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In april van dit jaar vond in het 
gemeentehuis van Velsen de Kinder-
klimaattop plaats. Dit landelijke initi-
atief was die middag via een stream 
live te volgen. 

Tijdens deze uitzending werd 
bekendgemaakt welke scholen de 
beste ideeën hadden ingeleverd om 
de klimaatcrisis het hoofd te kunnen 
bieden. 
Het ophogen van duinen en het 
versterken van de dijken werd door 
de scholen als belangrijkste maat-
regel gekozen om ons land 
voldoende te kunnen berschermen.

Grondwet
Artikel 21 in onze Grondwet verplicht 
de overheid om het land bewoon-
baar te houden en het leefmilieu te 
beschermen en verbeteren. De groep 
kinderen die vorige week woensdag 
naar Den Haag afreisde, deed dat om 
Ed Nijpels te vragen er scherp op toe 
te zien dat het nieuwe kabinet deze 
taak serieus neemt. Gewapend met 
de spandoeken die ze in de aanloop 
naar de Kinderklimaattop hadden 
gemaakt, meldden ze zich vorige 
week in de hofstad. Nijpels liet de 
kinderen weten dat hij het Kinderkli-
maatakkoord meeneemt naar de 

gesprekspartners van het Klimaatak-
koord. Ook zegde hij toe het stuk 
onder de aandacht van de staatsse-
cretaris van Economische Zaken en 
Klimaat te brengen.

Kamerleden
De kinderen spraken ook met Chris-
tine Teunissen, Kamerlid voor de 
Partij voor de Dieren (PvdD). Zij heeft 
naar aanleiding van het Kinderkli-
maatakkoord Kamervragen gesteld. 
Ze stelde onder meer de vraag om 
verantwoordelijkheid te nemen en 
de hoogste prioriteit te geven aan de 
reële zorgen die leven bij kinderen 
over de klimaatcrisis. De Kamer moet 
de vragen nog beantwoorden. 

Tenslotte ontmoetten de kinderen 
ook Kauthar Bouchallikht, Kamerlid 
voor GroenLinks. Zij liet de kinderen 
weten dat de stem van de kinderen 
belangrijk is en dat zij zich maximaal 
voor hun belangen wil gaan inzetten.

Velserbroek/Den Haag - Een groep van twintig basisschoolleerlingen uit 
het hele land heeft vorige week in Den Haag een ontmoeting gehad met 
Ed Nijpels, de voorzitter van het voortgangsoverleg over het Klimaatak-
koord. Onder hen waren ook Jesse, Senna en Nino van basisschool De 
Rozenbeek. Deze school won tijdens de in april gehouden Kinderkli-
maattop de Philip de Rooprijs voor het beste idee om de klimaatverande-
ringen tegen te gaan. Hun voorstel was om alle lantaarnpalen op zonne-
panelen te laten werken.

Leerlingen Rozenbeek naar 
Den Haag voor klimaatlobby

Jesse, Senna en Nino van basisschool De Rozenbeek tijdens hun bezoek aan Den Haag. Foto: Laura Kerssens
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  Onderhoud van alle merken v.a. € 169,- incl. APK 

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

 

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

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

Koene Auto, Broekerdreef 120, 1991AZ Velserbroek tel.023-5379700   www.koene.nl 
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Informatiepunt Digitale 
Overheid 
Heeft u de tv- en radiospotjes al gezien over 
het Informatiepunt Digitale Overheid? In 
bijna iedere bibliotheek is of komt dit infor-
matiepunt. U kunt hier terecht als u vragen 
heeft over de digitale overheid. Bijvoorbeeld 
vragen over zaken zoals huur- en zorgtoeslag, 
belasting, rijbewijs, (verkeers)boetes, pensi-
oen en uitkering. 
Ook in Velsen komt een informatiepunt over 
de digitale overheid. Vanaf eind augustus 
gaan we open. U kunt op dinsdagochtend in 
Velserbroek terecht en op woensdagavond 
en donderdagmiddag in IJmuiden. Daar hel-
pen we u met het vinden van informatie op 
internet of verwijzen we door naar de juiste 
organisaties.

Vrijwilligers gezocht
Vrijwilligers helpen de bezoekers met de vra-
gen over de digitale overheid. Bent u circa 
twee uur per week beschikbaar en lijkt het u 
leuk om aanspreekpunt te worden van het In-
formatiepunt? Kijk dan op bibliotheekvelsen.

nl/vrijwilligers 
voor meer in-
formatie over de 
vacature.

In Velsen is er voor basisschoolleerlingen 
een Romeinenspeurtocht rondom de model-
bootvijver in Spaarnwoude, Velsen-Zuid.  De 
korte speurtocht (coronaproof ) is gemaakt 
door de Archeologische Werkgroep Velsen en 
gemeente Velsen, in samenwerking met het 
Pieter Vermeulen Museum. De speurtocht 
begint en eindigt bij parkeerplaats De Ven in 

Recreatiegebied Spaarnwoude, Velsen-Zuid. 
De speurtocht is uitgezet van 19 juni 
tot en met 22 juli. Meer informatie is te vin-
den op www.archeologiedagen.nl/activitei-
ten/speur-naar-de-romeinen-in-velsen De 
speurtocht is mogelijk gemaakt met mede-
werking van het Recreatieschap Spaarnwou-
de.

 Speur naar Romeinen 
in Velsen

Uitnodiging Toekomst-
tafels Beeldende kunst
De coronacrisis had en heeft nog steeds 
een grote impact op de culturele sector. 
Gemeente Velsen wil in gesprek gaan 
met beeldend kunstenaars over welke 
zorgen er zijn, zowel voor nu als in de 
toekomst. Ook zijn we benieuwd naar de 
kansen voor herstel en mogelijkheden 
voor ontwikkelingen. 
Het doel is om de Kunst- en Cultuursec-
tor te stimuleren bij het herstel van de 
coronacrisis en om de inwoners van Vel-
sen weer in contact te laten komen met 
Kunst en Cultuur in Velsen. 

Wij organiseren hiervoor een digitale 
bijeenkomst over Beeldende Kunst op 
maandag 12 juli 2021, 15.30 uur – 17.00 
uur. Wilt u aansluiten bij deze bijeen-
komst? Meldt u zich dan aan op kunsten-
cultuur@velsen.nl. Voor de bijeenkomst 
kunt u zich aanmelden tot vrijdag 9 juli 
2021. 

Recycle-tarief
Beter afval scheiden, hoe krijgen we dat samen voor elkaar? Jaarlijks produceren we in Vel-
sen miljoenen kilo’s afval. Het scheiden van dit afval gaat steeds beter. Toch zitten er nog 
vaak veel grondsto� en in het restafval. Deze grondsto� en kunnen we recyclen terwijl we ze 
nu onnodig verbranden. Het recycle-tarief stimuleert het scheiden van afval. Wat vindt u 
van het recycle-tarief ? Vul voor 1 juli de enquête in op www.velsen.nl/recycle-tarief. 

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

Mededelingen

Nieuws van de raad
Besproken in de raad

    Motie VVD – Bevolkingsonderzoek 
       borstkanker

De VVD diende een motie in om bij de 
staatssecretaris aan te dringen om de 
frequentie van het onderzoek terug te 
brengen naar 2 jaar. Er is ook gesproken 
om de leeftijd voor controles te verlagen 
naar 35 jaar. De motie is aangenomen.

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

    Budgetoverheveling 2020
Een aantal projecten is begonnen in 2020, 
maar nog niet afgerond, daarom wordt 
een deel van het budget overgeheveld naar 
2021. Het voorstel is aangenomen. 

    Jaarstukken Gemeenschappelijke
 regelingen

De gemeente Velsen heeft veel taken 
samen met andere gemeenten georgani-
seerd. Dat zijn gemeenschappelijke rege-
lingen zoals IJmond Werkt. De raad kan 
een zienswijze indienen op de jaarstukken 
van 10 gemeenschappelijke regelingen. 
Alle voorstellen zijn unaniem aangeno-
men. 

    Aanvraag stichting Islamitisch 
 Basisonderwijs Amsterdam

Er is een aanvraag ingediend voor een 

oprichting van een basisschool op 
islamitische grondslag. Het advies is om 
dit verzoek niet in te willigen vanwege 
het lage leerlingenaantal. Dit voorstel is 
aangenomen.  

    Regionale Energiestrategie (RES) 1.0
Als gevolg van het Parijsakkoord moet 
meer hernieuwbare energie worden op-
gewerkt door zonnepanelen en windtur-
bines. In de RES staat beschreven waar 
dit in de regio mogelijk is. Het voorstel is 
aangenomen. 

    MRA Verstedelijkingsstrategie
De metropoolregio Amsterdam heeft een 
verstedelijkingsstrategie opgesteld voor 
de groei van de hele regio. De IJmondge-
meenten hebben een zienswijze opgesteld 
over deze strategie. Deze is aangenomen. 

    Kadernota vastgoed
De Kadernota vastgoed geeft kaders aan 
het vastgoedbeleid, zoals het behouden 
of verkopen van vastgoed en tegen welke 
kosten. Er zijn in de voorbereiding van de 
Kadernota al veel sessies over dit onder-
werp geweest. Het voorstel is aangeno-
men. 
Vaststellen bestemmingsplan Hofgeest
Er zijn bouwplannen voor 380 woningen 
op de locatie Hofgeest. Er was discussie 
over het aandeel sociale woningbouw 
omdat dit lager is dan de raad wil. Het 
voorstel is aangenomen. 
D66V heeft een motie ingediend, om een 

onderzoek te doen naar de verkeersveilig-
heid en doorstroming op de kruispunten 
voor de ontsluiting van de Hofgeest. Deze 
motie is aangenomen.

    Bestuursrapportage 2021
De bestuursrapportage geeft inzicht in 
de fi nanciële ontwikkelingen van Vel-
sen dit jaar. Er werd opgemerkt dat het 
weerstandsvermogen onder het niveau 
komt van het raadskader. Het voorstel is 
unaniem aangenomen.  

    Kadernota 2022-2025
De Kadernota is één van de belangrijkste 
besluiten van de gemeenteraad. Hierin 
staan de beleidsplannen voor 2022-2025. 
Door de beperkte fi nanciële ruimte en 
verkiezingen in 2022, is er weinig ruimte 
voor nieuw beleid. De Kadernota is una-
niem aangenomen.

    Motie LGV – Sociale huurwoningen  
 Velserbroek

Omdat er bij het bouwplan Hofgeest 
minder sociale huurwoningen worden ge-
realiseerd, heeft LGV een motie ingediend 
om te onderzoeken of er meer dan 30% 
sociale huurwoningen mogelijk zijn op de 
beoogde nieuwbouwlocatie van Smug-
glers. De motie is aangenomen.
Naast deze onderwerpen zijn er nog 23 
onderwerpen zonder aanvullend debat 
aangenomen. Deze zijn allemaal terug te 
vinden via velsen.nl/gemeenteraad 

ZETELVERDELING
Er zijn 33 raadsleden in Velsen. 

Wist u dat?

Beste Velsenaren, 
 
Toen we afgelopen maart de winter achter 
ons lieten, werden we geconfronteerd met 
de harde realiteit van corona. Na een korte 
tijd van verlichting in de zomer, zette half 
augustus de tweede golf in. Inmiddels is het 
november, de dagen worden donker en de 
volgende winter komt eraan. 

De afgelopen weken steeg het aantal besmet-
tingen snel in Nederland en in Velsen. De 
maatregelen zijn aangescherpt. Dat was en is 
nodig omdat meer besmettingen meer zieke 
medeburgers betekenen. De ziekenhuizen en 
de IC-afdelingen lopen vol. Velsen heeft

Een andere Facebook Live Sessie
Het is goed om hierover samen te spreken. 
Ik kijk altijd uit naar Facebook Live, waarin 
we bespreken over waar we samen doorheen 
moeten. Komende vrijdag om 16.00 uur zit ik 
opnieuw voor je klaar. Dit keer doen we het 
wel net anders. Voorheen sprak je alleen met 

mij, nu kun je ook vragen 
stellen aan wethouder 
Jeroen Verwoort. Hij 
gaat over de onze ge-
meenschap krijgen het 
zwaarder. 

Jouw burgemeester, 
Frank Dales

 

Het plantseizoen is aangebroken. Dit bete-
kent dat de beplanting aangebracht kan 
worden in de Kennemerlaan. In opdracht 
van gemeente Velsen is De Bie Buitenwerken 
hier deze week mee gestart. 
Bij de herinrichting van de Kennemerlaan is 
ruimte gemaakt voor 1.125 m2 extra groen. 
“Met deze extra beplanting nemen we weer 
een stap in het vergroenen van Velsen”, zegt 

wethouder duurzaamheid en groen Sebas-
tian Dinjens. “Groen zorgt ervoor dat water 
beter weg kan lopen en is belangrijk om wa-
teroverlast in de toekomst te voorkomen. 
En hoe meer groen hoe trotser bewoners 
zijn op hun buurt.”  In de plantvakken komt 
een mix van sierheesters en vaste planten te 
staan, waaronder een dwergvlinderstruik.  
Komend voorjaar gaat alles bloeien.

Het plantseizoen is aangebroken

Velsen wordt groener

Overkappingen MKB
Om ondernemers tijdens de coronacrisis 
zoveel mogelijk te ondersteunen, heeft 
het college op 3 november 2020 besloten 
om tijdelijke overkappingen bij MKB-
ondernemingen tot 1 april 2021 te gedo-
gen. Voor de horeca was deze regeling al 
eerder van kracht. 
Verschillende ondernemers stellen van-
wege de coronamaatregelen een maxi-
mum aan het aantal klanten in hun 
zaak. Hierdoor kan het  zijn dat klanten 
soms buiten moeten wachten voordat zij 
naar binnen kunnen. In de regenachtige 
herfst- en winterperiode kan het buiten 
wachten ertoe leiden dat mensen weglo-
pen. Voor ondernemers betekent dit ver-
lies aan omzet. Verschillende onderne-
mers (waaronder winkeliers) hebben 
aangegeven dat ze graag een tijdelijke 
overkapping bij hun onderneming willen 
plaatsen. Het college wil hier graag aan 
tegemoet komen. 
Meer informatie op www.velsen. nl

14 0255 info@velsen.nl velsen.nl gemeentevelsen gemvelsen gemeente_velsen

Met subsidie zonne panelen op het dak van uw bedrijf!
Heeft u al zonnepanelen geplaatst op uw bedrijfsdak door gebruik te maken van de SDE++ 
subsidie vanuit de Rijksoverheid? Zo niet, Vereniging GreenBiz IJmond kan u samen met 
bureau Over Morgen helpen bij de realisatie van een zonnestroominstallatie op uw dak. 
Tem. Edi cone la num idendi omnimi, quiatur modit dollo quae nis es quatior magnatio.
Meer informatie op: overmorgen.nl/verzilveruwdak/

Infopagina Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen in uw  
buurt? Abonneer u op de e-mailservice, download de app of  
bekijk de berichten online op www.overheid.nl/overuwbuurt 
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Nieuws van de raad
Besproken in de sessies
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  De gemTi cusam alit faces exeremporro 

volupti consequodis abore que natureped 
quis doluptios rero occumqui in corro 
volor mo venecusdae ilite adist dolorpo 
rerature, tem sum aut aut miliquam cus, 
eossi doluptatur sum arum ut as magniet 
mincte omni dellenis provide nihilitia 
consecerovit quis eicte plaborr.

    Kopje nieuws van de raad
  De gemTi cusam alit faces exeremporro 

volupti consequodis abore que natureped 
quis doluptios rero occumqui in corro 
volor mo venecusdae ilite adist dolorpo 
rerature, tem sum aut aut miliquam cus, 
eossi doluptatur sum arum ut as magniet 
mincte omni dellenis provide nihilitia 
consecerovit quis eicte plaborr.

    Kopje nieuws van de raad
  De gemTi cusam alit faces exeremporro 

volupti consequodis abore que natureped 
quis doluptioo venecusdae ilite ads rero 
occumqui in corro volor mo venecusdae 
ilite adist dolorpo rerature, tem sum aut 
aut miliquam occumqui in corro volor 
mo venecusdae occumqui in corro volor 
mo venecusdae occumqui in corro volor 
mo venecusdae cus, eossi doluptatur sum 
arum ut ilite adist dolorpo rerature, tem 
sum aut aut miliquam cus, eossi dolupta-
tur sum arum ut as magniet mincte omni 
dellenis provide nihilitia consecerovit 
quis eicte plaborr.

    Kopje nieuws van de raad
  De gemTi cusam alit faces exeremporro 

volupti consequodis abore que natureped 
quis doluptios rero occumqui in corro 
volor mo venecusdae ilite adist dolorpo 
rerature, tem sum aut aut miliquam cus, 
eossi doluptatur sum arum ut as mag-
niet mincte omni dellenis provide nihi-
litia consecerovit quis eicte plaborr. Ario 
verovid ea nati occumqui in corro volor 
mo venecusdae us inctis es qui odi o�cip-
sant est, ut fugia illupta turibus doluptatio 
commoluptas nost aut poreribea volupta-
tium imperum dolore perrum ut ea iunt 
lis quundelibus et esequiant .

    Kopje nieuws van de raad
  De gemTi cusam alit faces exeremporro 

volupti consequodis abore que natureped 
quis doluptios rero occumqui in corro 
volor mo venecusdae ilite adist dolorpo 
rerature, tem sum aut aut miliquam cus, 
eossi doluptatur sum arum ut as magniet 
mincte omni dellenis provide nihilitia 
consecerovit quis eicte plaborr.

    Kopje nieuws van de raad
  De gemTi cusam alit faces exeremporro 

volupti consequodis abore que natureped 
quis doluptios rero occumqui in corro 
volor mo venecusdae ilite adist dolorpo 
rerature, tem sum aut aut miliquam cus, 
eossi doluptatur sum arum ut as magniet 
mincte omni dellenis provide nihilitia 
consecerovit quis eicte plaborr.

    Kopje nieuws van de raad
  De gemTi cusam alit faces exeremporro 

volupti consequodis abore que natureped 
quis doluptioo venecusdae ilite ads rero 
occumqui in corro volor mo venecusdae 
ilite adist dolorpo rerature, tem sum aut 
aut miliquam cus, eossi doluptatur sum 
arum ut ilite adist dolorpo rerature, tem 
sum aut aut miliquam cus, eossi dolupta-
tur sum arum ut as magniet mincte omni 
dellenis provide nihilitia consecerovit 
quis eicte plaborr.

    Kopje nieuws van de raad
  De gemTi cusam alit faces exeremporro 

volupti consequodis abore que natureped 
quis doluptios rero occumqui in corro vo-
lor mo venecusdae ilite adist dolorpo rera-
ture, tem sum aut aut miliquam cus, eossi 
doluptatur sum arum ut as magniet minc-
te omni dellenis provide nihilitia conse-
cerovit quis eicte plaborr. Ario verovid 
ea natius inctis es qui odi o�cipsant est, 
ut fugia illupta turibus doluptatio com-
moluptas nost aut poreribea voluptatium 
imperum dolore perrum ut ea iunt lis qu-
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Iedere vier jaar verandert de samen-
stelling van de gemeenteraad.

Wist u dat in 2022 alweer de nieuwe 
gemeenteraadsverkiezingen zijn? 
Op 16 maart kunt u weer naar de 
stembus.
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Overige mededelingen 
Kapmeldingen
•	 Linde	Driehuizerkerkweg	184	Drie-

huis;	Kastanje	Tesselschadeplantsoen	
in	gras	Driehuis;		Linde	Terrasweg	
nabij	5	Santpoort-Noord;	Sorbes	Flo-
rapad	22	Velserbroek;	Prunus	Kromme	
Weid	Velserbroek;	Els	Maanbastion	
Velserbroek;	twee	Wilgen	langs	water	
Lange	Sloot	tussen	Westlaan	en	Water-
scheerling	Velserbroek;	Ceder	Parkweg	
Velsen-Zuid;	Iep	Schiplaan	IJmuiden.

•	 Vastgesteld	bestemmingsplan	‘De	Hof-
geest’

•	 Gewijzigd	vastgesteld	bestemmings-
plan	De	Schouw

•	 14	parkeerplaatsen	aan	te	wijzen	ten	
behoeve	van	het	opladen	van	elektri-
sche	voertuigen

Aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden
•	 Vleetstraat	14,	plaatsen	dakopbouw	

(21/06/2021)	74784-2021
•	 Willem	Barendszstraat	15	A,	realiseren	

dakterras	(21/06/2021)	75024-2021
•	 Kaplanstraat	5	A,	wijzigen	gevel,	split-

sen	unit	naar	2	units	(21/06/2021)	
75128-2021

•	 Dirk	Hartoghstraat	42,	plaatsen	dakop-
bouw	(23/06/2021)	76072-2021

•	 Bellatrixstraat	26,	plaatsen	dakkapel	
(voorzijde)	(23/06/2021)	76394-2021

•	 Wijk	aan	Zeeërweg	144,	vergroten	
dakkapel	(zijkant),	plaatsen	dakkapel	
(voorzijde)	(24/06/2021)	76474-2021

•	 Strandweg	16,	veranderen	gevel-
bekleding,	bouwen	laad-	en	loskuil	
(24/06/2021)	76947-2021

•	 nabij	Radarstraat	73,	plaatsen	scooter-
stalling	(25/06/2021)	77420-2021

•	 Grahamstraat	223,	plaatsen	dakop-
bouw	(25/06/2021)	77625-2021

Velsen-Zuid
•	 Stationsweg	93,	plaatsen	aanbouw	

(begane	grond	en	1ste	verdieping	
(25/06/2021)	77292-2021

Santpoort-Zuid
•	 Van	Dalenlaan	13,	vervangen	dakkapel	

(achterzijde)	(21/06/2021)	75140-2021

Santpoort-Noord
•	 Schipbroekenweg	35,	vergroten	dak-

kapel	(achterzijde),	vergroten	woning	
(voorzijde)	(22/06/2021)	75562-2021

•	 Rijksweg	326,	plaatsen	dakopbouw	
(23/06/2021)	76386-2021

•	 Hyacinthenstraat	1	t/m	17	oneven	en	
8,	10,	14,	18,	20d,	vervangen	kozijnen	
(24/06/2021)	76874-2021

•	 Tulpenstraat	10,	12,	14,	20,	22,	28	en	
9,	11,	13,	17,	19,	21,	vervangen	kozijnen	
(24/06/2021)	76874-2021

Driehuis
•	 Driehuizerkerkweg	123,	strippen	

(binnenwerk)	bestaande	gebouwen	
(21/06/2021)	74755-2021(Gemeente-
lijk	monument)

•	 P.C.Hooftlaan	51,	plaatsen	dakkapel	
(achterzijde)	(24/06/2021)	76929-
2021

Velserbroek
•	 Zadelmakerstraat	140,	plaatsen	recla-

me	(zijgevel)	(21/06/2021)	74852-2021
•	 Wilhelmina	Druckerstraat	24,	plaat-

sen	dakkapel	(voor-	en	achterzijde)	
(22/06/2021)	75357-2021

Verlengen beslistermijn 
Velsen-Noord
•	 Grote	Hout-	of	Koningsweg	6,	6A,	8,	

wijzigen	gebruik	van	horeca	naar	6	
gestapelde	woningen	en	vergroten	wo-
ningen	(22/06/2021)	49681-2021

Santpoort-Noord
•	 Roos-	en	Beeklaan	37,	bouwen	2	

aanbouwen	waarvan	1	met	dakter-
ras,	plaatsen	dakkapel	(voorzijde)	
(21/06/2021)	39591-2021

Ingetrokken aanvragen omge-
vingsvergunning
Santpoort-Noord
•	 Biallosterskilaan	55,	bouwen	garage	/	

berging	met	overkapping	(24/06/2021)	
64144-2021

Ingediende aanvragen evenemen-
tenvergunningen APV artikel 2:10
Velsen-Zuid
•	 Castle	Christmas	Fair,	18	t/m	20	no-

vember	2021	van	11:00	tot	22:00	uur,	
op	21	november	2021	van	11:00	tot	
18:00	uur,	locatie:	Buitenplaats	Beec-
kestijn,	Rijksweg	134	(21/06/2021)	
75117-2021

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
IJmuiden
•	 Kromhoutstraat	54-0019	en	0020,		wij-

zigen	voorgevel	(overheaddeur),	split-
sen	in	4	bedrijfsruimten	met	kantoor	
(22/06/2021)	52438-2021

•	 Kastanjestraat	16,	plaatsen	dakopbouw	
(22/06/2021)	53631-2021

•	 Tasmanstraat	2,	splitsen	woning	in	3	
appartementen	(22/06/2021)	31258-
2021

•	 Trompstraat	166	A,	plaatsen	dakop-
bouw	(22/06/2021)	52670-2021

•	 Petteveltlaan	8,plaatsen	dakkapel	
(voorzijde)	(22/06/2021)	57357-2021	

•	 Acaciastraat	19,	plaatsen	dakopbouw	
(24/06/2021)	53672-2021

•	 Willebrordstraat	17,	bouwen	uitbouw	
(achterzijde),	plaatsen	dakopbouw,	
plaatsen	van	een	dakkapel	(voorzijde)	
(24/06/2021)	51356-2021

Velsen-Zuid
•	 Dr.	Kuyperlaan	42,	plaatsen	dakkapel	

(voorzijde)	(24/06/2021)	57750-2021

Velsen-Noord
•	 Wijkerstraatweg	266,	bouwen	aan-

bouw,	vergroten	1e	verdieping,	vervan-
gen	kozijnen	(voorzijde)	(22/06/2021)	
43754-2021

Santpoort-Zuid
•	 Wijnoldy	Daniëlslaan	15,	uitbreiden	1e	

verdieping,	wijzigen	constructie	(in-

tern)	(24/06/2021)	60430-2021

Santpoort-Noord
•	 Johan	Maurits	van	Nassaulaan	15,	

plaatsen	erker	inclusief	dakterras	
(voorzijde),	vervangen	kozijn	(achter-
zijde)	(24/06/2021)	57066-2021

•	 Kerkweg	67A	(en	nabij	67	en	69),	ver-
bouwen	bedrijf	tot	5	appartementen,	
gebruiken	terrein	voor	parkeren	en	tui-
nen	(24/06/2021)	18981-2021

Velserbroek
•	 De	Zeiler	150,	dichtzetten	voorportaal	

(24/06/2021)	70027-2021
•	 Verleende	exploitatievergunningen	

APV	artikel	2:15	

Velsen-Noord
•	 ‘Escortbedrijf	Pink	Sheets	BV’:	loca-

tie:	Grote	Hout	of	Koningsweg	229	
(24/06/2021)	70179-2021

Verleende filmvergunningen APV 
artikel 2:7 
IJmuiden
•	 ‘Der	Amsterdamse	Krimi’:	21	juni	t/m	

26	juni	2021,	Locatie:	Zeehaven	IJmui-
den	(18/06/2021)	72855-2021

•	 ‘De	Verschrikkelijke	Jaren	Tachtig’:	op	
5	juli	2021,	locatie:	nabij	Zuiderkruis-
straat	64-68	/	Eenhoornstraat	49	t/m	
137,	op	6	juli	2021,	locatie:	nabij	Kop	
v.d.	Haven-Sluisplein,	t.o.	Halkade	13,	
voor	Trawlerkade	18	(22/06/2021)	
72092-2021

•	 Een	papieren	versie	van	de	bekendma-
kingen	ligt	bij:	Gemeentehuis	Velsen,	
Dorpshuis	Het	Terras,	Buurtcentrum	
De	Dwarsligger,	Buurthuis	De	Brulboei,	
Wijkcentrum	De	Stek,	Wijkcentrum	
De	Hofstede,	Bibliotheek	IJmuiden,	
Bibliotheek	Velserbroek,	uitleen-
punt	Huis	ter	Hagen	en	uitleenpunt	de	
Moerberg

Bekendmakingen

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

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

Informatie over vaccinatie 
coronavaccinatie.nl
0800 – 1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)
rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-antwoorden

Corona nieuws
Informatie over thuisquarantaine
Rijksoverheid.nl/quarantaine 
Website met contactgegevens hulp- en luisterlijnen  

Wilt u reizen binnen de Europese Unie of 
naar een evenement in Nederland? Dan heeft 
u een coronabewijs nodig. Dat kan een nega-
tieve testuitslag of een vaccinatiebewijs zijn. 
Of een bewijs dat u bent hersteld van corona. 
Met de CoronaCheck-app kunt u vanaf 1 juli 
2021 deze bewijzen laten zien. 

DigiD
Een DigiD-app of sms-controle van DigiD is 
nodig om uw vaccinatiebewijs in de Corona-
Check-app en op CoronaCheck.nl te maken. 
De aanvraag van een nieuwe DigiD duurt en-
kele werkdagen.

Geen smartphone
Als u geen smartphone heeft, kun u uw coro-
nabewijs ook aanmaken via de website www.
CoronaCheck.nl.

Papieren coronabewijs aanvragen
Heeft u geen computer en kunt u niet ge-

holpen worden door familie of vrienden om 
het coronabewijs uit te printen? Dan kunt u 
vanaf 1 juli contact opnemen met het  24/7 
BZ Contactcenter via +31 247 247 247 of 
het publieksinformatienummer 0800 - 1351. 
U wordt dan doorverwezen naar een speci-
ale helpdesk en met uw BSN-nummer en uw 
postcode kunt u een papieren coronabewijs 
aanvragen. Dit bewijs wordt per post opge-
stuurd. Deze route is alleen mogelijk als u 
heeft aangegeven dat u uw gegevens met het 
RIVM wilt delen of als u door de GGD bent 
geprikt. Is dat niet het geval? Dan kunt u van-
af 1 juli 2021 contact opnemen met de zorg-
verlener die u geprikt heeft. Deze kan dan een 
papieren coronabewijs voor u uitprinten.

Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.
nl/coronabewijs. 

Coronabewijs voor reizen en evenementen met Corona-
Check
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Velsen - In het stukje over de 
geslaagde examenkandidaten op het 
Tender College is vorige week een 
fout geslopen. 
Onderstaande leerlingen zijn niet 
geslaagd voor VMBO BB, maar voor 
VMBO KB. 

Het gecorrigeerde lijstje:

VMBO KB Economie en 
Ondernemen
Fabiano Bleeker en Bryan Wegman.

VMBO KB Zorg en Welzijn
Rachel Balk, Rhona Heinemeijer en 
Bo van den Hoek.

Foutje in artikel 
geslaagden 
Tender College

Drie jaar geleden verhuisde de radio-
studio van RTV Seaport vanuit het 
Witte Theater naar het huidige 
onderkomen aan de Gerard Dous-
traat. Het meubilair, dat al geruime 
tijd in gebruik was, verhuisde mee. 
De lokale omroep maakte een moei-
lijke periode door, onder meer 
doordat de toenmalige penning-
meester een groot geldbedrag bleek 
te hebben verduisterd. Onder leiding 
van een nieuw bestuur slaagde de 
organisatie er, met steun van de 
gemeente Velsen, in om de draad 
weer op te pakken. De gloednieuwe, 
modern ingerichte radiostudio is 
daarvan nu het eerste zichtbare 
resultaat. Op korte termijn gaat er 

nog meer veranderen, want er is een 
compleet nieuw jinglepakket voor de 
radiozender in de maak. Men neemt 
daarmee afscheid van de naam 
Seaport FM en stapt helemaal over 
op RTV Seaport.

‘Eigenlijk heeft IJmuiden alles’
Voor illusionist Hans Klok was het 
een echte thuiswedstrijd. ,,Bijna mijn 
hele familie komt hier vandaan’’, 
legde hij uit. Hij komt graag in 
IJmuiden en noemt onder meer de 
bunkers en de strandtenten als 
karakteristieke plekken van deze 
havenplaats. ,,Eigenlijk heeft 
IJmuiden alles, het heeft ook iets 
gezelligs.’’ Zijn internationale carrière 

bouwde hij op met hulp van veel 
plaatsgenoten. Van de IJmuidense 
Eveline Koene kreeg hij dansles, haar 
dochter Sittah zou later zijn show-
partner worden en startte uiteinde-
lijk een eigen carrière als illusionist. 
In een geluidsstudio in het IJmuider 
havengebied worden de audiopro-
ducties voor de shows van Hans Klok 
geproduceerd en zijn kapsel wordt al 
jaren verzorgd door een kapsalon in 
Driehuis. De Stadsschouwburg 
Velsen bood Hans zo’n vijfentwintig 
jaar geleden de mogelijkheid om zijn 
eerste theatershow in elkaar te 
zetten en te repeteren. Het zou de 
basis vormen voor een glansrijke 
internationale carrière. ,,Ik zou me er 
best voor willen inzetten om 
IJmuiden nog groter op de kaart te 
zetten’’, liet hij zaterdag weten.

Uit het dal
Ook wethouder Jeroen Verwoort 
(kunst en cultuur) toonde zich 
zaterdag opgetogen over de 

progressie die RTV Seaport de laatste 
tijd heeft gemaakt. Hij was direct na 
het o�ciële openingsmoment een 
uur te gast in de studio en prees de 
omroep met het feit dat men uit een 
diep dal geklommen is. Later in de 
middag schoven onder meer voor-
malig Telstar-bestuurder Steef 
Hammerstein, theaterdirecteur Jacob 
Bron en voorzitter van de Stichting 
Citymarketing Velsen Bas Kuntz aan 
als gastpresentator. Inmiddels heeft 
RTV Seaport ook de status van 
erkend leerbedrijf behaald. Dit stelt 
de organisatie in de gelegenheid om 
studenten op MBO- en HBO-niveau 
een plek te bieden om het mediavak 
onder de knie te krijgen. Los daarvan 
zijn ook andere talenten uit de regio 
welkom om zich als vrijwilliger aan te 
sluiten en bijvoorbeeld redactie- of 
productiewerk op zich te nemen. 
,,We hebben volop plannen klaar-
liggen en willen graag het verleng-
stuk van de lokale samenleving zijn’’, 
aldus bestuursvoorzitter Theo Koster.

IJmuiden - RTV Seaport heeft zaterdag de nieuwe radiostudio feestelijk 
in gebruik genomen. Dat gebeurde tijdens een speciaal programma, 
waarin illusionist Hans Klok met het starten van een muziekstuk de 
formele openingshandeling verrichtte. Klok sprak een uur lang met 
presentatoren Theo, Gerard en Sjoerd over zijn carrière en zijn band met 
IJmuiden. In de loop van de dag namen diverse gastpresentatoren plaats 
achter de microfoon.

Nieuwe radiostudio RTV Seaport geopend
Hans Klok verrichtte zaterdag de o�ciële opening van de nieuwe radiostudio. Foto: Bos Media Services

Santpoort-Zuid - Op donderdag-
avond 1 juli wordt er een bijzondere 
lezing gehouden op de Ruïne van 
Brederode over de laatste Kasteel-
vrouwe Yolande de Lalaing (ca. 1422-
1497). De negende Heer van 
Brederode, Reinoud II, liet het 
verwoeste vierkante kasteel 
Brederode half opbouwen voor zijn 
vrouw als weduwegoed. Na zijn dood 
is zij hierheen gevlucht, omdat hun 
familiekasteel Batestein door neef 
Reinier in beslag was genomen. Carla 
van den Berg-Brantjes zal u prachtig 
gekleed in haar rol als Vrouwe 
Yolande de Lalaing mee terugnemen 

in de tijd: over haar leven, kleding, 
middeleeuwse gebruiken, de familie-
kroniek die zij liet schrijven door Jan 
van Leijden en haar jaren op Kasteel 
Brederode. Ook kunt u op deze 
avond de bijzondere collectie 
Brederode-poppen bewonderen die 
Carla speciaal voor de Stamboom 
van de Ruïne van Brederode gemaakt 
heeft. De lezing is van 19.30 - 21.30 
uur en wordt buiten gehouden in de 
heerlijke binnentuin of bij nat weer 
onder de luifel van de voormalige 
ridderzaal. De Ruïne is geopend 
vanaf 19.00 uur. Reserveer uw tickets 
op www.ruinevanbrederode.nl.

Lezing laatste kasteelvrouwe Ruïne van Brederode

Ook kunt u op deze avond de bijzondere collectie Brederode-poppen bewonderen die Carla 
speciaal voor de Stamboom van de Ruïne van Brederode gemaakt heeft. Foto: Kees Sikkes
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TYPISCH IJMUIDEN

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

Door Erik Baalbergen

Deze maand waren op veel plekken in IJmuiden - en 
ook daarbuiten natuurlijk! - klaprozen te bewonderen. 
Her en der kom je enkele verdwaalde exemplaren 
tegen maar het meest opvallend zijn de door klaprozen 
roodgekleurde stukken berm, zandvlakte of plantsoen. 
Op foto-Facebookpagina’s als ‘Een IJmuidenaar Leeft’ 
verschenen de meest prachtige foto’s van de dieprode 
en bleekrode zomerbloeiers. Enkele weken geleden 
besteedde deze krant onder de kop ‘Klaprozen kleuren 
bermen rood in heel Europa’ al aandacht aan de klapro-
zengolf en de betekenis van klaprozen voor de 

bijen en de herinneringen van de mens.
De klaprozen, zoals we ze rond juni overal zien, zijn 
vooral de donkerrode Grote Klaproos en de bleekrode 
Bleke Klaproos. Het zijn beide papaversoorten. Papaver, 
is dat niet de plant waaruit opium wordt gewonnen? 
Jazeker, maar voordat nu iedereen de rode plantjes 
gaat oogsten: opium komt van een andere papaver-
soort en niet van de onschuldige en mooie klaproosjes 
uit onze bermen!

Klaprozen hebben sterke zaden, die soms jarenlang 
onder de grond overleven. Vaak ontkiemen ze na het 
omwoelen van de grond. Vandaar dat we ze vooral in 
bermen en op zandvlaktes tegenkomen.

Een ‘typisch IJmuidense’ locatie met klaprozen werd me 
vorige week zondagmorgen op een presenteerblaadje 
aangeboden. Tijdens een rondje langs de vissershaven 
kwam ik naast het nieuwe pad tussen de Dokweg en de 
Viskade dit tafereel tegen.
 Vanaf bijna de grond gezien kijk je door een bosje 
klaprozen naar aan de kade liggende viskotters (vaste 
weekendgasten), de vishallen, de punt IJmuiden letters, 
de Halles en in de verte zelfs hotel Augusta. Kan het 
nog IJmuidenser?

Een ‘typisch IJmuidense’ locatie met klaprozen. Foto: Erik Baalbergen

THUIS IN SANTPOORT

Op het eerste gezicht lijken het twéé huisjes aan de Bloemendaal-
sestraatweg nr.80. Maar schijn bedriegt, want al sinds het einde van de 
achttiende eeuw zijn de huisjes samengevoegd tot één ‘dubbelhuis’. Het 
huis ligt naar achteren; het was gelegen aan wat vermoedelijk een over-
slagplaats geweest is van de Jan Gijzenvaart, die voor langs het huis liep 
en die begin twintigste eeuw gedempt is.  
De huisjes zijn gebouwd in de zeventiende eeuw. De eerste ons bekende 
eigenaar, en wel van het linkerhuis met een �inke moestuin, was Jasper 
Andriese in 1704. Hij was ook eigenaar van de ernaast gelegen herberg 
‘De Gouden Haan’. In 1872 heeft een volgende eigenaar van ‘De Gouden 
Haan’ het rechter huisje gekocht en de woningen samengetrokken.
In de eerste helft van de negentiende eeuw werd het huis bewoond door 
Willem Geerling, bleker van de kleerblekerij Hoek en Vaart. Daarna is het 
nog vele malen van eigenaar veranderd. Een tijd lang was er een brood-
bakkerij in gevestigd. In 1913 is het huis door de toenmalige eigenaren, 
de loodgieters P.G. Handgraaf en J. Lindeman, ingericht als woning met 
werkplaats. Dit is nog steeds te zien, het linker ‘huis’ heeft een pui van een 
werkplaats met dubbele deuren. Men zegt dat het pand destijds bekend 
stond als ‘de Razende Aap’. De achtergrond van deze bijzondere naam is 
onduidelijk.
De huisjes waren oorspronkelijk wit bepleisterd, nu zijn ze warm geel. 

Stichting Santpoort
Tekst: Annette Koster
Foto: Florian van der Horst 

Een zeventiende-eeuws dubbelhuis 

Velser Gemeenschap (VG)
zoekt bestuursleden

De VG is opgericht in 1953 en is een 
overkoepelend orgaan voor 
amateurverenigingen op cultureel-

vlak. Bij de VG zijn verenigingen 
aangesloten op het gebied van zang, 
muziek, theater en vrijetijdsbeste-

ding. In het Decoratelier zorgt een 
groep vrijwilligers voor het bouwen 
en beschilderen van prachtige 
decors.
De VG behartigt de belangen van de 
verenigingen door de ontwikke-
lingen goed te volgen, periodiek 
overleg te hebben met onder andere 
de gemeente Velsen, de directies van 
theaters en andere instanties.  Zelf 
organiseert de VG een aantal activi-
teiten zoals gratis toegankelijke 
concerten op zondagen en het 
Korenfestival (één keer in de drie 
jaar).
Binnen het bestuur van de VG zijn de 
taken verdeeld en wordt het bestuur 
ondersteund door een administra-
tieve kracht die parttime in dienst is. 
Eénmaal per vier weken komt het 
bestuur bij elkaar tijdens het seizoen, 
niet in de zomermaanden.
Kijk voor meer informatie over de VG 
en de aangesloten verenigingen op 
de website: www.develsergemeen-
schap.nl.
Als jouw interesse is gewekt dan wil 
de VG graag met je in contact komen. 
Bel of mail de secretaris Boukje 
Holwerda, tel. 023-5387457, Boukje.
Holwerda@ziggo.nl.

Velsen - De Culturele Stichting Velser Gemeenschap (VG) is op zoek naar 
mensen die het leuk vinden om een bijdrage te leveren aan het bevor-
deren van de cultuur in Velsen en haar omgeving.

Het huidige bestuur voor het decoratelier. Foto: aangeleverd

Hoewel het bedrijf pas drie jaar 
onder deze naam actief is, gaat de 
geschiedenis ervan al verder terug. 
Ongeveer twaalf jaar geleden startte 
Bas Richters de onderneming onder 
de naam B-paint, destijds voorname-
lijk gespecialiseerd in kras- en steen-
slagreparatie en het herstellen van 
do�e koplampen. Dat laatste is nog 
steeds een specialiteit. ,,Ik ben zelfs 
de enige in Nederland die hiervoor 
de originele fabriekscoating gebruikt, 
met drie jaar garantie’’, aldus Bas. 
Wanneer bij een APK-keuring blijkt 
dat het lichtbeeld van de koplampen 

onvoldoende wordt bevonden, sta je 
voor de keus: nieuwe koplampen 
kopen voor 300 à 400 euro per stuk, 
of ze bij Richters Auto’s voor 50 euro 
per paar laten herstellen! Op het 
bedrijfsterrein staan altijd zo’n 
zeventig occasions in een laag prijs-
segment. Stuk voor stuk technisch 
helemaal nagelopen, want: ,,Ik wil de 
auto’s graag goed kunnen a�everen. 
Het zijn nette auto’s voor echte 
meeneemprijsjes!’’ Meer weten? Zoek 
Richters Auto’s op Facebook en 
bekijk de geplaatste foto’s van de 
actuele collectie of bel: 06 27229390.

IJmuiden - Richters Auto’s aan de Ampèrestraat 3c is het juiste adres voor 
de aanschaf van een goede gebruikte auto. Het bedrijf heeft zich gespeci-
aliseerd in zogenoemde budgetauto’s met een prijskaartje tussen 500 en 
2.500 euro.

Prima auto’s voor een mee-
neemprijsje bij Richter Auto’s

Op het bedrijfsterrein staan altijd zo’n zeventig occasions in een laag prijssegment. 
Foto: aangeleverd
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Door Ingeborg Baumann 
en Erik Baalbergen

De Catchfish is een van de kunst-
werken van het Pollution Art Festival, 
een initiatief van de gemeenten 
Beverwijk, Heemskerk en Velsen. De 
kunstwerken zijn met afval en rauwe 
producten gemaakt en geplaatst op 
en rond het strand, duinen en haven 
in Heemskerk, IJmuiden en Wijk aan 
Zee. Het zijn unieke symbolen om de 

bewustwording rondom het afvalpro-
bleem te vergroten. In IJmuiden zijn 
drie kunstwerken onderdeel van het 
Pollution Art Festival: de vorig jaar 
onthulde kunstwerken Fuga van 
Herbert Nouwens en Anker van Rik 
Hermans. En dus de dit jaar geplaatste 
Catchfish van het kunstenaarscollec-
tief CAKtwo. De Catchfish beweert zijn 
buik vol te hebben van de plastic 
soep, letterlijk en figuurlijk. In ieder 
geval is het een kunstwerk dat naad-

loos past in de omgeving van strand, 
zee en IJmuiden in het algemeen. 
Helaas waakt de Catchfish niet voor-
goed over ons duurzame gedrag 
maar blijft in ieder geval tot april 2022 
staan naast strandpaviljoen Makai 
Beach.

Fietsroute
De kunstwerken van het Pollution Art 
Festival zijn met elkaar verbonden 
door middel van een fietsroute. In 
ongeveer 1,5 uur fiets je in totaal 
langs zeven kunstwerken. Door één 
fietsroute te maken over de drie 
gemeenten heen, willen de 
gemeenten de gezamenlijke verant-
woordelijkheid voor het probleem 
benadrukken. De Velsense vloggers 
Jelle en Dave fietsten de speciale fiets-
route tussen de kunstwerken. Nou ja, 
dat was de bedoeling. Maar het weer 

IJmuiden - Dinsdag vond bij het kunstwerk Catchfish op het strand van 
IJmuiden de opening plaats van het tweede Pollution Art Festival in 
Velsen. De openingshandeling werd verricht door wethouder Jeroen 
Verwoort in gezelschap van vijf ‘lieftallige jongedames’, zoals Verwoort 
ze noemde. Deze vijf meiden staan misschien wel een beetje symbool 
voor de generatie die gaat komen. In ieder geval is het maatschappelijke 
probleem waar het Pollution Art Festival aandacht voor vraagt, de 
wereldwijde vervuiling en de plasticsoep, bij deze dames goed inge-
daald. En dat niet alleen, er wordt ook actie ondernomen. 

atchfish heeft er zijn buik vol van

Na de openingshandeling gooiden de vijf dames symbolisch een paar plastic flessen 

in de buik van de vis

nodigde dinsdag niet echt uit voor 
een lekker eindje fietsen en Jelle en 
Dave gaven eerlijk toe dat ze af en toe 
ook wel een eindje hebben afgelegd 
in een busje. Vandaar dat ze er zelfs na 
de tocht nog onberispelijk uitzien in 
hun witte colbertjes. De vlog, waarin 
ze onder andere het kunstenaarscol-
lectief, de wethouder en de bij de 
openingsceremonie betrokken 
meiden interviewen, verschijnt 
binnenkort op het YouTube kanaal. 

Jeugd
Op uitnodiging van Verwoort staan 
tussen het groepje belangstellenden 
voor de openingshandeling een vijftal 
enthousiaste en creatieve meisjes. 
,,Ken je me nog?’’, vraagt een van hen. 
Jazeker herkennen we haar. Evie is 
een van de leerlingen van juf Corline 
van basisschool Het Kompas. Haar 
klas sluit een dezer dagen met een 
modeshow een project af dat te 
maken heeft met duurzaamheid in de 
kledingindustrie. De kinderen 
pimpten gebruikte kleding tot hun 
eigen, persoonlijke creaties. Evie en 
haar bff’s, zoals ze hen noemt, Milou, 
Fem en twee Sarahs mochten helpen 
met het onthullen van het informatie-

bord bij de Catchfish. Dit omdat deze 
dames zelf een initiatief namen door 
het maken van posters waarin ze 
aandacht vragen voor het afvalpro-
bleem. Ze noemen zichzelf Milieu- en 
Dierensquad en zijn onze hoop op 
een schone en duurzame toekomst. 
De moeder van Evie en haar zusje 
Milou zegt: ,,Ik heb geen idee hoe ze 
hierop kwamen. Op een gegeven 
moment vroegen ze om hoesjes voor 
de door hun gemaakte posters. Ik 
keek op Facebook en dacht: ‘Hé, dat 
zijn onze eigen meiden!’ Ze zijn echt 
bezig met de boodschap dat mensen 
hun eigen troep moeten opruimen.’’ 
Na de openingshandeling gooiden de 
vijf dames symbolisch een paar plastic 
flessen in de buik van de vis. Symbo-
lisch, want slechts op dit soort dagen 
is de vis open. Men is toch bang dat 
anders Catchfish wel heel veel bende 
en afval te verwerken krijgt en het 
gaat om de boodschap. Het kunst-
werk is geen veredelde afvalbak. 

Meer informatie over het Pollution Art 
Festival, de kunstwerken, kunstenaars 
en de fietsroute is te vinden op insta-
gram @PollutionArtFestival en face-
book @pollutionartfestival.

Evie en haar bff’s, zoals ze hen noemt, Milou, Fem en twee Sarahs mochten wethouder Jeroen Verwoort helpen met het onthullen 

van het informatiebord bij de Catchfish. Foto’s: Erik Baalbergen
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Vorig jaar werd in de Keetberglaan 
de riolering vervangen. Daarbij werd 
ook de hele straat opnieuw ingericht. 
De bestrating kwam volgens de 
bewoners zo’n twaalf centimeter 
hoger te liggen dan voorheen. ,,Daar 
kwamen we achter toen de stoep 
werd aangelegd. We hebben toen al 
onze zorgen geuit, maar volgens de 
gemeenten hoefden we niet bang te 
zijn dat het mis zou gaan.’’ Dat die 
angst wel degelijk gegrond was, 
bleek later dat jaar. Toen op 5 
oktober 2020 een zware regenbui op 
IJmuiden neerdaalde, had dat grote 
consequenties voor de betre�ende 
woning. Ook toen stond de straat 
blank en drong het water door tot in 
de woning. Een schadepost van tien-
duizend euro was het gevolg. En dat 
terwijl dezelfde bewoners ook al 
eens voor twintig duizend schade 
aan de kelder onder de woning 
opliepen, doordat bij de aanleg van 
een tijdelijk rioolstelsel in 2017 
fouten waren gemaakt.

Vorige week ging het dus voor de 
tweede keer in iets meer dan acht 
maanden tijd mis. Opnieuw stond de 
kelder vol water en liepen de vloeren 
van twee slaapkamers, de badkamer 
en de gang vol. ,,Het water stond tot 
boven de plinten, dus het zal onge-
veer vijftien centimeter zijn geweest. 
Hoe hoog de schade dit keer is, 
weten we nog niet. Het schadebedrijf 
is nog niet langs geweest, maar we 
gaan ervan uit dat het zeker weer 
tienduizend euro zal zijn.’’ Omdat 
deze woning de laatste in de straat is 
en het water juist in deze richting 
stroomt, gaat het hier bij een zware 
bui als deze het eerst mis. ,,Nog één 
zo’n bui erbij die avond en de buren 
hadden hetzelfde probleem gehad.’’ 
Met hulp van die buren en de brand-
weer zijn de bewoners vrijdagavond 

in touw geweest om het water weer 
de straat uit te krijgen. De brandweer 
zette daarvoor drie pompen in.

Inmiddels ligt er een dijkje van zand-
zakken rond de woning, bedoeld als 
noodvoorziening. Dat moet herha-
ling van de situatie voorkomen. ,,Het 
zou �jn zijn als de gemeente ook wat 
zou doen. Wethouders Bram Diep-
straten en Floor Bal zijn op de hoogte 
gebracht, maar actie is nog niet 
ondernomen. Ondertussen zitten wij 
met een ravage en de angst op 
herhaling.’’ Enkele jaren geleden ging 
iets verderop in de wijk het project 
‘Pionieren in IJmuiden’ van start. 
Kopers van een kavel konden daar 
zelf hun eigen woning laten bouwen. 
,,We zien daar veel meer verharde 
tuinen dan er voorheen waren in dat 
gebied’’, aldus de gedupeerde bewo-
ners van de Keetberglaan. De laatste 
jaren wordt er door gemeenten juist 
steeds vaker op gehamerd om tuinen 
niet te betegelen, dit kan overstro-
mingen bij zware regenval helpen 
voorkomen.

De gemeente Velsen laat desge-
vraagd weten dat de straat zelf niet 
hoger ligt dan voorheen. ,,Wel is het 
trottoir iets verhoogd, juist om 
bescherming tegen wateroverlast te 
bieden. De regenval van vrijdag 18 
juni was echter zo buitengewoon 
hevig en omvangrijk qua hoeveel-
heid water in korte tijd, dat dit niet 
heeft geholpen.’’ Van een concrete 
toezegging dat de bewoners zich 
geen zorgen hoeven te maken sinds 
de herinrichting is bij de gemeente 
niets bekend. Men laat weten het 
ontzettend vervelend te vinden dat 
de bewoners opnieuw te maken 
hebben gehad met wateroverlast en 
met hen in gesprek te gaan. ,,Ook 
gaan we onderzoeken of tijdens de 
nieuwbouw de maatregelen voor de 
opvang en afvoer van hemelwater 
voldoende zijn uitgevoerd. Daarnaast 
kijken we of er aanvullende maatre-
gelen mogelijk zijn om overlast en 
schade te voorkomen.’’ De gemeente 
kan echter geen garanties afgeven 
dat wateroverlast op deze locatie 
volledig uit te sluiten is.

IJmuiden - De zware regenval van 18 juni heeft overal in het land voor 
veel overlast gezorgd. In korte tijd viel die vrijdagavond evenveel regen 
als normaal gesproken in een maand tijd naar beneden komt. Straten 
kwamen blank te staan en bij menigeen liep het water zo het huis binnen. 
Zo ook bij bewoners van de Keetberglaan, die hun straat in een meer 
zagen veranderen. Bij de meest zuidwestelijk gelegen woning ging het 
helemaal mis en stroomde het water vrijdag de woning binnen. En dat 
was niet voor het eerst.

Bewoners zwaar gedupeerd door 
ernstige wateroverlast Keetberglaan

De brandweer zette meerdere pompen in om het water weg te krijgen. Foto’s: aangeleverd

De bewoners hebben inmiddels 
zandzakken voor het pand gelegd om 
herhaling te voorkomen.

AGENDA
DONDERDAG 1 JULI

Carla van den Berg-Brantjes geeft 
als laatste kasteelvrouwe Yolande 
de Lalaing een lezing over haar 
bewogen leven in de Ruïne van 
Brederode, 19.30 uur. Reserveren: 
www.ruinevanbrederode.nl.
 

VRIJDAG 2 JULI
Filmtheater Velsen: 14.00 uur De 
Slag om de Schelde (16+), 17.00 
uur Mandibules (6+), 20.00 uur 
Quo Vadis, Aida? (12+). www.�lm-
theatervelsen.nl.

Het ensemble Aventure treedt om 
20.00 uur op in ‘t Mosterdzaadje 
met het 15e eeuwse muziekver-
haal over Reynaert de Vos. 
Aanmelden: www.mosterdzaadje.
nl.

ZATERDAG 3 JULI
BioMarkt in de Haarlemse Kweek-
tuin, ingang Kleverlaan 9, van 
10.00 tot 15.00 uur. www.haarlem-
merkweektuin.nl.

ZomerHockey bij Strawberries in 
Driehuis: gratis kennismaken 
iedere zaterdag t/m 21 augustus. 
4-12 jaar 10.00-10.45 uur, 13-18 
jaar 11.00-12.00 uur. Aanmelden 
niet nodig.

Filmtheater Velsen: 11.00 uur 
Petite Fille (AL), 14.00 uur Gunda 
(AL),  17.00 uur Quo Vadis, Aida? 
(12+), 20.00 uur De Slag om de 
Schelde (16+). www.�lmtheater-
velsen.nl.

Zomerbazaar in basisschool 
Waldorf aan Zee aan de Heeren-
duinweg in IJmuiden, 11.00-15.00 
uur.

Stoomgemaal Halfweg, het oudste 
en grootste nog werkende schep-
radstoomgemaal ter wereld, is 
voor het eerst dit jaar voor publiek 
geopend. Het zal van 11.30 tot 
16.30 uur onder stoom draaien, 
ook zondag. www.stoomgemaal-
halfweg.nl.

Zee- en Havenmuseum weer 
geopend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Vernieuwde Industriezaal open 
voor publiek. Exposities: ‘Naar Zee’ 
van Fred Boom/‘Post-IJmuiden-
Boten’ van Dolph 
Kessler/‘Ongepolijst’ van Ymkje 
Veenstra. Fred Boom is aanwezig 
in museum. Zie verder onder 
‘Exposities’.

Vossenjacht in Velserbroek voor 
jeugd van 9 t/m 12 jaar Opgeven 
via brewster@welzijnvelsen.nl. De 
Vossenjacht begint om 13.00 uur. 
Deelname gratis.

Première van de documentaire 
‘Lourdes’ in Verhalenhuis Haarlem, 
van Egmondstraat 7, Haarlem-
Noord, 20.00 uur. In samenwerking 
met Bisdom Haarlem. Reserveren: 
www.verhalenhuishaarlem.nl. Ook 
nog te zien op donderdag 8 juli.

ZONDAG 4 JULI

Publieksdag Forteiland, afvaarten 

om 10.45, 12.45 en 15.10 uur. 
Reserveren: www.ijmuidenserond-
vaart.nl. Foto: Arita Immerzeel

Maandelijkse rondleiding Huis en 
tuinen Beeckestijn van 11.00 tot 
12.30 uur. Aanmelden via:
www.natuurmonumenten.nl/
natuurgebieden/
buitenplaats-beeckestijn. 

Filmtheater Velsen: 11.00 uur 
Nomadland, 14.00 uur Gunda, 
laatste kans (AL), 17.00 uur Zappa 
(12+), 20.00 uur Quo Vadis, Aida? 
(12+). www.�lmtheatervelsen.nl.
Stoomgemaal Halfweg, zie 
zaterdag. 

Romantisch programma met 
muziek uit Duitsland en Tsjechië 
uit het eind van de 19e eeuw in ’t 
Mosterdzaadje in Santpoort-
Noord, 15.00 uur. Door het Frank 
Bridge Pianokwartet. Dit is het 
slotconcert van dit seizoen. Reser-
veren: penningmeester@mosterd-
zaadje.nl of via de website onder 
concertagenda: www.mosterd-
zaadje.nl. 

DINSDAG 6 JULI
Filmtheater Velsen: deze dinsdag 
geen programma.

DONDERDAG 8 JULI
Documentaire ‘Lourdes’ in Verha-
lenhuis Haarlem, van Egmond-
straat 7, Haarlem-Noord, 15.00 en 
20.00 uur. In samenwerking met 
Bisdom Haarlem. Reserveren: 
www.verhalenhuishaarlem.nl.

EXPOSITIES

Raadhuis voor de Kunst, Toren-
straat 7 in Oud-Velsen: kleurrijk 
werk van Mi-Lou Beugeling (foto: 
aangeleverd) en Jaap Hoeksma 
van 4 t/m 31 juli op vrijdag, 
zaterdag en zondag van 13.00 tot 
17.00 uur. Opning 4 juli 14.00 uur, 
iedereen welkom. 

Foto-expositie Industrie in Beeld in 
de Visserhallen, Duinstraat 4 in 
IJmuiden, geopend tot 8 augustus 
op vrijdag, zaterdag en zondag 
van 13.00 tot 17.00 uur. Duinstraat 
4 in IJmuiden, www.visserhallen.nl.

Hoogovensmuseum in Velsen-
Noord open op zaterdag en 
zondag van 10.30 tot 16.00 uur. 
Expositie 70 jaar Breedband. Infor-
matie en aanmelden via: www.
hoogovensmuseum.nl.

Museumhuis Beeckestijn is open 
op donderdag, zaterdag en 
zondag van 11.00 tot 16.00 uur. 
Toegang 4 euro. Tickets uitsluitend 
online verkrijgbaar via www.muse-
umhuizen.nl. 

Zee- en Havenmuseum is open op 
woensdag t/m zondag van 13.00 
tot 17.00 uur. Exposities: ‘Naar Zee’ 
van Fred Boom/‘Post-IJmuiden-
Boten’ van Dolph Kessler/ ‘Onge-
polijst’ van Ymkje Veenstra. 4 
speurtochten/escapespel. www.
zeehavenmuseum.nl.
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Velsen - Afgelopen weekend stond 
bij DanceWorks (de dansafdeling van 
KunstForm) in het teken van de 
opnames van de eindvoorstellingsre-
gistratie. Dit bijzondere jaar vroeg 
natuurlijk om een bijzondere afslui-
ting! Op diverse markante locaties in 
onze gemeente werden videoclips 
opgenomen van de diverse choreo-
gra�eën. Park Velserbeek, Plein ’45 en 
het Stadhuis, Oud Velsen, de Trawler-
kade, de scheepswerf van Shipyard 
Van Laar BV, het strand en ook de 
Stadsschouwburg Velsen dienden als 
decor voor deze unieke eindclips. 
Vrijdagavond gooide de regen wat 
roet in het eten maar dankzij lokale 
ondernemers als Beach Inn en 
Shipyard Van Laar BV was er de 
garantie voor een binnenruimte.
Er werd �ink uitgepakt met een 
enorme diversiteit in stijlen. Klassiek 
ballet, Jazzdans, Tap, Modern, demo-
dansen van de wedstrijdteams, 
Breakdance….teveel om op te 
noemen. De lol spatte van de 
gezichten van de (vaak jonge) 
dansers af. Het was een genot om 
alle energie te zien en de dansers 
trokken dan ook veel spontaan 
publiek. Het was indrukwekkend om 
te zien wat de leerlingen en hun 
docenten voor elkaar hebben 
gekregen in die laatste paar 
lesweken in de tent en de studio’s. 
Dat belooft wat voor het nieuwe 
seizoen! 
In de laatste schoolweek, van 5 tot en 
met 9 juli, mag iedereen die dat wil 
gratis lessen volgen bij DanceWorks 
tijdens de Shopweek. 

DanceWorks on Tour!

Bij de scheepswerf van Van Laar. In Oud-Velsen.

Op Plein 1945.
In de ramen van het stadhuis. Alle foto’s zijn gemaakt door Kim Rutte.

COLUMN IJMED

Bij fysiopraktijk IJMed merken de therapeuten regelmatig dat mensen niet 
altijd weten dat ze bij IJMed voor veel meer klachten dan alleen problemen 
met spieren of revalidatie na een blessure terecht kunnen. “Dat klopt, zo 
hoor ik van mensen die bij mij onder behandeling komen vrijwel iedere keer 
‘Ik wist niet dat je ook met duizeligheidsklachten bij de fysiotherapeut 
terecht kon’“, vertelt IJMed fysiotherapeute Shannon van der Plas, die zich 
met name richt op de behandeling van nek- en rugklachten en het geven 
van hartrevalidatie en ontspanningstherapie. “Maar de fysiotherapeut kan 
mensen met bepaalde vormen van duizeligheid goed helpen. Mensen met 
BPPD bijvoorbeeld, een aandoening van het evenwichtsorgaan waarbij pati-
enten kort duizelig worden als ze plotseling met hun hoofd draaien. Als ze 
omkijken, in bed draaien, bukken of opstaan bijvoorbeeld. BPPD wordt 
veroorzaakt door minuscule deeltjes in het evenwichtsorgaan die uit balans 
zijn en dat medische probleem kan een fysiotherapeut via, met een moeilijk 
woord, repositioneringmanoeuvres, al in één tot twee behandelingen 
oplossen. Maar we kunnen ook mensen die een ontsteking aan hun even-
wichtsorgaan hebben gehad, helpen met hun klachten. Die brengen we met 
onder meer balansoefeningen letterlijk weer in evenwicht. Daarnaast zie ik 
ook vaak patiënten die door problemen in de nek duizeligheid ervaren of 
zich licht voelen in het hoofd. Het oplossen van die problemen in de nek kan 
dan vaak de duizeligheid wegnemen. Maar er zijn meer redenen waarom 
mensen duizelig zijn waar we bij IJMed wat aan kunnen doen. Mensen met 
hyperventilatie bijvoorbeeld, of ouderen die bang zijn om te vallen en daar-
door onzeker gaan bewegen en daardoor duizeligheid ervaren. Ook dan kan 
fysiotherapie een oplossing zijn. Door duizeligheid kun je in het dagelijks 
leven, in je werk of sport, enorm beperkt worden. Het is dus belangrijk om te 
weten dat daar ook bij IJMed iets aan gedaan kan worden.”

Duizelig? Ga naar de fysio!
Shannon van der Plas van IJMed. Foto: aangeleverd

Driehuis - Ook deze zomer organi-
seert Strawberries weer gratis 
ZomerHockey, speciaal voor alle 
jeugd uit Velsen, tussen 4 en 18 jaar 
oud, die hockeyen een leuke sport 
lijkt en die de sfeer willen proeven op 
de vereniging in Driehuis. Mede 
dankzij hoofdsponsor Parkhage 
Makelaars kan men weer trainingen 
verzorgen door gediplomeerde 
trainers.
Op de zaterdagen 3 juli, 10 juli, 17 

juli, 24 juli, 31 juli, 7 augustus, 14 
augustus en 21 augustus organiseert 
Strawberries weer het jaarlijkse 
ZomerHockey. Tussen 10.00 uur en 
10.45 uur krijgt de jeugd van 4 jaar 
tot en met 12 jaar training. Van 11.00 
uur tot 12.00 uur is alle jeugd tussen 
13 jaar en 18 jaar welkom. 
Aanmelden is niet nodig; op de club 
heeft men bitjes en hockeysticks. 
Kom vooral meedoen! Het enige wat 
je nodig hebt zijn scheenbescher-

mers en kunstgrasschoenen.
Speciaal voor jeugd die kennis wil 
maken met hockey-keepen zal oud-
hoofdklasse keeper André Morees (!) 
op 7 augustus, 14 augustus en 21 
augustus speciale keeperstraining 
verzorgen. Wil je hieraan deelnemen? 
Meld je uiterlijk 3 dagen voor de trai-
ning aan zodat de club de keepers-
spullen kan samenstellen. 
Aanmelden via jongstejeugd@khc-
strawberies.nl.

Gratis kennismaken met
hockey in de zomervakantie

Ook deze zomer organiseert Strawberries weer gratis ZomerHockey. Foto: aangeleverd





16 inderegio.nl • 1 juli 2021NIEUWS

IJmuiden - Zangeres José van 
Waveren neemt zaterdag opnieuw 
deel aan het Ouderensongfestival.

Vanaf 14.00 uur brengen zestien 
kandidaten hun liedjes ten gehore 
in het DeLaMar Theater in 
Amsterdam. José van Waveren stond 
twee jaar geleden op dezelfde plek 
met het liedje ‘Bref’ van Barbara. Ze 

wist het festival niet te winnen, maar 
mocht wel de internetprijs in 
ontvangst nemen. Dit keer zingt ze 
‘Mon émouvant amour’ van Charles 
Aznavour. 

Als altijd worden alle deelnemers 
begeleid door het achtkoppige OSF-
orkest onder leiding van pianist/
arrangeur Kees van Zantwijk.

José van Waveren weer
in finale Ouderensongfestival

IJmuiden - Op reddingsmateriaal 
moet je 100% kunnen vertrouwen; 
het moet altijd inzetbaar zijn. 
Goed onderhoud en tijdige 
vervanging dragen bij aan de 
betrouwbaarheid.

De IJmuider Reddingsbrigade 
gebruikt voor de uitvoering van haar 
taken divers specialistisch materiaal. 
Snelle en langzame boten, een 
waterscooter, strandambulances en 
een tweetal kleine voertuigen, zoge-
naamde ATV’s. Deze ATV’s worden 
gebruikt voor patrouilles op het 
IJmuiderstrand en het strand van 
Velsen-Noord en zijn door hun 
bescheiden formaat ook uitstekend 

inzetbaar in het duin en in het 
gebied rondom het Kennemermeer 
en de jachthaven.

Na jaren van intensief gebruik kwam 
het moment van vervanging voor de 
eerste ATV, een Kawasaki Mule. Deze 
is afgelopen week vervangen door 
een Polaris Ranger 570. Dit multi-
functionele vierwiel-aangedreven 
voertuig biedt plaats aan twee life-
guards en wordt ingezet voor 
patrouilles en hulpverleningsacties. 
Het bedrijf Quadwinkel uit Barneveld 
heeft de Polaris geleverd en inzetge-
reed gemaakt voor reddingsbrigade-
taken. Zo is het voertuig oranje 
gemaakt en heeft het striping 

gekregen conform de IFV-norm. Er 
zijn oranje en blauwe �itsers aange-
bracht, samen met een geluidsinstal-
latie. Tot de standaarduitrusting 
behoort een AED, een rescuetube, 
werpzak en een EHBO tas. Voor de 
persoonlijke veiligheid van de life-
guards zijn signaalvesten en 
redvesten aan boord.

De komende weken worden de life-
guards vertrouwd gemaakt met dit 
voertuig.
De �nanciering is door de gemeente 
Velsen gedaan. De gemeente betaalt 
een groot deel van de kosten en 
investeringen van de 
reddingsbrigade.

IJRB neemt nieuw materiaal in gebruik
De komende weken worden de lifeguards vertrouwd gemaakt met dit voertuig. Foto: aangeleverd

IJmuiden - Twee kinderen zijn vorige 
week dinsdag urenlang vermist 
geweest in IJmuiden. Rond half elf in 
de ochtend waren de jongens van 11 
en 12 jaar oud voor het laatst gezien 
op Het Molenduin in Driehuis, een 
school voor speciaal onderwijs. 

De politie nam de vermissing hoog 
op en zette groot in. Politiemensen 
te paard zochten in het duingebied 
rond Zeewijk naar het tweetal en 
medewerkers van de KNRM zochten 
in de duinen en op het strand. De 

politie bracht ook een helikopter in 
de lucht om naar de vermiste 
jongens te speuren. 
Toen de twee rond negen uur ’s 
avonds nog steeds niet gevonden 
waren, besloot de politie om ook een 
melding uit te sturen via Burgernet. 

Het duurde vervolgens nog tot kwart 
voor elf voordat het verlossende 
bericht kwam dat de jongens terecht 
waren. Medewerkers van de 
Reddingsbrigade tro�en het tweetal 
bij IJmuiden op het strand aan.

Twee jongens (11 en 12) 
urenlang vermist in IJmuiden

Door Raimond Bos

In de uitzending was te zien hoe 
bewoners Tiny en Gerrie lijnrecht 
tegenover bewoners Sylvia en Greet 

stonden. Het con�ict ontstond 
tijdens de coronagolf van eind vorig 
jaar, toen Tiny en Gerrie conform de 
geldende richtlijnen besloten om het 
ko�e-uurtje voor de bewoners voor-

lopig te schrappen. Sylvia en Greet 
zagen mogelijkheden om het ko�e-
drinken, met inachtneming van de 
regels, toch door te laten gaan, maar 
stuitten op een muur van onbegrip. 
Maar dat niet alleen, het vrijwilligers-
werk werd hen ook letterlijk onmo-
gelijk gemaakt. Sylvia vertelde 
destijds al dat een kast werd afge-
sloten, zodat er geen gebruik meer 
kon worden gemaakt van de ko�e-
kopjes. Ook ko�epotten werden 
weggehaald, de afstandsbediening 
van de televisie was opeens 
verdwenen en hetzelfde gold voor de 
dvd-speler. De twee wezen daarbij 
Tiny en Gerrie als daders aan.

De ruzie ging van kwaad tot erger, 
met verwijten over en weer. Er zou 
gescholden en gespuugd zijn, een 
aantijging die door de tegenpartij 
stellig wordt ontkend. Ook tijdens de 
hoorzitting was bepaald geen sprake 
van een plezierige sfeer. ,,Dit is hele-
maal uit de hand gelopen’’, conclu-
deerde mr. Frank Visser, om vervol-
gens in zijn uitspraak de strijdende 
partijen op te dragen om de recrea-
tiecommissie open te stellen voor 
iedereen en het zittende bestuur te 
laten aftreden. Tiny en Gerrie laten al 
direct weten er inderdaad mee te 
zullen stoppen, een besluit dat ze al 
lijken te hebben genomen in de 

aanloop naar deze ontknoping. Eind 
goed al goed? Nee, daarvan is geen 
sprake. Ruim twee maanden later 
blijkt er nog niet veel te zijn verbe-
terd aan de sfeer. Het geld dat nog in 
kas was, zo’n tienduizend euro, is 
volgens Sylvia verdwenen, terwijl het 
aan de bewoners toebehoort.

Voor de activiteiten die door de 
recreatiecommissie georganiseerd 
worden, betalen de bewoners een 
bijdrage. ,,Er stond nog ongeveer 
tienduizend euro op de rekening van 
de commissie, maar dat geld is er nu 
niet meer. We hebben gehoord dat 
het is verdeeld onder de vrijwilligers. 
Ze kregen allemaal een bedrag van 
275 euro.’’ Dat relaas wordt door een 
andere bewoner van het complex 
bevestigd. Hij reageert: ,,Sommige 
vrijwilligers hebben geen pensioen, 
maar alleen een AOW’tje. Dan is 275 
euro een mooi extra zakcentje, zeker 
nu het vakantie is. Dus dat geld is nu 
verdwenen. We moeten weer hele-
maal opnieuw beginnen met sparen.’’ 
We spreken willekeurig nog enkele 
andere bewoners van het complex. 
Stuk voor stuk laten ze weten dat ze 
zich distantiëren van het geruzie en 
zich er totaal niet mee wensen te 
bemoeien.
Dan spreken we ook Gerrie over de 
gang van zaken. Ze geeft aan er hele-

maal klaar mee te zijn en er nog altijd 
slecht van te slapen. ,,We moesten 
van Velison Wonen stoppen met de 
bijeenkomsten door corona maar die 
twee dames gingen door. Toen heeft 
Velison een gesprek geregeld, maar 
die twee kwamen niet opdagen.’’ 
Gerrie vertelt hoe ze de dagelijkse 
administratie van de ontmoetings-
ruimte verzorgde, maar omdat de 
deur op slot zat, niet meer in de voor-
raadruimte kon komen. ,,Ik leende 
een sleutel bij het zorgkantoor en 
ontdekte toen dat het wisselgeld uit 
de kassa en het geld uit de fooienpot 
verdwenen was.’’ Over de tienduizend 
euro op de rekening weet ze niets: 
,,Tiny verzorgde de bankzaken, zij 
heeft dat bedrag bij de rechter 
genoemd, maar volgens mij is daar 
ook de televisie van betaald.’’ Tiny 
was deze week niet voor commen-
taar bereikbaar.

Sommige vrijwilligers hebben 
volgens Sylvia aangegeven dat ze het 
bedrag van 275 terug willen storten. 
Ze voelen zich bezwaard omdat het 
in feite gemeenschappelijk geld is 
dat ze ontvingen. 
Inmiddels zijn Sylvia en Greet bezig 
om opnieuw een recreatiecommissie 
op te zetten. ,,We hebben nu zeven 
leden en deze week openen we een 
bankrekening.’’

Velsen-Noord - Ongeveer 846.000 kijkers zagen op 15 april van dit jaar 
hoe enkele bewoners van seniorencomplex De Schulpen elkaar ten over-
staan van mr. Frank Visser in de haren vlogen. De bekende televisie-
rechter reisde af naar Velsen-Noord om een hoog opgelopen ruzie in de 
recreatiecommissie op te lossen, maar ondanks zijn uitspraak gaat het 
geruzie gewoon door. Reden voor het team van het televisieprogramma 
om deze week opnieuw met de bewoners in gesprek te gaan.

Nog altijd geruzie in seniorencomplex De Schulpen

Seniorencomplex De Schulpen aan de Wijkerstraatweg in Velsen-Noord. 
Foto: Bos Media Services

Regio - Voor de kust van Wijk aan 
Zee zijn twee granaten uit de Tweede 
Wereldoorlog ontdekt. 
De explosieven liggen op ongeveer 
tien meter onder het wateroppervlak 
en werden door een duiker geïdenti-
�ceerd. Netbeheerder TenneT voert 
momenteel een onderzoek uit naar 
de aanwezigheid van explosieven 
voor de kust, omdat daar kabels 
moeten worden ingegraven voor het 
nieuwe windmolenpark op zee. In de 
eerste fase van het onderzoek 

werden met magnetische sensoren 
maar liefst 6.500 objecten in kaart 
gebracht. 
Nadere studie leverde een uitge-
dunde lijst op van 170 objecten die 
visueel geïnspecteerd worden. 
Meteen al bij de start van die 
inspectie zijn nu dus twee granaten 
ontdekt. TenneT wacht eerst de 
verdere resultaten van het onderzoek 
af. Het is de bedoeling dat de marine 
uiteindelijk alle projectielen in één 
keer gaat opruimen.

Granaten uit de Tweede 
Wereldoorlog gevonden
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Velsen - Nu ze weer volop kunnen 
repeteren is het voor De Jonge Stem 
tijd om de spelers te presenteren die 
op 11 en 12 februari The Addams 
Family gaan spelen in Stadsschouw-
burg Velsen.
Het is een gemengd gezelschap: er 
zijn oude bekenden die de afgelopen 
jaren al meededen met onder andere  
Shrek, 3 Musketiers en West Side 

Story. Daarnaast is de groep blij met 
de komst van een aantal spelers van 
Eigenwijs, die bij De Jonge Stem een 
nieuwe basis hebben gevonden. En 
er zijn nieuwe spelers die voor het 
eerst aan een musical meedoen. Voor 
iedereen is er een plek binnen deze 
enthousiaste groep.
De Jonge Stem bestaat al 68 jaar en 
wordt helemaal door vrijwilligers 

georganiseerd. Daarnaast is er een 
ijzersterk artistiek team, dat de weke-
lijkse repetities op zondagmiddag 
verzorgt. De leden zijn tussen 12 en 
24 jaar oud.

Het eerste optreden van deze nieuwe 
groep zal zijn tijdens The Summer 
Park Sessions op 22 augustus in 
Velserbeek. 

De Jonge Stem presenteert de 
spelers van The Addams Family!

Dit zijn de spelers die op 11 en 12 februari The Adams Family spelen in de Stadsschouwburg Velsen. Foto: aangeleverd

IJmuiden - Ineens was daar het o�-
ciële bericht… Juf Teuny heeft 
besloten om met pensioen te gaan! 
Een zeer geliefde kleuterjuf zal 
afscheid gaan nemen van heel wat 
jaren onderwijs en kinderen die zij 
heeft mogen onderwijzen. Teveel 
kinderen om op te noemen, want 
wie kent juf Teuny eigenlijk niet? 

De laatste jaren werkte juf Teuny met 
veel plezier op Het Kompas. Een kleu-
terjuf in hart en nieren en een grote 
passie voor de spelontwikkeling van 
onze jongste kleuters. Die compu-
ters…… daar begon ze liever niet 
aan. Spelen, spelen en nog eens 
spelen…….zij hielp al spelend de 
kinderen de wereld ontdekken.

Haar collega’s hebben Teuny ondanks 
de opgelegde coronamaatregelen 
een warm, maar bovenal onvergete-
lijk afscheid kunnen geven. Op 
Kompas West onderbouw werd zij 
ontvangen en heeft zij genoten van 
lieve woorden, mooie gesprekken 
met haar dierbaren en (oud)collega’s. 
De zeer verzorgde barbecue op het 
schoolplein was in handen van Bros. 
Barbecue Smokers en heeft zijn naam 
weer eer aangedaan. Daarna heeft zij 
al �etsend haar pensioen richting 
locatie Oost gevolgd waar zij de 
laatste periode ook veelal als kleu-
terjuf werkzaam was.

Met een grote glimlach kwam zij 
samen met haar Piet aange�etst en 
op het schoolplein ontvangen door 
het team en enkele oud-collega’s 
voor een eindborrel. Via een 

livestream werd door andere collega’s 
op afstand meegekeken. Als hoogte-
punt werd zij zeer verrast door haar 
favoriete theater-trio Second Opion. 
Zij hebben deze avond onvergetelijk 
gemaakt. 
Via deze weg willen haar collega’s 

iedereen die Teuny als juf heeft gehad 
of haar een warm hart toedraagt, 
uitnodigen om haar een kaartje te 
schrijven. Deze kaartjes ontvangen zij 
graag voor zomervakantie op locatie 
Oost aan de Heerenduinweg in de 
brievenbus. 

Kleuterjuf Teuny met pensioen

Theater-trio Second Opinion bezorgde juf Teuny (midden) een onvergetelijke avond. 
Foto: aangeleverd

Aanmelden kan ook wanneer er al 
een afspraak op een later moment 
gepland staat. Wanneer iemand zich 
aanmeldt voor de eerste prik, wordt 
op de locatie ook een afspraak voor 
de tweede prik gemaakt.

GGD Kennemerland werkt al langer 
met zogenoemde surpluslijsten om 
te voorkomen dat er aan het einde 
van de dag vaccins weggegooid 
moeten worden. De personen die 
actief werden benaderd zo snel 
mogelijk een vaccin te halen, vielen 
onder de categorie zorgmedewer-
kers en personen die direct in 
contact komen met mogelijke 
corona patiënten. Doordat de vacci-
natiecampagne nu op stoom is en 
verschillende voorkeursdoelgroepen 
gevaccineerd zijn, is ervoor gekozen 
om de lijst open te stellen voor 
aanmeldingen.
Iedereen geboren in 2003 of eerder 
kan zich aanmelden voor de reserve-

lijst. Voorwaarde is dat diegene niet 
eerder een heftige allergische reactie 
(bloeddruk daling, benauwdheid, 
zwelling in het gezicht) heeft gehad. 
Deze mensen moeten namelijk een 
half uur gemonitord worden en 
omdat het surplus vlak voor sluiting 
geprikt wordt, is dat niet mogelijk.

Het is ook mogelijk om in te 
schrijven voor de tweede prik, mits 
er een periode van vijf weken tussen 
de eerste en tweede prik zit. Het is 
niet mogelijk om in te schrijven voor 
een tweede prik als je door de huis-
arts bent gevaccineerd met Astra-
Zeneca. Ook is het niet mogelijk om 
in te schrijven wanneer in de afge-
lopen acht weken Covid-19 is 
vastgesteld.  

Aanmelden kan via surplus@vrk.nl. 
Meer informatie en verdere info over 
de aanmelding staat op www.
ggdkennemerland.nl/nieuws.

GGD Kennemerland komt 
met vaccinatie-reservelijst
Regio - Vanaf eind vorige week kunnen mensen zich inschrijven voor een 
reservelijst om een coronavaccin te krijgen in de regio Kennemerland. Als 
er aan het eind van de dag vaccins overblijven, kunnen zij die zich voor 
deze lijst hebben aangemeld, last-minute opgeroepen worden voor een 
vaccinatie.

Dolph Kessler laat twee fotoseries 
zien. De eerste serie gaat over 
IJmuiden zelf. Voor zijn boek ‘De 
Noordzee rond’ dat in 2012 
verscheen heeft hij verschillende 
keren rond de haven van IJmuiden 
gefotografeerd. Hij vindt IJmuiden 
een spannende plek. Een achttal van 
deze ‘havenlandschappen’ zijn in de 
Loodsenzaal te zien. De tweede serie 
laat enkele foto’s zien uit zijn meest 
recente fotoboek ‘De laatste post-
boten in de wereld’. Er zijn niet zoveel 
routes meer waar het nog de moeite 
loont een commerciële verbinding 
over de zee in stand te houden om 
mensen en goederen te verplaatsen. 
In de tentoonstelling zijn foto’s te 
zien van de postboot Sarfaq Ittuk 
langs de westkust van Groenland en 
van de postboot Tustemena langs de 
Alheoeten, een eilandengroep in 
Alaska die ver de Beringzee insteekt. 
Beide fotoboeken: ‘De Noordzee 

rond’ en ‘De laatste postboten in de 
wereld’ zijn aan de balie te koop. 
Dolph Kessler (Amsterdam, 1950) 
studeerde stedenbouwkunde in 
Delft. Hij was planoloog, wethouder 
van Leeuwarden en ondernemer. Van 
2003 tot 2006 volgde hij de Fotoaca-
demie Amsterdam. 
Deze tentoonstelling loopt tot en 
met zondag 29 augustus. Het 
museum is in de maanden juli en 
augustus geopend van woensdag 
t/m zondagmiddag van 13.00 tot 
17.00 uur.
Reserveren vooraf wordt aanbevolen 
(is niet verplicht) en kan via de 
website (ook met museumkaart of 
donateurskaart). Op de website staan 
alle bezoekregels, actuele openings-
tijden en verdere informatie. www.
zeehavenmuseum.nl.
Adres: Havenkade 55 te IJmuiden, 
telefoon 0255 538007. 
www.zeehavenmuseum.nl.

Nieuwe expositie 
‘Post-IJmuiden-Boten’
IJmuiden - Met ingang van zaterdag 3 juli exposeert fotograaf Dolph 
Kessler in de Loodsenzaal van het IJmuider Zee- en Havenmuseum onder 
de titel ‘Post-IJmuiden-Boten’.

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

Oppeppertjes voor Santpoortse ondernemers (deel 8)

,,De eerste stap naar verandering in uw leven heeft u gezet en 
door middel van personal training helpt Sharony u graag naar de 
volgende stap!’’, aldus de wervende slogan op de website van 
Sharony van der Wiel die een eigen studio heeft in de Santpoortse 
Hoofdstraat. Zij is ervan overtuigd dat persoonlijke begeleiding 
het beste resultaat geeft voor een gezond en �t leven. ,,Al mijn 
hele leven ben ik aan het sporten, van schaatsen tot basketballen. 
Ik vind het �jn om in beweging te zijn, het geeft me een goed 
gevoel en ik krijg er heel veel energie van. Ik kom uit een onderne-
mersgezin waarin uiterlijke verzorging een belangrijke rol speelde 
en na de middelbare school ben ik een opleiding gaan volgen 
voor schoonheidsspecialiste.’’ Maar ze miste de sport en begon 
een eigen studio waarin alles samenkomt. Mensen motiveren om 
gezonder te leven en vooral te gaan bewegen. 

Sharony van der Wiel 
Samen met zijn compagnon Ronald Hijnen en ‘de kleine generaal’ 
Patrick Meijer staat Eric Duijn garant voor kwaliteitsproducten. 
Ambachtelijk slagerij H.H. Duijn is een begrip in de regio en daar is 
geen woord aan overdreven. Grote trots is de worstenmakelij. Eric 
zegt: ,,Dat is zo mooi, daar kan ik echt mijn ei in kwijt.’’ De verschil-
lende worsten zijn dan ook bekroond en onovertro�en. Eric wilde 
in zijn jonge jeugd kok worden. Maar pa Henk zei: ,,Jongen, dan 
ben je altijd aan het werk als anderen vrij zijn.’’ De uitgangspunten 
van Duijn zijn de inkoop van duurzaam gemest vee, die vol-
ambachtelijke worstmakerij en de aantrekkelijke presentatie van 
producten in een modern jasje. En hard werken en bezieling. Dat 
zal zeker ook een onderdeel van de populariteit van Duijn zijn. 
Zoals Eric zegt: ,,We halen energie uit de blije gezichten en de 
complimenten van tevreden klanten.’’ 

Eric Duijn
Michel van Roijen is al sinds 1978 een vertrouwd gezicht in de 
dierenwinkel in de Hoofdstraat. Michel ging als 16-jarig jongetje 
werken in de zaak van zijn broer en nam de zaak twee jaar later 
over. Hij vertelt: ,,De winkel staat vol met van alles voor de huis-
dieren. Van kruidenhooi voor het konijn tot aan autodekens voor 
de hond en van klui�es tot verzorgingsartikelen voor plukken en 
trimmen.’’ Michel is gespecialiseerd in voedingsadviezen voor 
huisdieren en homeopathie. ,,Mijn doel is het dier te helpen. Met 
de vakkennis die ik in de afgelopen jaren heb opgebouwd heb ik 
menig huisdier weer gezond gemaakt en gezond weten te 
houden.’’ De website van Van Roijen staat ook vol met tips, 
belangrijk voor deze zomer zijn natuurlijk de voorzorgsmaatre-
gelen die je moet nemen voor je hond als het te warm wordt. De 
huisdieren van Santpoort varen wel bij deze winkel.  

Michel van Roijen 

De vraag naar voorleesvrijwilligers 
blijft altijd actueel. Zeker nu de 
scholen zo lang zijn dicht geweest, 
zijn er veel kinderen die hulp kunnen 
gebruiken met hun taalontwikkeling. 
De nieuwe voorleesvrijwilligers zijn 
voor de duur van 20 tot 25 weken 
aan de slag bij een gemotiveerd 
gezin. Wil jij bij een gezin voorlezen, 
maar twijfel je omdat je nog op 
vakantie wilt tussendoor? Dat is geen 
probleem. Wanneer je je aanmeldt, 
bepaal jij het moment van starten. 

Meer dan alleen voorlezen!
Voorlezer Deniz Bussing is nu een 
paar weken aan het voorlezen bij een 
gezin. ,,Het wekelijkse voorleesmo-
ment is voor mij echt ontspanning. Ik 
ben er in totaal hooguit 1 á 2 uurtjes 
aan kwijt. Na een drukke werkweek 
trekken de kinderen mij mee hún 
wereld in.” Deniz nam onlangs een 
fotoboek van haarzelf mee als kind. 
,,Er stonden foto’s in van mijzelf in 
China en ook op school in Nederland. 
Toevallig heb ik op dezelfde school 
gezeten als waar de kinderen nu op 
zitten. Er ontstond een leuk gesprek. 
Er stonden zelfs leerkrachten op de 
foto’s die daar nog steeds werken. 

Het was één groot feest van 
herkenning.”

,,Als voorlezer lees je niet alleen voor.” 
vertelt Nadine van Oostende, 
programmaleider. ,,Het voeren van 

gesprekjes, zingen van liedjes en 
spelletjes doen draagt ook bij aan de 
taalontwikkeling van de kinderen. 
We hebben dan ook spelletjes te leen 
en zelfs een tablet met digitale pren-
tenboeken, die je mee mag nemen 
naar je voorleesgezin.”

Wil je ook voorlezen bij een gezin 
binnen je gemeente? Mail of bel met 
vrijwilligerscoördinator Jet Winkel op 
06-28339685 of jwinkel@bibliotheek-
velsen.nl. 
Of kijk voor meer informatie op 
www.bibliotheekvelsen.nl.

Velsen - Sinds de VoorleesExpress Velsen, uitgevoerd door Bibliotheek 
Velsen, adverteert voor voorleesvrijwilligers, hebben een groot aantal 
enthousiaste vrijwilligers zich aangemeld. Het doel van de VoorleesEx-
press Velsen is om leesplezier en de woordenschat bij kinderen te 
vergroten en ouders bewust te maken van het nut van (voor)lezen. 
Programmaleider Nadine van Oostende: ,,Zo pakken we samen taalach-
terstand bij gezinnen in onze gemeente aan. Dit is belangrijk want zo 
bieden we ieder kind een gelijke kans in het onderwijs.’’

De VoorleesExpress Velsen
tuft deze zomer gewoon door!

Het doel van de VoorleesExpress Velsen is om leesplezier en de woordenschat bij 
kinderen te vergroten en ouders bewust te maken van het nut van (voor)lezen. Foto: 
aangeleverd

COLUMN DE HEIDEBERG

Het hospice wil een belangrijk onderdeel vormen van onze gemeenschap 
in Kennemerland en rekening houden met de ontwikkelingen in onze 
maatschappij. Onze landelijke organisatie, de VPTZ (Vereniging voor Palli-
atieve Zorg) signaleert onder andere dat we langer leven (maar met meer 
aandoeningen), een toenemende aandacht voor sterven en kwetsbaar-
heid en dat langer thuisblijven de wens verstevigt om ook thuis te 
sterven. Ook verandert de informele zorg en vervagen de grenzen tussen 
de formele zorg en de informele zorg. Dit vraagt om aandacht en onder-
steuning voor mantelzorgers. In de toekomst mogelijk u en ik dus. 

Reden ook waarom onze vrijwilligers niet alleen in het hospice zelf 
werken. Zij kunnen bij u thuis komen en een aanvulling geven  op de 
aandacht en de zorg van de familie én op het werk van de beroeps-
krachten als de huisarts, verpleging, thuiszorg enzovoorts. Die blijven hun 
werk gewoon doen, dat wordt niet vervangen. 

U kunt deze vorm van thuiszorg 
vinden op onze website www.
hospicedeheidberg.nl .
Laat ik tot slot Cicely Saunders 
citeren, haar gedicht heeft een 
ereplaats in het hospice:
“Jij doet er toe, omdat jij, jij bent
Jij doet er toe tot de laatste 
minuut van je leven
En wij zullen �l het mogelijke 
voor je doen
Niet alleen om je te helpen 
rustig te sterven
Maar om je helpen te leven tot 
je sterft “

Jan Bakker, 
voorzitter Hospice de Heideberg

Blik naar buiten en vooruit
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Velsen - Vanaf half mei mochten de 
leden van Damclub IJmuiden (DCIJ) 
weer fysiek bij elkaar komen. Met 
veel enthousiasme kwamen de 
spelers weer samen in de hal van de 
Jan Campertschool en voordat de 
partijen begonnen werd er druk 
gepraat om de schade aan sociaal 
verkeer in te halen. Voor de volwas-
senen werden de tafels een kwart-
slag gedraaid om goed afstand te 
houden tussen de spelers en mond-
kapjes waren verplicht. Bij de jeugd 
ging het gemakkelijker; geen mond-
kapjes of andere maatregelen. 
Gelukkig hadden de volwassenen 
tegen elkaar kunnen dammen op 

een nieuwe site, Lidraughts, waar 
iedereen terecht kan om een partij te 
dammen en te chatten. 

Iedere vrijdag was er een groep van 
ongeveer acht jeugdleden. De jeugd-
leiders Max Doornbosch en Nicole 
Schouten lieten de jeugd alleen 
wedstrijden spelen; de lessen starten 
pas weer na de zomervakantie. 
Omdat het niveauverschil te groot 
was tussen nieuwe jeugd en 
degenen die al jaren spelen, kregen 
de nieuwelingen een aantal schijven 
voor, ondanks protesten van de 
ouderen. Toch wisten de ouderen 
meestal wel te winnen. 

Hoewel het voor de jeugd spannend 
was om elkaar na zo’n lange tijd weer 
te ontmoeten, viel er toch een stilte 
zodra de partijen begonnen, want 
iedereen wilde winnen. 

Clubkampioen Jens Mischke wist ook 
deze korte competitie te winnen. Hij 
pakte met twaalf punten een voor-
sprong van drie punten op de 
concurrentie. Storm van den Berg, 
Malak El Abbassi en Youssef Lassri 
deelden met negen punten de 
tweede plaats. Rest van de eind-
stand: 5. Alex Kistemaker 8 punten; 6. 
Zion Nibte 7; 7. Tamar Out en Moritz 
Woestenburg 6; 9. Salma en Yihane 3.

DCIJ-nieuws: einde speciaal damseizoen

De jeugd van DCIJ kon het seizoen toch nog met leuke partijen afsluiten. Foto: aangeleverd

Velsen-Noord - Er is een nieuwe les 
aan het Move-programma in Velsen-
Noord toegevoegd. Elke woensdag-
avond van 19.00 tot 19.45 uur op het 
kunstgrasveldje schuin achter basis-
school de Plataan in Velsen Noord 
vindt er een Zumba-les plaats. 
Zumba is een soort van dans, waarbij 
je veel beweegt. Deze les wordt u 
aangeboden door Fit4You2.
Daarnaast zijn er nog lessen op de 
woensdagmorgen van 9.00 tot 9.45 

voor volwassen, en van 10.00 tot 
10.45 uur senioren 60+, in de middag 
zijn er bij DnDDance voor de 5- tot 
8-jarigen een Streetdance en van 
18.00 tot 19.00 uur voor 9 tot 12 jaar 
een Freestyle dansles. 
Kom in beweging en meld u aan via 
de mail op movevelsennoord@gmail.
com of een belletje naar 
06-12505324. Kosten per les 
bedragen € 1,- en de lessen zijn er tot 
27 oktober.

Move project Velsen-Noord 
uitgebreid met Zumba-les

Van 24 tot en met 26 juni was de 
haven van Münster het decor voor de 
kampioenschappen. Met een water-
temperatuur van 24˚C ervaarden de 
zwemmers geen problemen. Het 
parcours bestond uit een recht-

hoekig parcours met een lengte van 
1250m. Op het programma waren 
onder andere de titels te verdelen op 
de 5 km, de 10 km en de estafette 
3x1250m mixed. 
De eerste afstand voor Bottelier was 

de 10 km. Deze race had volgens 
Bottelier zijn ‘ups en downs’. “Ik 
begon sterk en voelde me �t. De 
eerste 5 km waren daarom ook geen 
probleem. Daarna kwam ik helaas in 
het gedrang en dat kostte me te veel 
energie.” Bottelier eindigde in 
1.53.16,61 op de 4e plaats, slechts 
één seconde verwijderd van het 
brons.
Een dag later op de estafette 3x1250 
meter mix behaalde Bottelier en zijn 
team van Schwimmverein Würzburg 
05 het zilver. Het goud ging op deze 
afstand naar het andere team van SV 
Würzburg 05, die één seconde sneller 
waren in de slotfase.
De laatste dag van het toernooi 
stond de 5 kilometer op het 
programma. Bottelier was naar eigen 
zeggen erg tevreden met het verloop 
van de race. ,,Ik wist vlak na de start 
een goede positie te vinden, rond de 
4e plek. Ik kon deze gedurende de 
race goed vasthouden. Toen het gas 
erop ging tegen het einde maakte ik 
een goede zet, door te versnellen en 
naar de tweede plaats te schuiven. 
Dat heeft mij het zilver opgeleverd.”

Velsen/Münster - Lars Bottelier heeft bij de Open Duitse open water 
kampioenschappen in Münster zilver gewonnen op de 5 kilometer. De 
IJmuidenaar was in 55.57,99 Niklas Frach (56.00,58) te snel af. Het goud 
ging naar Oliver Klemet die met 55.50,56 zegevierde.

Bottelier pakt zilver bij Duitse Open

Lars Bottelier (links) was erg blij met dit resultaat. Foto: aangeleverd

Velsen-Zuid - Trainen als een échte 
Witte Leeuw, voor kinderen in de 
leeftijd 6 tot en met 15 jaar is het 
weer mogelijk in de zomervakantie. 
Zowel in de eerste- als laatste week 
van de zomervakantie wordt er in 
het BUKO Stadion een Telstar Soccer 
Camps georganiseerd voor jonge 
voetballiefhebbers.

Nieuw programma
Na het aanleren van nieuwe schijn- 
en passeerbewegingen brengen de 
deelnemers de aangeleerde skills in 
de praktijk tijdens verschillende 
kleine partijvormen. 
Tijdens de Telstar Soccer Camps 
staat plezier 3 dagen (dagelijks van 
8.30 uur - 14.30 uur) voorop.

Wat kan je bij deelname aan de 
Telstar Soccer Camps 
verwachten?
- Een vernieuwd Telstar Soccer 
Camps tenue
- 3 dagen voetbalplezier in de 
zomervakantie 
- Trainen in het BUKO Stadion
- Nieuw: speciale toernooidag 
- Begeleiding van enthousiaste 
trainers
- Telstar Soccer Camps medaille 

Wil jij meedoen of meer 
informatie?
Ga naar: www.sctelstar.nl/soccer-
camps en schrijf je (klein)zoon/
dochter in. 

Voetbalplezier voor kinderen bij Telstar in de zomervakantie

Plezier staat voorop in het Telstar Soccer Camps. Foto: aangeleverd

IJmuiden - Het was een gezellige 
drukte zaterdagochtend vroeg bij het 
zwembad. Achttien kinderen én 36 
ouders stonden gespannen te 
wachten tot zij naar binnen mochten. 
Vanaf zaterdag 26 juni was publiek 
namelijk weer toegestaan, met 
anderhalve meter afstand natuurlijk. 
Het was best wel weer even span-
nend allemaal. Hoe ging dat ook 
alweer mét publiek. Wat was het �jn 
om weer applaus te horen. De 
kinderen weer te zien zwaaien. Zo 
mooi om weer de interactie tussen 
kind en ouder te zien; even die blik 
omhoog naar de tribune om te kijken 
of hun ouders écht zagen dat het 
lukte.
Zoals altijd liep het afzwemmen als 
een goed geoliede machine. Natuur-
lijk zijn er altijd wel verbeterpuntjes 
te vinden, maar de ju�en en mees-
ters kunnen ook trots zijn op ‘hun’ 

kinderen. Ze lieten wederom zien dat 
ze allemaal diploma-waardig zijn.
Vooraf was er twijfel of ze één of 
twee zwemcerti�caten zouden 
reiken, maar uiteindelijk waren het er 
nul. Het gat werd moeiteloos 
gehaald, in één geval bij een herkan-
sing zonder publiek. In de rust en 
stilte van het bad lukte dit gelukkig 
toch waardoor we 13 B-diploma’s en 
5 C-diploma’s uit konden reiken. Na 
de zomer gaan bijna alle B-zwem-
mers weer door met C, goed nieuws 
want alleen met alle drie de diplo-
ma’s ben je echt zwemveilig. 

Gefeliciteerd allemaal!
B-diploma: Jack, Rense, Emraan, Wim, 
Dorus, Adam, Myrthe, Yasmina, Kalt-
houm, Djezzy Jane, Charlotte, Anna-
Lotte, Shorog.
C-diploma: Kick, Sil, Elise, Sarah, 
Senna.

WVIJ zwemt weer af met publiek
Fijn dat de tribune weer gevuld was! Foto: aangeleverd
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal  1. tak van sport; 7. brug over een weg; 12.
muzieknoot; 13. rivier in Nederland; 14. keukenmeester; 15.
verbrandingsrest; 17. deel van gelaat; 19. lastdier; 21. onmeet-
baar getal; 22. gevangen verblijf; 24. vocht verliezen of verdor-
ren; 27. schoonmaakmiddel; 28. land in Azië; 30. jongens-
naam; 31. hoofddeksel; 32. militair hoofddeksel; 33. insect; 35.
oproerkraaier; 37. Erasmus Universiteit Rotterdam (afk.); 38.
raamspijl; 41. vochtig koud; 42. uitvinder van de gloeilamp; 44.
plaats in Gelderland; 46. huisplooi bij bovenbeen; 47. bak-
plaats; 48. arbeidsloon; 49. steenvrucht; 50. gat in een vesting-
muur; 52. keur op elektrische apparaten (afk.); 54. grote vrucht;
56. deel van de mond; 58. garage voor trams; 61. dun en
mager; 62. plaats in Limburg; 64. zwarte kleverige stof; 65.
kunstgreep; 67. vrouwtjes kip; 68. tijdperk; 70. naam van een
zigeunervolk; 72. Duitse tv-zender; 73. overheidsheffing; 76.
een vent van niets; 77. lidwoord; 78. dapper persoon; 79. rivier
in Spanje; 81. muzieknoot; 82. slaapplaats; 83. spoorstaven;
84. alleenstaande minderjarige asielzoeker (afk.); 86. kusts-
treek in Zuid-Frankrijk; 87. Italiaanse landstreek.

Verticaal 1. voorjaarsbloem; 2. Nederlandse spoorwegen
(afk.); 3. Spaanse edelman; 4. verlegen; 5. zangvogel; 6. zijri-
vier van de Donau; 7. kwajongen; 8. plaats in Duitsland; 9. roei-
pen; 10. klein kind; 11. sporten om fit te blijven; 16. sociaal eco-
nomische raad (afk.) 18. nachtroofvogel; 20. duw of por; 21.
anticonceptiemiddel; 23. boeddhistische monnik; 25. schilders-
linnen; 26. Duits automerk; 27. dichtregel; 29. oud beroep; 32.
woonvertrek; 34. duivenhok; 36. tegelijk met twee partners
gehuwd zijn; 37. plaats in Gelderland; 39. theatershow; 40.
plaats in Duitsland; 42. partij in een rechtsgeding; 43. uitgestor-
ven wild rund; 45. handbagage; 46. streling met de tong; 51.
opstootje; 53. harde klap; 54. stierenvechter; 55. chanson; 56.
rivier in Rusland; 57. plezier; 59. christelijke omroep (afk.); 60.
uitstalraam in een winkel; 62. aanstonds (gauw); 63. droef-
geestig en somber; 66. Zweedse munt; 67. onderwereld; 69.
meisjesnaam; 71. schimmelachtige reuk; 73. smekend ver-
zoek; 74. zonder geluid; 75. doorschijnend hard materiaal; 78.
natuurgebied; 80. Academisch Medisch Centrum (afk.); 82.
besloten vennootschap (afk.); 85. rivier in Noord-Brabant.

:

Puzzel mee en maak kans op een 
smootiemaker inclusief 
extra beker t.w.v. 49,95
Mail de oplossing voor maandag 
5 juli naar puzzel@jutter.nl

Met name in IJmuiden-Zeewijk en in 
Velsen-Noord staan relatief veel oude 
woningen. Hiervoor zou aansluiting 
op een warmtenet een goede optie 
zijn. Zo’n collectieve voorziening 
heeft als nadeel dat de bewoner 
geen keuzevrijheid heeft, de 
aanbieder van het betre� ende warm-
tenet is in die situatie de enige partij 
waarmee zaken kan worden gedaan. 
Overigens blijkt dat afhankelijk van 
de woonwijk het aansluiten op een 
warmtenet ongeveer even duur is als 
het gebruik maken van een warmte-
pomp in een woning. Hierbij zijn 
zowel de kosten voor het realiseren 
van de aansluiting als voor het 
uiteindelijke verbruik meegenomen. 
Om die reden heeft de gemeente 
voor sommige wijken nog geen 
voorkeursoptie bepaald. Wethouder 
Floor Bal benadrukt dat het proces 
heel zorgvuldig zal worden door-
lopen. ,,Het Rijk kan er wel druk op 

zetten, maar het moet wel verant-
woord gebeuren’’, vindt hij. Daarom 
gaat de gemeente per woonwijk 
eerst met de inwoners praten om te 
horen welke ideeën er leven. Toch 
beseft ook Bal dat er enige haast in 
het proces moet worden gemaakt. 
Het uitgangspunt is dat er jaarlijks 
gemiddeld ongeveer 1.050 
woningen losgekoppeld moeten 
worden van het aardgas om de doel-
stellingen te kunnen halen. ,,De 
opgave wordt steeds groter als je 
langer wacht.’’

Innovaties op warmtegebied
Intussen staan de ontwikkelingen op 
technologisch gebied niet stil. Er 
wordt volop geëxperimenteerd met 
nieuwe warmtebronnen en de resul-
taten ervan zijn veelbelovend. Zo kan 
bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie 
in Velsen-Zuid de vrijkomende 
warmte worden opgevangen en 

gebruikt. Ook wil men in de 
komende jaren aan de slag met 
aquathermie, ook wel waterwarmte 
genoemd, waarbij warmte uit opper-
vlaktewater wordt gebruikt. Zo 
zouden bijvoorbeeld de woonboten 
in Zijkanaal B kunnen worden 
verwarmd. Woningen in het zuide-
lijke deel van Velserbroek kunnen 
wellicht worden verwarmd met de 
warmte van de Westbroekplas. Ook 
de restwarmte van bedrijven in de 
regio kan een belangrijke warmte-
bron worden voor het verwarmen 
van woningen. Dat laatste kun je 
vergelijken met het principe van een 
koelkast. Terwijl het apparaat ervoor 
zorgt dat onze levensmiddelen koel 
blijven, komt aan de achterzijde 
warmte vrij, waarmee niets wordt 
gedaan. Ook bedrijven stoten op die 
manier warmte uit, die opgevangen 
kan worden om elders te benutten.

Isolatie speelt grote rol
Al geruime tijd hamert de gemeente 
op het belang van goede isolatie. Dat 
is niet zonder reden, want: ,,Energie 
die je niet gebruikt, hoef je ook niet 
op te wekken.’’ Via de lokale energie-
coöperatie Energiek Velsen kunnen 
alle inwoners gratis advies krijgen 
over isolatie, maar ook over andere 
manieren om energie te besparen. 
Het plaatsen van zonnepanelen is 
daar een goed voorbeeld van. Boven-
dien kan zonthermie in de toekomst 
ook een belangrijke rol gaan spelen 
voor de warmtetransitie. Tot nu toe 
was daarvan nauwelijks sprake, 
omdat voor ruimteverwarming de 
overbrugging tussen zomer en 
winter te lang was. De nieuwe gene-
ratie thermische zonnepanelen 
kunnen echter gedurende een 
langere tijd warmte uit de omgeving 
halen. Niet alleen uit zon, maar ook 
uit licht en buitenlucht. Dit is 
voldoende om zonder opslag een 
bron te kunnen zijn voor een warm-
tepomp in een woning gebouw of in 
de wijk. Ook kunnen collectoren 
gemaakt worden
van asfaltwegen. Door de ontwikke-
ling van warmteopslag kan (op 
termijn) zonthermie ook ingezet 

worden om een groot deel van het 
jaar een gebouw direct te 
verwarmen, zo staat in de warmte-
visie te lezen.

Elke vijf jaar actualiseren
De warmtevisie moet volgens de 
wethouder gezien worden als een 
startdocument waarmee de 
gemeente nu de wijken in gaat. 
Omdat de (technologische) ontwik-
kelingen zich in rap tempo opvolgen, 
kiest men ervoor om de visie elke vijf 
jaar te actualiseren. Nieuwe kansen, 
zoals de mogelijke bouw van een 
waterstofcentrale op het terrein van 
Tata Steel, kunnen hierin worden 
meegenomen zodra ze een rol gaan 
spelen. Floor Bal: ,,Ik zie het een 
beetje als het rijgen van een kralen-
ketting, een traject waarin we steeds 
meer systemen aansluiten.’’ De 
komende tijd zet de gemeente vol in 
op het overbrengen van de bood-
schap op de inwoners. Zo zal vanaf 
september een speciale energiebus 
op de weekmarkten verschijnen, 
waar bewoners hun vragen over de 
warmtetransitie kunnen stellen. Ook 
de energiecoaches van Energiek 
Velsen spelen een belangrijke rol in 
dit voorlichtingstraject.

Velsen - Binnen dertig jaar moeten alle woningen in ons land aardgasvrij worden. Het is één van de maatre-
gelen om de uitstoot van koolstofdioxide te reduceren en daarmee de opwarming van de aarde tegen te gaan. 
Gemeenten voeren de regie in deze zogenoemde warmtetransitie en daarom is vorige week door burgemeester 
en wethouders de warmtevisie voor Velsen gepresenteerd. Grofweg zijn er drie voor de hand liggende alterna-
tieven voor aardgas: verwarmen met (op elektriciteit werkende) warmtepompen, gebruik maken van een 
collectief warmtenet of overschakelen naar een andere vorm van (groen) gas of waterstof. De keuze hangt 
vooral samen met het type woning.

Iedereen van het aardgas af, maar hoe?
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Mark Metselaar (45) uit Santpoort is 
gastheer bij deze Klimaat- en Dier-
vriendelijke barbecue. ,,Steeds meer 
mensen kiezen voor plantaardig 

eten. Smakelijk, goed voor je 
gezondheid èn diervriendelijk. Ook 
voor de planeet is het een goede 
keuze. Ik mag deze donderdag de 

ministers, staatssecretarissen en 
kamerleden ontvangen en welkom 
heten”, vertelt Metselaar, die al jaren 
‘ambassadeur’ is voor Diervriendelijk 
Nederland en Stichting Een Dier Een 
Vriend.
,,Het is niet te geloven dat de vleesin-
dustrie nog zoveel steun krijgt van 
de politiek – ook �nancieel. Momen-
teel staat weer een EU inspraakpro-
cedure open voor subsidies van 
honderden miljoenen euro’s in de 
richting van de vlees- en zuivelindus-
trie, terwijl de politiek dit geld moet 
inzetten om het klimaat te redden: 
maak daarvan subsidies om boeren 
over te laten stappen van dieren naar 
planten.” aldus Adrie van Steijn, voor-
zitter van Diervriendelijk Nederland.
Alleen genodigden – politici, mede-
werkers en (parlementaire) media – 
zijn na aanmelding van harte 
welkom te komen afhalen op het 
Plein in Den Haag. 
Bij vorige Diervriendelijke Parlemen-
taire barbecue’s kwamen vele 
Tweede Kamerleden waaronder Lili-
anne Ploumen van de PvdA, Rob 
Jetten van D66, ministers Kaag en 
Schouten, en de voormalige burge-
meester van Den Haag Pauline Krikke 
langs.

Santpoort - Deze donderdag 1 juli 2021 organiseert Diervriendelijk 
Nederland voor het zesde jaar op een rij een klimaat- en diervriendelijke 
barbecue. Dit is de plantaardige tegenhanger van de parlementaire 
barbecue van de vleeslobby. De jaarlijkse lobby-barbecue van de vleesin-
dustrie gaat dit jaar voor de tweede keer niet door vanwege de corona 
pandemie. Diervriendelijk Nederland past dit jaar net als in 2020 de dier-
vriendelijke barbecue aan in corona-proof bu�et-vorm. De dieren-
vrienden zien het succes van dit initiatief ieder jaar weer groeien.

Mark Metselaar gastheer voor politici bij 
klimaat- en diervriendelijke (afhaal)barbecue 

Mark Metselaar is al jaren ‘ambassadeur’ voor Diervriendelijk Nederland en Stichting 
Een Dier Een Vriend. Foto: aangeleverd

Leden van D66 Velsen kiezen 
Sander Smeets als lijsttrekker

Het bestuur kijkt terug op een posi-
tieve lijsttrekkersverkiezing. Voor-
zitter D66 IJmond, Ben Tap: ,,We 
mogen als D66 trots zijn op de 
winnaar van de verkiezingen. Sander 
zal D66 vol enthousiasme aanvoeren 
op weg naar de 
gemeenteraadsverkiezingen.”

Op dit moment is D66 Velsen verte-
genwoordigd in de gemeenteraad 
met 5 raadszetels. D66 wil dit resul-
taat op 16 maart 2022 bij de 
gemeenteraadsverkiezingen over-
tre�en. De verkiezing van deze lijst-
trekker, Sander Smeets, wordt daarbij 
als een eerste grote stap gezien.
Sander Smeets: ,,Ik wil alle leden die 

op mij hebben gestemd bedanken 
voor het vertrouwen. Ik kijk ernaar uit 
om samen met alle leden een sterk 
verhaal neer te zetten op weg naar 
de gemeenteraadsverkiezingen. 
Samen gaan we werken aan een 
eerlijker, groener Velsen met een 
passende woning voor iedereen.”

Kandidatenlijst D66
Eind augustus start de kandidaatstel-
ling voor de overige kandidaten, die 
op de D66-lijst willen voor de 
gemeenteraad. De leden van D66 in 
Velsen bepalen de volgorde van de 
kandidatenlijst. De uitslag van de 
interne stemming wordt bekend 
gemaakt begin december.

Velsen - De leden van D66 Velsen hebben Sander Smeets tot lijsttrekker 
gekozen voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 
2022.

Velsen-Zuid - Op zondag 4 juli is het 
weer mogelijk een boeiende rondlei-
ding door Het Museumhuis en de 
tuinen van Buitenplaats Beeckestijn 
mee te maken.
De rondleiding begint om 11.00 uur 
en eindigt 12.30 uur. Onder leiding 
van een deskundige gids leert u al 
wandelend meer over het Huis en 

haar bewoners en eenmaal buiten 
zult u ervaren waarom deze histori-
sche tuinen zo bijzonder zijn. Deel-
name kost 9 euro per persoon. 

U kunt zich, als er nog plaats is, 
aanmelden via: www.natuurmonu-
menten.nl/natuurgebieden/
buitenplaats-beeckestijn.

Maandelijkse rondleiding Huis 
en Tuinen Beeckestijn hervat

Buiten zult u ervaren waarom deze historische tuinen zo bijzonder zijn.
Foto: aangeleverd

Links: Ben Tap, voorzitter D66 IJmond, rechts: Sander Smeets, lijsttrekker D66 Velsen. 
Foto: aangeleverd

Trainer Hans de Winter zegt, terug-
blikkend op het eerste seizoen: ,,Ik 
kijk erop terug met een dikke min 
maar ook met een dikke plus. De min 
is dat we de geschiedenis ingaan met 
een eerste seizoen met nul punten. 
Op zich zegt mij dat niet zoveel, het 
gaat mij om het opleiden van de 
meiden. Talentontwikkeling staat 
centraal. Zo zit ik erin, maar het 
achtervolgt je wel. We hebben vier 
keer gespeeld in de Vrouwen Belof-
tencompetitie en vier keer verloren. 
Voor het vertoonde spel kregen we 
veel complimenten, maar feit is wel 
dat je met nul punten staat. Dat doet 
zeer, zeker omdat we niet de kans 

hebben gekregen om te laten zien 
dat wij ons heel erg ontwikkeld 
hebben.’’

De plus ziet De Winter juist in het feit 
dat de competitie stil kwam te 
liggen. ,,Daardoor hebben wij ons 
enorm kunnen ontwikkelen als team. 
Eerst hadden we het idee dat we na 
de winterstop weer konden 
beginnen, daarna dachten we dat we 
in april de competitie konden 
hervatten. Dit is niet uitgekomen, 
maar de ontwikkeling van het team 
stond niet stil.’’ De trainer doelt op 
het feit dat de trainingen wel door-
gang vonden en dat heeft vruchten 

afgeworpen. ,,Ik zie het als een posi-
tief jaar voor wat betreft de ontwik-
keling van het team en de ontwikke-
ling van de speelwijze. Dat biedt 
hoop voor de toekomst.’’

De speelsters van Jong Telstar 
Vrouwen zijn afkomstig uit ongeveer 
tien andere clubs. De Winter: ,,Het is 
snel een hechte groep geworden. Ze 
doen ook andere activiteiten samen, 
buiten het voetbal om. Voetballend 
kwamen we in het begin nog wat 
tekort maar als team goed kunnen 
presteren is een ontwikkeling die 
zich heeft doorgezet. Ondanks alle 
perikelen rondom corona hebben wij 
er een team van weten te smeden. 
Het is jammer dat we de competitie 
niet hebben kunnen afmaken.’’ 

Voor het volgend seizoen is Telstar 
Vrouwen nog op zoek naar sponsors.

Velsen - Het eerste seizoen van Jong Telstar Vrouwen in de Beloftencom-
petitie Vrouwen zit erop. Een bijzonder seizoen, doordat de competitie 
geruime tijd stilgelegen heeft. Desondanks kon het team vrijwel weke-
lijks in actie komen, door oefenwedstrijden te spelen tegen teams van 
DSS.

Telstar Vrouwen: geen punten, 
maar wel een hechter team

Velsen - Ouders leveren een belang-
rijke bijdrage aan de lees-ontwikke-
ling van hun kinderen, door ze een 
vertrouwde omgeving te gunnen 
waar lezen gemeengoed is. De kans 

dat kinderen uitgroeien tot lezers is 
vijf keer groter als ouders een posi-
tieve leesopvoeding bieden. 

Hoe doe je dat? 
• het goede voorbeeld geven (zelf 
lezen en boeken, tijdschriften en 
kranten in huis hebben)
• voorlezen
• praten over boeken (interesse tonen), 
• boeken cadeau geven en met hun 
kinderen naar de bibliotheek of boek-
handel gaan. 
Wie iedere dag een kwartier in een 
boek leest, kan 1.000 nieuwe woorden 
per jaar leren. Dat is evenveel als het 
aantal woorden dat kinderen leren 
door woordenschatinstructie op 
school. Volgens wetenschappelijk 
onderzoek scoren kinderen die veel 

Zien lezen doet lezen

De kans dat kinderen uitgroeien tot 
lezers is vijf keer groter als ouders een 
positieve leesopvoeding bieden. 
Foto: aangeleverd

lezen, hoger op de cito toets en zijn ze 
beter in begrijpend lezen en spelling. 
Veel kinderen vallen in de zomerva-
kantie terug in leesniveau. Om het 
lezen extra leuk te maken heeft de 
Bibliotheek de zomerleesactie ‘Vlag-
getjes lezen’ deze zomer (van 28 juni 
tot 1 sept). Haal je vlag op in de Biblio-
theek, vul hem in nadat je het boek uit 
hebt en ze hangen ze voor het raam in 
de bieb. De grootste veellezers en de 
origineelste inzendingen kunnen 
leuke prijzen winnen. Ook kan je 
meedoen met je school en zo een 
mooi boekenpakket voor in je school-
bieb winnen. 
Alle kinderen tot 18 jaar kunnen gratis 
lid worden van de Bibliotheek en 
volwassenen kunnen het deze zomer 
gratis proberen. 
Kom langs en doe mee! Of kijk voor 
meer informatie op www.bibliotheek-
velsen.nl.
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BIJ DE REDACTIE AAN TAFEL

Door Arita Immerzeel

,,Ooit is De Roze Salon Velsen door Sonja Töpfer in 
IJmuiden opgezet,” vertelt Harry Mooij. ,,Er kwam toen 
een verzoek vanuit De Zorgspecialist en Stichting 
Welzijn Velsen om een ontmoetingsmogelijkheid voor 
roze ouderen (55+) te realiseren, vanwege eenzaam-
heidsproblematiek. Ruim drie jaar geleden heb ik dit 
burgerinitiatief van Sonja overgenomen,” vertelt Harry, 
zelf ook 55 lentes jong. Waar je bij het ouder worden, 
eenzaam kan zijn, is het voor roze senioren mogelijk 
nog lastiger. ,,Sommigen gaan weer terug de kast in, als 
ze naar een zorgcentrum gaan, bijvoorbeeld. Ze zijn 
bang niet geaccepteerd te worden vanwege hun 
geaardheid.’’ Een activist noemt Harry zich niet. ,,Ik sta 
open voor ontmoeting en gesprek. In ongedwongen 
sfeer, rond borreltijd met een drankje en later een 
soepje of een sateetje.’’

Harry woont sinds negen jaar in Velsen. Van oorsprong 
geboren en getogen in een groot gezin in Limmen, 
kwam hij door de liefde in Velsen terecht. Samen met 
zijn man woont en werkt hij in Driehuis. ,,Ik werk als 
algemeen medewerker in Westerveld. Ik koos als locatie 
voor De Roze Salon Velsen Café Middeloo vanwege de 
centrale ligging in Velsen. Na de coronastop gaan wij 
donderdag 1 juli weer starten met het organiseren van 

een mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Ontmoeting 
en elkaar spreken en aansluiting vinden, daar gaat het 
met name om. Er zijn al 10 aanmeldingen en vijf 
mensen komen standaard, dus we verwachten al 15 
mensen op deze eerste avond postcorona.” 
Harry is niet zozeer van het op de barricade klimmen, 
maar wil wel graag open staan en iedereen welkom 
heten in De Roze Salon. ,,Aanmelden is goed, al zijn 
spontane aanlopers ook welkom. Ik sta open voor erva-
ringen, bijdragen en wat dies meer zij. Bij mooi weer 
blijven we buiten op het terras en anders gaan we 
Oma’s Kamer in.”

In een later stadium wil Harry ook een open podium 
houden, sprekers uitnodigen of bandjes een podium 
gunnen. Daarin zou zelfs De Stadsschouwburg in 
IJmuiden een rol kunnen spelen. ,,Maar eerst maar 
weer De Roze Salon opstarten, want de nadruk ligt op 
het ontmoeten van gevoelsgenoten. Dat je jezelf kunt 
zijn. Om de gay community in Velsen te dienen.”

Meer informatie 
Donderdag 1 juli vanaf 17 uur De Roze Salon in café 
Middeloo, Driehuizerkerkweg 71 te Driehuis.
www.coc-kennemerland.nl
www.Facebook.com/rozesalonvelsen
Harry Mooij: 06-15630092

‘De nadruk ligt op de ontmoeting, 
dat je jezelf kunt zijn’
Velsen - Aan de tuintafel, onder zomerse tempera-
turen, schuift Driehuizenaar Harry Mooij aan. Sinds 
ruim drie jaar is hij de organisator van De Roze 
Salon Velsen. De Roze Salon Velsen is onderdeel 
van het COC-Kennemerland en komt op voor de 
belangen van de LHBTI-gemeenschap in Velsen. 
Eén keer in de maand kan iedereen, die zich aange-
sproken voelt, aanschuiven vanaf 17.00 uur in Café 
Middeloo aan de Driehuizerkerkweg 71 in Driehuis.

Harrie Mooy aan tafel bij Arita Immerzeel.

Deze vakantie hoeven kinderen zich 
niet te vervelen! Team IMPACT orga-
niseert namelijk diverse activiteiten 
voor alle leeftijden. Wat te denken 
van de taartenbakwedstrijd “Heel 
IJmuiden Bakt”, waarbij de taarten 
gedoneerd worden aan ouderen, een 
Bingo met prijzen gesponsord door 
IJmuidense ondernemers, een work-
shop theater maken en een over-
heerlijke buurt barbecue. Doel van 
de activiteiten is om meer saamho-
righeid in de buurt te creëren, wat 

natuurlijk niet betekend dat niet-
IJmuidenaren niet welkom zijn!
De IMPACT week wordt georgani-
seerd door HartvanIJmuiden, Baptis-
tengemeente en Cityshapers.; diverse 
organisaties die graag binding geven 
in de buurt, voor de buurt. Meer 
informatie over de activiteiten en de 
planning vind je op www.impactin-
destad.nl. Je gratis opgeven voor de 
activiteiten doe je door een mailtje te 
sturen naar impactijmuiden@gmail.
com.

#IMPACT week in IJmuiden
IJmuiden - Op maandag 12, woensdag 14 en vrijdag 16 juli organiseert 
IMPACT gratis kinderactiviteiten. Zo is er Bingo voor alle leeftijden, een 
buurt barbecue en Heel IJmuiden Bakt. Alle activiteiten zullen plaats-
vinden op het grasveld aan de Maasstraat in IJmuiden.

Regio - Zaterdag 3 juli is er weer de 
BioMarkt in de Haarlemmer 
Kweektuin.
De markt is er elke 1ste zaterdag van 
de maand tussen 10.00 en 15.00 uur 
op het voorterrein van de Haar-
lemmer Kweektuin. De organisatoren 
houden zich uiteraard nog steeds aan 
de regels van het RIVM. Er is afstand 
tussen de kramen zodat iedereen op 
1,5 meter afstand kan staan. Op de 
markt kun je er terecht voor allerlei 
biologische, glutenvrije, lokale of 
duurzaam geproduceerde producten. 
Bijvoorbeeld groente, brood, gebak, 
kaas, worst, jam, stroopwafels, wijn, 
no waste producten, paddestoelen, 
kruiden, olijfolie en azijn, empanadas 
glutenvrije pasta’s, zelfgemaakte 
cadeaus en nog veel meer. De 

BioMarkt wordt georganiseerd door 
Zelfoogsttuin Wij Telen Groente. 
Adres:  Haarlemmer Kweektuin, 
ingang Kleverlaan 9. Voor informatie 
zie: www.haarlemmerkweektuin.nl en 
www.wijtelengroente.nl.

BioMarkt in Haarlem-Noord

Kleurrijk spandoek met een boodschap
Velsen - Het zal de vele passanten bij het Pontplein niet zijn ontgaan dat 
daar de afgelopen dagen een zeer kleurrijk spandoek aan het viaduct 
hing. Het twintig meter lange doek is niet alleen een felicitatie aan een 
gra�tispuiter van het eerste uur, maar onderstreept tegelijk een vriend-
schapsband die inmiddels al vijfendertig jaar bestaat.

Geheel in stijl en in lijn met een 
aloude IJmuidense traditie kozen de 
initiatiefnemers ervoor om het doek 

op te hangen op de plek die ze in 
hun hart gesloten hebben. ,,Een 
muur was mooier geweest, maar dan 

moet er in IJmuiden tegenwoordig 
‘street artist’ op je kaartje staan’’, 
aldus de betrokkenen. De makers 
van het bijzondere spandoek kennen 
elkaar al sinds 1985 en staan in het 
gra�ticircuit bekend als DCF Crew. 
Ze trekken er tot op de dag van 
vandaag samen op uit om - op 
plekken waar dat wordt gedoogd - 

hun sporen achter te laten. Met een 
biertje in de hand en soms een 
barbecue op de achtergrond, worden 
verhalen van weleer opgehaald. Zo 
ontstond ook het idee om terug te 
keren naar de plek waar ze als 
15-jarige jongens de vanuit Amerika 
overgewaaide gra�ticultuur 
omarmden. 

Langs het Noordzeekanaal, onder de 
rook van de Hoogovens, in de berm 
van de oude spoorlijn. 

Met het doek eren de mannen deze 
straatcultuur en tegelijk hun eigen 
vriendschap. ,,En we voegen tijdelijk 
toch iets waardevols toe aan de 
Street Art-route van IJmuiden.’’

Het twintig meter lange spandoek van de DCF Crew heeft een dubbele betekenis. Foto: aangeleverd

De BioMarkt is iedere eerste zaterdag 
van de maand. Foto: aangeleverd 



Voorkom met deze tips een  
burn-out door het thuiswerken

Het vele thuiswerken kan een burn-out 
in de hand werken. Op het eerste gezicht 
zou je verwachten dat thuiswerken juist 
e�ectiever is, omdat we bijvoorbeeld 
geen reistijd meer hebben en dus meer 
vrije tijd overhouden. Maar aan thuiswer-
ken kleven ook behoorlijk wat nadelen. Je 
ziet bijvoorbeeld je collega’s niet meer, 
waardoor je de interactie met hen gaat 
missen. We zijn nu eenmaal gezelschaps-
dieren en het gemis van collega’s om 
je heen kan een gevoel van onbehagen 
geven. Ook komt het vaak voor dat de 
grenzen tussen werk en privé vervagen, 
doordat we in onze eigen woonkamer aan 
het werk zijn. Daardoor ligt het gevaar 
van een burn-out al snel op de loer. Wat 
kun je eraan doen om dit te voorkomen?
Ken je grenzen

Ben je gewend om van 09.00 tot 17.00 uur 
te werken? Blijf dat dan ook thuis gewoon 
doen. Het is misschien verleidelijk om over-
dag wat langer te pauzeren en dan in de 
avond nog even door te werken, maar op die 
manier is het werk geen afgebakend gebied 
meer. Daardoor gaan dingen in je hoofd te 
veel door elkaar lopen en dat is niet bevor-
derlijk voor de innerlijke rust. Houd je dus 
zo veel mogelijk aan je vaste werkschema. 
Zorg er bovendien voor dat je niet meer 
werk op je neemt dan je feitelijk aankunt. 
Het is belangrijk om steeds je werk af te 
kunnen krijgen, want zolang er zaken blijven 
liggen, houden die je onbewust toch bezig.

Blijf communiceren
Denk nooit dat het allemaal zo’n vaart niet 
zal lopen. Blijf met je collega’s of leiding-
gevende communiceren over de situatie. 

Loop je tegen dingen aan die je niet beval-
len? Maak ze bespreekbaar en werk samen 
aan een oplossing. Zolang je zelf niets doet, 
zal een ander niet zien dat er iets mis is. Je 
moet dit zelf aangeven, maar doe dat dan 
ook. Bedenk daarbij dat een leidinggevende 
er voor jou is en maak daar gebruik van.

Focus je op het werk
Werken in een thuissituatie brengt aller-

lei verleidingen met zich mee. Een partner 
of een kind vraagt om aandacht, je huis-
dier loopt rond, de telefoon gaat, enzo-
voort. Handel in dat geval precies zoals je 
op je werk ook gehandeld zou hebben. Die 
goede vriend of vriendin zou je daar waar-
schijnlijk niet uitgebreid te woord staan. Je 
zou vragen om later terug te bellen, dus 
doe dat ook wanneer je thuis aan het werk 
bent.

Pak voldoende slaap
Goede nachtrust blij� een heel belang-
rijke factor voor iedereen. Zorg ervoor dat je 
uitgerust aan de nieuwe dag kunt beginnen, 
door voldoende slaap te pakken. Hou daarbij 
een zo regelmatig mogelijk slaapritme aan, 
door elke dag rond dezelfde tijd naar bed te 
gaan en rond dezelfde tijd weer op te staan. 
Je lichaam gaat wennen aan die tijden en dat 
zorgt ervoor dat je beter tot rust kunt komen.

Tao Dao 
Acupunctuur

• Burnout klachten
• Slapeloosheid

• Herstel evorderen na ovid in ectie
Acupunctuurbehandeling geschiedt volgens de corona hygiëne richtlijnen

Tao Dao 
Acupunctuur

• Onverklaarde klachten

• Stressklachten 

• Longklachten
Email: taodao@hotmail.com

Telefoon: 06 - 4285 1717

Praktijk adres Santpoort-Noord:
Wulverderlaan 65a, 2071 BH Santpoort-Noord

www.acupunctuur-annemarie.nl
taodao@hotmail.com, 06-42851717

Bij Anneke ben je in liefdevolle, 
vertrouwde, helende handen. 
Dé aangewezen plek om heerlijk 
tot rust te komen en te genieten 
van een complete ontspannen 
schoonheidsbehandeling.

Schoonheidssalon 

A� eke Handgraaf

Santpoortse Dreef 50 Santpoort-Noord Tel. 06-28251287

Een bezoek aan deze f ijne s� on 
mag u ni	  mi� en!
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Hans van der Loo schrij
  boek over coronavaccin
Het COVID-19-virus houdt de wereld al zo’n anderhalf jaar in zijn greep en voorlopig zal dat 
ook nog wel zo blijven. Hoewel de nieuwe ontwikkelingen zich nog dagelijks in rap tempo 
opvolgen, is het eerste boek over de huidige pandemie en de ontwikkeling van een adequaat 
vaccin inmiddels een feit. Hans van der Loo (66) verdiepte zich in het werk van de vaccin-
makers en het proces dat leidde tot de uiteindelijke daling van het aantal besmettingen. Hij 
interviewde medische experts, laboranten, farmaceuten in binnen- buitenland en experts 
op het gebied van innovatie. In zijn boek ‘De race om het coronavaccin’ beschrij
  hij welke 
lessen we kunnen leren uit de gang van zaken in de afgelopen periode.

Door Raimond Bos

Eerder schreef Hans van der Loo boeken 
over thema’s als het ontwikkelen van visie, 
het zo optimaal mogelijk gebruiken van 
de menselijke energie en over de grens-
verleggende prestaties van ondernemer 
Elon Musk. Eigenlijk werkte hij inmiddels 
al aan een ander boek, toen hij in novem-
ber vorig jaar op het idee kwam om een 
boek over de ontwikkeling van het corona-
vaccin te gaan schrijven. Wat bracht hem 
op die gedachte? ,,Ik ben altijd al gefas-
cineerd geweest door mensen en teams 
die allerlei dingen kunnen, die ze daar-
voor nooit hebben gedaan. We zagen dat 
bijvoorbeeld ook met de maanlanding in 
1969. Nu gebeurde iets soortgelijks. En dan 
ook nog in een uitermate trage sector. De 
farmaceutische sector is bijna niet vooruit 
te branden en nu opeens voltrok zich een 
klein wonder.’’

Het was voor Van der Loo wel even 
wennen om, na zich eerst te hebben 
verdiept in het leven van de topman van 
Tesla, de gangen van de vaccinmakers 
te onderzoeken. Hij legt uit: ,,De mensen 
die in laboratoria werken, zijn vaak zeer 
bescheiden types. Voor mijn vorige boek 
heb ik veel in de wereld van Silicon Valley 
gezeten. Dan heb je te maken met macho-
leiders, die een grote bek hebben en veel 
blu� en. Nu kreeg ik te maken met een 
beroepsgroep die bijna dodelijk saai is, 
maar die intussen wel echt iets waar-
maakt.’’ Het boek ‘De race om het corona-
vaccin’ is niet bedoeld als een historische 
reconstructie. ,,Nee, daar is het nog veel 
te vroeg voor. Ik wilde een fi lmisch boek 
schrijven over een situatie waar we nog 
midden in zitten. Er zijn boeken geschre-
ven over hoe een virus in elkaar zit, ik 
wilde meer weten over wat zich daar alle-
maal omheen afspeelt. Ik heb eerst inge-
zoomd op de vaccinmakers en toegelicht 
hoe het proces in een versnelling kwam 
en later weer in een vertraging.’’ Met dat 
laatste doelt de auteur op het feit dat in 
december de vaccins gereed waren voor 

gebruik, maar in Nederland het feitelijke 
vaccineren pas in januari op gang kwam.

De grote vraag is natuurlijk hoe je een 
boek als dit op een goede manier kunt 
afronden, terwijl er steeds weer nieuwe 
ontwikkelingen zijn. De twijfels over het 
vaccin van Janssen, veroorzaakt door 
geconstateerde bijwerkingen bij een kleine 
groep ontvangers, zijn daar een voorbeeld 
van. Die ontwikkeling is niet in het boek 
terug te vinden. ,,Op een gegeven moment 
moet je er een streep onder zetten.’’ 
Opvallend is ook dat de World Health 
Organisation in het boek niet genoemd 
wordt, terwijl we die toch in 2020 veelvul-
dig in het nieuws zagen. Van der Loo: ,,Ik 
vond de WHO non-existent op de momen-
ten dat het erom ging. Ze speelden een vrij 
dubieuze rol, in elk geval geen leidende 
rol. Ik vond het eerlijk gezegd een beetje 
een fl aterorganisatie, meer een soort poli-
tiek lichaam. Voor de betrokkenen die ik 
sprak was het eigenlijk meer een stoor-
zender. Bij het bekendmaken van de virus-
code hebben ze bijvoorbeeld geen enkele 
rol gespeeld. Een beetje logisch ook wel, 
want die WHO staat onder grote druk van 
de Chinezen en zij hadden er geen belang 
bij om dat allemaal aan de grote klok te 
hangen. Het bekend worden van de virus-
code was eigenlijk een soort hackersope-
ratie, een illegale actie van een Chinese 
arts en een Australische arts.’’

Ook de vele complottheorieën die aan 
het ontwikkelen van de vaccins tegen 
het COVID-19-virus gekoppeld werden, 
ontbreken in het boek. ,,Bij het schrij-
ven van het boek stelde ik mezelf de 
vraag waartoe ik me zou gaan beperken 
en waarop ik wilde inzoomen. Het gesjoe-
mel, getreuzel en geklungel van verschil-
lende overheden is een voedingsbo-
dem voor complottheorieën. Veel van die 
complottheorieën komen van Russische of 
Chinese bronnen. Ik heb een paar journa-
listen gesproken die dat konden aantonen. 
Ik had er een apart hoofdstuk aan kunnen 
wijden. Dat had misschien het boek span-

nender gemaakt, maar ik vond het te veel 
een zijpad. Bovendien begeef ik me dan 
ook te veel op glad ijs.’’ Het boek begint 
bij het moment waarop de wereld voor 
het eerst op grote schaal kennis nam van 
het onheil dat zich in China openbaarde. 
De stad Wuhan ging op 23 januari 2020 in 
lockdown. Ruim een maand later werd in 
ons land de eerste besmetting met COVID-
19 geconstateerd. Van der Loo: ,,In het 
begin was het een hele mistige periode. 
Het was onduidelijk wat het precies was en 
het werd ook weggewoven. De autoritei-
ten zeiden dat het een griepje was. Maar 
toen waren de vaccins al ontwikkeld.’’ Juist 
de wijze waarop de laboranten hier te werk 
zijn gegaan, is wat hem fascineert: ,,Deze 
mensen hadden een soort vermogen om 
hele di� use en verbrokkelde signalen te 
verwerken en blijkbaar toch meteen actie 
te ondernemen, terwijl niemand daar op 
dat moment om vroeg. 

Wat ze echt gaaf deden: ze lieten alles wat 
ze deden uit hun handen vallen om het 
vaccin te gaan ontwikkelen. Het waren 
voor een groot gedeelte kankeronder-
zoekers. Stel je voor, vierhonderd man in 
een bedrijf, die van het ene op het andere 
moment zeggen ‘We gaan iets totaal 
anders doen’. Het waren mensen die in 
staat zijn om hun eigen ego opzij te zetten. 
Het is heel gaaf om te zien hoe een bedrijf 

als Pfi zer het coronavirus gebruikte als 
een soort he� oom om zichzelf te veran-
deren. Dit boek is eigenlijk geschreven om 
te laten zien wat er mogelijk is. Misschien 
was ‘Lessen van laboratoriumhelden’ een 
betere ondertitel geweest.’’
Waar de farmaceuten een prestatie van 
niveau leverden, door zich vol overgave 
op de ontwikkeling van een vaccin te stor-
ten, verliep de distributie ervan in Neder-
land bepaald niet op rolletjes. Van der 
Loo kijkt er niet van op: ,,Nederland hee�  
een traditie op het gebied van slechte 
interventies tijdens crises.’’ Hij noemt de 
Tweede Wereldoorlog en de Watersnood-
ramp van 1953 als voorbeelden. ,,We zijn 
om dezelfde redenen dat we iets zo goed 
kunnen doen, ook in staat om iets gran-
dioos te verprutsen. Bij het vaccinatie-
programma heb ik van enig ambitieni-
veau nergens iets gemerkt. Iedere keer 
dat opschuiven en geen goede samenwer-
king. Ik hoop wel dat we hier keihard van 
geleerd hebben. Het virus is niet verdwe-
nen en er zijn nog miljoenen van dit soort 
virussen. Die zitten ergens in lijven van 
vleermuizen en zullen nog wel een keer 
ergens opduiken. Ik hoop echt op een 
fl inke analyse van wat er is misgegaan.’’

Lijf & Gezondheid mag enkele exemplaren 
van het boek ‘De race om het coronavac-
cin’ weggeven. 

Hans van der Loo. Foto: aangeleverd

Doe mee met de mail & winactie
We mogen enkele exemplaren van het boek ‘De race om het 
corona-vaccin’ weggeven. Kans maken op een exemplaar? 
Ga naar www.lijfengezondheid.nl/mail-en-win en vul de 
gevraagde gegevens in.

De cover van het boek ‘De race om het coronavaccin’. Foto: aangeleverd
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Huisartsenpraktijk Westbroekerplas in Velserbroek: 
MedGemak app en andere nieuwe (online) functionaliteiten

Kernwaarden
De Kernwaarden van huisartsenpraktijk 
Westbroekerplas zijn: Breed zorgaanbod, 
hoge kwaliteit en servicegericht.

Huisartsenpraktijk Westbroekerplas 
gaat mee met de tijd! Sinds kort zijn er 
verschillende nieuwe online functionali-
teiten bijgekomen.  Deze functionaliteiten 
verhogen meer en meer het gemak voor 
de cliënten en sluiten aan bij onze service-
gerichte ambitie. Zo is er de nieuwe 
MedGemak App. Met deze app kun je:

• eilig en snel inloggen
• epalen of het nodig is dat je naar de 

huisarts moet met de ‘Moet ik naar de 
dokter?’-functionaliteit

• Een vraag stellen aan de huisarts, 
praktijkondersteuner of de assistente 
met een (beveiligd) e-consult

• edicijnen nabestellen als deze voor 
chronisch gebruik geregistreerd staan

• Handige inneem wekker instellen
• Een afspraak maken met de huisarts 

Bent u patiënt van 
huisartsenpraktijk 
Westbroekerplas 
en wilt u gebruik 
maken van de app 
MedGemak? Zorg er 
dan voor dat u zich 
eerst aanmeldt voor 
MijnGezondheid.net. 
Dit gebeurt via DigiD 
en is dus heel veilig. 

Huisartsenpraktijk Westbroekerplas hee�  
een breed zorgaanbod en bedient zich 
van meerdere huisartsen voor een hoge 
kwaliteit. Per 1 juli 2020 is de praktijk 
aangesloten bij MijnGezondheid.net en 
hee�  hiermee een directe koppeling 
met ons Huisartsen Informatie Systeem. 
Patiënten kunnen via MijnGezondheid.
net bij de praktijk zelf hun afspraak in 
de agenda inplannen, lab-uitslagen 
bekijken en teruglezen wat de dokter 
aan de patiënt tijdens de afspraak 
hee�  verteld. Uiteraard kunnen onze 
patiënten bij problemen in de avond-, 
nacht en weekenduren terecht bij de 
huisartsenpost.

Huisartsenpraktijk Westbroekerplas is 
open voor nieuwe inschrijvingen. 
www.westbroekerplas.nl



Hoewel we de watermeloen doorgaans onbewust tot de fruitsoorten 
rekenen, is dit eigenlijk onterecht. Een watermeloen behoort tot de familie 
der komkommers en is feitelijk een groente. Je ziet ze in deze tijd van het 
jaar weer volop in de winkels liggen. Ze zijn heerlijk fris en bevatten veel 
waardevolle sto�en. Zet dus gerust deze smakelijke dorstlesser op het menu!

Vocht
De naam watermeloen is tre�end gekozen, want deze groente bestaat 
voor maar liefst 92 procent uit water. Een gezond lichaam is een voldoende 
gehydrateerd lichaam. Als je niet voldoende vocht binnenkrijgt, kan dat allerlei 
gezondheidsklachten opleveren. Door het eten van watermeloen zorg je ervoor 
dat je het vochtgehalte in je lichaam aanvult.

Vitamine C
We hebben vitamine C in ons lichaam nodig om voldoende weerstand tegen 
ziekmakers te kunnen opbouwen. Deze vitamine C krijgen we voornamelijk binnen 
via onze voeding. In watermeloen is vitamine C rijkelijk aanwezig, dus het eten van 
watermeloen is goed voor het afweersysteem.

Bètacaroteen
Een andere waardevolle stof die zich in een watermeloen bevindt, is bètacaroteen. 
Deze antioxidant wordt ook wel provitamine A genoemd. Het is een stof die de 
cellen in ons lichaam bescherming biedt tegen zogenoemde vrije radicalen. Ook 
draagt het bij aan het herstel van de huidcellen die door de uv-straling van de 
zon beschadigd zijn. Bovendien kan ons lichaam uit bètacaroteen ook vitamine A 
maken en dat is goed voor onder meer het haar en de ogen.

Lycopeen
Wanneer iemand kampt met een te hoge bloeddruk, is het goed om lycopeen 
binnen te krijgen. Dit antioxidant draagt namelijk bij aan het verlagen van de 
bloeddruk. Daarnaast hee� het een ontstekingsremmende werking en vermindert 
het de kans op een afname van het gezichtsvermogen.

Watermeloen: 
een gezonde zomerse verfrissing

De legionellabacterie is onder normale omstandigheden niet gevaarlijk, maar 
kan voor iemand met een broze gezondheid tot ernstige problemen leiden. Deze 
bacterie bevindt zich in ons leidingwater en vermenigvuldigt zich bij temperatu-
ren boven de 25 graden in rap tempo. Dat gebeurt vooral wanneer het water enige 
tijd stilstaat. Als je de bacterie in je lichaam krijgt, kan dat leiden tot griepach-
tige verschijnselen of zelfs een longontsteking. We noemen dit dan een legionella-
ontsteking, maar de aandoening wordt ook vaak aangeduid als de veteranenziekte. 
Deze naam refereert aan het feit dat de ziekte in 1977 voor het eerst werd ontdekt 
bij een groep oud-strijders van de Amerikaanse strijdkrachten, die bij een reünie 
van het Amerikaanse legioen in hetzelfde hotel hadden overnacht.

Spoel de leidingen door
Wanneer je enkele weken niet thuis geweest bent, kan de legionellabacterie zich 
in groten getale in de waterleidingen bevinden. Het is daarom zaak om bij thuis-
komst de leidingen eerst goed door te spoelen. Doe dat gedurende een aantal minu-
ten, zodanig dat het water goed koud of juist goed heet is. Ook als je in huis kranen 
hebt die je niet zo vaak gebruikt, kun je er beter een gewoonte van maken om die 
elke week vijf minuten te laten lopen. Hetzelfde geldt voor tappunten in huis die niet 
gebruikt worden, zoals een aansluitpunt voor een wasmachine, waar geen apparaat 
op is aangesloten.

Ander watergebruik
We gebruiken water voor allerlei toepassingen, zoals ook het verzorgen van onze 
planten. Als je een plantenspuit in de vensterbank laat staan met het restant water 
er nog in, kan de legionellabacterie zich daarin ook vermenigvuldigen. Pas dan goed 
op en spoel de plantenspuit eerst goed door met schoon water. Ook in een tuinslang 
kan water achterblijven na het gebruik. Spoel dus ook een tuinslang eerst altijd goed 
door, voordat je die opnieuw gaat gebruiken. Zorg er daarbij voor dat het uiteinde 
van de slang op dat moment onder water is, zodat er geen druppeltjes in de lucht 
kunnen komen.

Zo voorkom je besmetting
met de legionellabacterie

Wijk aan Zeeërweg 101 | 1972 NN IJmuiden  
06 - 51502846 | info@arafysiotherapie.nl | www.arafysiotherapie.nl

Specialisaties:

Een persoonlijke benadering met 
een individueel behandelplan!

•	 Manuele therapie
•	 Schouderklachten
•	 Duizeligheid

•	 Nek- en rugklachten
•	 Knieklachten

•	 Sport gerelateerde 
klachten

ELKE VRIJDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR

Koel je huid af door natte doeken op de verbrande plekken te leggen of neem 
een frisse douche. Dep de huid voorzichtig en zachtjes droog. Smeer je huid in 
met een hydraterende crème, a�ersun met aloë vera of flamigel. Als je merkt 
dat je stevig verbrand bent, is het nodig om meerdere keren te smeren

Wat helpt tegen verbranding 
door de zon?

Vaak is er veel onbegrip voor stinkende transpiratie. Het wordt namelijk 
geassocieerd met een gebrek aan persoonlijke hygiëne. Dit kan het geval 
zijn wanneer zweet een reactie aangaat met bacteriën. Dit veroorzaakt de 
klassieke ‘zweetlucht’ en kan verholpen worden met een frisse douche.

Stinkende oksels oorzaak



BEWEGEN

Chiropractor Guy-Antoine Klooster van Avant-Garde 
Chiropractie op de Kinderhuissingel 6 E/F in 
Haarlem ontmoet regelmatig mensen die al jaren 
kampen met rugklachten, maar zich niet tijdig onder 
behandeling lieten stellen. “Vaak is de diagnose 
hernia nooit gesteld”, vertelt hij. “Zelfs als mensen 
een MRI-scan laten maken, kan het zijn dat een 
hernia niet aan het licht komt. Zo’n scan wordt in 
ons land alleen liggend gemaakt, maar dan staat er 
geen druk op de rug. 
In andere landen wordt daarom ook een staande scan 
gemaakt. Een hernia is bepaald geen kwaal voor 
mensen op lee�ijd. 
Juist tussen 25 en 35 jaar heb je er de grootste kans op. Dan bevindt zich veel vocht in de 
tussenwervels en is de kans groter dat dit vocht eruit komt. Mensen gaan door hun rug, 
maar na een paar dagen gaat het wel weer. 
Als tien jaar later de tussenwervels wat uitdrogen, gaat de uitstulping op de zenuwbaan 
drukken. 
Dan is het lastiger onder controle te krijgen. Een operatie is mogelijk, maar hardlopen of 
golfen zit er vaak niet meer in. Waren ze vijf of tien jaar eerder gekomen, dan was een 
operatie niet nodig geweest”, aldus Guy-Antoine Klooster. 

Meer informatie op: https://www.avantgardechiropractie.nl/

Haarlem - Last van lage rugpijn, die uitstraalt naar 
de benen? Wel pijn tijdens het knopen van de 
veters, maar niet tijdens het wandelen? Mogelijk is 
er dan sprake van een beginnende hernia. Vaak 
spreken mensen van spit of ischias, maar in feite 
zijn dat benamingen voor hetzelfde type aandoe-
ning, waarbij alleen de gradatie varieert. Blijf er niet 
mee doorlopen, want op latere lee
ijd is een goed 
herstel vaak niet meer mogelijk.

Blijf niet doorlopen
met rugpijn

Chiropractie. Een holistische kijk op het lichaam

Bij Avant-Garde Chiropractie kijken wij naar het hele 
lichaam als een geheel.

Vaak word er bij lichamelijke klachten enkel naar symptoom bestrijding gekeken en 
blijft de onderliggende oorzaak onbehandeld, dat is zonde en veroorzaakt vaak 
onnodig chronische/terugkomende klachten. Laat u lichamelijke klachten bekijken 
door een chiropractor of kom voor een preventieve check-up.

WIJ WERKEN IN DE PRAKTIJK MET VELE VERSCHILLENDE TECHNIEKEN, 
BIJ ELKE PATIENT WORD GEKEKEN WELKE SPECIFIEKE TECHNIEKEN 
VOOR HEM/HAAR WERKEN.

Chiropractie technieken:
De chiropractor past bepaalde chiropractische technieken toe en heeft als doel 
blokkades en storingen in het zenuwstelsel op te heffen en de beweeglijkheid te 
herstellen, zodat het zenuwstelsel weer in balans komt.

Weefsel technieken:
Onze chiropractoren zijn gespecialiseerde diverse weefsel technieken:
• Dry needling (spieren/pezen)
• Shockwave therapie (verkalking/chronische peesontsteking)
• Instrument Assisted Myofascial Release (bindweefsel)
• Kinesiotaping (posturale correctie/stabiliteit)
• Triggerpoint therapie/myofascial release

Functionele oefeningen:
Onze chiropractoren zijn gespecialiseerde in:
• Developmental Neuromuscular Stabilisation (DNS)
• Stabiliteit oefeningen
• Primitief refl ex integratie
• FMS/SFMA(Functional movement screening)

Kinderhuissingel 6E/F
2013 AS Haarlem
tel. 023-2052188
info@avantgardechiropractie.nl

Een greep uit de lichamelijke klachten die wij vaak behandelen, daarnaast 
zijn onze chiropractoren gespecialiseerde in top-sports/athleten, zwanger-
schapsklachten, baby’s en kinderen.

Hernia, Ischias, Spit, Uitstraling/tintelen in armen/benen, Houdingsklachten, Hoofdpijn, 
Migraine, Thoracic Outlet Syndroom, Slijmbeursontsteking, Peesirritatie/ontsteking, 
Frozen Schouder, Muisarm, Carpal Tunnel syndroom.

Klachten aan het bewegingsapparaat: Rugklachten , Nekklachten, Bekkenklach-
ten, Knieklachten, Schouderklachten, Pols / Elleboogklachten, Ribbenkastklachten.

Sportblesures: Tennis/golf elleboog, RSI, Impingements, Runnersknee,  
Meniscusblessure , Hielspoor / Peesplaatontsteking.  

Zwangerschapsklachten: Bekkeninstabiliteit, onderrug/bekkenpijn, schaambotpijn, 
hardebuik, heupklachten, hoofdpijn.

Babys: huilbabys, koliek, refl ux, voorkeurshouding, plageiocephalie, 
ontwikkelingsstoring.

Chiropractor Guy-Antoine Klooster. 
Foto: aangeleverd

Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is

Ben jij een 
zorgprofessional 
met liefde 
voor dieren?
Of heb jij een ander talent 
waarmee je een connectie 
maakt met onze cliënten?

Zorgbalans is voor Woonzorgcentrum Breezicht 
in IJmuiden op zoek naar:

Verzorgende IG (niveau 3)
en

Verpleegkundige (niveau 4)

Woonzorgcentrum Breezicht ligt in Oud-IJmuiden vlakbij de sluizen. 
Hier wonen 120 ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, 
allen met een vorm van dementie en bijkomende fysieke klachten. 
In Breezicht wonen zij in hun eigen appartement en bieden wij hen 
professionele zorg en begeleiding in een huiselijke, gastvrije sfeer. 
Daarnaast heeft Breezicht een afdeling voor revalidatie, respijt- en 
overbruggingszorg.

Ben jij die leuke gemotiveerde collega met een diploma Verzorgende
of Verpleegkundige op zak? En heb je talent voor de ouderenzorg? 
Wij komen graag met jou in contact!

Meer weten?
Kijk dan op werkenbijzorgbalans.nl en solliciteer direct!
Of bel voor meer informatie naar 023 - 8 918 363



UITERLIJK

Huiskamergevoel
Mammacare-specialiste Gina van Lengerique vertelt: ,,Veel vrouwen die voor het eerst bij 
ons binnenkomen zien tegen een eerste aanmeting op. Daarom willen we ze een ‘huiska-
mergevoel’ geven. We stellen de klant op haar gemak met een kopje ko�e of thee en een 
praatje. En als ze dan iets gevonden hee� wat helemaal bij haar past, gaat ze weer blij 
naar buiten. Dat is heerlijk om mee te maken!’’

Comfortabele protheses en bh’s
Vind je gewone protheses te zwaar? Dan is de nieuwe Qup van het Nederlandse merk 
Proud-Breast mogelijk iets voor jou. Die is niet gemaakt van siliconen, maar foam dat 
prima ventileert. De Qups zijn heel comfortabel en verkrijgbaar in verschillende maten, 
kleuren en prints. Naast de standaard Qup is er ook de ParelQup, die gevuld kan worden 
met pareltjes, zodat de Qup wat extra gewicht krijgt. Alle protheses passen in speciale 
protheselingerie, waar Lengerique een zeer uitgebreide en mooie collectie van hee�.

Mondkapjes en handschoenen
Debby van Lengerique: ,,In de afgelopen maanden hebben we uiteraard de nodige corona-
maatregelen moeten nemen maar dat ging goed. Je ontkomt er in dit vak namelijk niet 
aan om je klanten aan te raken, dus werken we met mondkapjes en handschoenen. 
Gelukkig hebben we een ruime winkel die we goed kunnen ventileren.’’

Lekker zwemmen
Mammacare-specialist Suzan van Lengerique: ,,Dat je met een borstprothese kunt 
zwemmen, weten veel vrouwen niet. Maar met een speciale zwemprothese kan dat prima. 
Zo’n prothese is gemaakt van wat stugger materiaal en is aan de binnenkant geribbeld, 
zodat het water gemakkelijk weg kan. We hebben ook mooie prothesebadkleding, met 
badpakken, bikini’s en tankini’s. Er is heel veel keus tegenwoordig. Vooral van het merk 
Anita hebben we een grote collectie. Modellen van dit merk hebben een perfecte 
pasvorm, en daarom werken we al meer dan 25 jaar met Anita. Maar ook Amoena, Basco 
en het nieuwe merk Megami hebben mooie en fijn zittende modellen.’’

Erkenning en vergoedingen
Lengerique is erkend door de Stichting Erkenningsregeling leveranciers Medische Hulp-
middelen (SEMH). Dit betekent dat je bij de zaak kunt rekenen op deskundig advies en 
producten die voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen. Lengerique hee� contracten 
met bijna alle zorgverzekeraars.

Lengerique is gevestigd aan de Hoofdstraat 154, 2071 EM in Santpoort-Noord. Telefoon 
023-5375822. Info@lengerique.nl/www.lengerique.nl. (Foto: aangeleverd)

Santpoort-Noord - Door een borstamputatie als gevolg van kanker kan je zelfvertrouwen 
flink aangetast worden. Misschien heb je moeite met het vinden van een mooi setje 
lingerie of zie je het helemaal niet zitten om je volgende zomer in badkleding te hullen. 
Toch is er voor iedere vrouw mooie en goed passende lingerie en badkleding te vinden; 
óók voor vrouwen met een borstprothese. Dat bewijst de speciaalzaak Lengerique op de 
Hoofdstraat in Santpoort-Noord.

Prachtig in protheselingerie

IJmuiden - Lotte Vermeer 
woont in IJmuiden en is 
gezondheidsweten-
schapper en zelfstandig 
werkend vegetarisch kok. 
Vorig jaar kwam ze door 
de coronamaatregelen 
zonder werk te zitten. 
Ze gebruikte die tijd om 
een eigen kookboek te 
schrijven met meer dan 
honderd vegetarische 
recepten. Door middel 
van crowdfunding 
probeert ze het geld voor 
de vormgeving, tekst-
redactie en drukwerk bij 
elkaar te krijgen. 

Goed en gezond eten is voor elk mens van vitaal belang. Het gaat daarbij niet 
alleen om de voedingssto�en die we moeten binnenkrijgen, want lekker eten 
zorgt daarnaast ook voor dagelijks levensgeluk. ,,Ik wil je graag laten ervaren dat 
dit kan met groenten, zonder veel moeite. Steeds meer mensen zijn zich ervan 
bewust dat groenten eten goed is voor hun lijf en beter voor de wereld.’’ Het kook-
boek van Lotte laat zien hoe je in een handomdraai de lekkerste vegetarische 
maaltijden klaarmaakt. Lotte: ,,Ik vind het leuk om mijn kennis te delen en Velse-
naren te inspireren om vaker met groenten te koken.’’ In haar dagelijkse werk 
kookt ze vaak voor groepen mensen. Een veel gehoorde reactie van mensen is dat 
ze vlees en vis vaker zouden laten staan, wanneer ze steeds zo lekker zouden 
kunnen eten als de maaltijden die door Lotte zijn bereid.

Intussen is ongeveer zestig procent van het benodigde bedrag voor het uitgeven 
van het boek al bijeengebracht. Via www.voordekunst.nl (zoek op Lotte Vermeer) 
kunnen belangstellenden zelf ook een bedrag doneren. Als tegenprestatie krijgt 
de donateur - afhankelijk van de hoogte van het gedoneerde bedrag - bijvoor-
beeld een gesigneerd exemplaar van het kookboek, een masterclass vegetarisch 
koken of zelfs een compleet diner voor acht personen. Het is de bedoeling dat het 
bijna driehonderd pagina’s tellende kookboek na de zomervakantie verschijnt. 
Kijk op www.forgreens.co voor meer informatie.

Lotte Vermeer stelt eigen  
vegetarisch kookboek samen

Lotte vindt het leuk om haar kennis te delen en Velsenaren te 
inspireren om vaker met groenten te koken. Foto: aangeleverd



BEAUTY & AFSLANKSTUDIO VELSERBROEK
Klompenmakerstraat 7, 1991 JJ Velserbroek Tel. 023-5490556

WWW.AFSLANKSTUDIOVELSERBROEK.NL

10 KILO KWIJT IN 4 WEKEN TIJD!!

BEAUTY & AFSLANKSTUDIO VELSERBROEK

Vriendinnenworkshop:Wil je op een gezellige, ontspannen manier leren welke make-up bij je past? De mooiste versie van jezelf! Met de minerale make-up van Mintenz. €29,95 p.p. (incl. hapje en drankje)

10 KILO KWIJT IN 4 WEKEN TIJD!!10 KILO KWIJT IN 4 WEKEN TIJD!!
Bekroond 

met goud! 

Erkend door 

internist!

Nieuw!!
10 jaar jonger zonder operatie!!

Gezicht bevriezen!!
Weg met uw rimpels, 
wallen en onderkin!!

Dé oplossing voor een 
gladde, jonge huid

Hengel nu uw eigen korting en 
maak extra kans op mooie prijzen!!

Vet bevriezen=vet verliezen
voor mannen en vrouwen

Summertime festival!! Vrijdag en dinsdag!! 
Demonstraties * Hapje en een drankje

De gehele week afslankadviesdagen met

Spectaculaire aanbiedingen!
Gratis intakegesprek t.w.v. 29,95

Vet bevriezen=vet verliezenVet bevriezen=vet verliezen
Afslanken doe 

je niet in je 
Vet bevriezen=vet verliezenVet bevriezen=vet verliezenVet bevriezen=vet verliezenVet bevriezen=vet verliezen

tje



MEDISCH

De Sterkste Schakel Verkiezing, bedoeld voor ondernemingen in de regio Kennemerland, 
wordt dit jaar voor de achttiende de keer gehouden en hee�  inmiddels de nodige waarde-
ring van ondernemers gekregen. Dat komt vooral omdat de deelnemende ondernemingen 
worden voorgedragen door klanten, collega-ondernemers en/of bestuurders uit de regio. 
Juist daarom is eigenaar Fred van der Linde bijzonder trots op de nominatie. Het is een 
teken van erkenning, zeker in een tijd waarin het in stand houden en uitbouwen van zake-
lijke relaties meer tijd en energie vergt dan voorheen.

Al jaren vertrouwen de inwoners van IJmuiden en omstreken voor een goed kunstgebit op 
de kennis en ervaring van Fred van der Linde en zijn team. Een kunstgebit dat prachtig 
oogt en vooral ook comfortabel draagt, is immers een waar kunstwerk en vereist het 
nodige vakmanschap. Ook voor reparatie en aanpassing van kunstgebitten en voor het 
maken van implantaten kan men er terecht. Uiteraard wordt gewerkt met de nieuwste 
technieken en materialen voor het beste eindresultaat. Kijk op www.kunstgebitservice.
info voor uitgebreide informatie over de praktijk.

De Sterkste Schakel Verkiezing sterkt zich uit over de sectoren Detailhandel Food en Non-
food, Automotive, Bouw, Installatie & Techniek, Dienstverlening, Toerisme, Horeca, Recre-
atie & Groothandel en Internationaal Zakendoen. Uit alle voordrachten wordt de winnaar 
per sector (fi nalisten) geselecteerd. De sectorwinnaars en de uiteindelijke overall-winnaar 
worden gekozen door een deskundige jury, bestaande uit oud winnaars van vorige edities. 
De fi nale is komend najaar, kijk op www.sterksteschakel.nl voor meer informatie.

IJmuiden - Tandprothetische Praktijk F. W. van der Linde aan de Planetenweg 52 is 
onlangs genomineerd voor de Sterkste Schakel Verkiezing Kennemerland, de regionale 
verkiezing voor ondernemingen die uitblinken op het gebied van service en klantgericht-
heid. De verkiezing wordt jaarlijks georganiseerd door de Sterkste Schakel Kring in 
samenwerking met het zakenmagazine Rijnstreek Business.

Tandprothetische Praktijk F. W. van der Linde genomineerd 
voor Sterkste Schakel Verkiezing Kennemerland 2021

Voor een optimaal kunstgebit

Neem gerust contact met ons op 
voor vrijblijvende informatie!

Tandprothetische Praktijk Fred W. van der Linde

Planetenweg 52, IJmuiden 
0255-520035 

www.kunstgebitservice.info

Waarvoor kunt u bij de tandprothetische Praktijk Fred van der Linde terecht?

• advies/informatie
• beoordeling van de huidige prothese en mondholte 
• reparatie en aanpassing van het kunstgebit

• vernieuwing van een kunstgebit
• een gedeeltelijk kunstgebit, plaatje
• een kunstgebit op implantaten, klikgebit
• nazorg

OPENINGSTIJDEN:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 17.00 uur. Vrijdag 08.00 - 15.00 uur

Weekenddienst vanaf 15.00 uur. 
Vrijdagmiddag tot zondagavond bereikbaar via tel.nr. 0617776777

In de Praktijk wordt 
uiteraard volgens 
Coronaprotocol gewerkt!!

In de Praktijk wordt 
uiteraard volgens 
Coronaprotocol 

Al vijfendertig jaar ervaring in het aanmeten en 
vervaardigen van een kunstgebit op maat.

Vergeet dus niet uw liezen, knieholtes, oksels, bilspleet, de randen van uw 
ondergoed, achter de oren en rond de haargrens in de nek. 

Tips om teken op het lichaam te vinden
• Een teek is erg klein, slechts 1 tot 3 millimeter. Teken zijn makkelijk over 

het hoofd te zien. Als een teek u net hee�  gebeten, lijkt het of er een zwart 
puntje op uw huid zit. Door het opzuigen van bloed zwellen teken na een 
paar dagen op tot een bruin of grijs bolletje ter grootte van een erwt.

• Gebruik zo nodig een vergrootglas en een spiegel voor plekken die u zelf 
moeilijk kunt zien, of vraag iemand anders om u op teken te controleren.

• Controleer ook uw kleding. Haal teken weg die op uw kleding zitten. Zitten 
ze vast, was uw kleding minimaal 30 minuten op 60 graden of stop het in de 
wasdroger.

Meestvoorkomende bijtplaatsen door teken:

Teken kunnen overal 
op het lichaam bijten

Bron:RIVM

Volwassenen
Benen (55%)
Romp (borst, buik, rug, schouders 
en oksels) (22%)
Armen (11%) 
Schaamstreek (9%) 
Hoofd en nek (3%) 

Kinderen
Hoofd en nek (32%)
Romp (borst, buik, rug, schouders 
en oksels) (27%)
Benen (25%)
Armen (10%) 








