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Peuters chillen in zonnetje op Modderdag

Velsen - Op woensdag 29 juni was het internationale Modderdag. Onder een stralend blauwe hemel genoten peuters bij Peutercentra Velsen van het spelen, ontdekken en experimenteren met modder.
Vies mogen worden en vies durven worden zijn voor peuters belangrijke ervaringen. Juist die extra aandacht voor buiten spelen, genieten van alles wat de natuur te bieden heeft, is belangrijk voor de
ontwikkeling van de peuters. Op peutercentrum ‘t Piraatje kwamen de peuters even tot rust na het kliederen, koken, springen en spetteren in de modder. Foto: aangeleverd

Thalia Theater wordt verbouwd
tot 21 appartementen
IJmuiden - Het doek valt definitief voor het Thalia Theater. Eigenaren
John en Monique van Waveren hadden het pand al enige jaren te koop
staan en inmiddels is de verkoopovereenkomst gesloten. Het pand krijgt
een woonfunctie, er zullen 21 appartementen in gerealiseerd worden.
Uiterlijk 1 december dit jaar leveren John en Monique de sleutel in.
Door Raimond Bos
Met de verkoop sluiten de huidige
eigenaren een tijdperk van zesentwintig jaar af. John en Monique

waren voorheen ook eigenaar van
het nabij gelegen hotel Augusta.
Opvolgers hadden ze niet en inmiddels zijn ze allebei rond de zestig
jaar oud, een moment om na te

Het Thalia Theater aan de Breesaapstraat in IJmuiden. Foto: Bos Media Services

denken over de toekomst van het
bedrijf. Uiteindelijk viel vijf jaar
geleden het besluit om zowel het
hotel als het theater, dat vooral voor
het organiseren van besloten
feesten werd gebruikt, te verkopen.
,,Thalia was eigenlijk een soort
verlengstuk van Augusta’’, vertellen
John en Monique. Toch zijn ze
achteraf gezien wel blij dat ze
destijds niet zowel het hotel als het
theatergebouw tegelijk verkochten.
,,Het was wel fijn dat we dit nog vijf
jaar hebben kunnen doen na
Augusta’’, concluderen ze. Het allerliefste hadden ze de huidige horecafunctie van het pand behouden,
maar de exploitatie van een dergelijk bedrijf op deze locatie is steeds
lastiger rond te krijgen, dus de overnamekandidaten stonden niet in de
rij. Dat veranderde echter toen na
overleg met de gemeente Velsen
duidelijk werd dat het pand een
woonbestemming zou kunnen
krijgen: ,,Toen was er direct veel
meer animo voor het pand.’’ Eén van
de voorwaarden die de gemeente
stelde is dat het pand in de authentieke stijl zou blijven. Sloop en
nieuwbouw is dus zeker niet aan de
orde en dat stemt John en Monique
tevreden. ,,Als het afgebroken zou
worden, dan hadden we het liever
zelf gehouden. We hebben er
tenslotte wel 26 jaar onze ziel en
zaligheid in gestopt.’’
Lees het hele verhaal elders in deze
krant
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Nieuw college Velsen geïnstalleerd
Woensdag 29 juni zijn de wethouders van het
nieuwe college benoemd door de gemeenteraad: Bram Diepstaten (Velsen Lokaal), Sander Smeets (D66 Velsen), Jeroen Verwoort
(VVD), Sebastian Dinjens (GroenLinks),
Marianne Steijn (PvdA). Informatie over de
verdeling van de portefeuilles, programma’s
en projecten vindt u op:

www.velsen.nl/overzicht-leden-college.
De samenleving staat voorop, niet het bestuur en/of het ambtelijk apparaat. Alles wat
de gemeenteraad, het college en de ambtenaren doen, is voor de samenleving van Velsen.
Gemeente Velsen is er voor de inwoners, ondernemers, bedrijven en maatschappelijke
instellingen.

4 nieuwe raadsleden geïnstalleerd
Woensdag 29 juni zijn vier nieuwe raadsleden benoemd in de gemeenteraad. Zij vervangen de raadsleden die tot wethouder zijn
benoemd. De vier nieuwe raadsleden zijn:
Robert van Koten voor Velsen Lokaal
Marijke Gemser voor PvdA Velsen
Bas Koppes voor VVD Velsen
Arjen Uytendaal voor D66Velsen

neren in wiens opdracht zij aan het werk zijn.
Op de mok staat de tekst: “Aan het hoofd van
de gemeente staat de gemeenteraad. Grondwet, artikel 125.” De wethouders namen de
mok met veel plezier in ontvangst. Veel mensen denken dat de burgemeester de “baas” is
van de gemeente, maar dit is de gemeenteraad.

velsen.nl

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

gemeentevelsen

gemvelsen
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Op naar minder restafval en meer recycling in Velsen
Donderdag 30 juni 2022 besloot de gemeenteraad het recycle-tarief definitief
per 1 januari 2023 in te voeren in Velsen.
Recycle-tarief stimuleert inwoners hun
afval (nog) beter te scheiden. In restafval
zitten nog veel herbruikbare grondstoffen
zoals bijvoorbeeld plastic, blik en drinkpakken, papier, gft-afval en etensresten. De
verbranding van restafval is belastend voor
het milieu. Afval scheiden is daarom belangrijk. Het zorgt ervoor dat er nog maar
weinig restafval overblijft en we grondstoffen maximaal kunnen recyclen. Dit
zorgt voor een lagere CO2-uitstoot. Afval
scheiden draagt dus echt bij aan een beter
milieu. Het verbranden van restafval wordt
bovendien steeds duurder.

Met recycle-tarief krijgen inwoners zelf
invloed op de hoogte van hun afvalstoffenheffing. Het vaste tarief wordt lager dan
nu. Daar komt een variabel deel bij dat afhankelijk is van het aantal keer dat iemand
de ondergrondse container voor restafval
gebruikt, of de restafvalbak aan huis laat
legen. Door goed afval te scheiden blijft er
nog maar weinig restafval over. Inwoners
krijgen hiermee zelf invloed op hun afvalstoffenheffing.
Kijk op:
www.velsen.nl/uitleg-over-het-recycle-tarief
voor meer informatie en meest gestelde
vragen.

Daarnaast werd Sylvia Gouda benoemd als
steunfractielid voor VVD Velsen.
Wilt u weten welke 33 raadsleden namens u
in de gemeenteraad zitten? Kijk dan op
www.velsen.raadsinformatie.nl/leden
Gemeenteraad hoogste
orgaan van de gemeente
De nieuw geïnstalleerde wethouders kregen
van de gemeenteraad een cadeautje om hun
succes te wensen en er om hen aan te herin-

Uitnodiging inloopavond
verbouwing Witte
Theater tot hotel
Het voormalige Witte Theater wordt,
volgens het winnende plan van familie
Xie, verbouwd tot een hotel. Samen met
AG architecten en Van Wijnen Heerhugowaard willen wij u informeren over
het voorgenomen plan en de aanvraag
omgevingsvergunning zoals wij deze
gaan indienen.
Op woensdag 13 juli 2022 bent u van
harte welkom op de Kanaalstraat 257 te
IJmuiden (hoofdentree) en kunt u tussen 17:00 en 20:00 uur vrij inlopen. Op
verschillende tekeningen is het plan te
zien. Op de avond kunt u in gesprek met
de initiatiefnemer, architect en met medewerkers van de gemeente. Ook kunt u
een eerste reactie op de plannen geven.

Eikenprocessierups
De eikenprocessierups is de laatste jaren aan een opmars bezig. Zijn brandharen kunnen voor irritatie zorgen. Als
we nesten ontdekken op drukke locaties
waar ze voor veel overlast zorgen, verwijderen we ze door ze weg te zuigen.
Daarnaast houden we rekening met
biodiversiteit in de bomen die we planten. Dat betekent dat we niet meer voor
een laan met alleen maar eiken kiezen.
Daardoor heeft de rups minder plek om
te wonen en kan hij zich minder snel
verspreiden. Ook geven we een steuntje
aan natuurlijke vijanden om de plaag
onder controle te houden. Zo maaien
we op steeds meer plekken op een ecologisch verantwoorde manier. Daarmee
geven we insecten die de rups eten meer
kans. Ook hebben we verblijfkasten geplaatst voor vleermuizen en nestkastjes
voor mezen, die de rups ook graag eten.
Meer informatie over de
eikenprocessierups vindt u op:
www.velsen.nl/
eikenprocessierups-velsen.

Vorig jaar vonden er mooie activiteiten plaats zoals het Vriendschapsdiner in Dorpshuis
Het Terras in Santpoort-Noord.

Meld uw activiteit aan voor de Week van
de Ontmoeting: Samen tegen eenzaamheid!
Van 29 september tot en met 6 oktober
2022 vindt de Week van de Ontmoeting
plaats in Velsen. Deze week bestaat uit
verschillende activiteiten voor en jong
en oud. Dit biedt de mogelijkheid om andere mensen te ontmoeten en nieuwe sociale contacten te leggen. Alleen samen
verminderen we eenzaamheid en maken
we het bespreekbaar. U kunt hier een
steentje aan bijdragen.
Oproep
We zijn op zoek naar organisaties en initiatieven van inwoners. Door een activiteit in deze
week te organiseren levert u een bijdrage aan
de Week van de Ontmoeting. Zo hopen wij

samen met u een programma met laagdrempelige activiteiten in Velsen op te stellen. Dit
kan een activiteit zijn vanuit een organisatie,
maar ook mooie initiatieven vanuit inwoners
(bijvoorbeeld wandelmaatje, knutselclub,
sporten). Ook bestaande activiteiten kunnen
een plek krijgen in het programma. Mooi om
dit samen met u of uw organisatie te doen.
Aanmelden
Voor meer informatie en/of het aanmelden
van één (of meer) activiteit(en) kunt u bij
gemeente Velsen terecht. Dit is mogelijk via
weekvandeontmoeting@velsen.nl. Aanmelden kan tot 31 augustus.
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Bekendmakingen

Ingediende aanvragen
omgevingsvergunning

IJmuiden
• Kennemerlaan 216, plaatsen dakkapel
(voorgevel) (26/06/2022) 76916-2022
• Binnenspuikanaal ong., bouwen selectieve onttrekking (27/06/2022) 774082022
• Bakkerstraat 35, bouwen dakopbouw
(27/06/2022) 77481-2022
• Kompasstraat 1, vergroten 2e
• verdieping en plaatsen dakkapel (voorgevel) (28/06/2022) 78046-2022
• Pieter Nuytsstraat 14, bouwen aanbouw voor mantelzorg (28/06/2022)
78039-2022
• Steigerweg ong. perceel K-783 en
• I 3082, bouwen aanlegsteiger met
• berging (29/06/2022) 78065-2022
• Heerenduinweg 45, bouwen tijdelijke (5 jaar) onderwijshuisvesting
(30/06/2022) 78651-2022
• Leeuweriklaan 52, legaliseren gebruik
naar kamerverhuur (30/06/2022)
78902-2022
• Velserduinweg 312, wijzigen gebruik
naar kamerverhuur (30/06/2022)
79100-2022
Velsen-Noord
• Concordiastraat ong. t.o. 84 (kavel
7&12), gewijzigd plan bouwen bedrijfsverzamelgebouw (27/06/2022) 772802022

Santpoort-Zuid
• Middenduinerweg 85, bouwen twee
aanbouwen, dakkapel en wijzigen
• kozijnen (27/06/2022) 77209-2022
• Harddraverslaan 3, kappen 2 bomen
(27/06/2022) 77286-2022
• Van Dalenlaan 29, bouwen aanbouw
(27/06/2022) 77303-2022
• Duinweg of Duivelslaan 6, plaatsen dakkapel (voor- en achtergevel)
(28/06/2022) 77613-2022
Velserbroek
• Hogemaad 1, bouwen aanbouw
(29/06/2022) 78146-2022

Ingetrokken aanvragen
omgevingsvergunning

IJmuiden
• Bik- en Arnoldkade 21-29 en
Duinstraat 4, afwijken bestemmingsplan voor 46 appartementen, gemengde functies en parkeerkelder
(28/06/2022) 67007-2022
Santpoort-Noord
• Kruidbergerweg 111, bouwen aanbouw
(zijgevel) (30/06/2022) 60613-2022
• Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10
Velsen-Zuid
• Bohemian bruiloft trouw ceremonie,
receptie, bbq en feestje”, 27 augustus
2022, locatie: De Ven (28/06/2022)
78020-2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

IJmuiden
• Kromhoutstraat 62, plaatsen overheaddeur (voorgevel) (28/06/2022) 620222022
• Alexander Bellstraat 2, realiseren
daktoegang en dakterras (28/06/2022)
72136-2022
• Kennemerlaan 59, legaliseren 4 onzelfstandige woonruimten (30/06/2022)
48818-2022
• Pegasusstraat 14, gebruiken
voor kamerverhuur (4 personen)
(30/06/2022) 60813-2022
• Dennekoplaan 34, bouwen aanbouw
(achter- en zijgevel), wijzigen gevels
(30/06/2022) 69835-2022
Santpoort-Zuid
• Wijnoldy Danielslaan 5, kappen boom
(28/06/2022) 70954-2022
Velserbroek
• Lieskamp 27, legaliseren plaatsen erfafscheiding (28/06/2022) 59361-2022
• Kerkenmaaijerskamp 7, vergroten 2e
verdieping (30/06/2022) 64739-2022
• IJsselaak 1, vervangen antenne voor
uitschuifbare antennemast (zijgevel)
(30/06/2022) 54163-2022
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IJmuiden
• ’24 ICE Beach Soccer’, 9 t/m 11 juli van
09:00 tot 18:30 uur, locatie: IJmuiderstrand, zone 2, t.h.v. Paviljoen Zuidpier,
Kennemerstrand 172 (28/06/2022)
61255-2022

Overige bekendmakingen

• Verkeersbesluit voor het instellen
van een laad- en loshaven in de
Tussenbeeksweg t.h.v. huisnummer 1
• Wijzigingsplan Busbaan Wijckerpoort
• Voornemen tot uitgifte gemeente
eigendom Kerkpad Santpoort-Noord
Een papieren versie van de bekendmakingen
ligt bij: Gemeentehuis Velsen, Dorpshuis
Het Terras, Buurtcentrum De Dwarsligger,
Buurthuis De Brulboei, Wijkcentrum De
Stek, Wijkcentrum De Hofstede, Bibliotheek
IJmuiden, Bibliotheek Velserbroek, uitleenpunt Huis ter Hagen en uitleenpunt de Moerberg. Voor de inzage van stukken kunt u
naar het gemeentehuis.
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Ombouw theatergebouw gaat
anderhalf tot twee jaar duren
woonbestemming voor het pand
binnen handbereik bleek te liggen,
smeedde hij samen met zijn
compagnon Alexander een plan om
de ontwikkeling van het pand zelf in
beheer te nemen.
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Het door architect Bessels gemaakte ontwerp voor het gebouw, met aan de zijkant
en achterkant de ramen van de te realiseren appartementen. Beeld: aangeleverd

Vervolg voorpaginaverhaal
Wonen op het toneel
Het theatergebouw stamt uit 1890
en werd oorspronkelijk als oudkatholieke kerk in gotische stijl gebouwd.
Nadat de kerkgemeenschap een
ruimer onderkomen betrok, werd het
enige tijd als werkgebouw voor de
IJmuidense visserijvloot gebruikt. Bij
het ombouwen tot bioscooptheater
in 1910 kreeg het pand de huidige
uitstraling. De toekomstige bewoners zullen vrij letterlijk kunnen
wonen op het toneel, want dat blijft
gewoon behouden. Onder het toneel
bevinden zich de kleedkamers, die
straks tot slaapkamers verbouwd
worden. De nieuwe eigenaars zijn

Taeke Schol en Alexander de
Goederen. Laatstgenoemde runt
sinds 2015 samen met zijn jongere
broer een vastgoedbedrijf. Als
projectontwikkelaar heeft hij met
name in Haarlem veel woningen
gerealiseerd. ,,We bouwen bestaand
vastgoed om naar mooie, duurzame
woningen in het middensegment.
Daarbij proberen we altijd zo veel
mogelijk van het originele pand te
behouden’’, aldus Alexander. Taeke
werkt in zijn opdracht als vastgoedscout en raakte enige tijd
geleden in gesprek met John en
Monique. In eerste instantie
probeerde hij voor het echtpaar een
geschikte koper te vinden uit de
theater- of horecawereld. Toen een

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/of
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt
gesteld aan derden. Dus ook niet per
e-mail, fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.jutter.nl/privacy

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

Laatste maanden
Voor John en Monique breken de dus
de laatste maanden als horecaondernemer aan. Ze gaan voorlopig nog
gewoon door met het verzorgen van
feesten en evenementen. Alle
boekingen die er staan, gaan uiteraard gewoon door. In de coronaperiode heeft het stel al even kunnen
ervaren hoe het is om een regelmatiger leven te leiden. ,,We hebben
ervaren dat we ons niet snel zullen
vervelen. We zijn blij dat er weer een
mooi nieuw hoofdstuk wordt toegevoegd aan de rijke geschiedenis van
Thalia: van kerk tot bioscooptheater
en van feesttheater tot woontheater.
We willen iedereen bedanken voor
de fijne samenwerking en het
vertrouwen in de afgelopen 26 jaar.’’

Inschrijven paardenevenementen
Dorpsfeest Santpoort gestart

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient
ondertekend te zijn en voorzien van
naam, adres, telefoonnummer en/of
e-mailadres. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt
op FSC-Mix papier van verantwoorde
herkomst.

Opbouw
Het Thaliapand is geen monument,
maar zal tijdens de verbouwing wel
als zodanig worden beschouwd.
Alexander en Taeke verwachten
anderhalf tot twee jaar nodig te
hebben om de verbouwing te
kunnen laten uitvoeren. Voordat het
zover is, moet eerst de benodigde
vergunning aangevraagd worden.
Voordat die rond is, is 2022 vermoedelijk al om. Een snelle rekensom
leert dat de eerste bewoners er dus
vermoedelijk in 2025 terecht kunnen.
De 21 appartementen zullen in
oppervlakte variëren van ongeveer
45 tot 110 vierkante meter. De
gemiddelde oppervlakte ligt rond 60
vierkante meter. Of de appartementen te huur of te koop worden
aangeboden, blijkt vooral af te
hangen van nieuwe ontwikkelingen
binnen de vastgoedsector. De overheid heeft plannen om de regels
voor huurwoningen in het middensegment aan te passen, waardoor
verhuur van deze woningen nauwelijks nog rendabel zou zijn. In dat
geval zullen ze te koop worden
gezet. Dat er echter ook naar huurwoningen momenteel nog veel
vraag is, blijkt wel uit een project dat

Alexander momenteel in Schalkwijk
realiseert: ,,We hebben daar 29
appartementen met huurprijzen
rond duizend euro in de markt gezet.
Vrijdag openden we de inschrijvingen en in één weekend tijd
hadden we 150 aanmeldingen
binnen.’’ Een bureau dat gespecialiseerd is in projectmanagement gaat
de verbouwing in IJmuiden begeleiden. Architect Bessels, een vaste
partner van dat bureau, heeft het
ontwerp inmiddels gemaakt. Aan het
uiterlijk van het pand gaat niet veel
veranderen, op één ding na: ,,De
kleine zaal krijgt een opbouw, zodat
het pand aan de bovenzijde weer
overal gelijk getrokken wordt.’’

De feestelijke prijsuitreiking vond zaterdagochtend plaats. Foto: aangeleverd

Santpoort - De inschrijfformulieren
voor de verschillende paardenevenementen tijdens het Dorpsfeest Santpoort zijn via www.dorpsfeest-santpoort.nl te downloaden. Onder de
knop ‘Nieuws’ staan de formulieren
voor de ruiters die willen meedoen
aan het Concours Hippique (sluit op
zaterdag 23 juli om 20.00 uur), Ringsteken Pony en Paard (sluit op
maandag 1 augustus om 20.00 uur)
en de Paardenkeuring (sluit op
zondag 31 juli om 20.00 uur). Wie wil
meedoen aan het Jeu de Boules-toer-

nooi op 2 augustus van 13.00 tot
17.00 uur op het Landje van Scholz
kan zich tot 1 augustus 20.00 uur via
www.puij.nl inschrijven.
De teams worden via loting samengesteld. Info: Aad de Gier, Petanque
Union IJmond (toernooi@puij.nl). Bij
slecht weer wijkt men uit naar het
Boulodrome van collega’s Petanque
Union Kennemerland (PUK), aan de
Van der Aartweg 31 in Haarlem (nabij
de Vlietweg).
Deelname aan het Jeu de Boulestoernooi kost 3 euro.

Prijsuitreiking Kleurplatenwedstrijd Bison Bowling
Haarlem - Afgelopen zaterdag was het eindelijk zo ver; de goochelfamilie
van Bison Bowling Haarlem heeft de Grote Prijs uitgereikt aan degene
met de allermooiste kleurplaat van het afgelopen bowlingseizoen. Op de
kleurplaat staan natuurlijk alle feestmakers van het Bison Goochelteam,
inclusief Bibi Bowling en Tara Tover!

Wij kiezen
voor een
beter milieu.
Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier

De kinderen die een kleurplaat inleverden, zijn uitgenodigd voor een
potje bowlen inclusief spelletjes.
Aan het eind van de ochtend is de
hoofdprijs weggegeven aan de
gelukkige winnaar Lisa Beukers. Zij
heeft een prachtige reis naar de
Efteling gewonnen! Anouk Kool
(nummer 2) won een dinerarrangement en Julia van de Werf (nummer
3) een cadeaubon voor anderhalf
uur bowlen met drankjes en hapjes.
Van de ruim tachtig aanwezige
kinderen ging gelukkig niemand
met lege handen naar huis; voor alle

kinderen was er een kleine attentie
én het verzoek volgend jaar vooral
weer een kleurplaat in te leveren.
Wil jij komend jaar ook kans maken
op de reis naar de Efteling? Kom
gezellig bowlen en/of eten, kleur zo
goed je kunt en lever de Bison
Bowling Kleurplaat in. Bison
Bowling nodigt je volgend jaar
graag uit voor weer een Grote Prijsuitreiking! Bison Bowling aan de
Orionweg 400 is 365 dagen per jaar
geopend en heeft tijdens de vakantieperiode verruimde
openingstijden.

De inschrijving voor de Paardenkeuring sluit op 31 juli om 20.00 uur.
Foto: aangeleverd
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het is altijd een gezellige drukte op de kofferbakmarkt. Foto: Erik Baalbergen

Kofferbakmarkt op Plein 1945
IJmuiden - Zaterdag 16 juli is er weer
een kofferbakmarkt op Plein 1945.
Iedereen die recent de zolder opgeruimd heeft, kan alle overtollige
potten, pannen en andere huisraad,
maar ook speelgoed, fietsen, dvd’s en
nog veel meer zaken te koop
aanbieden.
Wat voor de één in de weg staat, kan
voor de ander een geweldige vondst
zijn. Als verkopende partij ben je er
even een dagje tussenuit en sta je
met gelijkgestemden op deze gezellige markt. De bezoekers kunnen

lekker tussen de spulletjes struinen
en wellicht een verzameling verder
uitbreiden of gewoon een mooi
koopje op de kop tikken.
De markt vindt plaats van 08.00 tot
16.00 uur. Verkopers betalen 10 euro
als ze met een gewone auto komen,
15 euro als ze een aanhanger
meebrengen. Meer weten? Bel 0255
533233 of 06 10475023.
Noteer alvast de volgende data: 30
juli, 20 augustus, 17 september en 8
oktober.

HEEL VELSEN LEEST
Met nog twee weken te gaan, is er alweer een schooljaar voorbij. En
hoewel het altijd een eeuwigheid lijkt, is het ook zo weer voorbij dat
schooljaar. Voor de meeste kinderen begint er een fijne zomervakantie
van zes weken. Maar er is een grote groep leerlingen die hun basisschooltijd afsluit. En dat is toch wel heel bijzonder. Voor deze groep kinderen
vond ik twee prachtige boeken.
Dodo, geschreven door Mohana van den Kroonenberg en uitgegeven
door De vier windstreken. In dit boek maak je kennis met Dorian. Hij
schrijft een dagboek over zijn eerste dagen op de middelbare school. En
die zijn niet heel makkelijk en soepel verlopen. Al op de eerste dag besluit
hij om nooit meer te praten. Als hij voor de klas moet komen staan om
zich voor te stellen, krijgt hij alleen dodo over zijn lippen. De hele klas
kijkt hem verwachtingsvol aan, maar hij krijgt er geen geluid meer uit.
Zijn beste vriend Ramses zit ook bij hem in de klas. Maar die kan hem nu
echt niet helpen. De dagen na dit voorval helpen niet om Dorian een
veilig gevoel te geven. De klas gaat op uitje naar een museum, waar een
dodo ei tentoongesteld wordt. Dit is natuurlijk voer voor de klas om
Dorian te sarren. En als dan ook zijn oude vrienden niets maar laten
horen, is er volgens Dorian geen reden meer om te praten. Lees vooral dit
boek deze zomer om erachter te komen of het toch nog goed afloopt.
Het boek is in de IK vorm geschreven en geeft je daarom het gevoel dat jij
het dagboek leest van een goede vriend. Soms met plaatsvervangende
schaamte, maar vaak ook herkenbaar voor leerlingen die in de eerste klas
van het middelbaar terecht gekomen zijn.
Het tweede boek is Kinderen van het drijfzand, geschreven door Efua
Traore en uitgegeven door Leopold. Wat een ongelooflijk prachtig en
krachtig boek. Dit boek heb ik in een ruk uitgelezen. Wat een prachtig
boek. Je waant je bijna zelf in Nigeria. Je leert Simi kennen, die eigenlijk in
de hoofdstad woont. Maar haar ouders zijn gescheiden en haar moeder
moet voor haar werk naar het buitenland. De moeder van Simi ziet maar
een oplossing en stuurt Simi naar haar oma. Klein detail, Simi heeft haar
oma nog nooit ontmoet. Als Simi na een lange reis aankomt voelt zij zich
niet op haar gemak. Geen internet, en iedereen lijkt haar oma te
aanbidden. Wat is er toch allemaal aan de hand? Simi krijgt te horen dat
ze onder geen enkele voorwaarde naar het moeras mag gaan. Al op de
eerste dag verbreekt zij die belofte. Maar na die eerste dag ontvouwt zich
een bijzonder verhaal en Simi lijkt
uiteindelijk de oplossing te zijn
tot het oplossen van een groot
probleem. Dit boek is een echte
aanrader voor kinderen die wel
van avontuur houden. Prachtig
geschreven, kleurrijk, levendig,
bijzonder. En voor mij een pluspunt, het boek heeft een lintje
zodat je deze tussen de bladzijden kunt doen en geen ezelsoren hoeft te maken in het prachtige boek.
Beide boeken zijn voor kinderen
vanaf 12 jaar.
Veel leesplezier!

Citymarketeer Friso Huizinga vertelt, staande op een van de IJM-bankjes op de kop van de haven, over het
Vissersmonument en de haven. Foto: Erik Baalbergen

Wekelijks staan we in deze rubriek stil bij een IJmuidens onderwerp aan de hand van een foto en naar
aanleiding van de actualiteit, een bijzondere
gebeurtenis, een evenement of gewoon een van de

Creatormeet
mooie taferelen die IJmuiden biedt. In deze aflevering aandacht voor de ‘Creatormeet: IJmuiden Rauw
aan Zee’.
Door Erik Baalbergen
Bij IJmuiden denken vooral niet-IJmuidenaren aan Tata
Steel, rookpluimen, zwarte kozijnen, fijnstof, vismeur,
schreeuwende meeuwen die de vis van je broodje
jatten en hart- en vaatziekten. Dat is niet verwonderlijk
natuurlijk, want kranten en andere media brengen
graag vooral negatief nieuws. Een enkeling weet zich
nog wel een positief bericht te herinneren, bijvoorbeeld
over de naamgeving en de opening van Zeesluis
IJmuiden. En uiteraard is IJmuiden met z’n Hema diep in
het geheugen van een enkele cruiseganger gegrift als
een van de parels aan de Noordzee…
Mooi met een rauw randje
Toch weten velen IJmuiden wel te vinden als het gaat
om te genieten van het uitgestrekte strand en de vele
strandsporten, duinen, vogels spotten en hengelen op
de zuidpier, dwalen op het Forteiland, lekkere vis,
wandelen in de vele rondom gelegen parken en natuur
en de indrukwekkende schepen en sluizen. Kortom,
IJmuiden heeft gewoon heel veel moois te bieden, maar
soms met een rauw randje! Vooral dat rauwe randje
wordt deze maand vanuit Citymarketing Velsen
IJmuiden.nl in de schijnwerpers gezet. Afgelopen
vrijdag werd de themamaand ‘IJmuiden Rauw aan Zee’
officieel afgetrapt met een ‘Creatormeet’, een instameet
waarbij instagrammers samen op pad gaat om een stad
of natuurgebied te ontdekken.
Creatormeet
In het kader van IJmuiden en Velsen promotie nodigt
Citymarketing Velsen een paar keer per jaar een groepje
reisbloggers en fotografen uit om te laten zien en vooral
zelf te laten ervaren wat IJmuiden en Velsen te bieden
hebben. De ‘Creatormeet: IJmuiden Rauw aan Zee’ van
afgelopen vrijdag bracht tien vlog-, blog- en fotolustigen bij elkaar.
Het verzamelpunt van de ervaringsreis door IJmuiden
onder leiding van citymarketeer Friso Huizinga en Mike
Rumping van de gemeente Velsen was de Seaport

Marina. De reis startte met een vaartochtje op een
sportvissersschip naar Forteiland. Onder leiding van een
gids van Forteilandbeheerder PBN werden het fort en
het eiland verkend. Een koffiestop vond plaats in God’s
Window, een vergader- en dinerruimte in een voormalige Duitse geschutsbunker met spectaculair uitzicht op
de Noordzee. Na een dwaaltocht door de fortgangen
werd de groep met het bootje Fortwachter weer aan
land gebracht, bij de Kop van de Haven.
Vis
Vanaf het vissersmonument ging het te voet langs de
cruisekade en de ferryterminal naar de Vissershaven.
Hier deden de instagrammers met een wandelingetje
langs de aangemeerde viskotters ervaring op met
‘kantje pikken’. Geen kotter en geen detail bleef gevrijwaard van de gevoelige chip! Natuurlijk even een
groepsfotootje gemaakt bij de .IJmuiden-letters op het
Visplein. Tijdens de lunch bij De Dolfijn konden ook de
inwendige bloggers op smakelijke wijze kennis maken
met Noordzeevis uit IJmuiden.
Vervolgens maakte de groep een tour met de IJmuidenpromotie bus van Connexxion. Deze bus rijdt normaliter
op de Amsterdam Beach Line, lijn 80 van Amsterdam
naar Zandvoort. Tijdens de tour langs het kanaal, sportpark Schoonenberg, het stadhuis en de Lange Nieuwstraat (met natuurlijk de Hema!) naar het havengebied
kwam gids Friso bijna tijd tekort om enthousiast te
vertellen over de geschiedenis, de sluizen, de nabijgelegen natuur en de wederopbouwplannen van Dudok.
Power
Na een kort bezoekje aan de voet van de grote vuurtoren bracht de IJmuiden-bus de groep naar beachclub
Makai voor een drankje gevolgd door een clinic power
kiten. Met een mini-uitvoering van een kitesurfvlieger
leerden we sturen en de kracht van de kite kennen. En
dat er een power in zo’n kite zit, heb ik aan den lijve
ondervonden met een door de wind voortgetrokken
buikschuiver van vele meters… Enkele waaghalzen uit
de groep hulden zich in een wetsuit en gingen met de
instructeur de Noordzeegolven in om tussen de vele
kitesurfers kennis te maken met het kitesurfen. De
meesten bleven aan de vloedlijn toekijken; iemand
moet tenslotte toch de foto’s en video’s maken!
Met een drankje en een hapje namen we afscheid van
elkaar. De vloggers en bloggers gingen met positieve
beelden van en ervaringen met IJmuiden naar huis. Via
de hashtag #creatormeetijmuiden22 zullen wij – en
hopelijk ook de negatief-over-IJmuiden-denkenden –
de beelden en verhalen op de sociale media gaan
tegenkomen!

Geen Kamermeerderheid voor
vervroegde sluiting kooksfabriek
Velsen - De Tweede Kamer heeft
dinsdag tegen het voorstel gestemd
om kooksfabriek 2 op het terrein
van Tata Speel versneld te sluiten.
Wel kwam er een meerderheid voor
het onderzoeken van de mogelijkheden tot vergroening van het

bedrijf voor 2030. De motie om de
vervuilende fabriek eerder dan
gepland te sluiten was ingediend
door D66-Kamerlid Kiki Hagen.
Eerdere moties van de Partij voor de
dieren (september 2021) en GroenLinks (maart 2022) werden niet in

stemming gebracht. Nu gebeurde
dat wel, maar een meerderheid voor
het plan was er niet. Zowel milieuorganisatie Greenpeace als belangenorganisatie Frisse Wind hebben
positief gereageerd op het feit dat
er wel een onderzoek naar vergroening komt. Ze putten daaruit de
hoop dat de fabriek alsnog de
deuren voortijdig zal moeten
sluiten.
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In Memoriam

Annemieke van Vark (1965-2022)
Veel bezoekers van de bibliotheek in Velserbroek zullen haar gaan
missen: Annemieke van Vark. Op 28 juni overleed ze op 57-jarige leeftijd.
Ze was al geruime tijd ziek.
alle automatiseringsslagen die de
bibliotheek in de loop van de jaren
heeft gemaakt.

Annemieke van Vark. Foto: aangeleverd

Annemieke studeerde aan de Frederik
Muller Academie voor assistentbibliothecaresse en schoolbibliothecaresse. Op 1 december 1987 ging ze
– na een positieve GGD-keuring – als
bibliotheek-technisch medewerker
aan de slag op de jeugdafdeling van
Bibliotheek Velsen. Aanvankelijk was
dat een dienstverband voor 24 uur
per week, maar van augustus 1989 tot
en met januari 1991 kwamen er tijdelijk uren bij, die werden ingezet voor
de voorbereiding van de automatisering van de Openbare Bibliotheek: het
labelen en koppelen van de collectie.
Vanaf dan is zij betrokken geweest bij

In 1992 was Annemieke nauw
betrokken bij het Project Onderwijsvoorrangsbeleid. In de loop der jaren
bekleedde ze verschillende functies
bij de bibliotheek, waaronder medewerker klantencontact, informatieve
dienstverlening en media-educatie en
bibliotheekadviseur met focus op
collectievorming en automatisering.
Ze ontwikkelde zich van jeugdbibliothecaresse tot collectioneur en automatiseringsmedewerker. Annemieke
heeft zich daarnaast ook in de ondernemingsraad verdienstelijk gemaakt.
Velen zullen haar kennen als hoofd
van de bibliotheek in Santpoort en
later na de sluiting van filiaal
Sanpoort in Velserbroek, waar ze voor
haar klanten zeer klantvriendelijk was
en altijd bereid was dingen uit te
zoeken en die stap extra te zetten.
Annemieke was voor haar collega’s
een ware vraagbaak en een hele fijne
collega. Ze zal vreselijk gemist
worden.

AGENDA
DONDERDAG 7 JULI

matie bvvelsen1@gmail.com.
Iedere dinsdag tot 20 augustus.

De Roze Salon: COC Kennemerland
houdt haar maandelijkse bijeenkomst voor LHBTI+. Iedereen is
vanaf 17.00 uur van harte welkom,
de locatie wordt bij aanmelding
bekendgemaakt. Aanmelden bij
Harry Mooij, 06-15630092.

WOENSDAG 13 JULI

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

Inloopmoment in het Tata Steel
loket in Wijk aan Zee (Zwaanstraat
20) van 18.00 tot 21.00 uur. Omwonenden kunnen hier informatie
krijgen over het aan te leggen
windscherm rond de voorraden van
tata Steel. Visual: aangeleverd

Imkervereniging Velsen,
Spaarndam organiseert open imkerijdag van 10.00 tot 15.00 uur op
Boerderij Westerhoeve Middenduinerweg 80, 2082 LD SantpoortZuid. Zie ook: https://velsen.bijenhouders.nl. Zie ook 10 juli. Foto:
aangeleverd
Rondleiding langs en door de
bunkers van de batterijen Olmen
en Heerenduin, 14.00-16.00 uur.
Aanmelden en info: www.bunkermuseum.nl.
ZONDAG 10 JULI

Zwemvierdaagse in De Heerenduinen. Foto: aangeleverd

Wandelen met Levenslust APK van
Rouwdoula Patty Duijn. Vertrek van
wisselende locaties en weersafhankelijk. 10.30 - 12.00 uur. Bijdrage
voor koffie en gebak na het
wandelen. Aanmelden via info@
rouwdoula.nl of bel 06-52462630.

Driehuis - Na een studiejaar met de nodige aanpassingen vanwege de
coronamaatregelen is ook voor de examenleerlingen van het Ichthus
Lyceum de vakantieperiode aangebroken. De examens zijn achter de rug
en de onderstaande leerlingen mogen wij feliciteren met het behaalde
diploma.

Vraag- en inschrijfavond over glasvezelnetwerk Santpoort in De
Wildeman aan de Hoofdstraat 142
in Santpoort-Noord, binnenlopen
tussen 17.00 en 20.00 uur.
Aanmelden niet noodzakelijk. Ook
7 juli. www.deltanetwerk.nl.

Imkervereniging Velsen,
Spaarndam organiseert open imkerijdag van 10.00 tot 15.00 uur op
Boerderij Zorgvrij Genieweg 50,
1981 LN Velsen Zuid. Zie ook:
https://velsen.bijenhouders.nl. Zie
ook 9 juli.

Gymnasium
Pol Abbekerk, Roemer Baneke, Sietse
van Dam, Ben Derks, Femke van
Elsäcker, Yoeri ten Have, Willemijn
Haver, Annick Jansen, Taro Knol, Elise
van Lith, Rozemarijn van Mourik,
Mike Snel, Maurice Starken, Zyad
Taktak, Ana Tanase.

Speeddateborrel van het bedrijf
Strohm om personeel te werven in
café-brasserie De Wildeman
(Hoofdstraat 142, SantpoortNoord), 18.00-20.30 uur. Overzicht
vacatures: www.strohm.eu/jobs.

Opening expositie door negen
leden van Kunstenaars Collectief
Velsen om 16.00 uur in gebouw De
Waag aan het Spaarne 30rd in
Haarlem. Toegang gratis.

Geslaagden Ichthus Lyceum

Atheneum
Jacob Back, Britta Bijma, Fosko van
Bolhuis, Maarten Bon, Bas de Breij,
Camee Brouwer, Youri ten Brummelhuis, Sem Buurman, Elisa Cordova
Arias, Marit Cornelisse, Estelle de
Croon, Sander Dijkhuizen, Jakko Dros,
Luca van der Eng, Tycho Engeringh,
Koen van Es, Floor van Everdingen,
Stan Franse, Timo Friederichs, Chantal
Giesen, Juliette Hesselman, Simon
Hildering, Ties Hoenderdos, Rafi’Noa
Iskandar, Gijs Jansen, Koosje
Jonkman, Dalma Juhàsz, Kas Kamphuis, Roy Kerkhoff, Megan Kromodjojo, Melissa van der Lee, Sem Looij,
Dian Miedema, Nieke Molenaar,
Isabelle Moltzer, Mats Monch,
Stefanie Mooij, Stein Nagel, Torie
Nieswaag, Sterre Nieuwenhuizen,
Michal Ozga, Tim Pennings, Evy van
der Plas, Teun Plug, Ingmar Pohlmann, Isa Ponsen, Amy Pots, Meike
Raadschelders, Bloem Ramakers, Roel
Reinders Folmer, Jade Rienks, Koen
de Rijk, Sander Roelofs, Sira Roos,
Max Rosenthal, Luca Rutz, Kyaksar
Salik, Esmee van der Salm, Roan
Schwarz, Olivier van der Steen, Sven
Tesselaar, Tristan Vervoordeldonk,
Aukje Vink, Holly Vink, Julia
Vlaminckx, Emma Weeber, David
Westerman, Minke Wildering, Bart
Willemse, Joost Willemse, Luna van
der Zel, Riccardo Zerbi, Roy
Zonneveld.

Havo
Amir Al-Assadi, Louise Allan, Thomas
Annink, Sanne de Bakker, Rijk Bax,
Thijs Beers, Zoe van den Berg, Milan
de Beurs, Hugo de Bie, Selenay Bolat,
Willemijn Bor, Ayana van den Bos,
Kelsey Bouhuis, Caitlin Bruijns, Anne
van den Burg, Anna Croese, Lola van
Deudekom, Stephan Dieckman,
Kimani Dignum, Daniek van Dijk,
Luuk van Dongen, Ralph van der
Drift, Flo Franken, Lucas Geelen, Nikki
Gerritsen, Rosalie Giliam, Cheyenne
van Goor, Jayden Gunhan, Jelle
Haeser, Faye Hobson, Quinten Hoogkamer, Ryan Hoogreef, Daisy Huijer,
Ella Huitema, Daaf Hulshof, Jasper
Jansema, Linde Jeursen, Nick de Jong,
Ibe de Jongh, Hidde Joustra, Christy
Kelderman, Bas Kimman, Lars Kloeck,
Wes Koster, Sieb van der Laan, Jessie
Leussink, Kelsey Liesker, Noah Linder,
Jente Manshanden, Riley Martin, Max
van der Meijden, Marit Meijlink, Rieke
Menger, Saskia Mens, Floortje
Moltzer, Dave Nat, Imre Nelis, Marnix
Noorman, Hugo van Oene, Taco van
Offenbeek, Jesper Otten, Mesude
Özdemir, Luko Pecotić, Daan Philippo,
Pascal Prent, Dinand Put, Nienke van
den Raadt, Shoegufa Rasouli, Femke
Reemeijer, Lieve Riemens, Emmy
Ruijgvoorn, Chantal de Ruiter, Jade
van Schaik, Nick Scheringa, Romec
Schneider, Kim Seegers, Ruby Spaans,
Marisa Spanjersberg, Mark Spruit,
Marije Stapper, Luke Stegemeijer,
Mirjam van der Steur, Emma Tellier,
Sandro Vacca, Emma van Vastenhoven, Britt van Veen, Laura Visser,
Marit Vlieland, Mike de Vries, Tijn van
Vuuren, Sofie Wardenier, Lisa Weustink, Nick Windt, Wies Winkelaar,
Christiaan Zandstra, Vincent van Zijtveld, Stan Zuurendonk, Nikki de
Zwart, Melle Zwitser.

MAANDAG 11 JULI

Zomerfestijn voor 55-plussers in
Bibliotheek Velsen. Aanmelden via
www.bibliotheekvelsen.nl of aan de
balie. Vandaag staat Spanje
centraal.
Inschrijven Footgolf Santpoort start
om 20.00 uur exact. De Teamcaptains kunnen alleen vanaf dat
moment een e-mail sturen naar
enricodoes@hotmail.com. Foto:
Joost Wouters
VRIJDAG 8 JULI

Slotavond Zwemvierdaagse De
Heerenduinen.
ZATERDAG 9 JULI

Zomeravondbridge De Jump in
Velserhooft in Santpoort-Noord.
Vooraf aanmelden niet nodig,
inschrijven kan tot 19.15 uur, kosten
2 euro p.p. Tot eind augustus iedere
maandag.
DINSDAG 12 JULI

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

Zomerhockey bij Strawberries:
gratis training van 10.00 tot 11.00
uur voor 4-12 jaar en van 11.15 tot
12.30 uur voor 13-18 jaar.
Aanmelden niet nodig. Iedere
zaterdag t/m 20 augustus.

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

Kijkdag waterscouting Michiel
Adriaenszoon De Ruyter op de
ligplaats aan de Stelling 54 in
Velsen-Zuid. Info: www.de-ruyter.
nl.

Zomeravondbridge bij Bridgevereniging Santpoort in Velserhooft,
ingang Valckenhoeflaan (50 meter
van station Santpoort-Noord), 19.30
uur. Voor inschrijving en meer infor-

Zee- en Havenmuseum is in juli en
augustus open van dinsdag t/m
zondag van 13.00 tot 17.00 uur.
Exposities: ‘Werken op en aan het
Noordzeekanaal’ en ‘Op de Sluizen
van IJmuiden’. 4 speurtochten en
escapespel (12+). Audiotour met
BNers. Zie ook: www.zeehavenmuseum.nl.
Museumhuis Beeckestijn is open
op vrijdag en zondag (11.00 tot
17.00 uur). Donderdag gesloten
i.v.m. besloten bijeenkomst en
zaterdag gesloten i.v.m. huwelijk.
Toegang 6 euro. Tickets online via
www.museumhuizen.nl.
Pieter Vermeulen Museum: alles
over dino’s. En kunst van Linda
Molenaar. Open dinsdag tot en
met vrijdag en zondag van 13.0017.00 uur. www.pietervermeulenmuseum.nl.
Hoogovensmuseum in VelsenNoord is open op woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur en
zaterdag en zondag van 10.30 tot
16.00 uur. Modelspoorbaan en
Escaperoom-spel voor kinderen.
www.hoogovensmuseum.nl.
De Ruïne van Brederode is
geopend op woensdag, vrijdag en
in het weekend van 11.00 tot 17.00
uur. Entree 6 euro, kinderen 4-11
jaar 4 euro, kinderen 0-3 gratis.
www.ruinevanbrederode.nl.
Bunker Museum IJmuiden aan de
Badweg is iedere eerste en derde
zondag van de maand open van
11.00 tot 16.00 uur. www.bunkermuseum.nl.
Recreatieboerderij Zorgvrij in
Spaarnwoude: ‘Koeiengeloei’ (t/m
december): leer meer over de koe.
De natuurfotograaf Kees Sikkes en
de tekenaar Frans van der Burg
exposeren hun werk in woonzorginstelling de Hofstede op de
Aletta Jacobsstraat 227 in Velserbroek tot en met 31 juli.
Tot en met 17 juli vindt in de
Visserhallen te IJmuiden de expositie ‘the B-side’ plaats. 24 fotografen uit binnen- en buitenland
geven hun interpretatie van het
begrip ‘the backside’. Geopend
vrijdag, zaterdag en zondag van
13.00 tot 17.00 uur. Visserhallen,
Duinstraat 4, 1975 DC IJmuiden;
www.visserhallen.nl.
Dichter/fotograaf Caitlin Mosterd
exposeert in de maand juni en juli
in de Bibliotheek van IJmuiden.
In Bibliotheek Velsen aan het
Dudokplein 16 is een expositie te
zien over de archeologische vondsten aan de Lagersstraat in
IJmuiden. Openingstijden op
www.bibliotheekvelsen.nl.
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Tuinieren in Velserbroek en IJmuiden
met Stichting BuitenGewoon
Velsen - Van buiten bezig zijn krijg je nieuwe energie en leuke sociale
contacten. Daarom is Stichting BuitenGewoon een tuinproject gestart in
Velserbroek en IJmuiden. Wie na deze sociaal stille tijd behoefte heeft
aan gezelschap en leuke dagbesteding, is welkom in een van de tuinen.
Stichting BuitenGewoon organiseert daarnaast verschillende andere
dagbestedingsactiviteiten.

COLUMN IJMED

gezond, veilig en geeft je een lekkere
oppepper.
Praktische informatie
De tuin in IJmuiden (locatie Brulboei
– Welzijn Velsen) is iedere donderdag
van 9.00 tot 13.00 uur geopend. De
lunch is inbegrepen. In Velserbroek
(locatie Galle Promenade) kun je
dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur de
handen uit de mouwen steken. Ook
hier krijg je een lekkere lunch.
Oncologisch fysiotherapeut Sarah Hoenderdos. Foto: Mark Sassen

Of je nu groene vingers hebt of niet; in de tuinen van Stichting BuitenGewoon
vermaakt iedereen zich. Foto: aangeleverd

Aan de slag in de natuur
Met dit nieuwe tuinproject stimuleert Stichting BuitenGewoon
mensen om lekker bezig te blijven.
Een tuin is daar ontzettend geschikt
voor. Of je nu groene vingers hebt of

niet; in de tuinen van Stichting
BuitenGewoon vermaakt iedereen
zich. Zo kun je zelf groentes
verbouwen, helpen met schoffelen
of simpelweg een praatje maken in
de zon. De frisse buitenlucht is

Leuke dagbesteding voor
iedereen
Stichting BuitenGewoon helpt
mensen in de omgeving Velsen aan
een fijne dagbesteding. Mensen
kunnen in een ongedwongen sfeer
doen waar zij zin in hebben. Wat dat
is, verschilt per persoon. Zo kun je
onder andere schilderen, aan de slag
in de fietswerkplaats of helpen in het
eetcafé van de stichting. Leer iets
nieuws, ontmoet andere mensen of
neem gewoon rustig de omgeving in
je op.
Meld je aan
Zin om te tuinieren of help je graag
als vrijwilliger? Meld je aan of vraag
om meer informatie via aanmelden@
st-bg.nl of 023 583 1511.

Bindweefseltechnieken
tegen pijn na borstkanker

Een borstkankerbehandeling kan je fysiek en mentaal een behoorlijke klap
geven. Mensen die behandeld zijn voor kanker hebben daarom vaak een
lange periode nodig om te herstellen. Het is belangrijk om daarbij ook
aandacht te besteden aan je herstel door revalidatie, die er op gericht is
vermoeidheid te verminderen en het uithoudingsvermogen en kracht te
verhogen. Sarah Hoenderdos, oncologisch fysiotherapeut bij IJMed, ziet
ook veel patiënten voor revalidatie na het doormaken van borstkanker.
Recent heeft zij door een cursus een nieuwe techniek aan haar behandeling toe kunnen voegen: bindweefseltechnieken.
“Soms zijn er bepaalde plekken in het bovenlijf die na de bestraling of
operatie voor borstkanker strak aanvoelen of harder zijn geworden”,
begint Sarah haar uitleg over bindweefseltechnieken. “Die plekken kunnen
ook veel pijn veroorzaken. Ze worden veroorzaakt door de vorming van
littekenweefsel, de medische term daarvoor is fibrose. Bindweefseltechnieken zijn erop gericht de pijn in de borst, flank en oksel na borstkanker
te verminderen. Door een combinatie van zachte of juist iets hardere bindweefseltechnieken toe te passen kan ik deze delen van het lichaam
soepeler en minder pijnlijk maken. Patiënten krijgen tijdens deze behandeling ook huiswerkoefeningen mee die goed aansluiten op de bindweefselmassage en waarmee ze zelf aan de slag kunnen. Bij sommige patienten kunnen we ook speciaal verbandmateriaal gebruiken wat zorgt voor
een verhoogde druk op de plek die pijnlijk is en een masserende werking
heeft tijdens de dagelijkse bezigheden. De bindweefseltechnieken
hebben het beste resultaat als er binnen een jaar na de behandeling van
de borstkanker mee begonnen wordt, maar ook als er na dat eerste jaar
wordt gestart, kan het verbetering geven”, sluit Sarah haar uitleg af.
Herkent u deze klachten en wilt u graag met Sarah een behandeling
starten? Maak dan een afspraak via 0255 53 22 11 of de website:
www.ijmed.nl

Op ieder potje....
Regio - ‘Op ieder potje past een
dekseltje’ is het motto van Edina van
Breemen. Met deze overtuiging is zij
in 2007 haar relatiebemiddelingsbureau Relatiebasis begonnen. In de
afgelopen jaren heeft ze aan de wieg
gestaan van vele ontluikende relaties.
Voor iedereen is een match te vinden
ongeacht opleiding, leeftijd of
achtergrond.
De poffertjessalon staat dit jaar tussen de schapen. Foto: aangeleverd

De lekkerste poffertjes
eet je bij Lucas-Vermolen
Santpoort - Jong en oud wordt enthousiast bij het ruiken van versgebakken poffertjes. Sinds vorige week staat poffertjessalon LucasVermolen weer bij het kermisterrein in Santpoort-Noord. In de aanloop
naar het dorpsfeest kan iedereen nu al genieten van deze traditionele
lekkernij.
De lekkerste poffertjes van Nederland? Ze zijn al sinds jaar en dag te
verkrijgen in de poffertjessalons van
Lucas-Vermolen. De traditie gaat ver
terug, want huidig gastvrouw Esmeralda Lucas-Vermolen komt al zo lang
zij zich kan herinneren jaarlijks naar
Santpoort-Noord. Haar ouders en

haar grootouders lieten in de jaren
daarvóór al heel Santpoort (en
omgeving) smullen van poffertjes.
Bijzonder is dat voor de bereiding
geen melk of eieren gebruikt
worden. Kiest u voor de klassieke
versie met boter en suiker? Of liever
met aardbeien, warme kersen of een

heerlijke likeur er overheen gesprenkeld? Het is allemaal mogelijk! De
salon staat dit jaar tussen de
schapen, die door de kinderen
mogen worden geaaid. Openingstijden: dinsdag tot en met zaterdag
van 11.00 tot 19.00 uur, zondag van
12.00 tot 18.00 uur (maandag
gesloten). Uit veiligheidsoverwegingen is de poffertjessalon op 27,
28, 29 juli (opbouw kermis) niet
geopend. Tot aan het dorpsfeest
wordt in de poffertjessalon geen
alcoholische dranken geschonken.

Wat is kenmerkend voor de mensen
die zich bij Relatiebasis inschrijven?
,,De één wil graag samenwonen, de
ander zoekt een maatje om de
eenzaamheid van de weekenden te
verlichten. Wat wel voor iedereen
geldt is dat ze op zoek zijn naar
warmte, een luisterend oor en iemand
om samen leuke dingen mee te doen.
Kortom een aanvulling op het leven”,
aldus Van Breemen.
Waarom kiezen partnerzoekenden
voor Relatiebasis?
,,Bij Relatiebasis ligt de nadruk op
persoonlijke bemiddeling. Het begint
bij een vertrouwelijk gesprek, waarbij
we elkaar leren kennen en bespreken
wie ze hopen te ontmoeten. Dit
gesprek vindt plaats bij de mensen
thuis”, zegt Van Breemen. ,,De woonomgeving draagt namelijk bij aan een
zo compleet mogelijk beeld. Vervol-

gens ga ik voor ze op zoek naar
iemand die bij ze past. Ik bouw een
persoonlijke band met mijn cliënten
op. Betrouwbaarheid en persoonlijk
contact staan voor mij hoog in het
vaandel. Ik streef naar een respectvolle en positieve omgang met mijn
cliënten.”
Wie nieuwsgierig is geworden kan
vrijblijvend kennismaken met Relatiebasis door contact op te nemen met
Edina van Breemen op 0299-714009
of via email info@relatiebasis.nl. Meer
informatie www.relatiebasis.nl.

Edina van Breemen. Foto: aangeleverd
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Drie afdelingen met 100% geslaagden:
mooie cijfers Vellesan College
IJmuiden - Nu ook het tweede
tijdvak van de eindexamens voorbij
is en álle leerlingen dus het volledige
centraal eindexamen afgelegd
hebben, blijkt dat het Vellesan
College mooie eindcijfers heeft
gehaald. Op beide vmbo-afdelingen
en op het vwo zijn alle eindexamenkandidaten 2022 in één keer
geslaagd. De mavo-afdeling in
IJmuiden behaalde een schitterende
score van 99%, maar die kan nog
mooier worden na de herexamens in
het derde tijdvak. Dan kan misschien
ook de mavo IJmuiden 100%
geslaagden noteren. Mavo Driehuis
behaalde een prachtige 97% en de

havo-afdeling in IJmuiden kon 93%
geslaagden noteren. Na de herexamens kan dat nog oplopen tot 95%.
,,De leerlingen die dit jaar examen
deden, hebben een weg vol obstakels en tegenwind achter de rug’’,
vertelt de rector van het Vellesan
College Marc Boelsma. ,,Door corona
en het wisselde pakket van maatregelen waren de afgelopen twee
schooljaren een moeizame tijd voor
alle leerlingen, maar zeker voor de
leerlingen die examen moesten gaan
doen. Maar ze blijken die storm,
mede door de niet aflatende ondersteuning en inzet van de docenten,

fantastisch te hebben doorstaan. De
eindexamenleerlingen en onze collega’s hebben met elkaar een fantastische prestatie geleverd.’’
,,We zijn als school erg blij met dit
unieke resultaat in deze roerige
tijden’’, gaat Boelsma verder. ,,En met
zijn allen ook reuze trots op onze
examenleerlingen. Gaat het ons
lukken, hebben we het afgelopen
jaar wel eens gedacht, bang als we
waren voor eventuele achterstanden,
tweede en derde coronagolven en
nieuwe maatregelen. Maar dat was
dus niet nodig, het is meer dan goed
gekomen’’, sluit de rector trots af.

Tijdelijke bewegwijzering strandevenementen milieubelastend?
IJmuiden aan Zee - Een geheel
nieuw fenomeen: bewegwijzering op
en nabij het strand, zelfs ook op de
weg er naar toe. Aan waar maar wat
aan te bevestigen is, aan palen,
hekken en bij bushaltes wordt met
tie wraps of ducktape, hangen
geplastificeerde wegwijzers. Op
printpapier kondigen bedrijven aan
waar hun bedrijfsfeestjes plaats
zullen vinden. Vervolgens wordt dit

niet meer verwijderd en blijft het
weken hangen. Een en ander is
gedoemd om als plastic zwerfvuil in
het milieu terecht te komen.
Het aanschrijven van de bewuste
organisaties leverde in ieder geval de
tip op om het zelf te verwijderen.
Ook werd het soms een van het
kastje naar de muur verhaal: ,,Een
ander uit de organisatie heeft het
gedaan, dus ik hoef dat niet op te

Avondvierdaagse Velserbroek
succes dankzij vrijwilligers
Velserbroek - Vorige week werd de Avondvierdaagse weer gelopen in Velserbroek. Dankzij de inzet van vrijwilligers was het weer een groot succes. De
organisatie wil die vrijwilligers hartelijk danken. Het was, op de donderdag na,
mooi weer om te wandelen. Foto boven: aangeleverd. Foto onder: Ton van
Steijn.

ruimen.’’ Uiteraard zijn er milieuminnende types, die het vuil van een
ander opruimen om moeder aarde te
sparen, al is dat talent niet iedereen
gegeven. De gemeente Velsen is over
deze gang van zaken ingelicht, want
de vervuiler weet Velsen wel te
vinden voor een feestje, maar het
kan toch niet zo zijn, dat de schillen
en de dozen achterblijven na gezellig
verpozen. Wordt vervolgd.

COLUMN GGD KENNEMERLAND
Gezonde school

Een verwijzing naar een een evenement op het strand.
Foto: Arita Immerzeel

Lifesaving, maar vooralsnog niet milieu-saving.
Foto: Arita Immerzeel

Velsen Lokaal wil aanpak tegen
misbruik kwetsbare jongeren
Velsen - Twee ‘loverboys’ zijn schuldig bevonden aan mensenhandel en
seksuele uitbuiting van twee tienermeisjes (17 en 18 jaar), onder meer in
IJmuiden. Eén van de meisjes is verstandelijk beperkt en woonde destijds
in een jeugdzorginstelling. De mannen dwongen de meisjes met geweld
tot prostitutiewerk. Kitty Wolfs, raadslid voor Velsen Lokaal, stelde hier
raadsvragen over: ,,Wij schrikken van deze berichten en maken ons hier
echt zorgen over. Kwetsbare jongeren dienen we een veilige thuissituatie
te bieden, waar dit soort taferelen niet mogelijk zijn. De krapte op de
arbeidsmarkt maakt dit wel een opgave.’’
De gemeente is bekend met deze
problematiek, zo blijkt uit de
antwoorden. Dit probleem is echter
niet zomaar op te lossen door ’s
nachts de deur van hun kamer op
slot te doen. De individuele vrijheid
van (kwetsbare) jongeren mag alleen
op vrijwillige basis worden ingeperkt,
of bij uitzondering via de Wet Zorg
en Dwang. Er moet dus ook hulp en
aandacht voor deze jongeren buiten
de woonvorm zijn. Met de inzet van
straathoekwerk en Jongerenwerk

wordt jongeren bescherming, ondersteuning en een veilig netwerk
geboden, waar ze op kunnen terugvallen. Volgens Velsen Lokaal kan dit
echter beter. Wolfs: ,,Het college
heeft de gemeenteraad gevraagd
geld beschikbaar te stellen voor een
derde jeugd-BOA. Wij zouden het
een waardevolle toevoeging vinden
wanneer deze gespecialiseerd is in
de omgang met jongeren met een
verstandelijke beperking. Deze specifieke doelgroep is extra kwetsbaar.

BOA’s verlenen geen zorg, maar
signaleren misstanden vaak als
eersten. Zo kan in een zo vroeg
mogelijk stadium de juiste hulp
worden geboden of toekomstige
zorg zelfs worden voorkomen.’’
In Velsen ontvangen twintig
jongeren met een (licht) verstandelijke beperking (LVB) thuis ambulante
zorg. Kleine woonvormen in de wijk
maken intensievere ondersteuning
mogelijk. Zij bieden beter toezicht
door de kleinschaligheid. De
gemeente koopt jeugdhulp in en
bewaakt daarbij de kwaliteit voortdurend. Omdat deze problemen ook
bij volwassenen en jongeren met
verslavingsproblemen, psychische
problemen en schulden spelen, is er
ook voor deze groepen vrijwillige en
laagdrempelige hulpverlening en
ondersteuning mogelijk.

In mijn laatste column deed ik de oproep om verstandig met onze
herwonnen vrijheid om te gaan. Niemand zit te wachten op een nieuwe
lockdown of strengere maateregelen en dus doen we er goed aan om de
basisregels in acht te blijven nemen om ervoor te zorgen dat het ziekteverzuim (zeker in de zorg) niet nog verder toeneemt. Tegelijkertijd
moeten we meer gaan nadenken over de lange termijn aanpak en wat
ons nog te doen staat.
Een belangrijk punt daarin zijn de scholen. Nog niet zo lang geleden
moesten ook alle scholen de deuren sluiten, met alle gevolgen voor de
leerlingen van dien. Zo bleek wel uit de schrikbarende cijfers uit onze
gezondheidsmonitor. Gelukkig zien we het (mentale) welzijn van scholieren en studenten steeds hoger op de agenda terugkomen.
Zo was koningin Máxima afgelopen week te vinden in Kennemerland
voor een bezoek aan het Nova College in Beverwijk. Ze was daar naar
aanleiding van de toegenomen mentale problemen bij jongeren. Structurele aandacht voor het mentaal welbevinden van jongeren is belangrijk.
Het gevaar bestaat dat de aandacht voor het onderwerp na de pandemie
op veel scholen weer wegebt. Een van onze medewerkers betrokken bij
het project Gezonde School leverde daar ook waardevolle input.

Bert van de Velden (GGD GHOR).
Foto: aangeleverd

Dit netwerk heeft tools ontwikkeld
waarmee scholen aan de slag
kunnen met thema’s als voeding,
bewegen en mediawijsheid. Bij
publicatie van de onderzoeksresultaten over de gezondheid van
jongeren gaven we aan dat er nu
echt iets moet gebeuren. Nu lijkt
het er gelukkig op dat er zaken in
gang gezet worden en de aandacht
krijgen die zij verdienen. Is de
school van uw kind al een Gezonde
School? Vraag het vooral na! Als
GGD Kennemerland pleiten we
ervoor dat elke school zich hierbij
aansluit. Voor een gezonde jeugd,
zeker nu.

20 NIEUWS

inderegio.nl • 7 juli 2022

Martin van Schie uit Santpoort-Noord
strijdt met waterstofboot om wereldtitel
Santpoort/Delft - Het TU Delft Hydro Motion Team zal van 4 tot 9 juli met
hun waterstofboot deelnemen aan de Monaco Energy Boat Challenge in
Monaco. De waterstofboot is ontworpen en gebouwd door het TU Delft
Hydro Motion Team. Martin van Schie gaat, samen met 24 andere teamleden, begin juli de strijd op de open zee aan om te laten zien dat schone
scheepvaart nu al mogelijk is met waterstof.

De waterstofboot in actie. Foto: aangeleverd

Wereldkampioenschap
Van 4 tot 9 juli racen de studenten in
het wereldkampioenschap van
Monaco tegen andere duurzaam
aangedreven boten. Zo ook tegen
veel elektrische boten. Het team
staat er zelfverzekerd in. ,,Het grote
voordeel van waterstof ten opzichte
van batterijen, is dat wij veel meer
energie kunnen meenemen in een
compactere ruimte,’’ aldus Martin.
,,Om als elektrische boot dezelfde
afstand te kunnen varen als onze
waterstofboot, moet deze boot veel
meer ruimte hebben om accu’s mee
te nemen die dezelfde hoeveelheid
energie dragen.’ Tijdens de competitie wordt de boot op de proef
gesteld op zijn snelheid, manoeu-

vreerbaarheid en uithoudingsvermogen. Martin: ‘We willen de scheepvaart laten zien dat het nu al mogelijk is om te varen op waterstof. De
technieken bestaan!’
Efficiëntie
De waterstofboot gebruikt een
speciale techniek om zo efficiënt
mogelijk om te gaan met de brandstof. De vorm van de romp is zo
ontworpen, dat de boot tijdens het
varen door het water een stukje uit
het water wordt geduwd. Zo ervaart
de boot minder weerstand en kan
deze zuiniger en sneller varen. Maar
om nog sneller en nog zuiniger te
varen, kan de waterstofboot nog
verder uit het water stijgen. Dit doet

de boot door middel van draagvleugels. Martin legt uit hoe het werkt:
‘Draagvleugels kan je vergelijken met
vleugels van een vliegtuig, maar dan
onder water. Wanneer we hard
genoeg varen, ontstaat er lift en
wordt de gehele romp een stukje uit
het water getild. Doordat er hierdoor
minder oppervlakte van de boot in
contact is met het water, zorgt dit
voor een grote afname van de weerstand.’ Net zoals het makkelijker is om
door het water te bewegen als je tot
je enkels in het water staat en niet tot
je middel, is het ook voor de boot
makkelijker om voort te bewegen als
deze hoger op het water ligt. Door
deze technieken toe te passen maakt
het team een grotere kans om de
wereldtitel deze zomer binnen te
slepen.
Het Hydro Motion Team
Het TU Delft Hydro Motion Team
bestaat uit 25 studenten van elf
verschillende studies aan de TU Delft.
In één jaar tijd doorlopen de
studenten van het team het gehele
proces van ontwerpen, produceren,
testen en tenslotte racen van een
waterstofboot. Sinds de oprichting in
2005 probeert het team de maritieme sector te inspireren om
schoner te varen. Dit jaar verkent het
team de mogelijkheden van waterstof. Waterstof kan worden opgewekt, opgeslagen en worden
gebruikt zonder dat hier afvalstoffen
bij vrijkomen. Bij het gebruik komt
enkel water vrij!
,,Als wij laten zien dat het mogelijk is
om binnen een jaar een boot op
waterstof te bouwen, kan de maritieme industrie het ook!’, zegt Martin
vol trots.

er aa eden fiet ad
WIJZER.NL
Amsterdamseweg Velsen-Zuid
in de grond makkelijker te bereiken.
De uitvoering bestaat uit het
opbreken van het asfalt en het
aanbrengen van betonplaten. Tijdens

Velsen - De landelijke leesbevorderingscampagne ‘Geef een prentenboek
cadeau’ was een succes; klanten van de
Read Shop in IJmuiden hebben maar
liefst 82 prentenboeken van ‘Ik zou wel
een kindje lusten’ aan de VoorleesExpress Velsen gedoneerd! Voor € 2,50
waren de boeken te koop bij de Read
Shop. Wie er eentje extra kocht
doneerde deze aan de kinderen van de
VoorleesExpress Velsen. Met speciale
dank aan Bianca de Niet, die door haar
inzet er zo’n succes van maakte.
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. Bibliotheekadviseur Nadine van Oostende bedankt
alle klanten die een prentenboek van
“Ik zou wel een kindje lusten” hebben
gedoneerd. “Ik ga ze uitdelen aan onze
voorlezers. Zij geven het boek dan

cadeau aan de kinderen uit hun
voorlees-gezin.
De missie van de leesbevorderingscampagne ‘Geef een prentenboek
cadeau’ is om alle kinderen in Nederland en Vlaanderen te laten opgroeien
tussen de mooiste boeken uit de
jeugdliteratuur. De ReadShop heeft
zich hard gemaakt voor deze mooie
missie en besloten de gedoneerde
boeken te schenken aan de VoorleesExpress Velsen. “Met de VoorleesExpress Velsen willen we ouders en
kinderen laten ervaren hoe leuk lezen
en taal is.” aldus Nadine van Oostende.
“Ik was dan ook super enthousiast toen
Paul akkoord ging om de boeken van
deze campagne aan ons te doneren!”
Lijkt het je ook wat om voorlezer te
worden bij VoorleesExpress Velsen?
Kijk dan op de website van de Bibliotheek op https://www.bibliotheekvelsen.nl/Service/De-VoorleesExpress.
html.

Cursusprogramma Vereniging
Santpoorts Belang vastgesteld
dagen en het Repair Café elke tweede
zaterdagmiddag van de maand. Er valt
weer veel te beleven. Een breed
aanbod, voor elk wat wils.
U kunt zich via de website www.santpoortsbelang.nl inschrijven.
Open Huys
Ter gelegenheid van het nieuwe
cursusseizoen 2022-2023 organiseert
Santpoorts Belang op zaterdag 20
augustus van 14.00-16.00 uur haar
jaarlijkse Open Huys. Het adres is: ’t
Brederode Huys, Blekersveld 50, 2082
EK Santpoort Zuid.

WWW

Opnieuw Zomerpret in Velsen

Dit is het werkgebied dat vernieuwd gaat worden. Foto: aangeleverd

Het vernieuwde fietspad wordt
dankzij nieuwe materialen comfortabeler voor het fietsverkeer en met dit
alternatief zijn de kabels en leidingen

Prentenboek cadeau-actie
succes voor de VoorleesExpress

Santpoort-Zuid - De vereniging Santpoorts Belang heeft weer een mooi
programma samengesteld met meer
dan 120 cursussen, op velerlei gebied,
zoals talen, beweegcursussen, kunstgeschiedenis, literatuur, bridgecursussen, kookcursussen, informatica en
diverse creatieve cursussen.
Ook worden er tien lezingen met
uiteenlopende onderwerpen aangeboden en diverse andere activiteiten,
zoals bridgedrives op woensdagavond
en maandag- en vrijdagmiddag en de
Kunstbus, de Open Tafel, die elke twee
weken wordt georganiseerd, filmmid-

W.PLUSWIJZER.NL

Velsen-Zuid - In opdracht van gemeente Velsen start De Bie Buitenwerk
B.V. op 11 juli a.s. met de werkzaamheden om een gedeelte van het
fietspad te vernieuwen langs de Amsterdamseweg in Velsen-Zuid.

De stand met prentenboeken in de Readshop. Foto: aangeleverd

de werkzaamheden worden fietsers
en voetgangers met behulp van
bruggetjes om het openliggende
terrein heen geleid. Ook worden er
verkeersregelaars ingezet.
De werkzaamheden beginnen op 11
juli 2022 en duren naar verwachting
tot 12 augustus 2022.

WWW.PLUSWIJZER.NL

Velsen - Het is bijna zover… De zomervakantie staat voor de deur! Voor
kinderen van 4 t/m 12 jaar uit Velsen worden 6 weken lang de leukste
activiteiten georganiseerd voor zoveel mogelijk zomerpret. Op zaterdag
16 juli 10.00 uur geeft wethouder Bram Diepstraten de kick-off van de
spellen op het terrein van Rugbyclub The Smugglers in Velserbroek.
De Gemeente Velsen organiseert
tijdens de 6 weken durende schoolvakantie veel gratis activiteiten. Er is elke
dag een activiteit, zodat niemand zich
hoeft te vervelen! Het zomerprogramma wordt gehouden in samenwerking met: Muziek en Meer in de
IJmond, Alphenaar muziekles, Stichting Zee- en Havenmuseum, Theaterschool Wat een drama, Calmkidsclub,
Amuze zangcoaching, Ruïne van
Brederode, Schaatslab Santpoort, Kuijpers Sports, Sportloket Velsen, Koel,
Stadsschouwburg Velsen, Hart voor
Velserbroek, Stichting de Baan, Stichting Welzijn Velsen, Harddraverij Santpoort en SportSupport.

Op velsen.nl/zomerpret staat een overzicht van alle activiteiten. Door op de
link van de activiteit te klikken, kunnen
kinderen worden aangemeld. Advies
luidt om er snel bij te zijn, want voor
enkele activiteiten geldt: vol = vol.

WWW.LIJFENG

16 juli t/m 28 augustus
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KRUISWOORDPUZZEL
Kruiswoordpuzzel

1

Verticaal 1. brandstof; 2. proces-verbaal (afk.); 3. plechtige
belofte; 4. strook; 5. uitvinder van de gloeilamp; 6. koude lekkernij; 7. vruchtbaar; 8. wortel; 9. gymnastiektoestel; 10. voorzetsel; 11. scheikundig onderzoeker; 16. projectieplaatje; 18.
zwaar en lomp; 20. boomsoort; 21. dierenverblijf; 23. bundeltje
wol; 25. moeilijk buigzaam (pezig); 26. wagenvracht; 27. veilig
en zeker; 29. groentesoort; 32. groentesoort; 34. vlaktemaat;
36. groentesoort; 37. bouwland (akker); 39. stadion van Ajax;
40. deel van voet; 42. vissersmand; 43. rivier in Frankrijk; 45.
hoogste punt; 46. gevangenverblijf; 51. niet gebonden (vrij);
53. Nederlands talen instituut (afk.); 54. grote ronde vrucht; 55.
tocht of toer; 56. telwoord; 57. uniek (mooi); 59. afgewerkt oud
paard; 60. groentesoort; 62. brandwerend materiaal (steenvlas); 63. onbesuisd en gewaagd; 66. tijdeenheid; 67. alcoholische drank; 69. meisjesnaam; 71. sterk ijzerhoudende grondsoort; 73. zangstuk uit een opera; 74. sieraad; 75. iedere; 78.
bloeiwijze; 80. voorzetsel; 82. Amsterdamse tijd (afk.); 85.
mobiele eenheid (afk.).

3

4

5

12
15

Horizontaal 1. groentesoort; 7. groentesoort; 12. bezit van
een boer; 13. dansgelegenheid; 14. lidwoord; 15 reverendus
dominus (afk.); 17. deel van Sumatra; 19. zich in de huid vastbijtende mijt; 21. hectare (afk.); 22. zwaarlijvig; 24. groentesoort; 27. muzieknoot; 28. zwemvogel; 30. Indiase deelstaat;
31. werktuig van de goudsmid; 32. eiland in Indonesië; 33.
familielid; 35. aanliggend (nabij); 37. telwoord; 38. spot (hekeldicht); 41. internationaal (afk.); 42. uitwas aan een boom; 44.
kampeerverblijf; 46. zachte koek; 47. ouderloos kind; 48. huisdier (mv.); 49. akkerbouwgewas; 50. deel van een pet; 52.
gevaarlijk (riskant); 54. Nederlands dagblad; 56. aanwijzend
voornaamwoord; 58. distilleerder; 61. godin van de dagenraad;
62. roofvogel; 64. elektrisch geladen materiaal deeltje; 65. dierenbek; 67. repetitive strain injury (afk.); 68. Ierse verzetsorganisatie; (afk.); 70. traag en lui; 72. vocht uit een wond; 73.
groentesoort; 76. waterloop; 77. ondernemingsraad (afk.); 78.
behoeftige; 79. rivier in Spanje; 81. radon (scheik. afk.); 82.
streling; 83. frisdrank; 84. toiletartikel; 86. salpeterzout; 87.
leeftijdsgroep (jongeren).
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Hotspotkaart KNRM: Op deze plekken
raken veel watersporters in de problemen
IJmuiden - Met het vakantieseizoen in aantocht heeft de KNRM een
hotspotkaart gemaakt. Op de kaart staan vijf gebieden op zee en binnenwateren waar watersporters vaak in de problemen komen en hulp nodig
hebben van de KNRM.

De Hotspotkaart van de KNRM duidt de locaties aan waar watersporters vaak in de
problemen komen. Afbeelding: KNRM

De hotspotkaart is onderdeel van
KNRM’s watersportcampagne ‘Wij
helpen…bij nood en problemen op
het water’. Met flyers in jachthavens,
informatie op social media en op de

De Vuurtoren neemt
afscheid van Juf Joke
IJmuiden - Juf Joke mag gerust de
‘trouwste’ vrijwilliger van IJmuiden
genoemd worden. Ruim 32 jaar
geleden kwam ze in de ouderraad van
de school. Ze is er nooit meer weggegaan. Bijna dagelijks stond Joke klaar
voor de kinderen en leerkrachten. Ze
ging mee op kamp, hielp bij spelletjes, regelde jarenlang de ‘overblijf’,
heeft kilometers lang het lezen geoefend, ontelbare stukken fruit geschild,
enzovoort. Nu gaat ze het wat rustiger
aan doen. Ontzettend verdiend, maar
wat gaat de Vuurtoren haar missen!
Foto: aangeleverd

website informeert de KNRM watersporters wat te doen bij pech of
noodsituaties op het water en hoe ze
te voorkomen. Sander Kuipers, coördinator niet-spoedeisende hulp bij de

KNRM: ,,Motorproblemen is reden
nummer één waarvoor watersporters
ons inschakelen. Dat zien we door het
hele land, en dus ook in deze vijf
gebieden. Maar deze hotspots
hebben nog extra aandachtspunten,
waardoor watersporters in de
problemen komen.’’ Zandbanken,
waterplanten, getij, wind en onbekendheid met het gebied zijn
oorzaken van het aan de grond lopen
van boten. Met de hotspotkaart wil de
KNRM watersporters bewust maken
van het belang van een goede voorbereiding. Met de gratis KNRM Helptapp kunnen watersporters vaarplannen maken, informatie uit de
omgeving raadplegen (zoals jachthavens, marifoonkanalen, watersportwinkels en bunkerstation) en de
weersvoorspelling in de gaten
houden. En met een speciale knop
schakelen ze snel hulp in bij pech of
noodsituaties. Bij gebruik van de app
zien de Kustwacht en KNRM onmiddellijk waar de boot zich bevindt. De
KNRM hoopt dat watersporters deze
zomer goed voorbereid het water
opgaan. Mochten ze alsnog in de
problemen komen, dan helpen de
KNRM-vrijwilligers graag.

Meester Harry maakte een ‘trip down Memory Lane’. Foto: aangeleverd

Meester Harry gaat met pensioen
IJmuiden - Donderdag heeft vakleerkracht bewegingsonderwijs Harry
van der Burg op feestelijke wijze
afscheid genomen van leerlingen en
collega’s van IKC IJmond / SBO De
Boekanier. Meester Harry gaat na 42
jaar gymles geven met pensioen. Hij
is zijn carrière begonnen bij diverse
basisscholen in de Gemeente Velsen:
de Pleiadenschool, de Theo Thijssenschool en de Jan Campertschool.
Vanaf 1980 kreeg hij een vaste
aanstelling aan de Mivo-school en
vanaf september 1995 fuseerde deze
school met de Duin en Dennenschool en werd de naam De Boekanier, speciale school voor basisonderwijs. Op 30 juni kregen alle groepen
van De Boekanier een laatste gymles,
werden er cadeautjes overhandigd

en afscheidsliedjes gezongen. ’s
Middags fietste meester Harry nog
eenmaal een gedeelte van zijn dagelijkse route, de Memory Lane.
Onderweg stonden collega’s met
karakteristieke verhalen uit zijn loopbaan. Eén van de hoogte punten was
de nieuwbouw van De Boekanier
met een enorme dubbele gymzaal in
2005. Dit na allerlei omzwervingen
door de gemeente Velsen. Ook de
vergroening van het huidige schoolplein mocht natuurlijk in de Memory
Lane niet ontbreken.
Meester Harry zal zich waarschijnlijk
niet gaan vervelen. Hij heeft nu alle
tijd voor het uitoefenen van zijn
grootste hobby, zingen in twee
bands: Supertribute en Summer’s
End and Friends. De school zal
meester Harry missen!

Excuses voor slavernijverleden
Regio - De provincie Noord-Holland
heeft vorige week excuses aangeboden voor de rol van de gezagsdragers van toen in het
slavernijverleden.
Commissaris van de Koning Arthur
van Dijk deed dat bij de opening van
de expositie Verborgen NoordHolland in het provinciehuis Paviljoen Welgelegen.
De provincie Noord-Holland is de

eerste provincie in Nederland die
officiële excuses aanbiedt.
Van Dijk: ,,Aan de nazaten van tot
slaaf gemaakten, mensen die het
onrecht van toen vandaag nog
ervaren – excuses voor wat onze
gezagsdragers toen hebben aangericht in het leven van onschuldige
mensen. Wij nemen in deze tijd
afstand van wat ze in die tijd hebben
gedaan.’’
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Bottelier zesde
op debuut-WK
IJmuiden - Lars Bottelier is
donderdag zesde geworden bij zijn
debuut op het WK openwaterzwemmen op de 25 kilometer in
Boedapest. De IJmuidenaar voltooide
de race in 5 uur, 2 minuten en 51
seconden. De winst ging naar de
Italiaanse Dario Verani (5:02:21).

Geen vissen, maar zakken vol afval als vangst. Foto: aangeleverd

Sportvissers vangen
veel vuil op de Noordpier
Velsen - Op vrijdagavond 24 juni hebben sportvissers onder het motto
‘Vang5’ het zwerfvuil op de Noordpier opgeruimd. Gewapend met vuilniszakken en vuilgrijpers is door de sportvissers weer veel rotzooi op de
pier opgeruimd.
De buit bestond vooral uit blikjes,
hout en allerlei soorten plastic.
,,Eigenlijk alles wat blijft drijven, ligt
op en langs de Noordpier’’, geeft
Maikel van Breugel, adviseur sportvisserij bij Sportvisserij MidWest
Nederland aan. ,,Ongelofelijk dat er
zoveel rommel ligt. Je ruimt toch
gewoon je afval op na een dagje
vissen?’’ vraagt hij zich hardop af.
Ondertussen groeit de hoop volle
vuilniszakken gestaag. Maikel
bedankt alle vrijwilligers voor het
helpen en constateert tegelijkertijd
dat de sportvisserij deze opruimacties nog steeds keihard nodig zijn.
Waar het de laatste jaren beter ging
met steeds meer milieubewuste
sportvissers langs het water en
minder vuil, lijkt het juist nu weer toe
te nemen. Door corona vissen er nu
veel meer mensen en die laten ook
meer rommel achter. ,,Daarom gaan
we door met onze schoonmaakacties
én met voorlichting onder het motto
‘Vang5’.’’
Met de Vang5-campagne roept

Sportvisserij Nederland alle sportvissers op om elke keer dat sportvissers
gaan vissen rond hun stek vijf stuks
afval mee te nemen óf vijf minuten
afval op te ruimen. Door voortaan
standaard wat zwerfvuil mee te
nemen tijdens of na het vissen,
maken en houden ze samen de
waterkant schoon. Sportvisserij
Nederland doet met Vang5 een
beroep op alle sportvissers en neemt
het opruimen ook mee in al haar
éigen activiteiten van viswedstrijden
tot jeugdvisevenementen.
Stichting Nederland Schoon, de
belangrijkste partner van de Vang5campagne, faciliteert de toolkit met
schoonmaakmaterialen die sportvissers via www.vang5.nl kunnen
bestellen. De actie ‘Vang5’ is een
samenwerkingsverband van de georganiseerde sportvisserij. Dat zijn de
IJmuider Zuidpier Zeevis Vereniging
(IJZVV), Sportvisserij Nederland en
Sportvisserij MidWest Nederland,
met medewerking van de gemeente
Velsen.

De race werd gekenmerkt door een
extreme hitte, zowel in als buiten het
water. De gemeten watertemperatuur bedroeg 27,8 graden Celcius om
06.00 uur ‘s ochtends. Gedurende de
gehele race zorgde de zon ervoor dat
de marathon een uitdaging an sich
bleek te zijn. Toch liet Bottelier zich
van zijn sterke kant zien. Vanaf de
start was hij in staat om een goede
positie middenin het peloton te
vinden. Halverwege de race kroop hij
langzaam naar voren.

Wel is Bottelier erg trots op het resultaat. ,,Bij mijn eerste WK heb ik gelijk
een zesde plaats behaald. Ik ga de
komende tijd nog harder trainen om
over twee maanden bij de EK beter
voorbereid te zijn.’’

Op de duikplank van links naar rechts: Tessa, Roxanne, Sil, Lynn, Alex en Bjorn. Voor
de duikplank: Ton en Sepp. Foto: aangeleverd

Afzwemmen bij OIG-IHD
IJmuiden - Onder water zwemmen, meters maken op je buik en op je rug,
al duikend door een gat in het water en dat allemaal met de spanning in
je lijf omdat de tribune vol zit met familie, vrienden en verzorgers. De
kanjers van OIG-IHD hebben het maar mooi gedaan!

Publieksdag Forteiland
weer goed bezocht

IJmuiden - Roeivereniging De Stern viert dit jaar het 65-jarig jubileum. Eigenlijk was die mijlpaal al in februari van dit jaar een feit, maar toen maakten de
nog geldende coronamaatregelen het organiseren van festiviteiten heel lastig.
In het afgelopen weekeinde werd de schade ingehaald en was het gezellig
druk bij de roeivereniging. Dat de stemming er goed in zat, blijkt wel uit deze
groepsfoto. Interesse om zelf ook te gaan roeien? Kijk op www.rvdestern.nl
voor informatie en contactgegevens. Foto: Ton van Steijn

Velsen - Eén van Velsens groene longen, Velserbeek, is nu echt op z’n groenst
en mooist. Vooral de Lindenlaan is, zoals eigenlijk tijdens elk seizoen, een waar
plaatje; dit seizoen met vijftig tinten groen. Foto: Erik Baalbergen

,,Het was een enorm zware race door
de extra zware omstandigheden. Ik
had nog niet eerder in zulke tropische omstandigheden geracet’’, licht
Bottelier toe. Naar eigen zeggen was
dat ook één van de redenen dat hij
niet het eindschot had dat hij had
willen hebben. ,,Ik zou graag om de
medailles meegedaan hebben, maar
mijn lichaam stribbelde tegen. De
laatste ronde (2,5 kilometer) moest ik
alles uit de kast halen om bij de
groep te blijven, dat heeft me wel
nog een paar posities opgeleverd.’’

Lars Bottelier werd na afloop van de
wedstrijd door zijn verloofde onthaald.
Foto: aangeleverd

Roeivereniging kijkt terug op
geslaagd jubileumweekeinde

Vijftig tinten groen

IJmuiden aan Zee - Zondag
bezochten zo’n 300 mensen de open
dag van het Forteiland IJmuiden. Elke
eerste zondag van de maand tot en
met november vindt daar een zogenaamde Publieksdag plaats. Het
bezoekersaantal is daarmee weer als
voorheen, toen een virus museumbezoek onmogelijk maakte.
De foto is aan het eind van de
zonovergoten middag genomen,
toen het veer naar New Castle net
langs voer en plaats maakte voor
motorschip Emma. Alle bezoekers
waren even over half zes weer op de
Kop van de Haven. Kijk op www.
forteilandijmuiden.com voor meer
informatie. Foto: Arita Immerzeel

Dinsdag 28 juni was er een afzwemavond als afsluiter van weer een
mooi zwemseizoen in zwembad De
Heerenduinen. De kinderen hebben
de afgelopen maanden, ondanks alle
beperkingen met corona, hard geoefend tijdens hun zwemlessen en
hebben hun diploma’s dan ook dik
verdiend. Ton en Alex haalden hun
Inktvisdiploma, Sepp en Bjorn hun
A-diploma met beperking en Tessa,
Roxanne, Sil en Lynn slaagden met
vlag en wimpel voor hun B-diploma.
Stichting OIG-IHD verzorgt elke

dinsdag zwemlessen voor mensen
met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, op diverse
niveaus. Deelnemers kunnen hier de
diploma’s van het Zwem-ABC
behalen, onder begeleiding
meedoen met aqua-gym of heerlijk
recreatief zwemmen. Alle zwemlessen worden gegeven door
enthousiaste vrijwilligers van Stichting OIG-IHD en meer vrijwilligers
zijn hard nodig. Zin om een keer mee
te lopen? Neem dan via info@oig-ihd.
nl contact op.
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Huisartsencentrum Velserbroek
ook vertegenwoordigd op Malieveld
Velserbroek/Den Haag - Vrijdagmiddag vond een grootse protestactie
plaats in Den Haag om uiting te geven aan de redenen van zorg in de
huisartsenzorg zelf. Vanuit het hele land stroomden huisartsen, assistentes en praktijkondersteuners in lange colonnes vanaf Den Haag
Centraal naar het Malieveld. Veelal voorzien van witte jassen, witte
T-shirts, duikbrillen of paarse krokodillen. Te lezen viel veelvuldig ‘Help!
De dokter verzuipt!’

Van links naar rechts: huisarts Robert van Unen, huisarts Jasper Auwerda en hun
assistente Mandy Harskamp, die zich inzetten voor de actie ‘Iedereen een huisarts’.
Foto: Arita Immerzeel

Huisartsenpraktijken lijden onder
toenemende werkdruk door vele
afvinklijsten, lange wachtlijsten voor
passende zorg en veel onnodige
administratieve regelgeving. Huisarts
Robert van Unen, bijna praktijkhouder
in Huisartsencentrum Velserbroek,
deed mee voorzien van een sticker
met Luistere! Hij droeg zijn stetho-

scoop om zijn nek en achterop zijn
T-shirt stond 10.603 geschreven. ,,Dat
is het patiënten-aantal waar mijn team
zorg voor draagt. Er zijn al veel
mensen, die geen huisarts meer
hebben’’, vertelt hij bevlogen. ,,Dat valt
in Velserbroek gelukkig mee, maar in
den lande is het al voelbaar, dat er
veel huisartsen voortijdig afhaken.

Door de zorgverzekeraars is er veel
belastende regelgeving en onzinnige
administratie en als ik naar de tweede
lijn verwijs, blijken veel mensen of op
wachtlijsten te komen of niet
geholpen te kunnen worden.’’ Collega
Jasper Auwerda, ook huisarts, valt
Robert bij, dat er energie en tijd in
zorg om en voor mensen gaat zitten,
die door de lange wachtlijsten daar
niet beter van worden. ,,Denk aan
pijnbestrijding bij iemand die op de
wachtlijst staat voor een nieuwe heup,
maar ook aan de depressieve man, die
(nog) niet bij een gespecialiseerde
hulpverlener terecht kan of de gecompliceerde patiënt thuis, waar geen
thuiszorg voor is. Het wiel zit
muurvast.’’
Voor de jonge Mandy Harskamp, assistente van beide huisartsen, is het haar
eerste massale protestactie ooit.
,,Waar huisartsen gezegd wordt,
bedoelt men natuurlijk ook huisartsenzorgmedewerkers. Er is een tekort
aan assistentes en sommige mensen
hebben een erg te kort aan lont
gekregen.’’ Op het Malieveld werden
veelal ontroerende columns voorgelezen van werkers in de huisartsenzorg. Ook werd er af en toe een liedje
ter afwisseling gezongen. Tot slot
kwam als mededeling en anticlimax,
dat minister Ernst Kuipers plots had
afgezegd. ,,Ernstig!’’ aldus praktijkverpleegkundige Arita Immerzeel, die de
foto van haar drie collega’s schoot.
,,Geen tijd is geen prioriteit, zal hij
gedacht hebben.’’ Tot slot ging het
viertal met de trein en tientallen collega’s weer terug naar het noorden.
Terug naar hun werk, wat hen zo lief is.

De eindopdracht fotografie leverde fraaie plaatjes van IJmuiden op, zoals deze foto
van de watertoren. Foto: Marit Peters

Weer mooie plaatjes van
fotografieleerlingen Tender
IJmuiden - Het einde van het schooljaar is in aantocht en dat betekent
het afronden van verschillende
opdrachten. Zo ook voor leerlingen 3
VMBO bij het keuzevak fotografie op
het Tender College. Dit keuzevak,
aangeboden in het derde jaar van
het VMBO, leert de leerlingen
omgaan met de camera en alle fotografische aspecten die daarbij horen.
Zo wordt er aandacht besteed aan
onderwerpen als perspectieven,
kleurgebruik, ISO, diafragma, kadervorming en ga zo maar door. Gedurende het schooljaar krijgen de leerlingen diverse foto-opdrachten voorgeschoteld en deze worden door
docent Mattijs Kuiper beoordeeld op
verschillende criteria. Als eindopdracht maken de leerlingen een fotoserie met als onderwerp ‘Geef Velsen
een gezicht’.
Deze opdracht, die door Citymarketeer Friso Huizinga beoordeeld

wordt, levert vaak mooie, verrassende plaatjes op. De leerlingen zijn
gedurende een periode van een
maand op pad geweest om herkenbare plekken binnen de gemeente
Velsen op de gevoelige plaat vast te
leggen. Bij de beoordeling van de
foto’s wordt goed gekeken of de leerlingen gebruik hebben gemaakt van
de verschillende aangeleerde fotografische technieken.
,,Even klikken en klaar is er niet bij’’,
aldus Kuiper. ,,We zijn niet op zoek
naar vakantiekiekjes. Het is erg
belangrijk dat ik terugzie wat de leerlingen gedurende het jaar hebben
geleerd.’’ Uit de foto’s is door de citymarketeer een selectie gemaakt van
meest aansprekende plaatjes. Een
prachtig resultaat na een jaar lang
zwoegen. Voor alle leerlingen geldt
dat ze dit keuzevak met een dikke
voldoende op hun diploma terug
zullen zien.

Kinderen Via Nova helpen
mee met mozaïekbank
Velserbroek - De kinderen van Via
Nova, onderdeel van basisschool De
Beekvliet, kwamen dinsdag op
bezoek bij de Verhalenbank. Zij
maakten eerder het ontwerp voor
het project. Ze zagen dinsdag hoe
delen van hun ontwerptekeningen
samengevoegd zijn in de kleurrijke
mozaïekbank. Daarna wilden ze zelf
ook mozaïeken. Sommigen maakten
een prachtig mozaïekkunstwerk op
een plankje naar eigen ontwerp. Ze
werden steeds enthousiaster en

waren supertrots op het resultaat.
Anderen plakten de mozaïekstukjes
op de Verhalenbank. Dat was best
lastig en een heel gepuzzel. Met wat
hulp ging knippen en plakken al snel
heel netjes. ,,Nu kan ik aan iedereen
mijn mozaïekbank laten zien, want ik
heb meegeholpen!’’, merkte één van
de kinderen op. Zo voelen de
kinderen zich nog meer betrokken
bij dit project. Nadat ze opgeruimd
hadden liepen ze vrolijk terug naar
Velserbroek.

Komend najaar hopen de Delta Singers alsnog het jubileum te kunnen vieren. Foto: aangeleverd

Gezelligheidskoor Delta Singers
sluit zestiende seizoen af
IJmuiden - Het zestiende seizoen van gezelligheidskoor De Delta Singers
is ondanks de beperkingen van COVID-19 toch heel gezellig geweest. De
leden van het IJmuidense koor hebben na een jaar hun draai helemaal
gevonden in buurthuis De Brulboei. Ook is er weer beperkt gezongen in
een paar zorghuizen. Maar ook deze zomer zit men niet stil.
Op 13 augustus zijn de Delta Singers
te horen in het kerkje van Spaarndam
tijdens de kunstmarkt. Op vrijdagmiddag 9 september wordt door de
Delta Singers de aftrap gegeven van
de Summer Park Sessions in park
Velserbeek. In augustus staan ook
verschillende andere optredens op
het programma. In oktober 2021 zou

het 15-jarig bestaan worden gevierd,
maar dat kon geen doorgang vinden.
Op 9 oktober staat het koor alsnog
stil bij dit jubileum in samenwerking
met De Brulboei. Een gezellige
middag wordt dan georganiseerd
met diverse artiesten. De Brulboei
bestaat 65 jaar in september en de
Delta Singers in oktober 16 jaar.

Maarten Redeker heeft het koor
onlangs een leerzame workshop
gegeven tijdens een oefenavond.
Ook hebben de Delta Singers voor de
vijfde keer opgetreden in park Velserbeek bij de Vissenloop ten bate van
KWF Kankerbestrijding. De laatste
oefenavond van dit seizoen is op
donderdag 14 juli. Het koor hervat de
repetities op donderdag 1 september
in het zeventiende seizoen. Nieuwe
leden zijn van harte welkom, vooral
heren. Kijk op www.deltasingers.nl
voor een overzicht van de geplande
optredens en voor contactinformatie.

De kinderen van Via Nova zijn trots op hun deelname aan het mozaïekproject.
Foto: aangeleverd
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Verkeersregelaars en toezichthouder kindermarkt gezocht
Santpoort - Tijdens het Dorpsfeest
Santpoort zijn op diverse momenten
in de week verkeersregelaars nodig.
Denk daarbij aan de evenementen bij
de Ruïne van Brederode (concours
hippique en agrarische dag) om het
autoverkeer en parkeren vlot en
soepel af te handelen. Wie geïnteresseerd is en een korte online cursus
(uurtje) wil doen om als evenementenverkeersregelaar te mogen
optreden, kan contact opnemen met
Frank van Neste (frank@dorpsfeestsantpoort.nl). Op vrijdagochtend 5

augustus vindt een kindermarkt
plaats. Vooral in de vroege ochtenduren is er enig toezicht nodig om te
voorkomen dat commerciële handelaren op de kindermarkt plaatsnemen.
Ook moeten de wegen vrij toegankelijk blijven voor de hulpdiensten. De
organisatie zoekt hiervoor één of twee
mensen die als vriendelijke, doch
rechtvaardige toezichthouder willen
optreden.
Geïnteresseerd? Neem contact op met
Nick Schoorl (nick@dorpsfeest-santpoort.nl).

Lotenverkoop Zonnebloem

Driehuis kijkt terug op succesvol
en drukbezocht dorpsfeest

Velserbroek - Op 9 en 16 juli gaan vrijwilligers van De Zonnebloem loten
verkopen voor de jaarlijkse Zonnebloemloterij. Ze doen dat van 11.00 tot
14.00 uur bij Ranzijn Tuin & Dier aan de
Rijksweg 287. De loten kosten ook dit
jaar slechts 2 euro per stuk. Men kan

contant of via een QR-code met de
bank-app betalen. De opbrengst van
de lotenverkoop komt voor 75% ten
goede aan de lokale organisatie, het
restant gebruikt de landelijke organisatie om reizen te organiseren voor
mensen met beperking.

Driehuis - Een pubquiz in de kerk, met vijfhonderd man tegelijk aan tafel voor de maaltijd, de liveoptredens in de
avond en natuurlijk het traditionele volleybaltoernooi op zaterdag. Driehuis vierde vorige week drie dagen feest en de
sfeer was opperbest. Het dorpsfeest trok meer bezoekers dan ooit, met name veel jeugdige gasten lieten zich zien.
Maar ook de senioren waren goed vertegenwoordigd en ontmoetten elkaar onder meer aan de koffietafel. Op de foto
Team Cult, dat met de wisselbokaal van het volleybaltoernooi naar huis ging. Voor ze vertrokken waren ze niet te
beroerd om even te helpen bij het opruimen van de honderd kuub zand. Foto: Ton van Steijn

Telstar en Tata Steel verlengen contract
Velsen - Sinds jaar en dag zijn Telstar en Tata Steel met elkaar verbonden.
Aan de vooravond van de voorbereiding op het nieuwe seizoen hebben
de voetbalclub en het staalbedrijf de samenwerking weer verlengd. En
dit is vooral voor de jeugd in de regio goed nieuws.

Met uitzicht over het Noordzeekanaal, de fabrieken en de haven, maar ook met de
duinen, strand en zee om de hoek, ondertekenen Jeroen Klumper (sitemanager Tata
Steel) en Natascha van Grinsven-Admiraal (commercieel directeur Telstar) de
samenwerking. Foto: aangeleverd

,,Dat we het partnership met Tata
Steel verlengd hebben was een
no-brainer’’, aldus Natascha van
Grinsven-Admiraal, commercieel
directeur van Telstar. ,,Al jaren is Tata
Steel maatschappelijk partner en
organiseren we samen hele mooie
activiteiten voor kinderen uit de regio.
Vorige week hebben we bijvoorbeeld
nog enorm genoten van de Tata Kids
of Steel-middag. Zo’n honderd
jongens en meiden hebben onder
leiding van profvoetballers en profvoetbalsters een voetbalclinic gehad

en tijdens de kidspersconferentie hun
vragen kunnen afvuren. Geweldig om
zoveel blije gezichten te zien, echt
een beleving voor die kinderen.’’
Telstar verbindt
,,Iedereen die begin dit jaar de NPOdocumentaire ‘Tussen vis en staal’
heeft gezien, zal snappen waarom wij
Telstar steunen. Telstar verbindt. Bij
de club gaat het om meer dan alleen
voetbal. Het heeft een maatschappelijke functie en samen willen wij de
jeugd uit de IJmond helpen om te

bouwen aan een mooie toekomst’’,
licht Jeroen Klumper, sitemanager
IJmuiden bij Tata Steel, toe. ,,Bij
supporters, vrijwilliger, spelers en
bestuurder, het hart zit op de juiste
plaats. Wij zijn enorm trots op de
samenwerking en samen met veel
collega’s wens ik de Witte Leeuwen,
mannen en vrouwen, een mooi
seizoen toe!’’
Betrokken en onverschrokken
Telstar wil de meest betrokken en
onverschrokken betaald voetbalorganisatie van Nederland zijn. Al jaren
organiseert de club de meest uiteenlopende projecten en initiatieven op
dit gebied. Ook dit seizoen richt de
samenwerking zich op maatschappelijke projecten voor onder andere
jongeren in de regio. Tata Steel steunt
onder meer het Telstar Thuis in de
Wijk / Playing for Success-programma
en diverse sportieve clinics voor de
jeugd uit de IJmond.
Playing for Success
Playing for Success is bestemd voor
kinderen die om sociaal-emotionele
redenen niet de prestaties leveren op
school die van ze verwacht worden.
Het programma moet zorgen voor
meer motivatie en zelfvertrouwen en
daardoor voor betere prestaties. Het
project richt zich op kinderen uit
groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs en leerlingen uit de eerste twee
jaren van het voortgezet onderwijs.
Inmiddels nemen al vijftien scholen
uit de regio deel aan Playing for
Succes.

Kunstenaars KCV exposeren
Velsen/Haarlem - Negen kunstenaars van het Kunstenaars Collectief
Velsen (KCV) exposeren deze maand
in De Waag aan het Spaarne 30rd in
Haarlem. Reina de Haan, Bettine

Heslinga, Renske de Jong, Kees
Kalman, Winnie Meijer Rob, Ernst
Merhottein, Dakmar Scholten , Afke
Spaargaren en Petra C.M. Meskers
tonen er hun werk vanaf vandaag. De

openingstijden zijn donderdag tot en
met zondag van 13.00 tot 17.00 uur.
De toegang is gratis zondag 10 juli
om 16.00 uur vindt de officiële
opening van de expositie plaats.

Het Zee- en Havenmuseum heeft leuke en leerzame activiteiten voor kinderen.
Foto: aangeleverd

Zomerpret voor kinderen
in het Zee- en Havenmuseum
IJmuiden - Het Zee- en Havenmuseum aan de Havenkade 55 is in de
maanden juli en augustus zes dagen
per week geopend van 13.00 tot
17.00 uur. Alleen op maandag is het
museum altijd gesloten. Vanaf 19 juli
kunnen kinderen van 3 tot en met 12
jaar op dinsdag- en vrijdagmiddag
onder begeleiding van een gids een
matrozenspeurtocht lopen. Deze
activiteit is gratis en onderdeel van
het Zomerpretprogramma dat wordt
gesubsidieerd door de gemeente.
Reserveren vooraf is verplicht en kan

via de website van het museum of
die van Zomerpret. Naast de grote
vaste collectie zijn er twee tijdelijke
exposities te zien: ‘Op de sluizen van
IJmuiden’ en ‘Werken op en aan het
Noordzeekanaal’. Zaterdagmiddag 30
juli en zaterdag 27 augustus draaien
in de motorenhal de oude scheepsmotoren en de kleine stoommachines. De museumkaart is geldig.
Op de website staan alle actuele
bezoekregels en verdere informatie.
Meer weten? Kijk op www.zeehavenmuseum.nl of bel: 0255 538007.

Kijk voor
nieuws
Laatste G-disco
van meer
dit seizoen
Regio - Op 15 juli vindt in jongerencentrum Discovery 2.0 aan de Dorpsstraat 30a de laatste G-disco van dit
seizoen plaats. Mensen met een
beperking kunnen op deze avond
van 20.00 tot 22.00 uur lekker uit hun
bol gaan op de muziek van de uit
IJmuiden afkomstige DJ Dylan. De
kosten voor deelname bedragen 4
euro per persoon inclusief twee

consumptiemunten. DJ Dylan:
,,Omdat het de laatste keer is voor de
zomervakantie, gaan we er echt een
topfeest van maken.’’ Na de zomerstop zal de G-disco in september
weer terugkeren. Kijk op www.facebook.com/gdisco.discovery.77 of
www.instagram.com/gdiscodiscovery voor het laatste nieuws en leuke
foto’s.

www.

Kijk voor meer nieuws op:

www.

