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IJmuiden - Op zaterdag 10 juli is er 
voor het eerst weer een ko�erbak-
markt op Plein 1945. Dus heeft u nog 
plannen om uw kelder of zolder op 
te ruimen? Dan heeft u nu de kans 
om uw overtollige bruikbare spullen 
te verkopen.
De markt is van 8.00 tot 16.00 uur. 

Aanmelden hoeft niet, u kunt zo 
komen. Mocht u toch nog vragen 
hebben dan kunt u contact opnemen 
met de volgende telefoonnummers: 
0255-533233 of 06-10475023.
Als u het niet redt om te ruimen voor 
deze datum is er een nieuwe kans op 
24 juli, 14 augustus en 4 september.

Kofferbakmarkt op Plein 1945

Driehuis - De jaarlijkse diploma-
uitreiking van het Ichthus Lyceum 
vond net als vorig jaar, niet op een 
podium in een grote zaal met veel 
publiek plaats. De school maakte er 
weer een ludieke drive-thru van. De 
geslaagden reden met hun familie in 
een auto langs een route op het 
terrein van de school. 
De �le van wachtende auto’s stond 
maandag tot op de Van den Vondel-
laan. Cabrio’s, militaire voertuigen en 

andere historische voertuigen 
sierden met ballonnen en vlaggen de 
�le. 
De voertuigen reden door een 
gordijn van katoenen repen heen en 
kwamen daarna langs diverse bijzon-
dere taferelen. Men werd toege-
zongen, toegesproken en kreeg 
lekkere drankjes en popcorn aange-
reikt door feestelijk verklede 
docenten. Met uiteindelijk het felbe-
geerde diploma als beloning. 

Ook voor de niet-examenkandidaten 
zit het schooljaar er zo goed als op. 
En de basisscholieren mogen vrijdag 
hun school voor zes weken gedag 
zeggen. Een einde van weer een heel 
raar jaar. Nu maar hopen dat na een 
heerlijke zomervakantie het nieuwe 
schooljaar weer wat normaler gaat 
verlopen.
Elders in deze editie de lijst met 
geslaagden (die daar toestemming 
voor gaven) op het Ichthus Lyceum.

Ichthus Lyceum reikt diploma’s 
weer op ludieke wijze uit

IJmuiden - Op 3 juli tijdens de 
Nederlands Kampioenschappen 
Werkhonden heeft Aikido voor de 
3de keer op rij de titel Nederlands 
Kampioen in ontvangst mogen 
nemen.

Het kampioenschap stond al sinds 
vorig jaar in de agenda’s van de in 
IJmuiden wonende Manon en Sico 
Goedhart. Net als bij zoveel evene-
menten werden ook binnen de 
hondensport veel wedstrijden 
afgelast. 
Zo zagen ze hun deelname aan de 
Wereldkampioenschappen  in Frank-
rijk en Griekenland in het water 
vallen als gevolg van de beperkingen 
door corona.

Drie keer op rij
Aikido had toen hij nog geen 3jaar 
oud was de titel van het kampioen-
schap al op zijn naam weten te 
zetten en tot nu is er nog geen 

combinatie geweest die die titel van 
hem heeft kunnen afnemen. Drie 
keer op rij is uniek, nog niet eerder 
voorgekomen in de geschiedenis van 
de IGP-sport. 

Drie onderdelen
Bij deze sport worden punten 
verdiend op drie onderdelen. Het 
onderdeel speuren waarbij een hond 
een spoor moet kunnen volgen en 
de daarop achtergelaten voorwerpen 
moet terugvinden. Het onderdeel 
gehoorzaamheid waarbij hond en 
baas een stukje dressuur met 
verplichte oefeningen moeten tonen 
waarbij een hoogtesprong van 1 
meter en een klimwand als obstakels 
genomen moeten worden door de 
hond. En het spectaculaire onderdeel 
‘boeven vangen’, oftewel het zoge-
naamde pakwerk. Hierbij moet de 
hond laten zien dat hij een vluch-
tende of aanvallende boef kan 
verhinderen door hard in een jute 

mouw te bijten om de ‘boef staande 
te houden’.
Het weekend was dubbel spannend 
voor het tweetal. Ze hadden zich 
allebei weten te kwali�ceren voor dit 
kampioenschap met hun Mechelse 
herders Bløf en Aikido. Bløf werd 
zesde en kwali�ceerde zich daarmee 
als reservedeelnemer in het TeamNL 
voor het WK.

Helaas afgelast
Maar helaas zijn de Wereld Kampi-
oenschappen die komende 
september in Nederland gehouden 
zouden worden weer afgelast door 
de onzekerheden die corona met 
zich meebrengt. Heel jammer dus 
want zowel Sico als Manon hadden 
zich gekwali�ceerd en hadden deel 
kunnen nemen in TeamNL.

Meer informatie? 
Neem eens een kijkje op de website: 
www.teamstormvogels.nl.

Mechelse herder Aikido opnieuw 
Nederlands Kampioen Werkhonden

Aikido en Bløf met hun trotse baasjes. Foto: aangeleverd

Toch een leuke diploma-uitreiking op het Ichthus Lyceum. Foto: Arita Immerzeel
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Z omerprogramma voor 
jeugd
Jongeren in Velsen kunnen zich van 12 juli 
t/m 22 augustus inschrijven voor zomerse 
activiteiten! In het programma staan activi-
teiten zoals  voetballen, kickboksen, moun-
tainbiken  en zelfs een kookworkshop. Alle 
activiteiten zijn te vinden op: velsen.nl/zo-
merpret. 

Wethouder jeugd Sebastian Dinjens: ‘De 
coronacrisis heeft een enorme impact op 
jongeren. De scholen gingen fysiek dicht, 
sportfaciliteiten werden gesloten en evene-
menten werden afgelast. Voor sommige jon-
geren zullen ook de vakantieplannen gewij-
zigd zijn of misschien niet  doorgaan.  Om er 
toch een mooie zomer van te maken in eigen 
woonplaats, hebben we daarom een zomer-
programma opgesteld voor jongeren. Zo is er 
elke dag wel iets te doen!’

Activiteiten
Het programma bevat activiteiten voor jeugd 
van 4 tot en met 23 jaar. Bijna elke dag van de 
vakantie is er een activiteit op het gebied van 
sport, spel, theater of muziek. Houd de web-
site in de gaten, want elke week worden er 
weer nieuwe activiteiten toegevoegd. Meld je 
snel aan via velsen.nl/zomerpret. 

Het programma is tot stand gekomen 
door een samenwerking met onder ande-
re  Stichting Welzijn Velsen, het Sportloket 
en SportSupport. 

Op dinsdag 29 juni  is het Pollution Art Fes-
tival van start gegaan met het onthullen van 
drie nieuwe kunstwerken, gemaakt van afval. 
In totaal doen er zeven kunstwerken uit de ge-
meente Velsen, Beverwijk en Heemskerk mee 
dit jaar. Gemeenten vragen door middel van 
het plaatsen van deze kunstwerken aandacht 
voor het wereldwijde afvalprobleem.

Pollution Art Festival is een initiatief van de 
gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen. 

Op een unieke manier vragen zij samen aan-
dacht voor een maatschappelijk probleem: 
de wereldwijde vervuiling zoals de grote hoe-
veelheid plastic in de oceaan, smog in China, 
grote afvalbergen en olierampen. Door met 
afval en rauwe producten kunst te maken 
en deze kunstwerken te plaatsen op en rond 
het strand, duinen en haven in Heemskerk, 
IJmuiden en Wijk aan Zee willen de gemeen-
ten de bewustwording rond het afvalprobleem 
vergroten.

Kunstwerken van afval 
Dit jaar zijn maar liefst zeven kunstwerken 
onderdeel van het Pollution Art Festival. Vier 
kunstwerken deden vorig jaar al mee. Er zijn 
drie nieuwe kunstwerken toegevoegd aan de 
collectie waarbij regionale kunstenaars ie-
der vanuit een eigen invalshoek kunstwerken 
hebben gemaakt van afval. 

Fietsroute
De kunstwerken van het Pollution Art Festi-
val zijn met elkaar verbonden door middel van 
een fi etsroute. In ongeveer 1,5 uur fi ets u in to-
taal langs zeven kunstwerken. De fi etsroute is 
gekoppeld aan fi etsknooppunten en te vinden 
op www.velsen.nl/pollution-art-festival 

Pollution Art Festival  Groot onderhoud A9 
Rijkswaterstaat voert in de zomer groot 
onderhoud uit aan de A9 bij Haarlem, 
tussen Velsen en knooppunt Raasdorp. 
Het asfalt wordt vernieuwd en de vang-
rails en bermen hersteld, zodat de weg 
weer jarenlang mee kan. Van vrijdag 
9 juli 21.00 uur tot woensdag 25 augustus 
05.00 uur zijn daarom in beide richtin-
gen minder rijstroken open voor verkeer. 
Bovendien zijn er geregeld diverse op- en 
afritten afgesloten. De extra reistijd kan 
oplopen tot meer dan 30 minuten.

Nachtafsluiting knooppunt Velsen
In de nachten van 23 tot 25 augustus 
werkt Boskalis aan knooppunt Velsen. 
De A9 richting Alkmaar is daar dan afge-
sloten. Verkeer in die richting kan rijden 
via de A22 en de Velsertunnel.

Reisadvies
Rijkswaterstaat adviseert weggebrui-
kers hun reis goed voor te bereiden met 
behulp van www.rws.nl/werkzaamhe-
den en de gele borden te volgen die de 
omleidingsroutes aangeven.

Gratis zwemmen voor 
kinderen van minimagezinnen
Zwemmen moet voor iedereen mogelijk zijn. Ook 
voor kinderen die opgroeien in een gezin dat iets 
minder te besteden heeft. Heeft u kinderen tussen 
de 10 en 18 jaar en heeft u een laag inkomen? Uw 
kind komt in aanmerking voor een gratis 10-ba-
denkaart als uw inkomen onder de 110% van de bij-
standsnorm zit.

Wilt u een aanvraag doen? Meer informatie over 
deze regeling vindt u op www.velsen.nl/produc-
ten/voorzieningen-voor-kinderen-10-badenkaart-
zwembad 

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

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

    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 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-
undelibus et esequiant abo. At faccabo.In-
imillacit modistentis ipsus sinis et, sime 
experro te videbis dolorem delestotam si-
num assente niae si dita cum laboriaest a 
plitinum doloraesto ipsament facepedion 
cor aut laccab im et o�catur sit optatem 
et vendi dolorunt quame nonsequiam esto 
molut mo excepta temquia vollaut et que 
nossin cum sitia volestrum

ZETELVERDELING
Er zijn 33 raadsleden in Velsen. 
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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  

Volgende stap in ontwikkeling Missiehuis

Vorige week is de anterieure overeenkomst het Missiehuis 
ondertekend. Hierin staan de afspraken tussen de gemeente 
en de ontwikkelaar. Wethouder ruimtelijke ontwikkeling Se-
bastian Dinjens nam de getekende overeenkomst in ontvangst 
van Francine Zijlstra en Dimitry Melchiors van ontwikkelaar 
Missiehuis Driehuis B.V. “We zijn hiermee weer een stap dich-
terbij de herontwikkeling van dit prachtige stukje Driehuis’, 
aldus wethouder Dinjens. Het oude monumentale Missiehuis 
blijft behouden. De wens is om hier sociale huurapparte-
menten te realiseren. In totaal komen er rond de 80 woningen 
op het Missiehuisterrein, waarvan 30% sociale huurwoningen. 
“Met deze woningen leveren we opnieuw een bijdrage aan de 
woningbouwopgave in Velsen.”

Steunmaatregelen verlengd
Bent u ondernemer en heeft u nog geen of weinig inkomen door de coronacrisis? Vanwege 
de coronacrisis heeft de overheid het pakket met steunmaatregelen verlengd tot en met 30 
september.  Deze verlenging van de Tozo kunt u nu aanvragen via www.velsen.nl/tijdelijke-
overbruggingsregeling-zelfstandig-ondernemers-tozo. 

Ook is er de TONK voor mensen die hun woonkosten niet meer kunnen betalen, nadat hun 
inkomen door de coronacrisis minder is geworden. Deze regeling is ook verlengd. Meer infor-
matie hierover leeft u op www.velsen.nl/tonk-uitkering

Foto Reinder Weidijk



Aanvragen omgevingsvergunning

IJmuiden
• T rompstraat 32, plaatsen dakopbouw 

(28/06/2021) 78481-2021
• Lagersstraat ong. (kavel 10), bouwen 

woning (29/06/2021) 78655-2021
Kennemermeer 27, tijdelijk plaatsen 
3 recreatie-eenheden (30-06-2021) 
79596-2021

• Kortenaerstraat 59, plaatsen dak-
opbouw (01/07/2021) 80225-
2021  

Santpoort-Zuid
• Willem de Zwijgerlaan 50, bouwen  

aanbouw met kelder (02/07/2021) 
81282-2021

Santpoort-Noord
• J.T. Cremerlaan 79, bouwen aanbouw 

(zijkant en achterzijde) (29/06/2021) 
78974-2021 

• Sabastraat 4, plaatsen dakopbouw 
(02/07/2021) 80910-2021  

• Sabastraat 13, plaatsen dakopbouw 
(02/07/2021) 80928-2021

Driehuis
• Driehuizerkerkweg 123, wijzigen ge-

bruik missiehuis naar 45 appartemen-
ten, bouwen 35 woningen (01/07/2021) 
79891-2021

Velserbroek
• Schoener 73, bouwen garage (wijzi-

ging op eerder verleende vergunning) 
(02/07/2021) 81261-2021

Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
• Dokweg 38, legaliseren overhead-

deur en vloeren (intern) (29/06/2021) 
38097-2021

Santpoort-Noord
• Biezenweg 70, plaatsen toegangspoort 

(29/06/2021) 42637-2021  
• Molenveltlaan 34, bouwen aanbouwen, 

veranderen kap en plaatsen dakkapel-
len (voor- en achterzijde) (01/07/2021) 

54214-2021
Velserbroek
• Westlaan 41, legaliseren tijde-

lijk (10 jaar) voor horeca en opslag 
(29/06/2021) 54207-2021

Ingetrokken aanvragen omge-
vingsvergunning
Santpoort-Zuid
• Charlotte de Bourbonlaan 21, kappen 2 

bomen (01/07/2021) 70124-2021
• Velserenderlaan 2, gebruik terrein voor 

overnachten (10 weekenden per jaar) 
(01/07/2021) 57467-2021

Santpoort-Noord
• nabij Hoofdstraat 234, tijdelijk (7 juli 

t/m 30 juli 2021) plaatsen poff ertjessa-
lon (29/06/2021) 66834-2021

Driehuis
• P.C.Hooftlaan 51, plaatsen dakkapel 

(achterzijde) (29/06/2021) 76929-
2021

Buiten behandeling gestelde aan-
vraag omgevingsvergunning
IJmuiden
• Deutzstraat ong. (tegenover 1-5), bou-

wen 38 bedrijfsunits (29/06/2021) 
22261-2021

Ingediende aanvraag onthe�  ng 
werkzaamheden buiten reguliere 
werktijden APV artikel 4:4
IJmuiden
• Zandvoortstraat 112 en 48, vlinde-

ren van vloeren tussen 9 juli 2021 
18:00 uur en 10 juli 2021 09:00 uur 
(29/06/2021) 80313-2021

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure 
IJmuiden
• tegenover Fultonstraat 19, kappen 

boom (29/06/2021) 73668-2021
• Uranusstraat 19, plaatsen dakopbouw 

(01/07/2021) 59076-2021

• Verbrande Vlak 2, plaatsen dakkapel 
(voorzijde) (01/07/2021) 67499-2021

Velsen-Zuid
• vlak bij pad en brug naar van Tuyllweg, 

kappen boom (29/06/2021) 73656-
2021

Velsen-Noord
• Starrebosstraat 5, plaatsen dakka-

pel, vergroten dakkapel (voorzijde) 
(01/07/2021) 57756-2021

Santpoort-Zuid
• Litslaan 14, plaatsen dakkapel (voor-

zijde) (29/06/2021) 54267-2021
• Harddraverslaan 19, plaatsen dakkapel 

(achterzijde) (01/07/2021) 58257-2021
Santpoort-Noord
• Molenveltlaan 29, plaatsen 2 dakkapel-

len (voor- en achterzijde) (01/07/2021) 
49628-2021

Driehuis
• nabij van Maerlantlaan (langs hek tus-

sen school en Nieuw Velserduin), kap-
pen 2 bomen (29/06/2021) 73666-2021

• Driehuizerkerkweg 79, vergroten van 
de 2e verdieping en dakterras aan de 
voorzijde (01/07/2021) 64863-2021

Geweigerde omgevingsvergunning
IJmuiden
• Kanaalstraat 31A, legaliseren  splitsen 

bovenwoning (29/06/2021) 53554-
2021

• 
Buiten behandeling gestelde aan-
vraag omgevingsvergunning 
IJmuiden
•  Deutzstraat ong. (tegenover 1-5), bou-

wen 38 bedrijfsunits (29/06/2021)  
22261-2021

Verleende onthe�  ng voor werk-
zaamheden buiten reguliere werk-
tijden  APV artikel 4:4 
IJmuiden
• Zandvoortstraat 112 en 48, vlinderen 

vloeren tussen 9 juli 2021 18:00 uur en 
10 juli 2021 09:00 uur (05/07/2021) 
80313-2021

Verleende standplaatsvergunnin-
gen APV artikel 5:15 
Velsen-Noord 
• Verkoop kipproducten, tijdelijk (5 jaar) 

op vrijdag en zondag vanaf 1 juli 2021, 
locatie: Wijkerstraatweg t.h.v. nr. 167B 
(01/07/2021 ) 64242-2021

Santpoort-Noord
•  Verkoop kipproducten, tijdelijk ((5 

jaar) op maandag, dinsdag, woens-
dag, donderdag en zaterdag vanaf 1 
juli 2021, locatie: Hagelingerweg, 
hoek Burgemeester Weertsplantsoen 
(01/07/2021) 64240-2021

Overige bekendmakingen
• Organisatiebesluit Gemeente Vel-

sen 2021

• Woningbouw aan de Platbodem in 
Velserbroek

• 4 Parkeerplaatsen aan te wijzen ten 
behoeve van het opladen van elek-
trische voertuigen. De 4 parkeer-
plaatsen zijn gelijk verdeeld over 
1 locatie: de parkeervakken aan de 
zuidzijde van de rijbaan van de af-
slag vanaf de Minister van Houten-
laan naar de entree naar het BUKO 
Stadion te Velsen Zuid.

Een papieren versie van de bekend-
makingen ligt bij: Gemeentehuis Vel-
sen, Dorpshuis Het Terras, Buurt-
centrum De Dwarsligger, Buurthuis 
De Brulboei, Wijkcentrum De Stek, 
Wijkcentrum De Hofstede, Bibliotheek 
IJmuiden, Bibliotheek Velserbroek, 
uitleenpunt Huis ter Hagen en uit-
leenpunt de Moerberg.

Bekendmakingen
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De VoorleesExpress
De VoorleesExpress Velsen, uitgevoerd 
door Bibliotheek Velsen, leest voor aan 
kinderen met een taalachterstand. 
Een vrijwilliger doet dit 20 weken lang 
bij een gezin thuis of wanneer dit niet 

mogelijk is, digitaal. 
Het doel van de VoorleesExpress 
Velsen is om leesplezier en de woor-
denschat bij kinderen te vergroten en 
ouders bewust te maken van het nut 
van (voor)lezen. 

Bibliotheekadviseur Nadine van 
Oostende kijkt erg uit naar de donaties 
voor de VoorleesExpress: ,,Ik ga ze 
uitdelen aan onze voorlezers. Zij geven 
het boek dan cadeau aan de kinderen 
uit hun voorlees-gezin.’’ Wil je ook 
voorleesvrijwilliger worden? Mail dan 
naar jwinkel@bibliotheekvelsen.nl of 
lees meer op www.bibliotheekvelsen.
nl. 

Max en de Maximonsters
De avond dat Max zonder eten naar 
bed wordt gestuurd, groeit er een bos 
in zijn kamer. De zee komt aanrollen en 
Max gaat op weg naar het eiland waar 
de Maximonsters wonen. Hij is niet 
bang, hij temt de Maximonsters door 
diep in hun gele ogen te kijken. De 
Maximonsters maken hem koning en 
er wordt een wild feest gevierd. Maar 
toch voelt Max zich wat eenzaam...

Missie van de campagne
De campagne Geef een (prenten)boek 
cadeau heeft als missie om alle 
kinderen in Nederland en Vlaanderen 
te laten opgroeien tussen de mooiste 
boeken. Wat zou het mooi zijn als ieder 
kind een eigen verzameling met de 
mooiste kinderboeken in zijn kamer 
heeft staan – met als resultaat dat 
boeken een vaste plaats krijgen in zijn 
of haar leven. 
Om die boekenkast te vullen, 
bundelen boekhandels en diverse 
partners ieder jaar hun krachten om in 
het voorjaar een jeugdboek en een 
prentenboek beschikbaar te stellen 
voor een klein bedrag.

Geef een prentenboek cadeau!
Velsen - De jaarlijkse campagne Geef een prentenboek cadeau is weer 
van start gegaan! Tijdens deze campagne koop je het beroemde prenten-
boek Max en de Maximonsters bij The Readshop in IJmuiden voor maar € 
2,50! Vind je dat elk kind thuis mooie boeken zou moeten hebben? 
Helaas is dat niet voor ieder kind het geval. Maar wanneer je er nog één 
afrekent kun je deze doneren aan de kinderen van de VoorleesExpress 
Velsen.

De campagne Geef een (prenten)boek cadeau heeft als missie om alle kinderen in 
Nederland en Vlaanderen te laten opgroeien tussen de mooiste boeken. 
Foto: aangeleverd

Bloemendaal - Die lade met wat 
oude sieraden en goud, is dat nog 
wat waard? Waar zijn de munten van 
pa eigenlijk gebleven? Moesten die 
biljetten niet ingeleverd worden bij 
de bank? En zijn die ansichtkaarten 
bestemd voor het oud papier, of... 
Herkenbaar? 
U bent niet de enige met vragen over 
een verzameling munten, papiergeld, 
oude ansichtkaarten, gouden 
sieraden of oud zilver. Vaak gekregen 
van familie, vrienden of zelf verza-
meld. Het ligt er al jaren maar wat is 

het eigenlijk waard?
Om die vraag te beantwoorden, 
houdt Heritage Auctions Europe in 
Bloemendaal een gratis taxatiedag 
op dinsdag 13 juli. Wie deze dag zijn 
of haar verzameling deskundig wil 
laten beoordelen, kan zonder 
afspraak tussen 11.00 en 15.00 uur 
terecht in ‘Vanouds het Dorpshuys’, 
Donkerelaan 20, Bloemendaal. 
Kom langs en wie weet blijkt u de 
eigenaar te zijn van een kostbaar 
stuk! Voor meer inlichtingen: 
030-6063944.

Gratis taxatiedag in 
Bloemendaal op 13 juli

Wie weet blijt u de eigenaar te zijn van een kostbaar stuk. Foto: aangeleverd

Aalsmeer

Uithoorn Mijdrecht
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Door Ingeborg Baumann

Veiligheid 
Het Safe Side Festival. Waarom het zo 
heet is al een mooi verhaal en heeft 
te maken met de veiligheid waar 
ieder mens, ook die met een migratie 
achtergrond, recht op heeft. In wat 
voor vorm dan ook, want veiligheid 
is een complex begrip. Dat laat beel-
dend kunstenaar Salma Jabli de 
lokale pers middels een ‘vragenket-
ting’ ondervinden. Veiligheid heeft 
ook te maken met verbintenis en 
schijnveiligheid is een kwalijke zaak. 
Forteiland staat symbool voor veilig-
heid maar er is altijd die spanning en 
die tegenstelling binnen de 
betonnen bunkers. Buiten dat is het 
natuurlijk gewoon een waanzinnig 
indrukwekkende locatie waar de 
muren spreken en soms huilen, de 
gangen �uisteren en het uitzicht en 
de directe omgeving zowel voor 
kippenvel als een warm gevoel 
zorgen. Helaas zou Forteiland dit jaar 
nog steeds te problematisch zijn als 
locatie voor een dergelijk festival.

Thema’s
Maar liefhebbers van beeldende 
kunst, dans, muziek, poëzie en 
theater kunnen vanaf 1 juli iets heel 
bijzonders gaan beleven. Beeldend 
kunstenaar en initiatiefnemer Salwa 
Jabli ontwikkelde vijf wandelingen 
door de meest markante delen van 
Velsen. Die wandelingen hebben een 

kleur en die kleur staat voor een 
thema. De levensthema’s rouw, 
heimwee, familie, gebed en veilig-
heid. Onderweg zal de wandelaar de 
meest speciale ontmoetingen 
beleven. Een creatief alternatief en 
een mooie aanloop naar het grote 
SAFE SIDE Festival op Forteiland van 
2022. 

Schoonheid
De vijf wandelingen geven een 
dwarsdoorsnee van Velsen weer. De 
duinen, buitenplaatsen en prachtige 
parken maar ook de rauwe plekken 
van de haven en industrie. 
Onderweg kom je gemarkeerde 
locaties tegen en via het scannen 
van de QR code is kunst te bekijken 
of beluisteren via je persoonlijke 
code. Het klinkt ingewikkelder dan 
het is trouwens en je hebt de vrijheid 
om te gaan wanneer je maar wilt. 
Ook maakt het niet uit waar je de 
route start. Je kunt de wandeling in 
delen lopen en zelfs meerdere keren 
om de beleving nog eens te onder-
gaan. De kunstuitingen- en frag-
menten zijn dus visueel op locatie. 
En dat is een heel speciale beleving. 
Tijdens de perspresentatie zagen we 
Daniel Robert Silva van het Nationaal 
Ballet dansen op het helikopterplat-
form en binnen de muren van Fortei-
land. Ongeloo�ijk om te zien hoe 
kunst en omgeving elkaar dan 
versterken. Tijdens zo’n wandeling 
zou het kunnen dat je deze virtuoze 

danser tegenkomt halverwege de 
pier. De makers van de wandelingen 
hebben echt gelet welk component 
en welke kunstvorm past bij een 
locatie en dat werkt heel verrassend. 
De thema’s zijn als het leven zelf, de 
reis die je al wandelend maakt voegt 
zich aaneen tot een ketting van 
ontmoetingen. 

Festival 
Dus in plaats van het Safe Side 
festival op Forteiland en om ons vast 
voor te bereiden en te laten 
verheugen op 2022, deze unieke 
wandelingen vol kennismakingen, 
schoonheid, rauwheid, belevenissen 
en het samenkomen van kunst en 
omgeving. Wandelen zijn we massaal 
gaan waarderen de laatste tijd. Kunst 
en cultuur hebben we gemist. 
Handig met virtuele belevenissen en 
ontmoetingen zijn we ook 
geworden. Dit alles komt samen in 

de Safe Side Route. Of zoals Salma 
Jabli zegt: ,,We hebben verschillende 
makers en disciplines gecombineerd 
en laten die zowel binnen als buiten 
zien. Je ontmoet onderweg ideeën 
en meningen over het thema van je 
wandeling. Hierdoor ontdek je ook 
hoe je zelf in het leven staat. De 
kunst heeft een bijzondere wissel-
werking met de locatie. En het lot 
bepaalt welk thema je pad wordt. 
Net als in het echte leven.’’ Een heel 
bijzondere manier ook om Velsen 
-nog- beter te leren kennen of 
bezoekers meteen met hun neus in 
de boter te laten vallen door deze 
beleving te combineren met de 
bijzondere locaties. 

Meer informatie over de wandelroutes 
is te vinden op de website van Stads-
schouwburg & Filmtheater Velsen en 
daar zijn ook de kaartjes, met daarbij 
uitleg en wandelkaart, te koop. 

Velsen- Het Safe Side Festival stond afgelopen jaar al op de planning. Een 
multidisciplinair cultureel festival dat op Forteiland zou gaan plaats-
vinden. We hoeven niet meer uit te leggen waarom dit geen doorgang 
kon vinden. Maar we hebben te maken met uiterst creatieve, bevlogen en 
getalenteerde mensen die zich niet aan banden laten leggen in hun crea-
tiviteit en hun drang anderen te laten delen en genieten van kunst en 
cultuur. Want Salwa Jabli en Stichting Zichtlijn in samenwerking met  
Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen en Forteiland IJmuiden presen-
teren -tromgero�el is hier op zijn plaats- Safe Side Routes; vijf unieke 
culturele wandelingen binnen de gemeente Velsen.

Safe Side Routes: een ketting van 
ontmoeting en beleving door heel Velsen

Heel bijzonder om te zien hoe landschap en kunst versmelten en elkaar versterken. 
Foto: Ingeborg Baumann

Santpoort-Zuid - Zaterdag 3 juli 
werd het nieuwe boek over de Ruïne 
gepresenteerd: Ju�rouw Hendriks, De 
vloek van de Ruïne van Brederode. Als 
grote taart was het boek zaterdag 
letterlijk om van te smullen. Vrouwe 
Yolande de Lalaing en de Vrouwe van 
Nu, wethouder Marianne Steijn, 
namen de eerste exemplaren in 
ontvangst. 
Vrouwe Steijn vertelde dat de 
gemeente heeft besloten om alle 
basisscholen in Velsen een exemplaar 
te geven voor de schoolbibliotheek 
én op een van de scholen komt 
voorlezen.  
Angelique Schipper, die samen met 
Rob Kortekaas beheerder van de 
Ruïne is, heeft de afgelopen drie jaar 
aan het boek gewerkt om alle infor-
matie over de 18 Heren én de laatste 
kasteelvrouwe Yolande te vangen in 
een spannend verhaal voor kinderen 
van ca. 10 tot 12 jaar én voor iedereen 
die in Brederode is geïnteresseerd. 
Vanaf nu is het boek verkrijgbaar op 
de Ruïne. Een mooie gelegenheid om 
de Ruïne te bezoeken met de 
aansprekende Playmobiltentoonstel-

ling ‘Strijd om Holland’. 
Rob en Angelique zijn tijdens de 
zomervakantie-opening van 
woensdag tot en met zondag van 

11.00 tot 17.00 uur aanwezig. Ange-
lique kan dan ook het nieuwe boek 
signeren. 
Tickets kun je reserveren via de 

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

Een boek om van te smullen: Juffrouw Hendriks, 
de vloek van de Ruïne van Brederode

Als grote taart was het boek zaterdag letterlijk om van te smullen. Foto: Kees Sikkes
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TYPISCH IJMUIDEN

De Spaanse Griep in IJmuiden

Wekelijks staat Erik Baalbergen aan de hand van 
een foto stil bij een IJmuidens onderwerp naar 
aanleiding van de actualiteit, een bijzondere 
gebeurtenis, een evenement of gewoon een van de 
mooie taferelen die IJmuiden biedt. In deze a�eve-
ring aandacht voor de Spaanse Griep, die ruim 
honderd jaar geleden ook de IJmuidense samenle-
ving trof.

Door Erik Baalbergen

De bijgaande foto toont het voormalig tenniscentrum 
in IJmuiden aan de Dokweg. De hal, eigendom van het 
bedrijf Cornelis Vrolijk, is sinds april dit jaar ingericht als 
vaccinatielocatie van GGD Kennemerland. Een team 
van GGD-ers, Rode Kruis medewerkers en beveiligers is 
hier zeven dagen per week in touw.

Wie had twee jaar geleden kunnen vermoeden dat in 
deze moderne tijd ons leven voor lange tijd bepaald 
zou worden door een wereldwijde epidemie? De 
Wereldgezondheidsorganisatie stelt in maart 2020 de 
huidige COVID-19 epidemie o�cieel vast als pandemie. 
Eind 2019 wordt de ziekte voor het eerst ontdekt in de 
Chinese stad Wuhan. Sindsdien heeft het virus zich 
razendsnel verspreid tot in de uithoeken der aarde. En 
dat hebben we aan den lijve ondervonden, via onder 
meer mondkapjes, avondklok, gesloten winkels, 
scholen, horeca en uitgaansgelegenheden, thuis-
werken, volle ziekenhuizen met daardoor uitgestelde 
behandelingen en operaties, protesten tegen de maat-
regelen, en de ziektegevallen en misschien zelfs overle-
denen in onze kennissenkring. Tot begin deze maand 
zijn er wereldwijd bijna vier miljoen mensen overleden 
aan COVID-19.

Ruim honderd jaar geleden, in de jaren 1918-1920, 
krijgt de wereld in het staartje van de Eerste Wereld-
oorlog te maken met de voorlaatste pandemie met 
miljoenen doden: de Spaanse Griep. Deze ziekte brengt 
in meerdere golven wereldwijd geschat 500 miljoen 
zieken en tussen de 20 en 100 miljoen doden met zich 
mee. Dit zijn meer slachto�ers dan de 20 miljoen 
geschatte doden van de Eerste Wereldoorlog. De 
Spaanse Griep wordt veroorzaakt door een in�uenza-
virus en treft vooral jonge volwassen. Na besmetting 
treedt dikwijls binnen enkele dagen van hevige koorts, 
energieverlies en ademhalingsproblemen de dood in. 
Een vaccin is er niet.

Anders dan de naam doet vermoeden komt de 
Spaanse Griep helemaal niet uit Spanje. Het zijn wel de 
Spaanse kranten die als eerste media over deze ziekte 
berichten. De kranten in het tijdens de Eerste Wereld-
oorlog neutrale Spanje hebben geen last van oorlogs-
censuur, die de berichtgeving rond de ziekte 
tegenhoudt.
Op basis van de verslagen uit de Spaanse kranten 
verschijnen eind mei 1918 in Nederlandse kranten de 
eerste berichten over een ‘geheimzinnige ziekte, die 

over geheel Spanje verspreid is en die dertig procent 
van de bevolking getro�en heeft’. Voor zover bekend is 
de Spaanse Griep voor het eerst waargenomen in 
januari 1918 in de Amerikaanse staat Kansas. Vanuit 
een militair kamp in Kansas verspreidt de ziekte zich 
snel wereldwijd door militaire troepenbewegingen 
tijdens de Eerste Wereldoorlog en later via de vrijlating 
van krijgsgevangenen.

In juli 1918 worden de eerste gevallen in Nederland 
gemeld. Al snel worden duizenden landgenoten ziek. 
Maar volgens Nederlandse artsen heeft de griep een 
‘goedaardig karakter’ en adviseert de Centrale Gezond-
heidsraad de overheid dat extra maatregelen ter voor-
koming van de verspreiding van de ziekte niet nodig 
zijn. Wel wordt geadviseerd om ‘volksophoopingen’ 
zoals kermissen te vermijden en verschijnen adviezen 
met betrekking tot hygiëne en frisse lucht. Verdere 
maatregelen worden overgelaten aan de gemeentebe-
sturen. Deze sluiten scholen, plaatsen mensen in 
quarantaine, laten openbare ruimtes desinfecteren en 
verplichten mensen tot het dragen van een neus- en 
mondmasker. Ook dan al leiden de maatregelen tot 
protesten en wordt de regering ervan beschuldigd de 
bevolking voor de gek te houden: de overheid zegt dat 
het griep is maar in werkelijkheid zou het longpest zijn, 
waarmee de mensheid wordt uitgeroeid. In kranten 
verschijnen allerlei advertenties van dubieuze drankjes, 
tabletten en smeerseltjes ter voorkoming en genezing. 
Velen zoeken hun toevlucht tot drank, omdat alcohol 
toch een ontsmettende werking heeft…

In Velsen worden op 24 juli 1918 de eerste gevallen van 
Spaanse Griep gemeld in Velseroord (IJmuiden-Oost), 
‘waarvan meerdere in één gezin’. Later volgen 
Wijkeroog (Velsen-Noord) en IJmuiden. Begin augustus 
1918 wordt het eerste sterfgeval in IJmuiden gemeld: 
een hier gelegerde militair is bezweken aan de Spaanse 
Griep. Na een week melden de kranten over steeds 
meer ziektegevallen. Personeel van het IJmuider post- 
en telegraafkantoor en het levensmiddelendistributie-
kantoor is wekenlang ziek, en in Velseroord worden 
hele gezinnen getro�en. Wekenlang berichten de 
kranten over de ziekte in onze plaats.

Tijdens de tweede golf vanaf eind oktober 1918 
worden in de hele gemeente Velsen schoolklassen naar 
huis gestuurd en scholen wekenlang gesloten. Dit 
gebeurt aanvankelijk pas na gemelde ziektegevallen 
maar later ook preventief. Vergaderingen, uitvoeringen 
en openbare bijeenkomsten worden afgezegd. De 
tuchtschool in Velseroord meldt veel ziektegevallen 
onder de jongens en het personeel. De tweede golf van 
de Spaanse Griep eist in Velsen tientallen levens per 
week. In januari 1919 is de tweede golf in onze plaats 
nagenoeg over.
In drie golven eisen de Spaanse Griep en bijbehorende 
complicaties als longontsteking het leven van bijna vier 
op de duizend Nederlanders. Ter vergelijking, de 
huidige COVID-19 heeft volgens de cijfers van begin 
deze maand het leven van ongeveer een op de duizend 
Nederlanders gekost. Een lager cijfer dan honderd jaar 
geleden maar zeker niet minder heftig.

De tennishal op de hoek Raafstraat en Dokweg, op 12 april 2021, de eerste dag geopend als GGD vaccinatielocatie.
Foto: Erik Baalbergen

IJmuiden - The Read Shop aan het 
Marktplein is uit zijn jasje gegroeid 
en trekt de kledingwinkel van Kyara 
erbij. Dit levert 75 vierkante meter 
extra op. The Read Shop groeit zo  
door naar 225 vierkante meter.
Eigenaar Paul Worp: ,,We wilden al 
langer uitbreiden, maar hadden geen 
mogelijkheden. Nadat we vorig jaar 
ook een Geldautomaat (opnemen en 
storten) en een ING Servicepunt 
kregen werd het wat krap, dus deze 
kans kwam als geroepen. De afge-
lopen weken hebben we �ink 
gesloopt en verbouwd. Een behoor-
lijk grote ingreep was het plaatsen 
van een nieuwe pui, zowel in de 
bestaande winkel als in het nieuwe 
deel.  Het ziet er echt top uit.’’
De winkel bleef gewoon open tijdens 
de verbouwing. Worp: ,,We zijn al 
genoeg dicht geweest vanwege de 
coronacrisis. Het gaf wel wat lawaai, 
stof etc. maar ons enthousiaste team 
sloeg zich er met verve doorheen. Ik 

heb echt een topteam, die zijn niet 
klein te krijgen. De klanten hebben 
nu meer bewegingsruimte en wij 
kunnen nu onze artikelen ruimer 
presenteren en het assortiment 
verder uitbreiden, zoals Blond 
Amsterdam en legpuzzels.’’
 
Op 1 juli moet het ongeveer klaar zijn 
en The read Shop heeft dan gelijk 
wat leuke acties in petto (zie elders in 
deze krant).
Bij The Read Shop verkopen ze 
boeken, tijdschriften, kranten, wens-
kaarten, kantoorartikelen, cadeau-
artikelen, giftcards, (staats)loten en 
tabak. Ook kunnen klanten er terecht 
om pakketjes weg te brengen of op 
te halen bij het PostNL Pakketpunt 
en de OV-chipkaart op te laden.
 
U kunt The Read Shop vinden aan 
het Marktplein 33, tel. 0255-513144, 
www.readshopijmuiden.nl, 
ijmuiden@readshop.nl)

The Read Shop begint
aan een nieuw hoofdstuk

Het enthousiaste team sloeg zich met verve door de verbouwing heen volgens 
eigenaar Paul Worp. Foto: aangeleverd

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 
prijssegment. Stuk voor stuk tech-
nisch helemaal nagelopen, want: ,,Ik 
wil de auto’s graag goed kunnen a�e-
veren. Het zijn nette auto’s voor 
echte meeneemprijsjes!’’ Meer 
weten? Zoek Richters Auto’s op Face-
book 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 gespecialiseerd 
in zogenoemde budgetauto’s met een prijskaartje tussen 500 en 2.500 euro.

Prima auto’s voor een meeneem-
prijsje bij Richters Auto’s

Op het bedrijfsterrein staan altijd zo’n zeventig occasions in een laag prijssegment. 
Foto: aangeleverd
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Oproep om aan te sluiten 
De Noord-Hollandse paviljoens 
laten met hun overstap naar een 

Plasticvrij Terras zien dat het moge-
lijk is van het verwaaibare 
wegwerpplastic af te komen. 

Andere horecaondernemers 
worden opgeroepen om zich aan te 
sluiten bij de PlasticVrijTerras-bewe-
ging. Horecazaken kunnen 
meedoen door zich aan te melden 
bij www.plasticvrijterras.com, hun 
terras wegwerpplasticvrij te maken, 
een zelfverklaring te downloaden 
en deze met een handtekening op 
te hangen in hun zaak.
 
Strijd tegen de plasticsoep
De noodzaak voor het initiatief is 
groot: een �ink deel (bijna 30%) van 
al het plastic aangetro�en op de 
Nederlandse Noordzeekust is 
afkomstig van wegwerpplastics. 
Denk hierbij aan rietjes, �esjes, 
plastic bekers en verpakkingen. 
Wegwerpplastic is lichtgewicht en 
kan gemakkelijk wegwaaien en 
wordt aangezien voor voedsel door 
zeedieren. Hoewel uit onderzoek 
van Stichting De Noordzee blijkt dat 
er signi�cant minder afval op het 
strand ligt dan tien jaar geleden, 
worden er gemiddeld nog 282 stuks 
afval per 100 meter strand aange-
tro�en. Actie is en blijft dus nodig.
De betrokken paviljoens uit Noord-
Holland staan in Velsen-Noord, Wijk 
aan Zee, Zandvoort, Overveen, 
Bloemendaal aan Zee en op Texel.

Regio - Vanaf vrijdag stoppen tien strandpaviljoens in Noord-Holland 
met het gebruik van wegwerpplastic op hun terras. Deze groep koplo-
pers voorkomt dat verwaaibaar plastic zoals rietjes, honingstaa�es, 
melkcupjes en koekjesverpakkingen het strand op waait en in zee 
terechtkomt. De paviljoenhouders gaan een stap verder dan de Europese 
wetgeving die op 3 juli 2021 inging, waarbij het gebruik van een aantal 
wegwerpplastics, zoals plastic rietjes en bestek, bij wet wordt verboden. 
De Noord-Hollandse paviljoens sluiten aan bij een groep van 26 Haagse 
paviljoens die hun terras al eerder plasticvrij maakten. Strandpaviljoen 
Timboektoe in Velsen-Noord is een van de tien koplopers.

Tien strandpaviljoens hebben 
een PlasticVrij Terras

Wegwerpplastic is lichtgewicht en kan gemakkelijk wegwaaien en wordt aangezien 
voor voedsel door zeedieren. Foto: Lize Kraan - Stichting De Noordzee

Onthulling kunstwerk
Ter ere van het 40-jarig bestaan 
kreeg iedereen de uitnodiging om 
mee te doen aan een kunstwerkwed-
strijd met als thema ‘de boerderij’. 
Ook was er de mogelijkheid om foto’s 
in te sturen die gemaakt waren in en 
rond de boerderij. Ilse Zaal, gedepu-
teerde van de provincie Noord-
Holland en Jos Gilliam, directeur van 
Recreatie Noord-Holland, onthulden 
het kunstwerk en gingen in gesprek 
met de kinderen die de prachtige 
kunstwerken hadden ingestuurd. 

Tijdens de toespraak van Jos Gilliam 
werd duidelijk dat boerderij Zorgvrij 
een uniek concept is. ,,Het is moeilijk 
om uit te leggen aan derden wat 
Zorgvrij is, je moet het gewoon 
beleven en ernaartoe gaan’’, aldus 
Gilliam. Ook Ilse Zaal benadrukte hoe 
waardevol de boerderij is: ,,Educatie 
en recreatie komen hier samen en 
wat dat betreft is de boerderij een 
echte koploper, omdat ze hier al 
jarenlang mee bezig zijn. 

Pannenkoeken bakken met de 
boerenjongens en meiden  
De catering op de opening werd 

verzorgd door de kinderen van de 
boerenjongens en -meidenclub. Jos 
en Ilse kregen uitleg van de kinderen 
over hoe de beste pannenkoek 
gebakken kon worden en konden 
deze daarna zelf bakken. Vervolgens 
mocht iedereen de pannenkoeken 
proeven en deze vielen erg in de 
smaak bij de genodigden.

Borrelen tijdens het 
schapenscheren 
Als afsluiting van de opening liet een 
van de boeren van de boerderij zien 
hoe een schaap geschoren moet 
worden. 
Tijdens deze leuke en leerzame 
demonstratie werden borrelhapjes 
en drankjes uitgedeeld als mooie 
afsluiter van de start van de viering 
van het 40-jarig jubileum.

Informatieboerderij Zorgvrij
Zorgvrij is een biologisch veeteeltbe-
drijf met een educatieve functie. Op 
de boerderij kunnen bezoekers het 
reilen en zeilen van een boerenbe-
drijf zien en ervaren. 
De boerderij heeft een interessant 
lesprogramma voor basis- en voort-
gezet onderwijs. 

Feestelijk opening van 
jubileumjaar boerderij Zorgvrij
Velsen-Zuid - Met een feestelijke opening is 27 juni het jubileumjaar van 
informatieboerderij Zorgvrij van start gegaan. De boerderij bestaat 40 
jaar en dat wordt komende periode gevierd met verschillende 
activiteiten.

Het kunstwerk dat ter gelegenheid van het jubileum werd gemaakt is onthuld. 
Foto: aangeleverd

Bloemendaal - Schrijver Martin 
Hendriksma neemt belangstellenden 
op vrijdagavond 16 juli hoogstper-
soonlijk mee langs de zee! Wandel 
mee over het strand en door de 
duinen bij Bloemendaal naar aanlei-
ding van zijn kustkroniek ‘Aan 
zee’. Daarin vertelt hij hoe Nederlan-
ders afgelopen eeuwen dijken, 
duinen en strand benut hebben.
De wandeling duurt ongeveer een 
uur en start om 20.00 uur. de deelne-
mers wandelen zowel op het strand 
als in de duinen, pas daar uw 
schoeisel op aan. Er is ruimte voor 
een beperkt aantal deelnemers. Geef 
u snel op. Na a�oop zal Martin 
Hendriksma uiteraard signeren. 

Datum: vrijdag 16 juli. Aanvang: 
20.00 uur. Start: Naast strandtent 
Parnassia, Bloemendaal aan Zee. 
Entree: €10. Aanmelden & kaartjes: 
info@kennemerboekhandel.nl.

‘Aan zee’-wandeling met
auteur Martin Hendriksma

In ‘Aan zee’ vertelt de auteur hoe 
Nederlanders afgelopen eeuwen 
dijken, duinen en strand benut 
hebben. Foto: aangeleverd

Partou behoort met meer dan vier-
honderd locaties tot de grootste 
kinderopvangorganisaties van ons 
land. Binnen de organisatie is het 
vaker voorgekomen dat een vesti-
ging een week de deuren moest 
sluiten vanwege coronabesmet-
tingen, maar voor het team in 

IJmuiden is het de eerste keer dat 
deze maatregel genomen moet 
worden. Volgens een medewerkster 
heeft geen van de besmette collega’s 
ernstige klachten, ze hebben alleen 
de normale griepverschijnselen. 
Deze collega’s verblijven nu in thuis-
quarantaine. De medewerkers die 

het virus niet onder de leden 
hebben, kunnen wel gewoon naar de 
locatie komen en gebruiken hun 
werktijd deze week om het gehele 
pand zorgvuldig schoon te maken. 
Ook de kinderen die de opvanglo-
catie bezoeken en met het corona-
virus besmet zijn geraakt, verblijven 
in thuisquarantaine. Men hoopt 
volgende week de deuren weer te 
kunnen openen, maar van dag tot 
dag bekijkt het team van Partou of 
dit mogelijk is. Dit wordt gedaan in 
overleg met GGD Kennemerland.

IJmuiden - De vestiging van Partou Kinderopvang aan de Beukenstraat 
houdt deze week de deuren gesloten. Reden voor deze maatregel is het 
feit dat bij tenminste zes medewerkers van de vestiging het coronavirus 
is vastgesteld. Ook enkele kinderen die de opvangvoorziening bezoeken, 
zijn besmet geraakt en moeten thuisblijven.

Partou aan Beukenstraat week 
dicht na coronabesmettingen

Programma Dorpsfeest(je) 
Santpoort 2021

Geen kermis, geen feesttenten, geen 
podia, geen publieksevenementen. 
Het wordt een intiem en veilig 
Dorpsfeestje als het aan de organi-
satie ligt. Hoewel de de�nitieve 
vergunning voor bovenstaande 
evenementen nog moet worden 
afgegeven, durft de Harddraverij 
Vereniging dit Corona-proof 
programma wel naar buiten te 
brengen. Vooral ook omdat deel-

nemen aan de bovengenoemde 
evenementen voornamelijk via voor-
inschrijving gaat. Last minute ter 
plaatse opgeven is helaas vanwege 
de coronamaatregelen 
geminimaliseerd.
 
Deelnemers opgelet
Volgende week zullen de aanwij-
zingen voor het inschrijven aan de 
verschillende evenementen worden 

gepubliceerd. In verband met Corona 
verlopen de alle evenementen niet 
zoals iedereen gewend is. Zo is er 
geen publiekspresentatie of sherry-
stop bij de rijtuigendag, vervallen 
alle publieke prijsuitreikingen, zijn er 
zo weinig mogelijk inschrijfpunten 
om onderling contact zoveel moge-
lijk te vermijden. Kijk voor de actuele 
informatie regelmatig op de website 
van www.dorpsfeest-santpoort.nl.
 
Footgolfers
Footgolfers kunnen zich op 12 juli 
om 20.00 uur stipt aanmelden via 
enricodoes@hotmail.com. Teams 
mogen maximaal uit 10 personen 
bestaan. Kosten zijn €25,00 (contant) 
per team. Meer informatie binnen-
kort op de website van het 
Dorpsfeest. 
Volgende week een compleet over-
zicht van de inschrij�nformatie voor 
alle overige evenementen.

Santpoort - Het bestuur van de Harddraverij Vereniging Santpoort en 
Omstreken wil de eerste week van augustus niet onopgemerkt voorbij 
laten gaan. Onder voorbehoud van het verkrijgen van de de�nitieve 
vergunning, heeft het elke dag een beheersbaar en veilig deelnemerseve-
nement op de agenda staan. Rijtuigendag, wandelen, footgolf, petanque, 
ringsteken voor kinderen op de �ets, mediteren, hardlopen, kortebaan en 
buikschuiven (uitsluitend voor kids) staan nu op het wensprogramma. 
Alle paardenevenementen zijn vervangen door één puzzeltocht voor 
paarden en ruiters. Ook de Kortebaan gaat door, hoewel die op de lange 
baan in Emmeloord wordt gereden. De race zal via de lokale omroep RTV 
Seaport in de huiskamer worden gebracht, zodat iedereen het hoogte-
punt van de week toch via het (online) gokken met elkaar kan beleven.
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Als een leerkracht of onderwijsbege-
leider aanleiding ziet voor extra 
ondersteuning van een leerling, volgt 
na overleg en met instemming van 
zowel de leerling als de ouders de 
aanmelding bij School’s cool. Er komt 
een intakegesprek en vervolgens 
wordt de leerling aan een geschikte 

mentor gekoppeld. Tijdens een 
kennismakingsgesprek met de 
mentor leggen alle partijen de 
afspraken schriftelijk vast. De mentor 
bezoekt de leerling vervolgens eens 
per week thuis gedurende maximaal 
anderhalf uur en daarbij draait alles 
om de persoonlijke aandacht voor de 

leerling. Een mentoraat duurt gemid-
deld anderhalf jaar, vanaf het begin 
van het schooljaar tot aan de Kerst-
vakantie in de volgende klas. Inci-
denteel kunnen leerlingen tussen-
tijds worden gekoppeld aan een 
mentor.
Het plannen en organiseren van het 
huiswerk, leren leren, zichzelf kunnen 
overhoren, maar ook het durven 
stellen van vragen zijn vaardigheden 
waar de mentor de leerling in bege-
leid. Ook kan de mentor helpen bij 
het organiseren van een rustige plek 
in huis waar de leerling huiswerk kan 
maken of meegaan met de ouder(s) 
naar het tien-minutengesprek of naar 
een informatiebijeenkomst op 
school.
School’s cool is een preventiepro-
gramma gericht op het tegengaan 
van voortijdige schooluitval, dat 
gesubsidieerd wordt door de 
gemeente. Hierdoor zijn er geen 
kosten verbonden aan deelname.
Voor de regio IJmond (gemeenten 
Velsen, Beverwijk en Heemskerk) is 
Inge Cornelisse-Elsinga de coördi-
nator van School’s cool. Ze werkt 
vanuit ‘Het Bolwerk’ aan de Hagelin-
gerweg 1 in Santpoort-Noord, waar 
het programma School’s cool wordt 
uitgevoerd door Study Consultancy.
Voor meer informatie: www.school-
scoolijmond.nl of info@schoolscoolij-
mond.nl.

Velsen - Er zijn veel situaties denkbaar waarin een leerling op school een 
extra steuntje in de rug goed kan gebruiken. Een migratieachtergrond, 
een instabiele thuissituatie of regelmatig gepest worden bijvoorbeeld. 
Ook de overgang van groep acht naar het voortgezet onderwijs kan voor 
de nodige stress zorgen. Mentoren van School’s cool zijn enthousiaste, 
getrainde vrijwilligers die de leerlingen begeleiden met alle schoolgere-
lateerde zaken.

School’s cool biedt leerlingen 
een steuntje in de rug

Inge Cornelisse-Elsinga is de coördinator van School’s cool. Foto: Jeroen van Duijn

AGENDA
VRIJDAG 9 JULI

Filmtheater Velsen: 14.00 uur Quo 
Vadis, Aida? (12+), 17.00 uur 
Nobody (66+), 20.00 uur De Slag 
om de Schelde(16+). 
www.�lmtheatervelsen.nl.

ZATERDAG 10 JULI
Ko�erbakmarkt op Plein 1945 
van 8.00 tot 16.00 uur. 
Aanmelden hoeft niet, u kunt zo 
komen. Vragen? Bel 0255-533233 
of 06-10475023. Volgende data: 
24 juli, 14 augustus en 4 
september.

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.

Pim & Pom en de Beestenbende 
(2+) in Stadsschouwburg Velsen, 
11.00-11.50 uur. Kaarten (5 euro) 
via www.stadsschouwburg-
velsen.nl.

Filmtheater Velsen: 11.00 uur 
Nomadland (AL), 14.00 uur De 
Slag om de Schelde (16+), 17.00 
uur  Quo Vadis, Aida? (12+), 20.00 
uur Nobody (16+). 
www.�lmtheatervelsen.nl.

ZONDAG 11 JULI
Filmtheater Velsen: 11.00 uur 
David Byrne’s American Utopia 
(AL), 14.00 uur Quo Vadis, Aida? 
(12+), 17.00 uur Nobody (16+), 
20.00 uur Nomadland (AL). 
www.�lmtheatervelsen.nl.

Zee- en Havenmuseum zie onder 
het kopje Exposities. Zeeschilder 
Fred Boom is vandaag aanwezig 
bij expositie ‘Naar Zee’ en 
signeert zijn boeken.

MAANDAG 12 JULI

Zomerprogramma: Zomerpret in 
Velsen. Vrijwel iedere dag t/m 22 
augustus activiteiten in heel 
Velsen voor jeugd van 4 t/m 23 
jaar. Programma: www.velsen.nl/
zomerpret. Visual: aangeleverd

Digitale bijeenkomst over Beel-
dende Kunst in Velsen, 15.30 - 
17.00 uur. Wilt u aansluiten bij 
deze bijeenkomst? Meldt u zich 
dan aan op kunstencultuur@
velsen.nl. Voor de bijeenkomst 
kunt u zich aanmelden tot vrijdag 
9 juli 2021. 

DINSDAG 13 JULI
Zomerpret in Velsen: zie 12 juli.

Gratis taxatiedag voor munten, 
bankbiljetten, oude ansicht-
kaarten, goud, zilver en sieraden 
in ‘Vanouds het Dorpshuys’, 
Donkerelaan 20, Bloemendaal, 
11.00-15.00 uur. Aanmelden niet 
nodig. Voor meer inlichtingen: 
030-6063944.

Filmtheater Velsen: 11.00 uur 
Nomadland (AL), 14.00 uur Zappa 
(12+), 17.00 uur De Slag om de 
Schelde (16+), 20.00 uur Quo 
Vadis, Aida? (12+). 
www.�lmtheatervelsen.nl.

WOENSDAG 14 JULI
Zomerpret in Velsen: zie 12 juli.

Publiekswoensdag op Forteiland 
IJmuiden. Afvaart 12.45 uur, 
retour 15.15 uur. Kaarten via 
www.ijmuidenserondvaart.nl of 
0255-511676 of aan boord van de 
Koningin Emma die vertrekt 
vanaf de Kop van de Haven. 
Kosten 14,50, tot 6 jaar gratis.

DONDERDAG 15 JULI
Zomerpret in Velsen: zie 12 juli.

EXPOSITIES
Safe Side Routes, vijf unieke 
wandelingen gecombineerd met 
kunstuitingen door Velsen. Voor 
kaarten en info: www.stads-
schouwburgvelsen.nl.

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

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. 
Informatie 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 uitslui-
tend online verkrijgbaar via www.
museumhuizen.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/ ‘Ongepolijst’ van Ymkje 
Veenstra. 4 speurtochten/
escapespel. www.zeehavenmu-
seum.nl.

Ruïne van Brederode is open van 
woensdag tot en met zondag van 
11.00 tot 17.00 uur. Tickets kun je 
reserveren via www.ruinevanbre-
derode.nl.

Door Raimond Bos

Niet gedeputeerde Zita Pels van de 
provincie Noord-Holland, maar 
wethouder Floor Bal van de gemeente 
Velsen verrichtte zaterdag de o�ciële 
openingshandeling door de 
scheepsbel te luiden. Pels was 
onderweg naar het museum aan de 
Havenkade, maar kwam op de snelweg 
bij Amsterdam muurvast te staan in 
het verkeer. Om de aanwezigen niet te 
lang te laten wachten, werd aan de 
wethouder gevraagd om als vervanger 
op te treden. Hij roemde het feit dat de 
expositie niet alleen de historie van de 
IJmuidense industrie toont, maar ook 
de toekomstige industrieën belicht, 
zoals de energiehaven en de windmo-
lenparken op zee. Bal: ,,De expositie 

onderschrijft het vermogen van deze 
regio om, binnen steeds veranderende 
omstandigheden, een rol te vinden 
voor zichzelf en zijn meerwaarde te 
tonen.’’ De expositie is daarmee 
volgens de wethouder een ode aan het 
doorzettingsvermogen en de creativi-
teit van de inwoners.
Een maquette van het meest westelijke 
deel van het Noordzeekanaal vult een 
groot deel van de zaal. De maquette 
stond eerder in het Amsterdamse 
Scheepvaartmuseum en is recent aan 
het Zee- en Havenmuseum 
geschonken. Op de wand erboven 
wordt permanent een �lm geprojec-
teerd, die beelden van de regio IJmond 
in vogelvlucht laat zien. Deze �lm is 
speciaal voor deze expositie geprodu-
ceerd. Aan de wanden hangen panelen 

met beeldmateriaal en uitleg over de 
industrie rond IJmuiden. Diverse toon-
aangevende bedrijven worden uitge-
licht en ook is te zien hoe de haven zelf 
zich heeft ontwikkeld, van de aanleg 
van de vissershaven in 1896 naar de 
latere uitbreidingen met de haring-
haven (1918), averijhaven (1967) en 
IJmondhaven (2005). Curator Wilhel-
mina Oostenrijk is het creatieve brein 
achter deze expositie en voorzag de 
genodigden vrijdagmiddag van een 
toelichting op hetgeen er te zien valt. 
Uiteraard mocht een heerlijke 
Kotterbal, de nieuwe snack van 
IJmuiden, met vis uit de Noordzee als 
ingrediënten, niet ontbreken.
De komende weken is er volop gele-
genheid om de nieuwe expositie te 
bezoeken. Het Zee- en Havenmuseum 
opent namelijk in juli en augustus de 
deuren elke week van woensdag tot en 
met zondag. De openingstijden zijn 
van 13.00 tot 17.00 uur. Kijk op www.
zeehavenmuseum.nl voor uitgebreide 
informatie over het museum.

IJmuiden - Van papier tot betonblokken, in de fabrieken rond de 
monding van het Noordzeekanaal wordt heel wat geproduceerd. Hoe de 
industriële ontwikkelingen door de jaren heen zijn geweest, toont het 
Zee- en Havenmuseum nu op fraaie wijze met een nieuwe tentoonstelling 
in de industriezaal. Vrijdag was de o�ciële opening voor genodigden.

Nieuwe expositie over industrie 
rond IJmuiden geopend

Curator Wilhelmina Oostenrijk (midden) gaf uitleg over het inrichten van de 
expositie. Foto’s: Bos Media Services

Met het luiden van de scheepsbel 
opende wethouder Floor Bal de 
expositie. Links van hem 
museumvoorzitter Cor Oudendijk. 
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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 9)

Lengerique is een prettige speciaalzaak in Santpoort-Noord en 
omstreken voor Borstprotheses, Lingerie en Badmode. Een erkende 
lingerie styling winkel waarbij kwaliteit gegarandeerd is op gebied 
van maatadvies, kleur en �guurtips. En met prettig wordt écht 
prettig bedoeld. Volgens eigenaresse Debby Thijssen draagt -nog 
steeds- 70 procent van de vrouwen een verkeerde BH maat en het 
is haar missie dat percentage naar beneden te brengen. Prachtige 
lingerie, zowel sportief als chique als een tikkeltje sexy, het hangt 
er allemaal van de mooiste merken. Het team is zonder uitzonde-
ring warm, rustig en hartelijk. Er is geen moment dat iemand zich 
ongemakkelijk, bloot of onzeker hoeft te voelen. En als je tevreden 
en een beetje blijer de zaak verlaat, is Debby dat ook. 

Debby Thijssen
Frank is volgens eigen zeggen een echte techneut. Hij kwam na 
de elektronica opleiding aan de LTS bij zijn vader in de zaak en 
beoefent sindsdien zijn vak met plezier. ,,Het mooie van mijn 
werk is dat ik zowel in de winkel als in de buitendienst mag 
werken. De buitendienst is zeer afwisselend, er is geen dag 
hetzelfde en dat is leuk! In principe sta ik maandag en zaterdag in 
de winkel. Wat ik momenteel erg belangrijk vind is onze klanten 
te adviseren over het verbruik van energie van de aan te scha�en 
apparatuur.’’ Korstanje Euronics heet de zaak voluit en er worden 
huishoudelijke artikelen verkocht als wasautomaten, koelkasten, 
lcd-tv’s en inbouwapparaten. Maar ook klein huishoudelijke 
apparatuur. Plus vakkundige hulp en advies.  

Frank Korstanje
Hennie Klous van Pasta Casa. De naam zegt het al. Je voelt je 
meteen thuis en tóch in Italiaanse sferen. De zaak is specialist in het 
bereiden en kiezen van bijzondere en mooie echt Italiaanse maal-
tijden en producten. De versafdeling is geheel uniek aangezien ze 
een ambachtelijke productiemethode toepassen met gebruik van 
traditionele recepten. Puur, eerlijk en altijd vers bereid. Ook is van 
alles te bestellen via de webshop. Hennie zegt: ,,Het is een feest om 
iedere dag weer in onze mooie winkel te mogen werken, om samen 
met leveranciers die net zo bevlogen zijn weer nieuwe smaken en 
nieuwe producten te ontdekken. We hebben prachtige balsamico’s 
maar ook iedere week een zeer handig en betaalbaar weekmenu. 
Blij dat ik mijn passie kan delen.’’ 

Hennie Klous

Door Ingeborg Baumann

Een paar weken geleden deed 
geboren en getogen Velsenaar 
Maarten Redeker een oproep. Hij kon 
zijn vak de afgelopen tijd, laten we 
afspreken dat we het C woord zo min 
mogelijk gebruiken, niet uitoefenen 
en zag culturele instellingen 
worstelen om het hoofd boven water 
te houden. Het idee van een soort 
Uitmarkt in Velserbeek was geboren. 
Het idee kreeg steeds meer vorm en 
werd eigenlijk groter en groter. Zo 
groot dat het een probleem werd 
alles te bekostigen en rond te 
krijgen. 

Maar de bewoners van Velsen, die 
natuurlijk allemaal zin hebben in een 
uitje en blij worden van de artiesten 
en de locatie, sprongen in. Na een 
geslaagde crowdfundingsactie, die 
op het laatst echt wel spannend was, 
is er door middel van ruim 150 
enthousiaste sponsoren voldoende 
geld. 
Het productieteam van de Summer 
Park Sessions, Maarten Redeker en 
Julia Groen, kan door met de voorbe-
reidingen. Ook de Gemeente Velsen 
gaf haar �at. 

We kunnen ons gaan verheugen en 
vast kaartjes kopen want dat moet in 
verband met de dan waarschijnlijk 
nog geldende maatregelen wel. 

Puzzel
Er zijn dus knopen doorgehakt, 
kogels zijn door de kerk en er is 
keihard gewerkt. Maarten: ,,We zijn er 
vanaf februari mee bezig maar het 
idee ontstond al vorige winter. De 
organisatie was nog een hele puzzel 
maar we zijn heel erg blij en enthou-
siast. Fantastisch dat het idee van 
vrienden onder elkaar die samen 
optreden in Park Velserbeek is 
gegroeid tot een Cultureel Festival 
voor heel Velsen. We voelden ons al 
verbonden met de bewoners en lief-
hebbers maar dit is echt heel mooi. 
Sommige dingen zijn nog een beetje 
spannend of we het rond kunnen 
breien �nancieel maar we gaan 
ervoor met z’n allen!

Feestje
Er waren afgelopen vrijdag sapjes, 
thee en een taart op de locatie van 
Danceworks Velsen. Dat schijnt erbij 
te horen aan het begin van een thea-
terproductie. Er waren ook vijf 
solisten die de zomeravondcon-
certen gaan opluisteren. Maarten zelf 
uiteraard maar ook Rick Zwart, 
gevierd bas-bariton. En Mieke van 
der Hulst, musicalartieste, ons aller 
Matthijs Schelvis met zijn prachtige 
operastem en Robbert van Unnik, 
musicalartiest. Sluit je ogen en hoor 
die stemmen in die sprookjesachtige 
ambiance van Velserbeek en geniet 
vast voor. De zesde artiest, of 

misschien wel meer, blijft als ‘guest 
artist’ nog even een verrassing. Een 
paar van de organisaties die ons blij 
gaan maken zijn onder andere: 
DanceWorks, Zangstudio Velsen, Soli 
en De Jonge Stem. ,,Overdag kunnen 
die clubs, groepen en organisaties 
zich presenteren en ’s avonds zijn er 
professionele concerten, leuke 
muziek en sketches die zorgen voor 
eindelijk weer eens een heerlijk 

avondje uit’’, zegt Redeker. 

Posters
Dus komt Velsen vol te hangen met 
vrolijke posters van de Summer Park 
Sessions. Daarop staat een QR code 
die je kunt scannen en dan kom je 
terecht op de website. Daar zie je het 
programma en de indeling en kun je 
kaartjes bestellen. 
Sommige optredens zijn gratis maar 

moeten wel gereserveerd worden. 
Het weekend van 20 tot en met 22 
augustus gaat een heel mooi, zonnig, 
cultureel en gezellig weekend 
worden op een bijzondere locatie. 
Niet alleen de artiesten en organisa-
ties zijn daar aan toe. 

summerparksessions.stage.nl
wanneer: 20, 21 en 22 augustus 
waar: Park Velserbeek

Velsen- Het is gelukt. De crowdfundingsactie bracht voldoende en zelfs 
ietsje meer dan verwacht op. In ieder geval voldoende om een podium te 
kunnen bouwen waar solisten en culturele organisaties ons laten zien en 
horen hoe rijk Velsen is als het om talenten en bezieling gaat. Dat podium 
staat in Velserbeek, de data zijn bekend, de artiesten staan in de start-
blokken en Velsen heeft er blijkbaar heel veel zin in. ,,Eén weekend, één 
culturele hotspot, heel veel culturele sessies.’’

Summer Park Sessions: we hebben er allemaal zo’n zin in!

Van links naar rechts: Robbert van Unnik, Rick Zwart, Maarten Redeker, Mieke van der Hulst en Matthijs Schelvis. Plus een ‘guest 
artist’ maar die blijft nog even een verrassing. Foto: Ingeborg Baumann
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De schaapskudde wordt ingezet om Amerikaanse vogelkers af te grazen. Foto: Saskia Boelens

In de zomer en het najaar komen ze 
nogmaals. Het idee is dat ze de 
komende jaren zo twee of drie keer 
per jaar terugkomen om de Ameri-
kaanse vogelkers af te grazen. Dan is 
90% van de planten weg. De rest zal 
dan met de hand verwijderd worden.
 
Als er niks gedaan wordt, overgroeit 
de Amerikaanse vogelkers alles in het 
duin en verliezen we planten- en 
insectensoorten. De afgelopen jaren 
is al hard gewerkt aan de bestrijding 
van Amerikaanse vogelkers. Alle 
besdragende bomen zijn uit het duin 

verwijderd. Nu zijn er nog veel jonge 
struikjes: uitlopers uit wortels of uit 
zaden die nog in de bodem zitten. 
Het zijn er plaatselijk heel veel en ze 
groeien snel. Natuurmonumenten 
pakt ze aan voordat ze zo groot zijn 
dat ze zelf bessen dragen.  In Duin en 
Kruidberg zijn afgelopen winter 
stukken duin afgeplagd (kaal 
gemaakt) om ruigtes met Ameri-
kaanse vogelkers te verwijderen. 
Daarnaast wordt handmatig vogel-
kers verwijderd door het hele gebied 
te doorlopen met een steekschop. 
Dat wordt deels door een aannemer 

gedaan en deels door een zeer 
betrokken groep vrijwilligers.
In het gebied lopen ook Schotse 
hooglanders (runderen) , koniks en 
Shetlanders (paardjes). Deze leven al 
jaren in het gebied van IJmuiden tot 
Bloemendaal aan zee. Zij zorgen met 
hun gegraas dat gras gevarieerd en 
kort blijft waardoor er meer duin-
planten, bloemen en insecten zijn. Zij 
eten maar weinig aan Amerikaanse 
vogelkers. Met de schapen en andere 
maatregelen pakt Natuurmonu-
menten speci�ek de Amerikaanse 
vogelkers aan.
Zelf de schapen zien? Er zijn twee 
wandelroutes en een �etsroute 
waarbij je langs de schapen komt: de 
zwarte Konikroute,  de blauwe 
wandelroute Landgoed Duin en 
Kruidberg en de Fietsroute landgoe-
deren in Nationaal Park Zuid-Kenne-
merland – Noord.

Santpoort - Begin juli zal de Kennemer Schaapskudde twee weken in 
Duin en Kruidberg te gast zijn bij Natuurmonumenten. De schapen 
worden ingezet om Amerikaanse vogelkers af te grazen. Als je vanaf 
ingang Duin en Kruidberg richting strand �etst, kom je ze tegen. Ook als 
je de zwarte of blauwe wandelroute loopt kom je ze tegen. Ze staan in 
een verplaatsbaar raster om ze speci�ek de vogelkers in dit stukje duin 
�ink af te laten eten.

Schaapskudde rekent af met 
vogelkers in Duin en Kruidberg

In één week meer dan 50.000 
vaccinaties gezet door GGD 
Kennemerland
GGD Kennemerland had afgelopen 
vrijdag in totaal 424.770  vaccinaties 
gezet. Daarvan zijn 50.005 vaccina-
ties in de week van 24 tot en met 30 
juni gezet. Er zijn deze week 3.946 
vaccinaties meer gezet dan vorige 
week. Daarmee is deze week het 
hoogste aantal vaccinaties dat in een 
week is gezet bereikt. De komende 
weken zal het aantal vaccinaties per 
week weer gaan afnemen. Daarmee 
is de absolutie piek in de vaccinatie-
campagne nu bereikt.
 
Een aantal feitjes over de vaccinatie-
campagne in Kennemerland: In de 
regio Kennemerland werd op 2 juli 
168 dagen gevaccineerd. Op de 
eerste dag zijn 275 prikken gezet op 
één locatie. Inmiddels worden per 
dag 7500 prikken gezet verspreid 
over vijf locaties. De jongste gevac-
cineerde in de regio is 12 jaar oud, de 
oudste gevaccineerde in de regio is 
106 jaar oud..
 
Wekelijkse cijfers
In de week van 24 tot en met 30 juni 
waren er 162 nieuwe besmettingen 
(29 per 100.000 inwoners). Dat zijn er 
8 minder dan de week ervoor; een 
afname van 5%.
Van 24 tot en met 30 juni zijn er 4.996 
COVID-19 testen afgenomen door 
GGD Kennemerland. Dit zijn er 375 
minder dan de week ervoor.
 
GGD Kennemerland start met 
voorlichting in de regio
Vanaf deze week start GGD Kenne-

merland met voorlichting over vacci-
neren in de regio. Medewerkers 
trekken de wijken in om in gesprek te 
gaan met speci�eke doelgroepen 
waarbij de vaccinatiegraad achter 
lijkt te blijven.  
Hiervoor is een speciaal team opge-
richt dat zich tijdens de start van de 
pandemie heeft bezig gehouden met 
bron- en contactonderzoek en nu tijd 
en ruimte heeft om zich op een 
andere manier voor GGD Kennemer-
land in te zetten. Een vast team dat 
goed de vertaalslag kan maken van 
medische terminologie naar behap-
bare informatie in de eigen taal, 
empathisch is en outreachend kan 
werken.
Deze week staan een aantal 
bezoeken gepland, waaronder bij 
een aantal moskeeën en de Bever-
wijkse Bazaar. De voorlichting gaat 
gepaard met een gemakkelijke 
manier om een afspraak voor de 
vaccinatie te maken, waarvoor op 
termijn mogelijk ook pop-up locaties 
gebruikt gaan worden.
 
Stempels gele boekje vanaf nu op 
vaccinatielocaties
Mensen die een stempel in hun gele 
boekje willen van een eerdere (volle-
dige) coronavaccinatie, kunnen daar 
vanaf maandag 5 juli voor terecht bij 
de vaccinatielocaties. Sinds maandag 
7 juni kan iedereen die al eerder bij 
een GGD of elders gevaccineerd is 
tegen COVID-19, bij GGD Kennemer-
land met terugwerkende kracht een 
stempel laten zetten in zijn of haar 
gele boekje. Tot nu toe kon dat bij de 
locaties van de testbus, vanaf nu kan 
dit bij de vaccinatielocaties.

Voortgang vaccinaties en 
wekelijkse cijfers Covid in regio
Regio - Iedere vrijdag informeert de GGD Kennemerland de media over de 
actuele feiten betre�ende het coronavirus in onze regio. Deze week aandacht 
voor het vaccinatietraject, de wekelijkse cijfers, voorlichting door GGD-
medewerkers in de wijken en het gele boekje.  

IJmuiden - In de nacht van vrijdag 
op zaterdag is een 33-jarige bewoner 
van de Lange Nieuwstraat overvallen 
in zijn woning. Dit gebeurde rond 
03.00 uur.
Het slachto�er werd wakker toen 
ineens een voor hem onbekende 
man naast zijn bed stond. De man 
bedreigde de bewoner met een 
steekvoorwerp en moest met hem 
mee naar de woonkamer. De over-
valler sprak in het Engels en wilde 
geld hebben van het slachto�er. Na 
ongeveer 15 minuten besloot de 
dader de woning te verlaten en alar-
meerde de bewoner de politie. In de 
omgeving werd direct een zoekslag 
gemaakt naar de overvaller, de man 

werd echter niet aangetro�en. Het 
slachto�er raakte niet gewond en 
kon zijn belager als volgt 
omschrijven: man; slank postuur, 
tussen de 17 en 22 jaar oud, sprak 
Engels, droeg een trainingspak met 
lichtkleurige bovenkleding en 
donkerkleurige onderkleding en had 
zijn gezicht bedekt. 
De politie heeft deze zaak in onder-
zoek en is op zoek naar getuigen. 
Heeft u iets gezien? Of heeft u 
andere informatie die belangrijk kan 
zijn voor het onderzoek? Neem dan 
contact op met de politie via 0900-
8844. Liever anoniem? Bel dan met 
Meld Misdaad Anoniem via 
0800-7000.

Politie zoekt getuigen 
woningoverval in IJmuiden

De overval vond plaats rond 03.00 uur. Foto: Michel van bergen

Regio - Vorig jaar bestonden de 
banden tussen de regio IJmond en 
Wronki veertig jaar. Er stonden 
jubileumactiviteiten gepland, 
maar door corona gingen die niet 
door. Er komt wel een tastbare 
herinnering aan het jubileum van 
de langdurige vriendschaps-
banden tussen de beide regio’s: 
een jubileumboek, een kroniek, 
dat aan het einde van dit jaar 
verschijnt.
 
Het boek wordt een cadeau voor alle 
vrijwilligers, die een rol hebben 
gespeeld in de geschiedenis van 
IJmond-Wronki. Gastgezinnen, 
(vrachtwagen)chau�eurs, depothou-
ders, bestuursleden, leden van werk-
groepen, project-coördinatoren, 

sorteerders en inpakkers, lossers en 
laders (ten tijde van de hulpacties), 
tolken enzovoort.
Aan het boek ‘IJmond-Wronki 1980-
2020’ wordt belangeloos meege-
werkt door de uitgever/auteur, de 
vertalers (het wordt een tweetalig 
boek) e.a. Samensteller van het boek 
is de Beverwijkse publicist Wim 
Spruit, het enige bestuurslid dat ruim 
veertig jaar actief is in de betrek-
kingen tussen de IJmond en Wronki.    
Het wordt een full colour uitgave met 
een beoogde oplage van 1.000 
exemplaren. De helft blijft in de 
IJmond, de andere helft gaat naar 
Wronki. In circa 200 bladzijden, groot 
formaat, met tekst en enkele 
honderden foto’s, wordt de geza-
menlijke geschiedenis beschreven.   

Vanaf de eerste transporten met 
hulpgoederen naar Polen via de 
Stichting IJmond Helpt Polen, later 
ook door de Stichting Medische Hulp 
IJmond-Wronki en de activiteiten van 
de Stichting Stedenband 
Beverwijk-Wronki. 
De stichting stedenband organiseert 
in niet-corona tijd stages, uitwisse-
lingen en werkbezoeken.
Wie als (oud)vrijwilliger het boek 
mettertijd wil ontvangen, kan zich 
aanmelden door een mailtje te 
sturen naar wronkiboek@gmail.com 
of schriftelijk via Spruit PR, Leliestraat 
16, 1943 LK Beverwijk. 
Andere geïnteresseerden kunnen 
zich eveneens aanmelden en worden 
op de hoogte gehouden van de 
datum van de publicatie. Het boek 
komt niet in de boekhandel.
Voor de drukkosten zijn de initiatief-
nemers op zoek naar sponsors, 
personen en bedrijven/instellingen 
die bereid zijn een �nanciële bijdrage 
te leveren. Elke sponsor ontvangt 
één of meer exemplaren.
Van elke sponsor wordt (desgewenst) 
de naam in het boek vermeld. Wie 
meer dan € 250,- overmaakt wordt 
tevens vermeld met het bedrijfslogo.
De schenking kan worden overge-
maakt op bankrekeningnummer NL 
25 RABO 0340 5335 28 ten name van 
Spruit PR, de uitgever van het boek. 
Onder vermelding van ‘sponsoring 
boek’.

Zie ook de website www.beverwijk-
wronki.nl.

Jubileumboek ‘IJmond-Wronki 1980-2020’

Een transport vanuit de IJmond dat begin jaren ’80 naar het Poolse Wronki vertrok. 
Foto: aangeleverd
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IJmuiden - Het was een apart zwem-
seizoen voor OIG-IHD vanwege de 
corona-maatregelen. OIG-IHD begon 
het seizoen met twee groepen 
zwemmers, 1 x in de 14 dagen, maar 
al gauw stopte het zwemmen hele-
maal. Maar in maart mocht de jeugd 
tot 13 jaar weer komen zwemmen 
voor hun A-, B-, C-diploma. En 
gezwommen is er. 
OIG-IHD hoopt dat er in september 
weer normaal kan worden 
gezwommen, zodat ook de andere 
zwemmers die ze echt gemist 
hebben ook weer mogen zwemmen.

Wilt u OIG-IHD steunen met hun 
werk voor oudere en gehandicapten; 
gooi dan de kleding die u kwijt wil, 
goed verpakt in een plastic vuilniszak 
in één van de grote bovengrondse 
containers, die zij dagelijks legen. 
OIG-IHD is een 100 % vrijwilligers 
organisatie, vaak bekend van de 
rolstoelbusjes, die geheel wordt ge�-
nancierd met de opbrengst van de 
kleding uit de grote bovengrondse 
containers. Doneer daarin dus svp 
uw kleding in plaats van aan de 
straat-actie van een commerciële 
organisatie.

Diploma zwemmen bij OIG-IHD
Meerdere kinderen hebben hun A-, B- of C-diploma gehaald. Foto: aangeleverd

Atheneum
Noa van Alphen, Boris Barczyk, 
Christiaan Barens, Britt Bartels, 
Anouk van den Berg, Charlotte 
Bischot, Anne de Boer, Joachim 
Bose, Willemijn Bruijs, Loes Calandt, 
Joselien Dommershuijzen, Britt van 
Driel, Nathalie Ebbeling, Mischa 
Forceville, Lana ter Haak, Daan 
Hermans, Zasha van Hoeve, Marlou 
Holla, Sanne Jurgens, Merel Kerk-
ho�, Cilia van Kessel, Bas Koning, 
Laurent Ligthart, Stephane Lunel, 
Robin Meekel, Amarins Miedema, 
Christiaan Molenaar, Priscilla 
Mossel, Heleen Oostlander, Lieke 
Osinga, Iza Ozga, Tamara Pals, 
Sander Paulussen, Maurits van der 
Poll, Nina Pronk, Max van Raem-
donck, Reimer Rigtering, Merijn van 
Roij, Miro de Ruiter, Roy Schouten, 
Isis Schram, Tara Soddemann 
genaamd Keute, Lisa Spaan, Franka 
Stapper, Mette Steenbergen, Laura 
Suwalska, Melissa Swart, Rik van 
Tiggelen, Robert van Til, Leanne 
Timmerman, Blanca Uijtendaal, 

Thomas Vallentgoed, Evelien van 
der Velde, Manne Vermeulen, Britt 
Vink, Lucette Vink, Liselotte 
Wakkers, Wouter Weber, Kevin Zhao

Havo
Lieve Anderiesen, Laurens de Bie, 
Jamey Boon, Jalila Boutalek, 
Giorgia Brescancin, Romy Brust, 
Sven Demper, Unique Divendal, 
Niek van Dongen, Luuk van 
Drunen, Tim van Es, Lysanne Everts, 
Ravi Galje, Pepijn van Gend, Ilse 
Govers, Rik de Graaf, Thom Grif-
�oen, Fien van Haaften, Lars 
Hendriks, Niels van den Heuvel, 
Noa Hoek Spaans, Gijs van Horick, 
Julian Jansen, Marieke Jansen, 
Mees Jansen, Twan de Jong, Menno 
de Jonge, Fleur Jonker, Hannah 
Jonkhout, Thomas Kambeel, 
Mathias Kampfraath, Lisa Kerkho�, 
Lau Klein Lebbink, Janneke Knöps, 
Bas Koene, Gijs van Krieken, Jara 
Kroon, Valeria Langbroek, Julia 
Leisenheimer, Thomas van Leuven, 
Ola Lojek, Nina van Maanen, Sarah 

Mahfouz, Tess Michielsen, Bram 
Moison, Rosanne Molenaar, Anne-
Lotte Mostermans, Noell Nieuw-
poort, Eline van Oeveren, Noah 
Oliander, Pepijn Otto, Lieke van 
Oversteeg, Roan Pascal, Lars 
Pijpers, Anniek Rademaker, Sophie 
Reijerse, Jessie Reijnen, Dana van 
Renswoude, Dagmar van Roij, Olaf 
Romijn, Thaam Rothengatter, Indy 
Rube, Mieke Rutte, Lucas van der 
Schaaf, Brent Schavemaker, Jasmijn 
Scheelings, Anouk von Scheven, 
Inez Schilder, Davy Schrama, Tymen 
van der Sloot, Lola Smelt, Rowena 
Smit, Nick Stolk, Juliette de Stop-
pelaar, Xander Terstal, Eva Tervoort, 
Freek Terwogt, Stijn Thoolen, 
Maartje Tijl, Rosanna Tijl, Tristan 
Unkel, Jort Vermeulen, Quinten 
Vernooij, Suus de Vos, Jacqueline 
de Vreugd, Iris de Vries, Julian de 
Vries, Lotte Vrijhof, Famke van 
Vuuren, Noah Walters, Fleur 
Warmerdam, Bob van der Weiden, 
Tim Wesselius, Sterre Wijdoogen, 
Puck de Wijs, Mans de Wild, Sem 
Wittebrood, Isa Yang, Jasper 
Zaagsma, Job Zandberg, Daphne 
Zandvliet, Niels Zeedijk, Boris van 
Zonneveld.

Driehuis - Eindelijk zijn de geslaagden van tijdvak 1 én 2 van het Ichthus 
Lyceum bekend. De leerlingen die toestemming hebben gegeven voor 
publicatie staan hieronder vermeld. Allemaal gefeliciteerd!

Geslaagden Ichthus Lyceum

LEZERSPOST

Nog niet zo lang geleden lazen we 
in de Jutter|Hofgeest dat helaas ook 
dit jaar de Feestweek Santpoort en 
dus ook het buikschuiven, niet 
doorgaan.  Maar gelukkig is er 
onlangs in Vijfhuizen een alternatief 
buikschuifkampioenschap 
gehouden. Thuis, in de paardenbak 
van een van de jeugdkampioenen, 
is er een buikschuifbaan van onge-
veer 36 meter gecreëerd. Ter ere van 
de verjaardag van de vrouw des 
huizes is de familie voor deze activi-
teit uitgenodigd. In de line-up 
stonden enkele bekende namen, 
waaronder “de Aal” en jeugdkampi-
oene Chimène van der Vlugt. Helaas 
ontbraken er wat andere bekende namen. Desalniettemin werd er �ink 
geschoven en genoten op de buikschuifbaan. De verste buikschuif was 
rond de 20 meter, gemeten door een echte baancommissaris die ook de 
deelnemers aankondigde en tevens de ereronde verrichtte. Deze keer 
niet in de bekende cabrio, maar een rondje in de John Deere tractor. 
Hopelijk kunnen we in 2022 weer op de welbekende buikschuifbaan in 
Santpoort-Noord terecht. Ook al was dit een prima alternatief. 

Met vriendelijke groet, 
Jacqueline de Jonge

Alternatief Buikschuif kampioenschap 2021

IJmuiden - Op de eerste open dag 
op het Forteiland IJmuiden van dit 
jaar, de zogenaamde Publieksdag, 
maakte een delegatie van De Bees-
tenbende Velsen deel uit van de 
bezoekers. De Beestenbende is een 
club van basisschoolleerlingen, die 
zich onder de bezielende leiding van 
Petra Bodensta� inzet voor een 
schone leefomgeving. Gewapend 
met werkhandschoenen, grijpers en 
vuilniszakken werd het Forteiland 
ontdaan van peuken, zwerfvuil en 
ander afval om te voorkomen dat 
vogels en dieren ervan zouden 
kunnen eten. 
Het raapgebied voor De Beesten-
bende was door broedende 
meeuwen op het eiland dit keer 
beperkt. Wel was er opvallend veel 

vegetatie in de vorm van berm-
bloempjes en braamstruiken, nu er al 
een tijd weinig mensen op het eiland 
waren. Ook waren er veel vlinders. 
Behalve meeuwen werden er schol-
eksters gesignaleerd. Ook werd een 
klein soort vogeltje, van wie is de 
naam onbekend is gebleven, waar-
genomen. Overal bezaaid lagen 
skeletdelen van opgegeten krabben, 
oesters en mosselen. Na 16 maanden 
coronastop opvallend weinig peuken 
dit keer. 
De Beestenbendeleden verzamelden 
in een vondsttas mooie schelpen, 
botjes en gladde stenen, die later 
beschilderd zullen worden. De rest 
verdween in vuilniszakken. Ballon-
resten, rietjes en stukjes glas 
vormden de hoofdmoot van het 

afval. 
Het weer werkte optimaal mee. Een 
zonnetje en zomers briesje verge-
zelde het gezelschap. Vrijwilligers 
van Vereniging Forteiland IJmuiden, 
die bezoekers voorzagen van histori-
sche weetjes, staken hun duim op 
voor De Beestenbenders en zorgden 
voor limonade. Met elkaar is het plan 
opgevat om na het broedseizoen 
nog eens terug te komen om de 
voorkant van het eiland, waar veel 
plastic aanspoelt op het strandje, 
schoon te maken. Nadeel kan dan 
zijn, dat je dan midden in een 
najaarsstorm terecht komt. Niet dat 
beestenweer De Beestenbende kan 
tegenhouden. De missie om op te 
ruimen blijft in weer of geen weer 
overeind.

Forteiland ontvangt De Beestenbende
Marit, Roos, Lilly en Venne ruimden zondag zwerfvuil op Forteiland IJmuiden. Foto: Arita Immerzeel
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De fashion influencers 
van juf Corline

Door Ingeborg Baumann

Kompas
Het bericht komt van groep 5b van 
Basisschool Het Kompas locatie Step-
hensonstraat. CBS Het Kompas heeft 
als missie: Ieder kind verlaat onze 
school als een zelfstandig, onderzoe-
kend en verantwoordelijk persoon 
met een brede en kritische kijk op de 
wereld.’’ Wij krijgen de indruk dat 
deze missie in ieder geval in de groep 
van juf Corline prima gaat slagen. De 
klas is heel druk en enthousiast bezig 
met het oppimpen van gebruikte 
kleding. Recycling dus op een crea-
tieve manier. De resultaten zijn dan 
ook hartstikke leuk, vooral de tie-dye 
T-shirts zijn goed gelukt en zouden 
niet misstaan bij hippe mensen uit 
wat voor ‘scene’ dan ook. Maar 
misschien wel belangrijker: deze 
kinderen zijn zich heel bewust 
waarom ze dit doen!  

Duurzaam
De kledingindustrie is een van de 
grootste vervuilers van deze maat-
schappij. En het houdt maar niet op.  
Momenteel bestaat het merendeel 
van het mode-aanbod uit fast 
fashionproducten. Trends wisselen 
elkaar razendsnel af en om de zes 
weken hangt een nieuwe (goedkope) 
collectie in de grote fast fashion 
ketens. Deze industrie wakkert het 
verlangen aan om steeds ‘iets nieuws’ 
te dragen waardoor een kledingstuk 
gemiddeld slechts zeven keer wordt 
gedragen. Gelukkig begint het besef 
dat we heel voorzichtig om moeten 
gaan met onze aarde steeds meer 
door te dringen. Ook in grote moder-
eportages, bij bekende ontwerpers 
en in�uencers wordt gerecyclede 
kleding, vaak vintage genoemd, 
gepresenteerd. En daar spelen deze 
jonge in�uencers mooi op in. Ze 

weten waar ze mee bezig zijn. Zo 
zegt Yente: ‘’Al die nieuwe kleren zijn 
slecht voor het milieu. Er hangen in 
de winkels steeds nieuwe dingen en 
dan denken de mensen dat oude 
kleding niet mooi is.’’ En Vitor vult 
aan: ‘’Dus maken we oude dingen 
nieuw.’’ 

Stijl 
Iets anders dat opvalt bij deze 
kinderen, die allemaal rond de negen 
jaar zijn, is dat ze heel zeker zijn van 
hun eigen stijl. Niets geen: ‘mijn b� 
en ik dragen allebei hetzelfde uit 
dezelfde winkel en wat die winkel 
voorschrijft’. De vriendinnen (daar 
staat de uitdrukking ‘best friends 
forever’ voor) Yente, Evi en Shemene 
zeggen: ,,Je bent zoals je bent en je 
moet je eigen stijl volgen. Wij 
houden van vrolijk. Dat is niet altijd 
de smaak van onze moeders.’’ Evi 
heeft trouwens helemaal de smaak te 
pakken van duurzaam doen en 
mocht samen met vier andere ‘lieftal-
lige dames’, in de woorden van 
wethouder Jeroen Verwoort, het 
tweede Art Pollution Festival op het 
strand openen. Dit omdat de vijf 
dames zich inzetten voor een schoon 
en duurzaam Velsen. Heel erg knap! 

Presentatie
Of de fysieke winkel waar de jongens 
en meisjes hun opgeleukte en crea-
tieve gerecyclede kleding kunnen 
verkopen van de grond gaat komen 
voor de vakantie is nog even de 
vraag. In ieder geval werd afgelopen 
woensdag wel een �itsende mode-
show gegeven. De website heet: 
corn�akes-kleding.yolasite.com. Als 
het enthousiasme en de bewustwor-
ding van jongeren zo door blijft gaan 
kunnen we de toekomst hoopvol en 
vol vertrouwen aan deze jonge in�u-
encers overlaten. 

IJmuiden - ,,Beste journalisten, wij zijn groep 5b. Wij hebben een vraag. 
Wij hebben een winkel. In die winkel verkopen wij opgepimte kleding. Je 
kan dingen bestellen op onze website. Maar je mag natuurlijk ook 
gezellig langskomen. Wij hebben alles met de hand gemaakt. We hebben 
openingstijden en sluitingstijden. De winkel is open op maandag, 
dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag.  In het weekend zijn we dus 
dicht. De winkel gaat open om 9 uur open en om half twee is hij dicht.’’ Als 
je als redactie zo’n bericht binnenkrijgt móet je natuurlijk poolshoogte 
gaan nemen. Dat deden we dus.

Evi, Yente en Chemene showen de gerecyclede en dus nieuwe out�tjes.
Foto: aangeleverd

MEESTER SERNÉ HAALT HERINNERINGEN OP

In 1992 speelde het Nederlands elftal een belangrijke 
wedstrijd, om het Europees kampioenschap. De halve 
�nale. De hele buurt rondom de Marnixschool kleurde 
oranje. 
Op de avond van die krachtmeting bedacht ik mij thuis, 
iets belangrijks vergeten te zijn op school. Ik ben 
daarop snel in de auto gestapt en naar school gereden. 
De ingang was toen nog in de Nobelstraat. Binnenge-
komen, waren er  veel stemmen en lawaai op het 
schoolplein hoorbaar. Ik kon niet zien wie er op het 
plein waren, omdat het plein aan de andere kant van 
het gebouw was. Ik besloot om de vergeten spullen op 
te halen en zo snel mogelijk weer te vertrekken. Maar… 
de nieuwsgierigheid won het. Ik sloop de gang door in 
de richting van de achterdeur die toegang bood tot het 
schoolplein. Voorzichtig glurend om de hoek, om toch 
te zien wat daar gaande was, bleken er tot mijn 
stomme verbazing overal oranje vlaggetjes opge-
hangen te zijn, vastgemaakt aan de dakgoot van de 
gymzaal, vervolgens aan het noodgebouw (in gebruik 

als handarbeid lokaal) en vandaar naar de gevel van de 
oude Marnix. Vlak voor het middenlokaal beneden was 
een oranje tentzeil opgehangen. Kortom… het hele 
schoolplein was oranje gekleurd.
Onder het tentzeil stond een grote televisie, met in een 
halve cirkel stoeltjes. Op die stoeltjes zaten allerlei 
buurtbewoners. De televisie stond aan en ik vroeg me 
af, hoe ze aan stroom kwamen. Voorzichtig keek ik 
verder vanuit de gang het plein op. Toen bleek, dat er 
een raam open stond van een middenlokaal, waaruit 
een verlengsnoer hing. De Marnix was oud en 
gebrekkig en het bleek een koud kunstje om een raam 
los te wrikken en het verlengsnoer in het stopcontact 
in het lokaal te stoppen. 
Gelukkig had niemand mij gezien. De buurtbewoners 
zaten met hun rug naar de achterdeur en het open-
staande raam. Ik durfde er niet naar toe te gaan en ben 
snel terug naar huis gereden.
Nederland verloor die halve �nale.
De volgende ochtend op school, waren alle vlaggetjes, 
tentzeil, televisie en gemaakte rommel opgeruimd 
en….het raam was dicht.
Een collega vertelde tijdens het ko�edrinken haar 
verhaal van de vorige avond. Het bleek, dat zij 
hetzelfde als ik had meegemaakt. Ook zij gluurde om 
een hoekje en durfde niet naar de buurtbewoners op 
het plein te gaan en is ook stilletjes vertrokken.
Pas onlangs, tijdens het huidige kampioenschap, 
kwamen deze herinneringen van ons beiden weer 
boven.

Stiekem gluren

41 jaar stond hij voor de klas in IJmuiden, meester 
Serné. Op de Marnixschool, die later plaatsmaakte 
voor Het Kompas. Honderden IJmuidenaren 
hebben bij hem in de schoolbanken gezeten tussen 
1974 en 2015. Ongezien over straat lopen is er dan 
ook niet bij voor deze 69-jarige IJmuidenaar. Met 
enige regelmaat haalt hij herinneringen op in de 
Jutter|Hofgeest. Deze week:

Santpoort-Zuid - Zoekt u een 
cursus, lezing of andere activiteit 
voor het komende seizoen? Het 
nieuwe cursusprogramma van de 
Vereniging Santpoorts Belang staat 
op www.santpoortsbelang.nl. Vanaf 
heden kunt u zich inschrijven via de 
website.

Open Huys 
Tijdens ‘t Open Huys op zaterdag 21 

augustus van 14.00 tot 16.00 uur 
wordt het nieuwe cursusprogramma 
gepresenteerd. 
Een aantal docenten zal aanwezig 
zijn voor een persoonlijke ontmoe-
ting en extra informatie. Er zijn ook 
andere activiteiten, waar u zich voor 
kunt inschrijven, zoals bridgemid-
dagen en -avonden, lezingen, �lm-
middagen en wandelexcursies, geza-
menlijke bezoeken aan musea en 

nog meer. De vereniging heeft als 
doel om een inspirerende ontmoe-
tingsplek te zijn voor mensen die 
graag hun kennis verbreden op 
velerlei gebied en hun geest willen 
verrijken, of die gewoon plezier 
hebben in leren.
U bent van harte welkom in ’t 
Brederode Huys, Blekersveld 50, 
2082EK in Santpoort-Zuid (tegenover 
de DekaMarkt).

Cursusprogramma Vereniging 
Santpoorts Belang is online

Mariska Koops heeft drie herders-
honden en gaat regelmatig met ze 
wandelen in het recreatiegebied. 
Zondag aan het eind van de 
middag zag ze, terwijl ze de 
honden uitliet, een man lopen die 
iets leek te zoeken in het gras. Toen 
ze even later bij haar auto terug-
keerde, was de man er nog steeds. 
Mariska vertelt: ,,Ik heb, nadat ik de 
honden in de auto had gelaten, die 
man aangesproken en gevraagd 
wat hij zocht. Hij bleek zijn huis-
sleutel kwijt te zijn. In het hoesje 
van zijn mobiele telefoon had een 
losse sleutel gezeten. Hij was daar 
met zijn dochter aan het vliegeren. 
Toen zijn dochter het toestel even 
leende om een �lmpje te kunnen 
maken, moet die sleutel eruit 
gevallen zijn. Het gras staat daar 
wel twintig centimeter hoor, dus 
dan vind je zo’n sleutel zo snel niet 
meer terug.’’
De man ontdekte pas dat de sleutel 
verdwenen was toen hij thuis de 
deur niet meer in kon. Hij besloot 
terug te rijden naar het recreatiege-

bied om te gaan zoeken. Mariska 
stelde voor om een van haar 
honden in te zetten. Ze haalde 
Boris weer uit de auto en liet hem 
zoeken. Dat leverde al binnen 
enkele minuten resultaat op. ,,Hij 
liep misschien vijf rondjes door het 

gras en toen had hij de sleutel al.’’ 
Mariska vertelt dat ze bewust Boris 
had uitgekozen om deze opdracht 
uit te voeren. ,,De andere hond is 
nog maar tien maanden oud en 
moet nog veel leren. En de derde is 
zes jaar oud, maar heeft niet de 
opleiding gedaan.’’ 
Boris kweet zich dus met verve van 
zijn opdracht, tot grote opluchting 
van de man, die uiteraard zeer 
dankbaar was voor deze bijzondere 
assistentie.

Velsen - De vierjarige Boris, een kruising Hollandse herder, heeft zondag 
in het hoge gras van het recreatiegebied Spaarnwoude een verloren huis-
sleutel teruggevonden. Het kostte de hond, die de training voor politie-
honden volgt, weinig moeite om de sleutel voor de rechtmatige eigenaar 
op te sporen.

Hond Boris vindt verloren 
sleutel terug in ‘t hoge gras

Mariska Koops met haar honden Boris (links) en Bram. De tien maanden oude hond 
Mees staat niet op deze foto. Foto: aangeleverd
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Op het perron van het station S.Z. zijn twee bijzonder mooie tuinen 
verrezen. Zij zijn zeer de moeite waard om te bekijken en van te genieten, 
ook al wacht je niet op een trein. Aan wie hebben wij deze geschenk van 
tuingeluk te danken?

Susan Mackie

Tuinen op het perron in Santpoort Zuid

De onthulling van de krant is koren op 
de molen van advocaat Bénédicte 
Ficq. Zij begon recent een strafzaak 
tegen het staalbedrijf uit naam van 
honderden omwonenden en een 
aantal belangenorganisaties. In de 
Tweede Kamer zijn inmiddels vragen 
gesteld over de gang van zaken rond 
het GGD-rapport. Lokaal hebben ook 

diverse partijen al van zich laten 
horen. In Velsen heeft raadslid Peter 
Stam inmiddels vragen gesteld 
namens de fractie van LGV. Hij wil met 
name ook opheldering over de 
bemoeienis van de gemeente Velsen 
in deze kwestie. Stam: ,,Het citaat 
‘Aanbevelingen in de brief die zijn 
gericht op het bestrijden van luchtver-

ontreiniging, moeten eruit, vindt het 
gemeentebestuur van Velsen’ baart 
zijn fractie grote zorgen.
LGV wil van het college weten op welk 
bestuurlijk niveau is beslist over de 
aanpassingen in de aanbiedingsbrief 
van de GGD en waarom het gemeen-
tebestuur van Velsen vond dat die 
aanbevelingen eruit moesten. Ook wil 
hij weten hoe de oorspronkelijke tekst 
van de aanbevelingen luidde en of 
meer gemeenten zich met de tekst 
hebben bemoeid. Volgens de partij 
moet de GGD als een onafhankelijke 
organisatie kunnen werken, zonder 
tussenkomst van de opdrachtgevers 
en/of �nanciers, namelijk de 
gemeenten in het betre�ende gebied.

Velsen - Er is grote verontwaardiging ontstaan over het schrappen van de 
naam Tata Steel uit een rapport van GGD Kennemerland. Het Noord-
Hollands Dagblad onthulde zaterdag dat GGD-directeur Bert van de 
Velden opdracht gaf om de link tussen het hoge aantal gevallen van 
longkanker in Beverwijk en de uitstoot van Tata Steel uit het rapport te 
halen. Waar het staalbedrijf in de oorspronkelijke versie van de tekst nog 
vier keer werd genoemd, is dat in de de�nitieve versie van het rapport 
niet meer het geval.

Verontwaardiging over schrappen 
Tata Steel uit GGD-rapport

Driehuis - Het oude station Driehuis 
wordt sins april verbouwd. De 
bedoeling is het station om te 
toveren tot een modern, open en 
vooral drempelvrij station, zodat het 
toegankelijk wordt voor iedereen. 
Het komend weekend wordt vanaf 
zaterdagmorgen vroeg 01.00 uur 
continu doorgewerkt tot maandag-
morgen 5.00 uur. De werkzaamheden 
zullen dan non-stop plaatsvinden 
aan met name de perrons zelf. 
Daarom rijden zaterdag 10 en 
zondag 11 juli geen treinen. De 
bedoeling is, dat er een overkapping 
boven de trap op het perron wordt 
geplaatst, de liftschacht wordt op de 
juiste plek gezet, het oude meubilair 
wordt weggehaald en nieuw meubi-
lair, zoals zitbanken en afvalbakken 
wordt geplaatst. Bovendien wordt 
een nieuwe wachtruimte gemaakt op 
het perron, waar reizigers beschut 
kunnen staan of zitten.
Met een brief zijn omwonenden in 

de buurt van het station geïnfor-
meerd over de plannen en vorde-
ringen. Sommige werkzaamheden 
zullen ook geluid maken ‘s nachts, 
staat in de brief te lezen. De lift-
schacht moet ter plaatse in elkaar 
gezet worden en de damwanden 
moeten op maat gemaakt worden. 
Een en ander betekent sinds april 
ook wat overlast voor voetgangers, 
die tijdelijk geen gebruik kunnen 
maken van het trottoir onder de 
spoortunnel. Het tweezijdig �etspad 
is ook iets versmald.
In november aanstaande zullen alle 
werkzaamheden afgerond zijn en 
wordt er een feestelijke opening 
georganiseerd, is het plan.

Vragen of meer informatie?
www.ns.nl/spoorwerk
www.prorail.nl/contact
Tel. 0800-7767245 ( gratis)
www.9292.nl, tel. 0900-9292 of
www.ns.nl voor reisadvies op maat.

Renovatie station Driehuis 
vordert gestaag

Komend weekend wordt achter elkaar door gewerkt, daarom rijden er 10 en 11 juli 
geen treinen. Foto: Arita Immerzeel

IJmuiden - Geen disco of andere rand-activiteiten maar toch lekker vier avonden lang een zwemfeestje. De zwemvier-
daagse in De Heerenduinen is weer in volle gang. Niet iedereen kon zich melden voor deze editie, alleen kinderen uit het 
basisonderwijs, om te grote drukte te voorkomen. Uiteindelijk kozen 260 kinderen ervoor om vier keer deze week een 
plons te nemen en de baantjes te trekken om die unieke medaille van 2021 in de wacht te slepen. Foto: Ton van Steijn

Zwemvierdaagse in volle gang

Velsen-Noord - Maandag nam juf 
Rita van Basisschool De Plataan in 
Velsen-Noord afscheid van haar 
collega’s, kinderen en ouders. Het 
was een supergezellige dag vol met 
verrassingen.  
In de ochtend werd juf Rita opge-
haald door alle groepen van de 
Plataan onder begeleiding van een 
draaiorgel. Waarna ze richting school 
liep en warm welkom werd geheten 
door de directeuren. Vervolgens 
werd juf Rita getrakteerd door alle 
kinderen op een vrolijke dans op het 
lied; “dansen met tante Rita”. Daarna 
nam iedere klas op zijn eigen manier 

afscheid en juf Rita trakteerde op een 
leuke verrassing voor ieder kind. Tot 
slot kregen de leerlingen nog een 
heerlijk ijsje.   
Juf Rita kwam in 2005 op de Triangel, 
maar was toen al aan de school 
verbonden, vanwege haar eigen 
kinderen. Juf Rita werd al snel een 
bekend gezicht voor de Traingel, 
later de Plataan. Doordat ze al zo 
lang op school werkzaam is, komen 
inmiddels de vroegere leerlingen 
met hún kinderen op school. Wat 
voor de ouders een mooie herinne-
ring aan hun schooltijd is.  
Juf Rita was de ‘Rots in de branding’ 

op school. Ze hielp iedereen; knut-
selen, extra taalondersteuning, 
schoolreisje, sinterklaas, kerstmis enz. 
enz. Juf Rita stond voor iedereen 
klaar. Maar zoals juf Rita zelf zegt: 
,,Het is goed geweest”. 

Met de zomervakantie begint ook 
haar pensioen en zal juf Rita samen 
met haar man Ger af en toe op de 
camping te vinden zijn. Op school 
zullen de collega’s en kinderen haar 
gaan missen, maar wensen haar een 
mooie tijd. En zoals de kleuters 
zongen: “Dank u voor alles dat u 
heeft gedaan.”

Feestelijk afscheid van juf Rita
Juf Rita werd met een draaiorgel van huis gehaald. Foto: aangeleverd
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Horizontaal  1. kenner van de leer der levensverschijnselen; 7.
stierenvechter; 12. pratende vogel; 13. hoofdslagader; 14. uit aller
naam (afk.); 15. werkloosheidswet (afk.); 17. oude naam voor
Thailand; 19. spoorstaaf; 21. personal computer (afk.); 22. bloei-
wijze; 24. mannelijk beroep; 27. uitroep van afkeer; 28. schoollo-
kaal; 30. hertensoort; 31. vrouwtjesschaap; 32. bierton; 33. Asso-
ciation of Tennis Professionals (afk.); 35. schoenmakersgerei
(afk.); 37. gevuld; 38. revanche- of terugwedstrijd; 41. bladgroen-
te; 42. iemand die op het strand aangespoelde dingen meeneemt;
44. korte herenjas; 46. North Atlantic Treaty Organization (afk.);
47. hoffeest; 48. snackbar; 49. berggeit; 50. meervoud van
datum; 52. opening (spleet); 54. Japans automerk; 56. naam van
een bekende (tv)-strandjutter; 58. elektrisch beveiligt; 61. Europe-
an Options Exchange (afk.); 62. tekenverhaal; 64. gewestelijk
arbeidsbureau (afk.); 65. zijrivier van de Donau; 67. arbeidsplaat-
senovereenkomst (afk.); 68. godin van de zee; 70. vrouw (Duits);
72. grappenmaker; 73. horecaberoep; 76. onderdeel van een vis-
fuik; 77. militaire politie (afk.); 78. lichte herenoverjas; 79. familiel-
id; 81. krachteenheid (afk.); 82. Deense munt; 83. leesteken; 84.
afgemat; 86. openbaar ambtenaar; 87. bezorger (van pakjes).

Verticaal  1. beveiligingsagent; 2. rivier in Rusland; 3. onderricht;
4. weleens; 5. krakkemikkig (beroerd); 6. telwoord; 7. guinees big-
getje; 8. gaard (hof); 9. paling; 10. Duurzaam Nederland (afk.); 11.
openbaar ambtenaar;16. waterkant; 18. verwaande houding; 20.
streling; 21. stap; 23. deel van bijenkorf; 25. zangvogel; 26. meis-
jesnaam; 27. bobbel (zwelling); 29. beroep in de bouw; 32. artis-
tiek beroep; 34. voor (in samenst.); 36. voor een select groepje
(arrogant); 37. vervroegde uittreding (afk.); 39. muze van het min-
nedicht; 40. brandbare aardolie (petroleumether); 42. zijn verjaar-
dag vierend; 43. open vat van een hengsel voorzien; 45. open
plek in een bos; 46. gril (luim); 51. godin der verblinding; 53. Euro-
pese Economische Gemeenschap (afk.); 54. hovenier; 55. jaar
(Engels); 56. eind hout; 57. voormalige Italiaanse muntsoort; 59.
bushokje; 60. grafisch beroep; 62. bekend koekje; 63. forse dik-
kerd; 66. vruchtennat; 67. vochtmaat van vier ankers; 69. nieuw
(in samenstelling); 71. Algemeen Nederlands Persbureau (afk.);
73. groot roofdier; 74. lastdier; 75. Europese hoofdstad; 78. spoe-
dig; 80. gevangenis; 82. deel van bijbel (afk.); 85. kippenproduct.
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Na maanden van voorbereiding, en 
met het recente goede ‘Corona-
nieuws’, speelden 8 teams van 
groepen 7&8 van basisscholen uit 
Velsen om het eerste schoolhockey- 
kampioenschap van Velsen. Twee 
poules van 4 teams en een echte 
�nale, die gewonnen werd door De 
Toermalijn uit Driehuis! Op een 
keurige tweede plek het team van De 
Parnassia uit Santpoort-Noord. Het 
team van De Bosbeek werd derde.

Ook 8 teams uit groepen 5&6 
speelden een hockeytoernooi. In 
deze categorie werd de �nale 
gewonnen door de Jan Campert uit 
Driehuis. Toermalijn 1 werd tweede 
en Toermalijn 2 derde. Wel enigszins 
een Driehuis-feestje in deze leeftijds-
groep, eens kijken of de scholen uit 
IJmuiden, Santpoort en Velserbroek 
dit kunnen doorbreken komend jaar.
Naast de wedstrijden kregen nog 
eens meer dan 40 leerlingen uit 

groepen 3&4 een hockeyclinic. Voor 
alle hockeyers was er een gezonde 
lunch van Vomar en Albert Heijn, in 
keurige tasjes van Huijg Sport. En met 
een afsluitende snack uit de frituur 
van Driehuizer Friethuis was het 
hockeyfeest compleet!

De prijsuitreiking was in goede 
handen bij Floris-Jan Bovelander en 
sportwethouder Bram Diepstraten. 
Ook overhandigde Michiel Bom 

(Rotaryclub IJmond) een cheque van 
€ 5.045 aan Floris Jan Bovelander. Een 
bedrag dat door veelal lokale spon-
sors, deelnemers aan de loterij, en 
schoolkinderen zélf is bijeengebracht, 
en waarmee ook hun leeftijdsge-
nootjes in India een extra steuntje in 
de rug kunnen krijgen met het goede 

werk van zijn Bovelander Foundation.
Het toernooi wordt een blijvertje, in 
ieder geval in Velsen. De bedoeling is 
dat volgend jaar in meer gemeenten 
om het Hockey voor India Scholen 
kampioenschap gehockeyed gaat 
worden: in Beverwijk staat het al in de 
gemeentelijke sportagenda. 

Velsen ScholenHockey 2021: 
ruim 200 hockeyende schoolkinderen!
Driehuis - Op woensdagmiddag 30 juni is het allereerste Hockey voor India Scholen hockeytoernooi gespeeld 
op de velden van KHC Strawberries. Voor het eerst in lange tijd was er weer een evenement voor schoolkin-
deren in Velsen mogelijk. En daarbij konden zelfs toeschouwers aanwezig zijn! Het weer zat niet helemaal mee, 
maar het kinderfeest was meer dan geslaagd, waarbij de Bovelander Foundation aan het einde van de prijsuit-
reiking een cheque ontving van 5.045 euro!

Michiel Bom (RC IJmond) overhandigt de cheque aan Floris Jan Bovelander (Bovelander Foundation). Foto’s: aangeleverd

Boven de winnaars van groep 7/8: de Toermalijn, onder de winnaars van groep 5/6: 
de Jan Campert.
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