DE HEIDEBERG
Bruggen bouwen

Vanessa’s Reisbureau is een begrip voor reislustige inwoners van Santpoort en omgeving. Foto: aangeleverd

Vanessa’s Reisbureau in
Santpoort viert 10-jarig bestaan
Santpoort - Vanessa’s Reisbureau aan de Hoofdstraat 224 viert de
komende maanden haar 10-jarig bestaan, met 12 december als hoogtepunt omdat dan haar eerste jubileum een feit is. De komende tijd komt
eigenaresse Vanessa Bennink met interessante acties om het 10-jarig
bestaan extra kracht bij te zetten. Wat ooit begon als een uit de hand
gelopen hobby, is voor haar nog dagelijks een fantastische uitdaging.

immens populair is bij vakantiegangers. Grote delen van de route zijn
nog gewoon te rijden, informeer bij
Vanessa naar de mogelijkheden.
Ook voor speciale rivier- en
zeecruises kun je bij haar terecht.

Vanessa rondde met succes haar
studie aan het TIO-college in
Haarlem af en vond vrij snel daarna
een baan bij het toenmalige Reisbureau Journaal in IJmuiden aan het
Oosterduinplein. Twee jaar lang zat
ze er achter de balie en leerde ze
veel over de reisbranche. Daarna
vertrok ze naar het Toerkoop Reisbureau in Heemstede en Bloemendaal. Ook werkte ze enige tijd bij
Van Ouwerkerk Reizen in SantpoortZuid. Met vijftien jaar ervaring in de
reisbranche op zak zette ze in 2012
de stap naar het zelfstandig ondernemerschap. Vanessa’s Reisbureau is

Gepersonaliseerd roadbook
Alleenreizend of met het hele gezin
op pad? Vanessa stemt de reis
geheel af op je wensen en levert
een compleet gepersonaliseerd
roadbook op naam. De aanpak van
Vanessa maakt de beleving extra
uniek als je een verre reis maakt.
,,Als de klanten tevreden zijn, is het
reisplan geslaagd!’’

sindsdien een begrip geworden
voor reislustige inwoners van Santpoort en omgeving.
Verenigde Staten en Canada
Hoewel je bij Vanessa voor elke reisbestemming terecht kunt, heeft zij
zich in de loop der jaren vooral
gespecialiseerd in het regelen van
trips naar de Verenigde Staten en
Canada. Dit jaar is er speciale
aandacht voor de legendarische
Route 66, de historische autoweg
van Chicago naar Santa Monica bij
Los Angeles, die weliswaar formeel
is opgeheven, maar nog altijd

Vanessa bedankt graag de klanten
die de afgelopen jaren reizen bij
haar geboekt hebben en zegt: ,,Als
het even mee zit, plakken we er nog
tien jaar aan vast!’’

De zomer staat voor de deur en na twee jaar thuisblijven of slechts met
beperkende maatregelen op vakantie te kunnen gaan heeft iedereen nu
hopelijk de mogelijkheid om er lekker en onbezorgd op uit te trekken.
Intussen gaat de zorg voor de gasten in ons hospice en ook in de thuiszorg door. De tijd kan niet worden stilgezet. Het betrokken en hechte vrijwilligersteam van De Heideberg bestaat uit meer dan 100 lieve en fijne
mensen en iedereen is welkom om zich te voegen bij dit team. Iedereen
kan bijdragen, op wat voor manier dan ook.
En ja, dit brengt de vrijwilliger ook heel veel. Dit blijkt uit de gesprekken
en de ontmoetingen met deze mensen. Het ene werk is praktischer dan
het ander, de een ‘werkt’ vaker dan de ander, de een gaat naar cliënten
thuis en de ander werkt in de hospice – het is net wat bij iemand past.
Maar voor iedereen geldt, dat zij veel voldoening uit het werk halen.
Dat bleek ook tijdens de Vissenloop die afgelopen maand werd gelopen
ten behoeve van het KWF Kankerfonds. Een heel gezellige groep vrijwilligers liep mee met deze loop die ons dit keer voerde over de grootste
Zeesluis ter wereld. Het ene goede doel steunt het andere, zo doen we
dat hier in Velsen. En hoewel het woord hospice misschien doet
vermoeden dat iedereen met bezorgde en droevige gezichten haar of zijn
‘werk’ doet is dat niet zo. De vrijwilligers proberen de gasten te helpen
léven tot de laatste uren. En daar hoort ook soms een grapje, een lach en
een traan, een gezellig gesprek of gewoon er zijn voor iemand bij. Daar
hoort ook de ontlasting van de mensen die zich voorbereiden op het
naderende afscheid van een geliefd persoon bij. Bruggen bouwen. Een
brug naar het afscheid maar ook een brug om nader tot elkaar te komen.
Een brug naar de bewoners van
Velsen, naar de ondernemers. Elke
dag weer worden verbindingen
gelegd. Worden zoveel mogelijk
mensen op een of andere manier
betrokken bij ons hospice. Ook
tijdens de vakantieperiode.
Fijne vakantie mensen, geniet en
ontspan. En denk er eens over na
om ook deel uit te gaan maken van
deze fijne groep. Om samen die
verbindingen te maken, naar elkaar
en voor elkaar.
Jan Bakker, voorzitter.
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Aanhouding IJmuidenaar in Belgisch
onderzoek naar internetoplichting
IJmuiden - Op dinsdag 14 juni heeft de politie een 22-jarige man uit
IJmuiden aangehouden in een Belgisch onderzoek naar internetoplichting en witwassen. De rechtbank zal later beslissen of hij wordt overgeleverd aan België.
De aanhouding is het resultaat van
een intensieve samenwerking tussen
de Lokale Politie Oostende, politieeenheid Noord-Holland, het parket
West-Vlaanderen en het Openbaar
Ministerie Noord-Holland.
De IJmuidenaar wordt ervan
verdacht een rol te hebben in de
aansturing van een criminele groep
die zich bezighoudt met internetoplichting. Deze groep zou tientallen
mensen en bedrijven hebben opgelicht voor vele tienduizenden euro’s,
onder meer door phishing.
Doorzoekingen
In de woning van de verdachte is
voor duizenden euro’s aan contant
geld aangetroffen. Dit is samen met
vele gegevensdragers en luxeartikelen in beslag genomen. De man zit
momenteel vast en de rechtbank zal
later beslissen of hij wordt overgele-

verd aan België. Ook is een woning in
Zandvoort doorzocht, waarbij vele
gegevensdragers, een grote hoeveelheid drugs, een vuurwapen en een
geldbedrag in beslag zijn genomen.
Het onderzoek is nog in volle gang
en de politie sluit meer aanhoudingen niet uit.
Geldezels
In hetzelfde onderzoek zijn twee
vrouwen en twee mannen uit
Heemskerk en Haarlem aangemerkt
als verdachten. Zij hebben vermoedelijk gefungeerd als geldezel voor
de groep. Via hun bankrekeningen is
mogelijk een deel van het buitgemaakte geld weggesluisd. Zij zijn niet
aangehouden, maar hun telefoons
zijn voor onderzoek in beslag
genomen en zij zullen worden
verhoord.

Gevolgen voor geldezels
Tom Verweij, vanuit politie NoordHolland betrokken bij de samenwerking met de Belgische politie:
,,Geldezels werken mee aan het
plegen van strafbare feiten en maken
zich schuldig aan witwassen.
Wanneer je als geldezel wordt
gepakt, is de kans groot dat je een
strafblad krijgt, dat je het gestolen
geld moet terugbetalen en dat je
geen bankrekening meer kunt
openen of lening kunt afsluiten. In
deze zaak werden de bankrekeningen van de Nederlandse geldezels
ook voor oplichtingen in het buitenland gebruikt. Dan loop je het risico
dat je op een bepaald moment in het
buitenland voor een rechter moet
verschijnen. Jammer genoeg stellen
we vast dat veelal jongeren, en vaak
ook minderjarigen, zich laten lokken
om snel geld te verdienen als
geldezel. De risico’s zijn daarom niet
minder groot. Informeer je dus goed
en weet dat als het te mooi klinkt om
waar te zijn, dat vaak ook het geval
is.’’

MEESTER SERNÉ HAALT HERINNERINGEN OP
41 jaar stond hij voor de klas in IJmuiden, meester
Serné. Op de Marnixschool, die later plaatsmaakte
voor Het Kompas. Honderden IJmuidenaren
hebben bij hem in de schoolbanken gezeten tussen
1974 en 2015. Ongezien over straat lopen is er dan
ook niet bij voor deze 70-jarige IJmuidenaar. Met
enige regelmaat haalt hij herinneringen op in de
Jutter/Hofgeest. Deze week:

Requiem Marnix
In 1979 werd Marnix 50 jaar. We vierden dat met een
geweldige feestweek. Iedere dag een activiteit met alle
kinderen, waaronder een puzzeltocht door IJmuiden,
schoolreisje en een workshop theatermaken.
Zouden we tien jaar later haar 60-jarig bestaan kunnen
vieren, met opnieuw een fantastische feestweek?
Ik schreef in de schoolkrant van 1989 een stuk, waarin
ik de Marnix omschreef als een oude vrouw. Het is een
allegorie op de Marnix: ‘Marnix werd ouder en ouder en
haar gebreken werden ernstiger. Zou ze haar zestigste
verjaardag halen? In september 1989 wordt ze 60 jaar.
Haar gezondheid is zorgelijk. Ze lekt, tocht en lijdt aan
verzakking en heeft last van ernstige schimmel. De
buitenkant bladdert, vertoont scheuren en er vallen
gaten in. Ze loopt op haar laatste benen en houdt zich
met moeite overeind. Ze is vaak onderzocht. Telkens
weer liet men haar weten, dat het ernstig met haar
gesteld was. Toch opnieuw weer de hoop op herstel. Ze
was blij, toen men haar een facelift beloofde. Uiterlijk
zou ze weer mooi worden. Ze zou minder tochten en
lekken. Maar wie moest deze kapitale ingreep betalen?
Er was geen geld, er was niet voldoende gespaard. Bij
het laatste interne onderzoek bleek echter: opgegeven,
niets meer aan te doen. Foto’s wezen dat uit. Ze heeft
de strijd opgegeven. Ze is het strijden moe. Velen
vragen zich af: Hoe lang nog? Haalt ze haar 60ste
verjaardag? Ze weet het zelf niet. Ondanks alle tegenslagen en onzekerheden over de toekomst, houdt ze
hoop om eens als een Feniks te herrijzen uit haar eigen
as. Haar dierbaren zijn een feest voor haar aan het voorbereiden. Een week lang zal zij in het middelpunt staan
van de belangstelling. Omringd door allen die haar

dierbaar zijn. Ze zullen er een fantastische feestweek
van maken. Ook voor de oudere kinderen die haar
verlaten hebben. Daarvoor zal een disco-avond georganiseerd worden en voor nog ouderen, een reünie.’
Ze haalde haar 60ste verjaardag in september 1989. Ze
genoot van alle activiteiten, evenals de kinderen, oudleerlingen, ouders en leerkrachten.
Ze ging steeds verder achteruit en 4 jaar later was het
einde daar.
In 1993 maakte de sloophamer een einde aan het oude
“lichaam” van de Marnixschool.
Ik was erbij. Voor mij betekende dit het einde van een
tijdperk.
De laatste wens om te herrijzen is uitgekomen. Op
dezelfde plek verrees september 1994 een nieuw
gebouw met dezelfde oude naam: Marnixschool.

Motorendraaimiddag in het Zee- en Havenmuseum
IJmuiden - Elke laatste zaterdag van
de maand is het motorendraaidag in
het Zee- en Havenmuseum. Dit betekent dat (meestal) 8 oude en grote
motoren heel de middag draaiende
te zien, te horen en te ruiken zijn. In
de motorenhal staan diverse oude

motoren van onder andere Brons,
Kromhout, Industrie en Bolnes opgesteld. De meeste zijn oude scheepsmotoren, maar er staan ook motoren
die voorheen in een gemaal dienstdeden en ook kleine (stoom)
machines. Leuk om te combineren

met de nieuwe expositie ‘Op de
sluizen van IJmuiden’.
Het museum is geopend op
zaterdag-, zondag- en woensdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur.
Adres: Havenkade 55, IJmuiden.

De voortuin van de
strandhuisjes glad gestreken
IJmuiden - Prachtig weer was het zaterdag en erg druk op de stranden. Plots
sloeg zaterdagavond het weer om en in de nacht van zaterdag op zondag
onweerde het behoorlijk en lang op het grote strand. Voor de bewoners van
de strandhuisjes betekende dit behalve veel lawaai en regen, zandophopingen voor de deur. Zondagmiddag egaliseerde bewoner Peter Parlevliet de
grote voortuin met een shovel, zodat de huisjes goed bereikbaar blijven. Foto:
Arita Immerzeel

Leegverkoop Pieterkerk
IJmuiden - Op 2 januari dit jaar was
de laatste viering in de rooms-katholieke Pieterkerk aan de Zuiderkruisstraat. De kerk is inmiddels verkocht.
Dat is de reden dat men op 25 juni
van 10.00 tot 12.00 uur een leegverkoop houdt.
Veel kerk-gerelateerde artikelen
hebben hun weg reeds gevonden
naar andere kerken die, net als de
Pieterkerk, deel uitmaken van de H.
Franciscusparochie (in oprichting).
De laatste spullen worden nu
verkocht tegen elk aannemelijk bod.
U moet dan denken aan tafels,
stoelen (wel 150), kruiswegstaties,
boeken, kasten, kandelaars, glaswerk, schoonmaakartikelen en prullaria. In de Pieterzaal kunt u kijken of
er iets van uw gading bij is. Verkoop
is uitsluitend á contant.
Daarnaast is deze dag een uitgelezen
kans in de kerk rond te lopen om
herinneringen op te halen. Of nog
één keer het glas-in-beton raamkunstwerk te bewonderen dat
gemaakt is door kunstenaar Daan
Wildschut. Kortom, om afscheid te
nemen van de laatste katholieke
kerk van IJmuiden voordat deze
voorgoed de deuren sluit.

Een mooie gelegenheid om voor de
laatste keer het prachtige glas-in-lood
te bewonderen. Foto: aangeleverd

De katholieke gemeenschap heeft
onderdak gevonden in de Ichtusburcht aan de Fahrenheitstraat,
waar op dinsdagochtend en op de
vierde zondag van de maand een
eucharistieviering is om 10.00 uur.
Voor nadere informatie kunt u
contact opnemen met 06-23470580.

Voorlichting over borstprotheses
Regio - Heeft u na een borstamputatie of na een borstsparende
operatie behoefte aan voorlichting
over het kopen en dragen van
uitwendige borstprotheses? Of over
bijpassende lingerie en badkleding?
Iedere laatste woensdagmiddag van
de maand kunt u in het Spaarne
Gasthuis gratis voorlichting, adviezen
en tips krijgen van ervaringsdeskundige prothesevoorlichters, die
samenwerken met de Borstkanker
Vereniging Nederland.
Datum, tijd en locatie
Woensdag 29 juni van 14.00 tot 15.00
uur op de poli oncologie locatie

Hoofddorp. U bezoekt het spreekuur
alleen of samen met uw naaste. U
krijgt ruim de gelegenheid om materialen te bekijken, te overleggen en
vragen te stellen.
Aanmelden
Er wordt gewerkt op afspraak.
Aanmelden via de website van het
Spaarne Gasthuis: https://spaarnegasthuis.nl/ .
Vragen
Heeft u vragen over dit spreekuur?
Belt u dan de afdeling patiëntenvoorlichting op 023-224 2060 of stuur een
mail naar patiëntenvoorlichting@
spaarnegasthuis.nl.
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uur voor 4-12 jaar en van 11.15 tot
12.30 uur voor 13-18 jaar.
Aanmelden niet nodig. Iedere
zaterdag t/m 20 augustus.

een lezing met als thema: De
Gulden Regel uitgebreid. www.
dekapel-bloemendaal.nl.

Zomeravondbridge De Jump in
Velserhooft in Santpoort-Noord.
Vooraf aanmelden niet nodig,
inschrijven kan tot 19.15 uur,
kosten 2 euro p.p. Tot eind
augustus iedere maandag.
DINSDAG 28 JUNI

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

Kortebaandraverij in Beverwijk
vanaf 14.00 uur. Foto: aangeleverd

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

Havenfestival IJmuiden aan de
Trawlerkade, 12.00-22.00 uur. Ook
zondag. Foto: Machiel Kraaij
Zomerse zaterdag met eztra
verwennerijtjes in winkelgebied
Santpoort-Noord.
Inloopmoment in het Tata Steel
loket in Wijk aan Zee (Zwaanstraat
20) van 18.00 tot 21.00 uur. Omwonenden kunnen hier informatie
krijgen over het aan te leggen
windscherm rond de voorraden
van tata Steel. Visual: aangeleverd
VRIJDAG 24 JUNI

Repair Café in de Hofstede, Aletta
Jacobsstraat 227 in Velserbroek van
14.30 tot 16.30 uur.

Ineke Smit Uitvaartverzorging
houdt van 11.00 tot 14.00 uur een
open dag in de Oosterkerk, Zomerkade 165 in Haarlem. Het team is
aanwezig om uw vragen te beantwoorden en u kunt een kijkje
nemen in de 24-uurs afscheidskamers. Ook zijn verschillende leveranciers aanwezig die u graag laten
zien wat er allemaal mogelijk is
rond een uitvaart.

Havenfestival IJmuiden aan de
Trawlerkade, 12.00-18.00 uur. Foto:
Machiel Kraaij

Zee- en Havenmuseum: zie onder
Exposities. Vandaag extra: motorendraaimiddag. Foto: aangeleverd
ZONDAG 26 JUNI

IVN-excursie : de monumentale
bomen op de begraafplaats Kleverlaan start 14.00 uur bij de ingang
Algemene Begraafplaats aan de
Kleverlaan. Aanmelden niet nodig.
Foto: aangeleverd

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

Rondleiding langs en door de
bunkers van de batterijen Olmen
en Heerenduin, 13.00-15.00 uur.
Aanmelden en info: www.bunkermuseum.nl.

Voorlichting over borstprotheses in
het Spaarne Gasthuis, 15.00-16.00
uur. Aanmelden via www.spaarnegasthuis.nl. Vragen? 023-2242060.
Avondvierdaagse Velserbroek.

Capella Puellarum van de Koorschool Haarlem zingt in de Oude
Kerk Spaarndam, 16.00 uur. Entree
10 euro. Reserveren: www.vriendenoudekerk.nl.

ZATERDAG 25 JUNI

Leegverkoop Pieterkerk aan de
Zuiderkruisstraat, 10.00-12.00 uur.
Verkoop van bijvoorbeeld 150
stoelen tegen elk aannemelijk bod.
Informatie: 06-234 70 580.
Zomerhockey bij Strawberries:
gratis training van 10.00 tot 11.00

Zomeravondbridge bij Bridgevereniging Santpoort in Velserhooft,
ingang Valckenhoeflaan (50 meter
van station Santpoort-Noord),
19.30 uur. Voor inschrijving en
meer informatie bvvelsen1@gmail.
com. Iedere dinsdag tot 20
augustus.
WOENSDAG 29 JUNI

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

Frank & Nick Summer Reunion met
Def Rhymz in June, Smedestraat 31
in Haarlem, 21.00-02.00 uur. www.
facebook.com/ninetiesparty. Foto:
aangeleverd

Start Avondvierdaagse Velserbroek,
vandaag tot en met vrijdag. Info:
www.dorpsverenigingvelserbroek.
nl.

MAANDAG 27 JUNI

DamesVISdag van 10.00 uur tot
16.00 uur bij Fletcher Hotel Spaarnwoude georganiseerd door Sportvisserij MidWest Nederland. Met
clinics over karpervissen, roofvissen, witvissen en vliegvissen en
veel meer informatie. Alle vrouwen
welkom. Foto: aangeleverd
Katrijne Bezemer verzorgt om
10.30 uur in De Kapel, Potgieterweg 4, 2021 CT in Bloemendaal

Reisloket voor senioren in Bibliotheek Velserbroek 12.30 uur tot
16.30 uur. Senioren kunnen een
gratis dagkaart afhalen. Foto:
Stefan Krofft

DONDERDAG 30 JUNI

Avondvierdaagse Velserbroek.
EXPOSITIES

Zee- en Havenmuseum is open
zaterdag-, zondag- en woensdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur.
Expositie: ‘Op de sluizen van
IJmuiden’ en ‘Werken op en aan het
Noordzeekanaal’. 4 speurtochten
en escapespel (12+). Audiotour
met BNers. Zie ook: www.zeehavenmuseum.nl.
Museumhuis Beeckestijn is open
op donderdag (13.00-17.00 uur) en
zaterdag (11.00 tot 17.00 uur).
Vrijdag gesloten i.v.m. huwelijk,
zondag gesloten wegens deel-

name aan ‘Open Trouwlocatieroute’.
Toegang 6 euro. Tickets online via
www.museumhuizen.nl.
Pieter Vermeulen Museum: alles
over dino’s. En kunst van Linda
Molenaar. Open dinsdag tot en met
vrijdag en zondag van 13.00-17.00
uur. www.pietervermeulenmuseum.nl.
Hoogovensmuseum in VelsenNoord is open op woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur en
zaterdag en zondag van 10.30 tot
16.00 uur. Modelspoorbaan en
Escaperoom-spel voor kinderen.
www.hoogovensmuseum.nl.
De Ruïne van Brederode is
geopend op woensdag, vrijdag en
in het weekend van 11.00 tot 17.00
uur. Entree 6 euro, kinderen 4-11
jaar 4 euro, kinderen 0-3 gratis.
www.ruinevanbrederode.nl.
Bunker Museum IJmuiden aan de
Badweg is iedere eerste en derde
zondag van de maand open van
11.00 tot 16.00 uur. www.bunkermuseum.nl.
Recreatieboerderij Zorgvrij in
Spaarnwoude: ‘Koeiengeloei’ (t/m
december): leer meer over de koe.
En schilderijenexpositie ‘Boerderijdieren en de natuur’ (t/m 27 juni)
van Schildergroep De Veste.
De natuurfotograaf Kees Sikkes en
de tekenaar Frans van der Burg
exposeren hun werk in woonzorginstelling de Hofstede op de
Aletta Jacobsstraat 227 in Velserbroek tot en met 31 juli.
Tot en met 17 juli vindt in de Visserhallen te IJmuiden de expositie ‘the
B-side’ plaats. 24 fotografen uit
binnen- en buitenland geven hun
interpretatie van het begrip ‘the
backside’. Geopend vrijdag,
zaterdag en zondag van 13.00 tot
17.00 uur. Visserhallen, Duinstraat
4, 1975 DC IJmuiden; www.visserhallen.nl.
Dichter/fotograaf Caitlin Mosterd
exposeert in de maand juni en juli
in de Bibliotheek van IJmuiden.
In Bibliotheek Velsen aan het
Dudokplein 16 is een expositie te
zien over de archeologische vondsten aan de Lagersstraat in
IJmuiden. Openingstijden op www.
bibliotheekvelsen.nl.

Sam Vlessinghof kan weer 25 jaar duurzaam mee!
IJmuiden - Donderdag 15 juni vierden bewoners van het Sam Vlessinghof
de afronding van de duurzame opknapbeurt van hun woongebouw. Ze
zijn van energielabel E naar A gegaan.
Bouwbedrijf Ooijevaar heeft in
opdracht van Woningbedrijf Velsen
de klus geklaard. Het gebouw is optimaal geïsoleerd, opnieuw gevoegd
en voorzien van nieuwe dakbedekking en zonnepanelen. De liften en
algemene ruimtes zijn opgeknapt en
in de woningen zijn nieuwe keukens
en badkamers geplaatst. De
kozijnen, zonneschermen, balkonhekken en de ventilatie zijn
vernieuwd. Alles zit weer fris in de
verf. Het terrein rondom het gebouw
wordt in het najaar opgeknapt
wanneer het plantseizoen begint.
Hiermee is het gebouw helemaal af.
Op de feestelijke middag is een

aantal mensen in het zonnetje gezet
door directeur-bestuurder van
Woningbedrijf Velsen, Tamar Hagbi
en Paul Vlaar, directeur van bouwbedrijf Ooijevaar. Voor iedereen waren
er lekkere hapjes. Het was een gezellige middag met blije bewoners.
Social Sofa
Met een groepje bewoners wordt er
in het najaar gestart met het maken
van een speciaal bankje van
mozaïek. Samen creatief bezig zijn
verbindt en zorgt voor meer verantwoordelijk onder de bewoners. Dit
steunt Woningbedrijf Velsen van
harte.

Het was een gezellige middag met blije bewoners. Meer foto’s op www.jutter.nl. Foto: aangeleverd
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Gitta en Jan Weber in de kringloopwinkel van OIG-IHD. Foto: Bos Media Services

Jan Weber zet na ruim twintig jaar
punt achter vrijwilligerswerk OIG-IHD
IJmuiden - Na ruim twintig jaar neemt Jan Weber (1941) volgende week
afscheid van zijn vrijwilligerswerk bij Stichting OIG-IHD. Hij begon
destijds als chauffeur bij de organisatie, maar werkte daarna jarenlang
als coördinator van de kringloopwinkel. Volgende week kunnen de
bezoekers hem daar voor het laatst tegenkomen in die functie. Heel wat
uren van zijn vrije tijd heeft Jan in de loop der jaren doorgebracht in het
pand aan de Industriestraat 66, waar hij eigenhandig zorgde voor de
aankleding en winkelinrichting.

uiteindelijk van haar tenen tot haar
nek verlamd. Ze wilde graag op
bedevaart, maar er was geen geld
voor. Kinderen uit de buurt gingen
auto’s wassen om geld in te
zamelen. Ik heb nog steeds incidenteel mailcontact met haar, ze is
inmiddels tegen de vijftig jaar.’’

Door Raimond Bos

Kringloopwinkel
De stichting telt wisselend zo’n 100
tot 130 vrijwilligers in diverse functies. Jan heeft bijna alle functies wel
een keer bekleed. ,,Behalve
bestuursfuncties, die heb ik nooit
geambieerd. Ik zei altijd: ik hoef
geen voorzitter te zijn. Laat mij maar
wat doen!’’ Ongeveer elf jaar
geleden nam de toenmalige coördinator van de kringloopwinkel
afscheid. Jan sprong in het gat en
zag direct mogelijkheden voor
verbetering. Zijn achtergrond als
werktuigbouwkundige bij het toenmalige Hoogovens kwam hem
daarbij goed van pas. Hij blikt terug:
,,Het was een rokershol. Ik heb ja
gezegd, op voorwaarde dat we eerst
zouden gaan verbouwen. Er lag
bijvoorbeeld geen vloer in het pand,
we liepen gewoon op de straatstenen. We hebben de oude deuren
van de meubelhal vervangen,
vloeren gelegd en ook de lichtbakken en het meubilair vervangen.
De elektrische overheaddeur die er
nu in het pand zit, hebben we zelf
geplaatst. Voor de carport heb ik
tekeningen gemaakt van hoe de
staalconstructie moest worden en
met elkaar hebben we de complete
uitvoering verricht. Voorheen
konden de wilde katten, die hier in
het havengebied leven, gemakkelijk
binnenkomen. Die zaten dan ook in

Eigenlijk wilde Jan zo’n zes jaar
geleden al afscheid nemen van zijn
vrijwilligersbaan als coördinator. ,,Ik
had al een vervanger, maar hij koos
ervoor om te gaan emigreren.
Anders was ik er al uit geweest,
want ik vond het toen wel mooi
geweest.’’ Het besef dat de kringloopwinkel een coördinator nodig
heeft om te kunnen blijven bestaan,
weerhield hem er destijds van om
op te stappen. ,,Ik had er zo veel
werk ingestoken, het zou zonde zijn
geweest om dat zomaar te laten
gaan. Daarom ben ik gebleven.’’
Inmiddels tikt Jan bijna de 82 aan en
heeft hij alsnog de knoop doorgehakt. Twee dames uit het team van
vrijwilligers nemen zijn taken na
volgende week over. Zijn echtgenote Gitta (1942), ook al zo’n twintig
jaar actief voor de stichting, blijft
voorlopig nog doorgaan. Zij beperkt
echter haar deelname tot de
woensdag, de dag waarop de kringloopwinkel van 09.00 tot 12.00 uur
wekelijks de deuren opent.
OID-IHG
De organisatie bestaat al sinds 1965
en werd opgericht als Stichting OIG,
hetgeen staat voor Ontspanning
Invaliden Gehandicapten. Na
verloop van tijd splitste een deel

van de organisatie zich af en ging
verder onder de naam IHD (Invaliden Hulpdienst). Uiteindelijk
besloten de twee organisaties in
2000 zich weer te verenigen. Sindsdien prijkt de naam OID-IHD in het
logo en op de voertuigen. Eén van
de kerntaken van de organisatie is
het vervoeren van inwoners van de
gemeente Velsen die niet in staat
zijn zelfstandig gebruik te maken
van het openbaar vervoer. Hiervoor
heeft de stichting onder meer de
beschikking over een aantal
rolstoelbussen. Jan: ,,Ton Graafsma
en Joop Wessel, twee vrienden van
mij zaten al bij de stichting voordat
ik erbij kwam. Na hun pensioen
besloten ze om hier vrijwilligerswerk
te gaan doen. Ze hebben mij er toen
ook bij gesleurd. Inmiddels zijn ze
allebei, veel te jong, overleden.’’ In
de beginjaren bestonden de werkzaamheden van Jan uit het ophalen
van mensen die deelnamen aan een
uitje, zoals een dagje naar
Amsterdam of Arnhem met de
Zonnebloem of een Rijnreis. ,,Je
krijgt echt een band met de
mensen. Ik heb bijvoorbeeld samen
met Jan Berkhout, inmiddels ook
overleden, een keer of vijf een
vrouw uit Zoetermeer naar Beauraing gebracht. Ze kreeg op haar
dertiende de ziekte MS en lag vanaf
haar negentiende op bed. Ze was

de kleding. Dat kan nu niet meer.’’
Kledingcontainers
Her en der in de gemeente staan
containers waar inwoners hun
gebruikte kleding in kwijt kunnen.
Jan weet precies in welke containers
doorgaans de best bruikbare items
worden achtergelaten. ,,Dat geef ik
door aan de chauffeurs. Dan zeg ik:
die containers moet ik hebben. Dan
brengen ze de inhoud ervan hierheen.’’ Op maandag en dinsdag
wordt de kleding uitgezocht en
gereed gemaakt voor de verkoop.
Wat niet te verkopen is, gaat naar
een opkoper en levert op die manier
ook nog wat op.
Mede met de inkomsten uit de
verkoop bekostigt de stichting het
wagenpark en de overige activiteiten, zoals diverse handwerkactiviteiten en andere gezellige samenkomsten voor inwoners van de
gemeente Velsen.
Lintje
Het runnen van een kringloopwinkel lijkt misschien relatief
eenvoudig, er blijkt toch heel wat bij
te komen kijken. Jan somt op: ,,Het
is niet alleen het uitzoeken van de
spullen, alles klaarmaken voor de
verkoop, maar je moet bijvoorbeeld
ook de boekhouding bijhouden. Ik
moet als coördinator financiële
verantwoording afleggen aan de
stichting. Gitta vult aan: ,,En je hebt
gewoon iemand nodig bij wie de
vrijwilligers terecht kunnen. Iemand
met wie je kunt praten, maar die
niet boven de mensen staat, maar
ertussen.’’
De vrijwilligers lunchen altijd samen
na afloop van de verkoop op

woensdag. ,,Dat is een mooie
uitlaatklep, als er iets vervelends is
gebeurd dan kun je dat door te
praten met elkaar samen een plek
geven.’’
Voor hun jarenlange inzet
ontvingen Jan en Gitta in 2020
allebei een Koninklijke onderscheiding. ,,We waren compleet verrast,
want we wisten er totaal niets van.
Een paar dames van de kringloopwinkel hadden dat voor ons
geregeld.’’
Een fysieke uitreiking van het lintje
was dat jaar niet mogelijk vanwege
de coronamaatregelen. Jan en Gitta
kregen via een televisie-uitzending
van RTV Seaport het heuglijke
nieuws te horen.
Vrijwilligers gezocht
Over de toekomst van de organisatie maakt Jan zich geen zorgen, al
ziet hij wel een tekort aan vrijwilligers ontstaan. ,,Bijna iedereen is hier
boven de zeventig. Het zou fijn zijn
als er ook wat jongere mensen bij
komen. Het liefst een paar mannen,
want we hebben nu vooral vrouwen
in het team. We zoeken ook naar
mensen die kunnen helpen bij het
ophalen van goederen. We halen af
en toe op verzoek woningen leeg,
bijvoorbeeld als iemand is overleden. Maar daarbij moet je natuurlijk veel tillen.’’
Iedereen die belangstelling heeft
voor dit vrijwilligerswerk, kan op
www.oig-ihd.nl terecht voor uitgebreide informatie, of bel: 0255
515133.
Jan staat op woensdag 29 juni voor
het laatst als coördinator van de
kringloopwinkel op de werkvloer.

12 NIEUWS

KRUISWOORDPUZZEL
Kruiswoordpuzzel

1

Verticaal 1. jong en pril; 2. militaire rang (afk.); 3. gehoororgaan; 4. op het genoemde; 5. neerslachtig; 6. metaal; 7. galant
(oplettend); 8. ongegist druivensap; 9. wilde haver; 10. kippenproduct; 11. kantine (mess); 16. voertuig; 18. bejaard; 20.
boomsoort; 21. ogenblik; 23. reinigingszout; 25. geestdrift; 26.
schadelijk insect; 27. stevig en flink; 29. onderrok; 32. zijn mond
voorbij pratend; 34. witte wijn met crème de cassis; 36. begraafplaats; 37. dierengeluid; 39. mooi en fraai gelegen; 40. Oosterse groet; 42. onaangenaam zoet; 43. icoontje in een tekstbericht; 45. in de grond levend zoogdier; 46. rijksdienst voor het
wegverkeer (afk.); 51. godin van de dageraad; 53. oude wijnmaat; 54. set vaatwerk; 55. getroffen; 56. zoutachtig; 57. algemeen voorschrift; 59. boomvrucht; 60. positief (voordelig); 62.
geluid van een slang; 63. deel van een breukgetal; 66. binnenvaartuig; 67. gong; 69. keel-, neus- en oorheelkunde (afk.); 71.
elektrisch geladen deeltje; 73. huidsmeer; 74. eerste mens; 75.
deel van de mond; 78. langs (over); 80. handbagage; 82.
Nederland op vliegtuigen; 85. Polen (op auto’s).

3

4

5

12
15

Horizontaal 1. vol afgunst; 7. schamel bezit; 12. kever; 13.
som van de opbrengsten; 14. vrouwtjesschaap; 15. klein kind;
17. zuivelproduct; 19. examen (proef); 21. bekende Nederlandse motorrace; 22. brandstof; 24. periode van volwassen worden; 27. Marokkaans hoofddeksel; 28. zwarte lekkernij; 30.
duinvallei; 31. bouwland; 32. paarsachtige kleur; 33. scheepsvloer; 35. antitank wapen; 37. geit (mannelijk); 38. voor niets
(pro deo); 41. deel van de hals; 42. tweekleppig weekdier; 44.
openbaar vervoermiddel; 46. plaats in Noord-Brabant; 47.
Engelse dame; 48. losplaats voor schepen; 49. religieuze
omroep (afk.); 50. ontvangstbewijs; 52. opgerolde gevulde
snack; 54. elektriciteit; 56. hemellichaam; 58. mals; 61. lokspijs;
62. stankafsluiter; 64. Chinese vermicelli; 65. deel van bijenkorf;
67. deel van zitvlak; 68. kledingstuk; 70. plezier; 72. ambacht
(stiel); 73. akte van uiterste wil; 76. vurig strijdpaard; 77. persoonlijk voornaamwoord; 78. nep (namaak); 79. afgesneden
stuk vis; 81. deel van de bijbel (afk.); 82. anticonceptiemiddel;
83. verdieping; 84. houten drinkbeker; 86. denksport; 87.
zwemtechniek.
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Win een Body
Sculpting Pro
behandeling
van Beauty &
Afslankstudio
Velserbroek
Klompenmakerstraat 7 in
Velserbroek tel.
023-5490556
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Puzzel mee
en win een
TC-Cryo
behandeling
van Beauty &
Afslankstudio
Velserbroek!
Mail de
oplossing voor
woensdag
29 juni naar:
puzzel@jutter.nl
vermeld hierbij uw naam,
adres
en telefoonnummer.
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Afslankstudio Velserbroek: Wegens enorm
succes uitbreiding Bodysculting Pro
Velserbroek - Verbrand vet en bouw
tegelijkertijd spieren op om uw
gewenste bodycontouren te krijgen
met de Bodysculpting Pro.
Afslanken zonder sporten…!
Eindelijk is het apparaat van onze
dromen gekomen! De Bodysculpting
Pro is afslanken zonder te sporten.
Een behandeling van dertig minuten
staat gelijk aan 30.000 sit-ups. Dit
afslankapparaat zorgt voor sterke
(maximale) spiercontracties van specifieke spiergroepen op een hoge
intensiteit. Spieren gaan reageren op
deze sterke spiercontracties en
worden dikker doordat zowel het

aantal spiervezels als het volume van
iedere spiervezel afzonderlijk
toeneemt. Het is mogelijk om in een
ontspannen houding tot wel 45.000
spiercontracties te realiseren, wat
gelijk staat aan 30.000 squats of
sit-ups. Dit aantal bereikt men niet
tijdens een normale work-out. Daarnaast gebruiken de spieren tijdens
deze contracties veel vet. Het is echter
goed om te weten dat een slanker
lichaam niet alleen maar te maken
heeft met vet. Ons lichaam bestaat
immers voor 30-40% uit spierweefsel!
De bodysculpting Pro is een ware
innovatie op het gebied van afslankapparatuur. Hiermee is het mogelijk

om vet te verminderen en spieren op
te bouwen. Er komen geen incisies
aan te pas en een behandeling is pijnloos en volkomen veilig. Afslankstudio
Velserbroek is ontzettend blij dat ze
de tweede in Nederland zijn met dit
droomapparaat! Wegens enorm
succes is inmiddels het tweede apparaat aangekocht, zodat er geen
wachttijden ontstaan.
Wilt u ook kennismaken? Kom dan
vrijblijvend langs en ervaar het zelf.
Beauty & Afslankstudio Velserbroek is
gevestigd aan de Klompenmakerstraat 7 in Velserbroek. Kijk op www.
afslankstudiovelserbroek.nl of bel:
023 5490556.

Voor de behandeling met
Bodysculpting Pro. Foto: aangeleverd

Na de behandeling met
Bodysculpting Pro Foto: aangeleverd

Elke maandag Zomerfestijn in juli en
augustus in de Bibliotheek Velsen
Velsen - Elke maandag in juli en op 1 augustus organiseert de Bibliotheek in samenwerking met KunstForm Velsen en de Volksuniversiteit
Velsen het Zomerfestijn voor 55-plussers. Bij Zomerfestijn kun je vijf
maandagmiddagen deelnemen aan workshops, cultuur proeven, mensen
ontmoeten, kunst, dansen en zingen.
Elke middag staat een land centraal
maar gaat het vooral om de gezelligheid en het samenkomen. De workshops passen bij het landenthema en
gedurende de middag maak je op
verschillende manieren kennis met
het land door middel van smaak,
cultuur, kunst en een taalquiz.
Zomerfestijn Vlaanderen op 4 juli
Doe mee met de workshop Vlaams
kantklossen, maak kennis met de
mooiste boeken, liedjes en gedichten
van Vlaamse schrijvers en test je
Vlaamse woordenschat met de

taalquiz.
Zomerfestijn Spanje op 11 juli
Dans mee met de workshop Flamenco
dansen, proef lekkere Spaanse tapas
en schroef je vakantie Spaans op met
onze taalquiz. Maak kennis met de
mooiste boeken, liedjes en gedichten
van Spaanse schrijvers in de collectie
van de Bibliotheek.
Zomerfestijn Duitsland op 18 juli
Maak een kunstwerk in Bauhaus stijl
in de workshop Bauhaus, dompel je
onder in de Duitse cultuur. Proef de

Kaffee und Kuchen en maak spelenderwijs kennis met de etymologie van
de Duitse taal.

aanse olijfolie, testen ze je culinaire
Italiaanse woordenschat.
Kijk voor meer informatie op www.
bibliotheekvelsen.nl. Kosten zijn per

dag € 4,50, voor leden € 3,50.
Kaartverkoop is bij de balie van de
Bibliotheek of via www.bibliotheekvelsen.nl.

Zomerfestijn Frankrijk op 25 juli
Doe mee met de workshop: Ooh la la,
est-ce un chapeau ou de l’Art
Nouveau? We gaan terug naar de
jaren 20 van de vorige eeuw. Iedereen
gaat zijn eigen hoed upcyclen in Art
Nouveau stijl in deze hoedenworkshop. Ook hebben we deze middag
lekkere Franse hapjes en is er vol op
Franse taal en cultuur.
Zomerfestijn Italië op 1 augustus
Leer meer over het Commedia
dell‘arte in de workshop en maak je
eigen Venetiaanse masker.
Onder het genot van focaccia met
prosciutto of gedoopt in een Itali-

Vijf achtereenvolgende maandagen is het genieten voor 55-plussers in de
bibliotheek. Poster: aangeleverd
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KORT
Repair café in Velserbroek

Velserbroek - In de Hofstede,
Aletta Jacobsstraat 227 in Velserbroek, wordt vrijdag 24 juni van
14.30 tot 16.30 uur weer een
Repair Café gehouden. Repair
Café is: samen kapotte spullen
repareren, deskundig advies,
ontmoeten en inspiratie
opdoen. Kosten: een vrijwillige
bijdrage.
De plek waar de dode vrouw gevonden werd wordt verder onderzocht.
Foto: Michel van Bergen

Dode vrouw gevonden, 40-jarige
verdachte aangehouden
Velsen - In recreatiegebied Spaarnwoude trof de politie vorige week
woensdagmiddag het levenloze
lichaam aan van een 35-jarige vrouw
uit Amsterdam. De vrouw was in de
nacht ervoor bij de politie als vermist
gemeld.
Op basis van de melding startte de
politie een zoekactie in het recreatiegebied. Dat leidde uiteindelijk rond
13.30 uur tot de vondst van het stoffelijk overschot.
Een 40-jarige man uit Amsterdam is
aangehouden. Hij wordt verdacht
van betrokkenheid bij de dood van
de vrouw. Hij is ingesloten en werd
vrijdag voorgeleid aan de
rechter-commissaris.

Het lichaam van de vrouw werd
gevonden langs de Oostbroekerweg
ter hoogte van de Valleiweg in
Velsen-Zuid. De politie gaat uit van
een misdrijf en zoekt uit wat er
precies is gebeurd.
Mensen die tussen dinsdagavond en
woensdagochtend iets verdachts
gezien of gehoord hebben aan de
Valleiweg of Oostbroekerweg,
worden verzocht contact op te
nemen met de politie. Ook als
iemand binnen genoemd tijdvak een
grijze personenauto door het recreatiegebied heeft zien rijden, hoort de
politie dat graag. Tips zijn welkom via
nummer 0900 8844 of anoniem via
0800 7000.

Capella Puellarum in de Oude Kerk
Spaarndam - Zondag 26 juni zingt
Capella Puellarum van de Koorschool
Haarlem in de Oude Kerk in
Spaarndam. 12 senioren meisjes met
een flinke staat van dienst zullen
deze middag de romantische muziek
van componist César Frank ten
gehore brengen ter ere van zijn 200e
geboortedag. Zowel als koor als
solisten met pianobegeleiding van

Jaap Stork en onder de bezielende
leiding van Fons Ziekman.
Dit is het laatste concert van seizoen
2021-2022 en wordt georganiseerd
door de Stichting Vrienden van de
Oude kerk. Aanvang: 16.00 uur.
Toegang: 10,-. Locatie: Oude Kerk,
Kerkplein, Spaarndam.
Meer info en reserveren: www.vriendenoudekerk.nl

BioMarkt Haarlemmer
Kweektuin

Haarlem-Noord - Zaterdag 2 juli
tussen 10.00 en 15.00 uur is er
weer een BioMarkt in de Haarlemmer Kweektuin, ingang
Kleverlaan 9 in Haarlem-Noord.
Info: www.haarlemmerkweektuin.nl, www.wijtelengroente.nl.

Van havenplaats
tot Festung

IJmuiden - Op het Havenfestival
heeft Bunker Museum IJmuiden
een bijzonder expositie ingericht. Aan de hand van zes originele kaarten uit de periode 1939
tot en met 1945 wordt de
ontwikkeling van Vissersplaats
tot Duitse enclave getoond.
Foto’s van verschillende verdedigingswerken tonen de bouw,
ontwikkeling en impact op
IJmuiden. Deze expositie is te
bezoeken op het museumplein
op het Havenfestival.

Alle vrouwen zijn zondag welkom in Spaarnwoude. Foto: aangeleverd

DamesVISdag in Spaarnwoude
Velsen - Uiteraard is vissen niet
alleen voor mannen, boys en
kerels! En dat gaan heel veel
dames met elkaar laten zien op
zondag 26 juni van 10.00 uur tot
16.00 uur bij Fletcher Hotel
Spaarnwoude tijdens de
DamesVISdag...
Te veel en te vaak wordt onterecht
gedacht dat sportvissen echt een
sport voor mannen is. Niets is
minder waar. Steeds meer vrouwen
ontdekken dat vissen meer is dan
vangen.
Dat blijkt niet alleen uit een
toename van het aantal verkochte
VISpassen aan vrouwen, ook
hebben visvrouwen een eigen
tv-programma ’De Visvrouwen’ op
RTL 7. De échte visvrouwen,

Nathalie van den Berg en Paula
Petiet, zullen aanwezig zijn voor
een meet and greet, lezingen geven
en clinics aan de waterkant
verzorgen.
Het wordt dus niet alleen gezellig,
er worden ook verschillende clinics
gegeven over karpervissen, roofvissen, witvissen en vliegvissen.
Daarnaast zijn er stands met informatie over Vang5, loodvrij vissen en
vissen aan zee.
Het leuke van de DamesVISdag is,
dat je niet hoeft te kunnen vissen
om deze dag mee te maken.
Gewoon een leuke dag beleven!
Uiteraard zijn bezoekers welkom
om eens te ervaren hoe het langs
de waterkant is. Vissen is écht meer
dan vangen.

Kraam huren op Fancy Fair

Beverwijk - Het Leger des Heils
Korps Kennemerland organiseert zaterdag 9 juli een fancy
Fair in haar gebouw aan de
Geysendorfferlaan 4 in Beverwijk
van 11.00 tot 15.00 uur. Belangstellenden kunnen een kraam
huren, vanaf 10 euro per tafel.
Bel: 0251-233447.

DCIJ rechts onder toeziend oog van jeugdleidster Nicole Schouten

DCIJ-nieuws: Jeugdteam
gemotiveerd de zomer in

Susanne met Jaxx, Robin met Zinzi, Sofie en Cindy met Wanted. Foto: Anja Vogel

Zomerse dressuurwedstrijd
op Manege Kennemergaarde
Santpoort - Zaterdagavond konden
de senioren vanaf 18 jaar bij Manege
Kennemergaarde meedoen aan de
dressuurwedstrijd. Het was een
warme zomerse avond, de paarden
werden in de buitenbaan los gereden
om vervolgens voor de jury de proef
te rijden in de binnenbaan. Het is

altijd een gezellige avond waar
iedereen elkaar helpt met paarden
poetsen, het invlechten van de
manen en voorlezen van de proef.
Alle deelnemers haalden hun felbegeerde winstpunt! Susanne Driessen
won op Jaxx met 224 punten de
eerste prijs in de rubriek F3-F5.

Robin Meekel op Zinzi werd met 228
punten eerste in de categorie F8-F12
en Sofie Beckhoven werd met 223
punten tweede op Wanted.
In de hoogste rubriek, de F13-F20
ging de eerste prijs naar Cindy Korf
op Zamora met 224 punten.
Een speciale vermelding gaat naar
Julia Kievits die op Disaronno 221
punten en daarmee haar laatste
winstpunt haalde in de F20!

Velsen - Damclub IJmuiden (DCIJ) is
langzaam aan het aftellen naar het
100-jarig jubileum in 2025. De
volwassenen troffen het nog, toen
hun jubileumtoernooi in 2020 vlak
voor de eerste lockdown gehouden
werd. De jeugdafdeling moest helaas
meer geduld hebben.
Gelukkig kwam er afgelopen
weekend alsnog een feest ter afsluiting van het seizoen. Zo werd er op
het strand en in de duinen van Wijk
aan Zee onder andere gelasergamed
en kwamen de inklapbare magnetische dambordjes ook nog tevoorschijn. Na dit mini-trainingskamp
ging een viertal richting Haarlem
voor de return tegen de Haarlemsche
Damclub (HDC). Ten opzichte van de
heenwedstrijd was jeugdkampioen
Youssef Laassri er nu wel bij. Hij
probeerde samen met zijn nichtjes
Malak en Salma El Abbassi en Jens
Mischke de kleine achterstand die in
Driehuis opgelopen was goed te
maken.
Youssef wist één wedstrijd te winnen
tegen een leeftijdsgenoot. Tegen de
twee sterkste spelers van HDC bood

hij goed tegenstand, maar kwam hij
nog ervaring te kort. Ook Malak, in
de heenwedstrijd gedeeld topscorer,
had een zwaar programma. Zij wist
ditmaal één keer te zegevieren.
Salma pakte ook ditmaal een remise
en ontwikkelt zich goed. Tot slot
werd Jens topscorer door wederom
tweemaal te winnen en DCIJ
daarmee ook een gelijkspel te
bezorgen in één van de drie rondes.
De overige wedstrijden gingen
wederom nipt verloren, waardoor
HDC zich voorlopig de sterkste van
Kennemerland mag noemen.
Jeugdtrainer Max Doornbosch was
zelf ook nog actief. Bij het NK sneldammen in Apeldoorn ging hij in de
B-categorie voor een podiumplaats.
Waar hij normaal gesproken succes
heeft met va banque spel, speelde hij
nu behoudend. Hierdoor won hij
echter te weinig om in de hoogste
finalegroep te komen. In de derde
finalegroep wist Doornbosch zich
echter te revancheren en overtuigend eerste te worden. Zo ging hij
alsnog met een beker naar huis.

28 NIEUWS

inderegio.nl • 23 juni 2022

Werkzaamheden voor de
kust: wat gaat er gebeuren?
zee. Door de wind, golven en stroming verdwijnt er van tijd tot tijd
zand van de kust. Ook verliezen de
stranden terrein door de stijgende
zeespiegel. Als hieraan niets wordt
gedaan, raken we een deel van ons
land kwijt. Rijkswaterstaat (RWS) en
de waterschappen zorgen samen
voor het onderhoud van de kustlijn.
Dit doen ze onder meer door het
regelmatig aanbrengen van nieuw
zand (zandsuppletie).

Het tracé van de elektriciteitskabels op zee en land voor het aansluiten van de drie toekomstige windparken voor de kust van
Noord-Holland. Afbeelding: TenneT

gaat de stroom vervolgens onder de
duinen door richting het transformatorstation dat we nu aan het bouwen
zijn langs de Zeestraat in Beverwijk.
Als we de spanning op dit station
hebben verhoogd naar 380 kV
brengen we de stroom naar ons
hoogspanningsstation dat langs de
snelweg A9 in Beverwijk ligt en komt
het op het landelijke
elektriciteitsnet.’’
Het baggerschip haalt enkele kilometers uit zee zand naar boven en brengt dit tot
circa een paar honderd meter voor de kustlijn (de vooroever). Hier wordt het
uitgestort en uitgespoten over het water. Afbeelding: Rijkswaterstaat

Regio - In opdracht van het ministerie sluit TenneT de komende jaren
de windparken, die op zee gebouwd
worden, aan op het nationale elektriciteitsnet. Het kabinet heeft windenergiegebieden op de Noordzee
aangewezen die rond 2030 samen
zo’n 21 Gigawatt (GW) moeten
leveren. Daarmee wordt wind op zee
straks onze grootste bron van duurzame energie. Met de aansluiting
voor de windparken voor de kust
van Noord-Holland zorgt TenneT
ervoor dat er in de komende jaren
2,1 GW aan duurzame stroom
beschikbaar komt voor de Nederlandse huishoudens, het bedrijfsleven en de industrie. Met die
hoeveelheid groene stroom kunnen
ruim twee miljoen huishoudens
worden voorzien van duurzaam
opgewekte elektriciteit.
‘Stopcontacten op zee’
Manon Raats, omgevingsmanager
bij TenneT, legt uit wat het project
behelst: ,,Voor de aanlanding van de
windenergie, bouwen we voor de

kust van Noord-Holland drie platforms. Deze ‘stopcontacten op zee’
zijn bedoeld voor de windparken
‘Hollandse Kust (noord)’, ‘West Alpha’
en ‘West Beta’. Vanaf de platforms
leggen we zes elektriciteitskabels in
de zeebodem. Daarmee brengen we

In het voorjaar van 2022 is TenneT
vanaf het werkterrein op het strand
van Wijk aan Zee/Heemskerk
begonnen met het aanleggen en het
intrekken van de elektriciteitskabels.
In totaal wordt er 235 kilometer elektriciteitskabel voor de kust van
Noord-Holland gelegd. Vanaf een
grote draaitafel op het kabelschip
Isaac Newton wikkelt de elektrici-

Noodzaak
Persvoorlichter Remco de Korte van
RWS legt de noodzaak van de werkzaamheden uit. ,,Rijkswaterstaat
meet regelmatig de hoeveelheid
zand in een kustvak. Dit vak bestaat
uit de vooroever, het strand en de
duinen. We kijken hoeveel zand er in
het vak ligt. Door de getijden
kunnen hier veranderingen in
optreden. In dit geval is het noodzakelijk om extra zand op de vooroever
aan te brengen.’’
Onderhoud
Op de zeebodem vóór de kust van
Heemskerk en Castricum wordt 3
miljoen m3 zand aangebracht. Door
dit extra zand blijft de kustlijn op zijn
plaats en blijft Noord-Holland
beschermd tegen de zee. Het zand
wordt met een speciaal baggerschip,
een sleephopperzuiger, verderop
opgezogen uit de Noordzee bodem.
Hierna vaart het schip naar de kust
en wordt het zand op een paar
honderd meter van de kustlijn
aangebracht op de ondiepe vooroever, tussen strandpaal 43 en 52.
Dit gebeurt op een diepte van 5
meter NAP.
Het meeste zand wordt gestort via
de luiken onder water, maar het

Kabellegschip Isaac Newton. Foto: aangeleverd

al in 2023 de eerste windenergie bij
het strand van Heemskerk/Wijk aan
Zee aan land. Via een ondergrondse
220 kilovolt (kV) kabelverbinding

Het bijna tien kilometer lange ondergronds geboorde tracé van strand Heemskerk
tot het hoogspanningsstation langs de A9. Afbeelding: TenneT

teitskabel zich langzaam af als deze
richting het strand wordt getrokken.
Met behulp van een hefponton
(Seahaven) en diverse boeien blijft
de elektriciteitskabel aan de wateroppervlakte. Als de kabel is ingetrokken, laat de aannemer deze
zakken tot de zeebodem. Daarna
komt de kabelbegraafmachine
Moonfish in actie. Deze maakt een
zes meter diepe sleuf in de
zeebodem waarin de kabels worden
gelegd. Het aanleggen van de elektriciteitskabels op zee duurt tot eind
2022 en de werkzaamheden op het
strand van Wijk aan Zee/Heemskerk
tot dit najaar.
Zandsuppletie door RWS
Het strand en de duinen zijn de
belangrijkste bescherming tegen de

laatste deel wordt uitgespoten over
het water. Dit wordt rainbowen
genoemd. Hierna belandt het zand
via de getijden en de stroming van
het water op de kust, waar het zich
op natuurlijke wijze verspreidt. Door
de zandsuppletie wordt bereikt dat
er voldoende zand ligt om de kustlijn van Nederland op zijn plaats te
houden. Ook kan de kust zo
meegroeien met de stijging van de
zeespiegel en blijft het land goed
beschermd tegen de zee.
Duur werkzaamheden RWS
De werkzaamheden nemen ongeveer een jaar in beslag. Voor watersporters is het belangrijk om
minstens 50 tot 100 meter afstand te
houden tot het schip. (Bron:
Rijkswaterstaat)

Een eigen fiets is niet voor elk kind
vanzelfsprekend door de financiële
situatie thuis. Foto: aangeleverd

Inzamelingsactie
kinderfietsen
Regio - Het ANWB Kinderfietsenplan start deze maand inzamelacties in de provincie Noord-Holland.
De ANWB krijgt van samenwerkende organisaties dit jaar meer
verzoeken voor fietsen. Daarom
vraagt het ANWB Kinderfietsenplan inwoners van Noord-Holland
om fietsen die niet meer gebruikt
worden in te zamelen tijdens de
actiedagen of aan te melden via
anwb.nl/kinderfietsenplan.
Dat het aantal aanvragen voor
kinderfietsen snel toeneemt merken
ook de vrijwilligers bij de lokale fietsinzamelpunten en werkplaatsen.
,,Een eigen fiets is niet voor elk kind
vanzelfsprekend door de financiële
situatie thuis. Een eigen fiets is waardevol voor een kind, het geeft zelfstandigheid en vrijheid, ze kunnen
zelf naar school, vrienden of andere
activiteiten fietsen. Daarnaast is het
ook belangrijk dat kinderen veilig
deelnemen in het verkeer. Om echt
goed te fietsen moeten ze meters
maken op de fiets”, stelt Inge
Veliscek, projectleider ANWB Kinderfietsenplan. Sinds een aantal weken
komen er ook aanvragen voor
Oekraïense kinderen bij. Dit zijn
kinderen die met hun gezin het
dagelijkse leven in Nederland
proberen op te pakken, deze
kinderen gaan naar school en
hebben een eigen fiets nodig.
In de provincie zijn al tientallen
kinderfietsen geschonken aan
Oekraïense kinderen door lokale
partners.
Het ANWB Kinderfietsenplan, opgericht in 2015, stimuleert Nederlanders om hun ongebruikte fiets te
doneren aan kinderen die vanwege
de financiële situatie thuis geen
eigen fiets hebben.
Inmiddels zijn er in de afgelopen
jaren ruim 50.000 fietsen ingezameld en uitgedeeld aan kinderen.
Geholpen door ANWB-vrijwilligers
en lokale maatschappelijke organisaties krijgen ongebruikte fietsen
een tweede leven.
Via partners zoals Leergeld Nederland worden de fietsen geschonken
aan kinderen die deze het hardst
nodig hebben.
De ANWB ondersteunt deze maand
de campagne ‘Geen kind achterop!’
van Leergeld Nederland, in dit kader
worden meerdere fietsinzamelingsacties georganiseerd.
Inleverpunt
In deze regio is het dichtstbijzijnde
inleverpunt Rijwieltrust aan de Zijlstraat 13-15 in Haarlem van dinsdag
tot en met zaterdag 09.30 tot 18.00
uur.
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Ondernemerstalkshow NV
IJmond in Chateau Marquette
Heemskerk - In Chateau Marquette vindt op woensdag 29 juni om 16.30
uur de gratis toegankelijke ondernemerstalkshow NV IJmond plaats.
Presentator Jaap Sluis interviewt vier gasten, na afloop is er een netwerkborrel. De productie is in handen van communicatiebureau De Coalitie.
Visspecialist Nico Waasdorp, eigenaar
van Fish & Seafood Waasdorp aan de
Halkade in IJmuiden, komt praten
over de Hollands Nieuwe, toeristische kansen voor IJmuiden en de
regio IJmond en de toekomst van de
zeevisserij. Karin van den Berg van
het in Beverwijk gevestigde bedrijf
Last Mile eMobility legt uit hoe
bedrijven hun logistiek, mobiliteit en
transport optimaal kunnen regelen
door middel van elektrische voertuigen. Menno Godthelp verhuisde
onlangs met Windroos Advocatuur
vanuit Alkmaar naar het Sluisplein in
IJmuiden. Hij belicht zijn positieve

gevoelens voor de regio en komt op
basis van de actualiteit met juridische tips en ideeën voor met name
bedrijven. Miriam Baris is manager
marketing recruitment bij Consolid,
dit bedrijf speelt een belangrijke rol
in de website Samen Werven die
door negen transportbedrijven in de
regio is opgezet in samenwerking
met de gemeente Beverwijk.
Aanmelden voor het bijwonen van
de talkshow kan door het formulier
op https://ovijmond.nl/agenda/talkshow-nv-ijmond-3/ in te vullen. Mail
voor vragen naar sluis@decoalitie.nl.

Kaartjes afhalen klaverjassen
Dorpsfeest Santpoort
Santpoort - De Harddraverij Vereniging Santpoort maakt bekend dat de kaartjes voor deelname aan het Klaverjastoernooi
tijdens het Dorpsfeest Santpoort op 1 augustus (à 2 euro) kunnen worden afgehaald op 6 juli om 14.00 uur bij Macada
Innovision aan de Fresiastraat 6 te Santpoort. Duineveld Transport zorgt via sponsoring voor een mooie prijzentafel. Na
afloop zal er gezellig worden nagepraat en staat een optreden gepland van Nico Bakker. Foto: Joost Wouters

LEZERSPOST
Kleuterschool De Woelwaters in Santpoort-Noord

Bezoekers kunnen onder andere kijken in de observatiekast met een echt bijenvolk.
Foto: aangeleverd

Bijgaande foto is in 1978 gemaakt op kleuterschool De
Woelwaters in Santpoort. In deze klas zat mijn zoon
Sander Nieuwenhuis. Helaas weten we niet alle namen
meer. Kan iemand ons helpen?
Op de foto staan van links naar rechts:
Bovenste rij: Deborah Koolen, ???, Maudy Krol, Sandra
Belgraver, Compton Waaning, ???, ???.
Middelste rij: Elton Rol, Sander Nieuwenhuis, Pamela

van der Werf, Christine van Moerenhout, Mark Oddens,
Marjolein van Woensel, Jeroen Borst, Kim van Nieuwenhuizen, Piet Cornet, Mark van Nieuwenhuizen, Dolf
Cornet. Onderste rij: Jeroen Stahlie, Menno/Stefan???
van der Pol, Ellis ter Metz???, Bas Koopman, Otto van
Ewijk.
Reacties graag naar redactie@jutter.nl. Sjoukje Norbruis

Open Imkerijdagen: alles
Meld
je aan honing
voor de nieuwsbrief
over
bijen,
en imkers!van Lijf & gezondheid
en maak elke maand kans op mooie prijzen!

Santpoort-Zuid
- Imkervereniging
met een echt bijenvolk en er is een
www.lijfengezondheid.nl/registreren
Velsen, Spaarndam organiseert een
presentatie over bijen en imkers.
informatiedag en honingverkoop
Kortom alles wat u en of de kinderen
tijdens de open imkerijdagen. Op
wilt weten over bijen, honing en
zaterdag 9 juli van 10.00 tot 15.00
imkers!
uur is dat op Boerderij Westerhoeve
Middenduinerweg 80, 2082 LD
Op zondag 10 juli van 10.00 tot 15.00
Santpoort-Zuid.
uur staan ze bij Boerderij Zorgvrij
Wat is er te doen? Verkoop van lokale
Genieweg 50, 1981 LN Velsen Zuid.
Meld
aan voor
de nieuwsbrief
& gezondheid
honing
enje
andere
bij-gerelateerde
Ookvan
daar Lijf
hebben
ze een informatie
en maak
kans op mooie
producten,
er elke
is een maand
voorlichtingsstand enprijzen!
is er lokale honingverkoop.
www.lijfengezondheid.nl/registreren
stand,
belangstellenden kunnen
zaadbommen maken, een waskaars
Zie voor verdere info de website
rollen, kijken in de observatiekast
https://velsen.bijenhouders.nl.

Spaans zomerconcert in de Ruïne van Brederode

Meld je aan voor
de nieuwsbrief van
Lijf & gezondheid en
maak elke maand kans
op mooie prijzen!
www.lijfengezondheid.nl/
registreren

Santpoort-Zuid - Wegens groot
succes vorige keren komen zangeres
Monica Coronado (Barcelona) en
gipsy flamencogitarist Manito weer
een openluchtconcert geven op
vrijdag 1 juli in de Ruïne van
Brederode Velserenderlaan 2 in
Santpoort-Zuid.
Op deze zomeravond wordt de luisteraar meegenomen naar een wereld
vol passie, weemoed en hartstocht.
Monica krijgt met haar charisma het
publiek snel op het puntje van de
stoel. Het virtuoze spel van Manito
stimuleert haar het uiterste van zichzelf te geven. Met haar heldere stem
zingt Monica Coronado haar

verhalen, verzameld en beleefd in
haar zwervend bestaan als muzikant.
Manito’s vurige spel is intuïtief en rijk
aan diverse stijlen en invloeden. Zijn
naam is een directe verwijzing naar
de Franse gitaarlegende ‘Manitas de
Plata’.
Voor de liefhebber van Spaanse
muziek is dit optreden een absolute
aanrader. De aanvang is om 20.00. De
entree bedraagt 15 euro. Reserveren
via de site www.ruinevanbrederode.
nl.
Monica en Manito. Foto: aangeleverd

