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IJmuiden - Vorige week  donderdag lagen er twee cruiseschepen tegelijkertijd in IJmuiden. Het was een weerzien van 
de Oosterdam van de Holland America Line (HAL) en de Vasco da Gama, de voormalige Statendam van de Holland 
America Line. Het personeel van de Oosterdam kreeg vrijdag op de kade hun Covid19 (Janssen) vaccin. Elders in deze 
editie: Bemanningsleden cruiseschip ontvangen coronavaccin. Foto: Erik Baabergen

Even een vaccinatie halen...

Velserbroek - Feest in groep 7 van basisschool De Rozenbeek, in de laatste week voor de schoolvakantie. De klas 
mocht de Philip de Roo-prijs in ontvangst nemen voor hun idee om kleine zonnepanelen op lantaarnpalen te plaatsen 
die ervoor zorgen dat de straten van Nederland duurzaam verlicht worden in het donker. In het bijzijn van de ouders en 
broer van Philip de Roo en onder andere wethouder Sebastian Dinjens werd het een feestelijke uitreiking, waarover 
alders in deze editie meer te lezen is. Foto: Reinder Weidijk.

Philip de Roo-prijs voor groep 7 
van basisschool De Rozenbeek

ALBATROS BANDEN 
IJMUIDEN

www.albatrosbanden.nl

ZomerHockey 
op Strawberries

Iedere zaterdag 
van 10 tot 12

www.khc-strawberries.nl

INKOOP GOUD
48 EURO PER GRAM

VOOR UW OUDE GOUD
VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

 *Tevens inkoop zilver (Altijd hoogste prijs)
Lange Nieuwstraat 401 * 1971 GD IJmuiden
Telefoon: 0255 - 51 99 88
Internet: www.amberjewels.nl

Breestraat 120 • 1941 EM Beverwijk
Telefoon: 0251 - 22 50 23
Internet: www.renepost.nl

Lange Nieuwstraat 401 • 1971 GD IJmuiden
Telefoon: 0255 - 51 99 88
Internet: www.amberjewels.nl

Breestraat 120 • 1941 EM Beverwijk
Telefoon: 0251 - 22 50 23
Internet: www.renepost.nl

AmberJewels
BY RENE POST

34 EURO  PER GRAM
VOOR UW OUDE GOUD

VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

INKOOP GOUD

* Tevens inkoop zilver

pvcpvcpvc

  Onderhoud van alle merken v.a. € 169,- incl. APK 

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

 

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

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

Koene Auto, Broekerdreef 120, 1991AZ Velserbroek tel.023-5379700   www.koene.nl 

 





Werkzaamheden 
aan de Zuidpier

Rijkswaterstaat start op 19 juli a.s. met werk-
zaamheden aan de Zuidpier in IJmuiden. 
Met deze werkzaamheden brengen ze de pier 
weer in goede staat. De werkzaamheden du-
ren tot 15 oktober. Gedurende de werkzaam-
heden rijden vrachtwagens met materialen 
de pier op en af. Om dit veilig te kunnen uit-
voeren sluiten we de pier door de weeks af 
voor publiek. Rijkswaterstaat probeert in de 
weekenden de pier te openen, maar dit is af-
hankelijk van weersomstandigheden. Marina 
Seaport blijft gedurende de werkzaamheden 
bereikbaar. Bezoekers van het gebied worden 
ter plekke met gele borden geïnformeerd. 
De scheepvaart kan doorgang vinden. Meer 
informatie www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/
archief

Van 30 september tot en met 7 oktober 
2021 vindt de Week van de Ontmoeting 
plaats in Velsen. Deze week bestaat uit 
activiteiten die mensen de mogelijkheid 
biedt om andere mensen te ontmoeten 
en nieuwe sociale contacten te leggen. 
Alleen met elkaar verminderen we ee-
nzaamheid en maken we het bespreek-
baar.  U kunt hier een steentje aan bij-
dragen.

Op 18 mei 2021 sloot gemeente Velsen zich 
aan bij ‘Eén tegen Eenzaamheid’. Dit is een 
landelijke coalitie die zich richt op het ver-
minderen van eenzaamheid onder ouderen. 
Velsen richt zich niet alleen op ouderen, maar 
op alle inwoners die op wat voor manier dan 
ook eenzaamheid ervaren. Tijdens de Week 
van de Ontmoeting brengen we verschillende 
activiteiten onder de aandacht.

Oproep
We zijn op zoek naar organisaties en ini-
tiatieven van inwoners die, door een spe-
ciale activiteit in deze week te organiseren, 
een bijdrage willen leveren aan de Week van 
de Ontmoeting. Op deze manier hopen wij 
samen met u een programma met laagdrem-
pelige activiteiten in Velsen op te stellen. Dit 
kan een activiteit zijn vanuit een organisatie, 
maar ook een mooi initiatief vanuit inwoners 
is mogelijk(bijvoorbeeld wandelmaatje, knut-
selclub, sporten, leeskring etc.). U kunt daarin 
een belangrijke rol spelen!

Aanmelden
Voor meer informatie en/of het aanmelden 
van één (of meerdere) activiteit(en) kunt u bij 
gemeente Velsen terecht via weekvandeont-
moeting@velsen.nl. Aanmelden is mogelijk 
tot 1 september.

Meld uw activiteit aan voor 
de Week van de Ontmoeting: 
Samen tegen eenzaamheid!

 Gemeentegids 
Velsen 2021 

Velsen geeft ook dit jaar weer een 
papieren én online gemeentegids 
uit. 
U vindt de online gemeentegids op 
www.velsen.nl/actueel/gemeentegids. 
De papieren gemeentegids ligt voor u 
klaar bij bibliotheken, wijk/woonzorg-
centra en buurtcentra in Velsen. En bij 
het gemeentehuis natuurlijk.

Vragen of opmerkingen over de 
gemeentegids
De gemeente houdt de gegevens bij over 
het gemeentebestuur, adviesorganen 
en -commissies, de ambtelijke afdelin-
gen en de plattegronden van Velsen met 
straatnamenlijst. Vragen of opmerkin-
gen daarover kunt u sturen naar com-
municatie@velsen.nl of bel naar 
14 0255 (zonder netnummer). 

De rest van de gids wordt bijgehouden 
door de vormgever FMR Producties 
Deze kunt bereiken via 0223-661425 of 
per mail via info@fmrproducties.nl. 

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 

Mededelingen

Nieuws van de raad
Besproken in de sessies
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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 .
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ut fugia illupta turibus doluptatio com-
moluptas nost aut poreribea voluptatium 
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imillacit modistentis ipsus sinis et, sime 
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ZETELVERDELING
Er zijn 33 raadsleden in Velsen. 
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Geef uw mening over 
de gebiedsvisie Pont 
tot Park

IJmuiden is met het strand, de duinen en de 
haven een veelzijdige en aantrekkelijke plek 
om stedelijk te wonen en te ondernemen. 
Zeewijk en Oud-IJmuiden zijn door de ver-
nieuwing van afgelopen jaren daar mooie 
voorbeelden van. In het gebied tussen het 
Pontplein en het Stadspark is alleen nog 
veel meer mogelijk voor bijvoorbeeld start-
ers, gezinnen, ouderen en ondernemers. De 
urgentie om dit deel van IJmuiden klaar te 
stomen voor de toekomst wordt steeds grot-
er. Met de vernieuwingsplannen van Won-
ingbedrijf Velsen doet zich nu een unieke 
kans voor om IJmuiden een ander gezicht 
te geven. Daarom heeft de gemeente Velsen 
over het gebied nagedacht en de mogelijk-
heden uiteengezet in de gebiedsvisie Pont 
tot Park. Een exacte invulling is dit niet. Het 
is een denkrichting, de start van het gesprek. 
U kunt meedenken over de kwaliteitsslag die 
we in dit gebied kunnen maken door voor 
4 september de enquête in te vullen via 
www.velsen.nl/pont-tot-park.  

Jongeren in Velsen kunnen zich van 
12 juli t/m 22 augustus inschrijven 
voor zomerse activiteiten! In het pro-
gramma staan activiteiten zoals voet-
ballen, kickboksen, mountainbiken 
en zelfs een kookworkshop. Alle ac-
tiviteiten zijn te vinden op: velsen.nl/
zomerpret. 

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 website in de 
gaten, want elke week worden 
er weer nieuwe activiteiten toe-
gevoegd. Meld je snel aan via 
www.velsen.nl/zomerpret. 

Het programma is tot stand ge-
komen door een samenwerking 
met onder andere Stichting Wel-
zijn Velsen, het Sportloket en 
SportSupport. 

Zomerprogramma 
voor jeugd

Foto: Floris M. Oosterveld 



Aanvragen omgevingsvergunning

IJmuiden
• Lierstraat 48, plaatsen erker met en-

treeluifel (05/07/2021) 81872-2021
• Sam Vlessinghof 1 – 84, realiseren 

nieuwe fi etsenstalling (06/07/2021) 
82423-2021

• Snelliusstraat 95, plaatsen dakopbouw 
(06/07/2021) 82703-2021

• Monnickendamkade 1, tijdelijk (5 jaar) 
uitbreiden bedrijf met 3 nissenhut-
ten en 1 machineloods (08/07/2021) 
84065-2021

• Lagersstraat ong. (kavel 8) , bouwen 
woning (09/07/2021) 84623-2021

• Deutzstraat ong. (kadastraal Q2057 
en 2058), bouwen 38 bedrijfsunits 
(09/07/2021) 84817-2021

Velsen-Zuid
• Heuvelweg 8, gebruik voor sporteve-

nementen Strong Viking op 16-17 ok-
tober 2021 (inclusief op- en afb ouw) 
(08/07/2021) 83782-2021

Santpoort-Noord
• Hoofdstraat 170-172, verbouwen win-

kel/opslagruimte naar 5 appartemen-
ten (05/07/2021) 82121-2021

• Biezenweg 70, bouwen woning 
(08/07/2021) 83615-2021

Velserbroek
• J. Paxtonstraat 26, plaatsen raamkozijn 

(voorzijde) (07/07/2021) 83257-2021
• Kerkenmaaijerskamp 5, vergroten 

1e en 2e verdieping (achterzijde) 
(08/07/2021) 84235-2021

• Lieskamp 9, plaatsen dakkapel (voor-
zijde) (09/07/2021) 84794-2021

Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
• Lagersstraat ong. (kavel 14),  bouwen 

hoekwoning (05/06/2021) 46256-
2021

• Houtmanstraat 37, verbouwen tot 
woning, plaatsen nieuwe achtergevel 
(08/07/2021) 54509-2021

Driehuis
• Hiëronymus van Alphenlaan 7, groot-

schalig verbouwen woning (vergroten 
begane grond en verdiepingen, verho-
gen kap, buitengevelisolatie, vervangen 
vloeren, plaatsen kelder) (05/07/2021) 
20495-2021

• Driehuizerkerkweg 59A, wijzi-
gen erker, wijzigen voor- en zijgevel 
(05/07/2021) 58106-2021

Velserbroek
• De Weid 32, plaatsen dakkapel (voor-

zijde) (05/07/2021) 57885-2021

Ingetrokken aanvragen 
omgevingsvergunning
Velsen-Noord
• Pontweg 1 D, legaliseren plaatsen nieu-

we kozijnen (06/07/2021) 68875-2021
Santpoort-Zuid
• Louise de Colignylaan 9 en 11, Isoleren 

2 daken (05/07/2021) 137793-2020

Buiten behandeling gestelde 
aanvraag omgevingsvergunning
Velserbroek
• Galle Promenade 117, plaatsen tuinhek 

(06/07/2021) 59088-2021

Ingediende aanvragen evenemen-
tenvergunningen APV artikel 2:10
IJmuiden
• ‘Nieuwjaarsduik’, op 1 januari 2022 van 

12:00 tot 13:30 uur, locatie: Kennemer-
strand (07/07/2021) 83304-2021

Velsen-Zuid
• ‘Strong Viking Brother Edition 2021’, 

op 16 en 17 oktober 2021 van 08:00 
tot 21:00 uur, locatie Heuvelweg 8 
(07/07/2021) 83457-2021

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
IJmuiden
• Grahamstraat 223, plaatsen dakop-

bouw (06/07/2021) 77625-2021
• Kortenaerstraat 64 en 66, wijzigen 

voorgevels (06/07/2021) 47993-2021

• Sparrenstraat 39, plaatsen dakopbouw 
(08/07/2021) 47555-2021

• Herculesstraat 42, plaatsen erker met 
luifel, wijzigen aanbouw (zijgevel) 
(08/07/2021) 66026-2021

• Dokweg 38, legaliseren overhead-
deur en vloeren (intern) (08/07/2021) 
38097-2021

• Lagersstraat ong. (kavel 14), bouwen 
hoekwoning (08/07/2021) 46256-2021

• Iepenstraat 15, plaatsen dakopbouw 
(08/07/2021) 63688-2021

Velsen-Zuid
• Meervlietstraat 34, aanbrengen rook-

kanaal, dakvenster, erfafscheiding 
(08/07/2021) 68166-2021(Rijksmonu-
ment)

Velsen-Noord
• Ladderbeekstraat 83 en 85, plaatsen 

dakopbouw (achterzijde) (08/07/2021) 
60762-2021

Santpoort-Noord
• Rijksweg 326, plaatsen dakopbouw 

(06/07/2021) 76386-2021
• Biezenweg 70, plaatsen toegangspoort 

(08/07/2021) 42637-2021
• Kerkerinklaan 23, bouwen aanbouw 

(begane grond en 1e verdieping) en 
dakterras (08/07/2021) 39071-2021

• Voorplaats 38, plaatsen dakopbouw 
(08/07/2021) 58292-2021

Ontwerpbesluit omgevingsvergun-
ning –uitgebreide procedure
Velserbroek
• Linie 2A te Velserbroek, het innemen 

van een ligplaats voor een woonschip 
(13/07/2021) W11.000589 / 12867-
2020

Santpoort-Zuid
• de Veenen 14 te Santpoort-Zuid, 

het realiseren van een permanente 
paardenbak met 6 verlichtingspalen 
(13/07/2021)  6418-2018)

Verleende standplaatsvergunnin-
gen APV artikel 5:15 

IJmuiden
• ‘Verkoop ijs’, van 16 juli tot 1 oktober 

2021, locatie: Pleintje IJmuiderslag te 
IJmuiden (08/07/2021) 65625-2021

Verleende evenementenvergun-
ning APV artikel 2:10
IJmuiden
• ‘Koff erbakmarkt’, op 10 en 24 juli 2021, 

14 augustus 2021, 4 september 2021 
van 07:30 uur tot 16:00 uur, locatie: 
Plein 1945 (08/07/2021) 72055-2021

• ‘Snuff elmarkt’, op 17 juli 2021, 7 en 21 
augustus 2021, 9 september 2021 van 
07:30 uur tot 16:00 uur, locatie: Lange 
Nieuwstraat (08/07/2021) 72063-2021

Velsen-Zuid
• ‘3 Nations MTB Cup’, op 10 juli 2021 

van 08:30 tot 20:30, op 11 juli 2021 
van 08:30 tot 18:00 uur Locatie: begin- 
eindpunt Heuvelweg 15 (06/07/2021) 
29711-2021

Overige bekendmakingen
• Paraplubestemmingsplan woning-

splitsing en onzelfstandige bewoning

• Bestemmingsplan Missiehuis Park, 
Driehuis

• Individuele gehandicaptenparkeer-
plaatsen aan: 

     - Jan Pieterszoon Coenstraat 101
     - Gijzenveltplantsoen 19
     - Waalstraat 47
     - De Ruyterstraat 84
     - Popelstraat 5
     - Kennemerlaan 120

Een papieren versie van de bekendmak-
ingen ligt bij: Gemeentehuis Velsen, 
Dorpshuis Het Terras, Buurtcentrum 
De Dwarsligger, Buurthuis De Brulboei, 
Wijkcentrum De Stek, Wijkcentrum De 
Hofstede, Bibliotheek IJmuiden, Biblio-
theek Velserbroek, uitleenpunt Huis ter 
Hagen en uitleenpunt de Moerberg.

Bekendmakingen

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

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

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

Corona nieuws

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

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 informatie hierover leeft u op www.velsen.nl/tonk-uitkering

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie en voorwaarden: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Horeca

Coronamaatregelen tijdens de zomer 
 

Het aantal coronabesme�ingen stijgt sneller dan verwacht. Dat zorgt voor een onzekere zomer.  
Daarom gelden van 10 juli 6.00 uur ’s ochtends tot en met 13 augustus uit voorzorg extra maatregelen.

9 juli 2021

Klachten?  
 
Blijf thuis en laat je 
direct testen.

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

 .

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

Wassen

Basisregels

Toegankelijke versie: 
rijksoverheid.nl 

Evenementen en cultuur

Vaste zitplaats verplicht. 

 
Maximaal 24 uur per evenement. 

 
Met coronatoegangsbewijzen  
2/3 van de bezoekerscapaciteit 
toegestaan. 1,5 meter afstand niet 
verplicht.

Algemeen Extra maatregelen per 10 juli:

Mondkapjesplicht

Maximaal aantal bezoekers 
a�ankelijk van de groo�e van de 
ruimte. 

 
1,5 meter afstand verplicht.

Horeca open tot 0.00 uur. 

 
Vaste zitplaats verplicht. 

 
Geen entertainment. 

 
Nachtclubs en discotheken dicht.

Winkelen en boodschappen

Reguliere openingstijden.

Recreatie

Reguliere openingstijden.

Sport

1,5 meter afstand niet verplicht 
tijdens het sporten. 

 
Met coronatoegangsbewijzen  
meer publiek toegestaan.

Werk

Werk maximaal de hel� van de 
werktijd op kantoor.

Reizen en vakanties

Bekijk actuele reisadviezen op 
wijsopreis.nl.

In het openbaar vervoer en 
personenvervoer. 

 
Op stations en vliegvelden. 

 

In het voortgezet onderwijs.

Een coronatoegangsbewijs kun je via de 
CoronaCheck-app of coronacheck.nl 
aanmaken met:  
• Een negatieve testuitslag van max. 40 

uur oud (per 13 juli max. 24 uur oud).  
• Een vaccinatiebewijs.  
• Een herstelbewijs van max. 6 maanden 

oud.

 .

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie en voorwaarden: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 
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 .

Het aantal coronabesmettingen stijgt sneller dan verwacht. 
Dat zorgt voor een onzekere zomer. Daarom gelden van 10 juli 
6.00 uur ‘s ochtends tot en met 13 augustus uit voorzorg 
extra maatregelen.





Door Raimond Bos

De ziekte van Buerger is een chroni-
sche ontsteking van de bloedvaten. 
Die ontsteking zorgt voor een 
verminderde bloedtoevoer, met 
name in de armen en benen. Vanaf 
het moment dat de ziekte in 2000 bij 
Marcel werd geconstateerd, is van 
alles geprobeerd om de doorbloe-
ding weer goed op gang te krijgen, 
helaas zonder resultaat. Op 27 
november 2003 werd zijn linker 
onderbeen geamputeerd. Hij kreeg 
een prothese aangemeten en 
aanvankelijk ging dat goed. Maar 
toen hij in 2009 zijn rechter voet 
verwondde, ontstonden ook daar 
ontstekingen en moest uiteindelijk 
op 18 mei 2012 ook het rechter 
onderbeen geamputeerd worden. 
Twee jaar later moest Marcel 
nogmaals onder het mes, dit keer om 
een stompcorrectie te laten 
uitvoeren. Hij vertelt: ,,Vanaf dat 
moment ben ik gaan lopen met twee 
protheses. Dat was in eerste instantie 
wel te doen. Ik heb op verschillende 
systemen gelopen. Zo’n prothese 
moet aan de stomp van je been 
bevestigd worden en daar zijn 
verschillende methoden voor. Mijn 
eerste protheses hadden een pen, 
waarmee ze aan de kous zaten die 
om je been gaat. Ik kreeg daar zowel 
links als rechts veel last van. Daarna 
kreeg ik een ander systeem, waarbij 
de prothese zich bij elke stap 
vacuüm zuigt. Daar heb ik lang op 
kunnen lopen.’’
Om de prothese goed op zijn plek te 
houden, bevinden zich aan het 

uiteinde ervan diverse materialen. 
Die zorgen ervoor dat de stomp gaat 
transpireren en dat heeft blaren of 
kleine wondjes tot gevolg. ,,Heel 
pijnlijk, maar dat is sinds 2003 eigen-
lijk mijn leven. Je gaat van moment 
naar moment. Er zijn soms hele peri-
odes dat het goed gaat, maar de 
laatste tijd komen die wondjes 
sneller dan ze kunnen genezen.’’ 
Inmiddels zijn er alternatieven 
beschikbaar die tot een aanzienlijk 
verbetering van de situatie kunnen 
leiden. Eén daarvan is de zoge-
noemde osseointegratie, waarbij een 
op maat gemaakte stalen pen veran-
kerd wordt in het bot van het been. 
Aan die pen klik je vervolgens de 
prothese. Marcel: ,,Een nadeel 
daarvan is wel dat je die open verbin-
ding heel goed schoon moet 
houden, omdat je anders het risico 
van (bot)ontsteking loopt. Maar 
verder zijn er vooral heel veel voor-
delen. Je hoeft geen kousen meer 
om de stomp te dragen, daardoor 
kunnen er dus ook geen blaren 
ontstaan. Je kunt bovendien nog 
beter lopen, omdat je weer echt op 
je skelet staat. Daardoor wordt het 
valrisico een stuk kleiner.’’ Dergelijke 
operaties worden inmiddels in 
diverse Nederlandse ziekenhuizen 
uitgevoerd. ,,Ik koos bewust voor het 
Radboudziekenhuis in Nijmegen, zij 
gebruiken een techniek waarbij de 
constructie sterker is dan elders. In 
een ander ziekenhuis heb je daar-
door een grotere kan op botscheu-
ringen. Maar het ziekenhuis heeft 
een wachtlijst en door corona is de 
operatie, die eigenlijk al in oktober 

vorig jaar zou plaatsvinden, uitge-
steld. Het kan nu nog anderhalf tot 
twee jaar duren voor ik aan de beurt 
ben.’’

Inmiddels is de chirurg, die in het 
Radboudziekenhuis opereert, samen 
met een revalidatiearts van het Mili-
tair Revalidatie Centrum (MRC) in 
Doorn een eigen kliniek begonnen 
waar uitsluitend deze operaties 
worden uitgevoerd. Geen wachtlijst 
meer, alleen nog een maand 
wachten op het aanmeten van de 

stalen pennen. Echter, deze operatie 
kost ongeveer 70.000 euro. De kliniek 
heeft al wat water bij de wijn gedaan 
en Marcel de behandeling aange-
boden voor 54.000 euro, maar dat 
bedrag wordt slechts deels door zijn 
zorgverzekeraar vergoed. Marcel: ,,Ze 
vergoeden onderdelen van de 
behandeling voor 75 procent. De 
chirurgisch stalen pennen werden in 
eerste instantie helemaal niet 
vergoed.’’ Marcel heeft zelf contact 
gezocht met de Nederlandse Zorgau-
toriteit (NZA) en inmiddels is hier een 
passende oplossing voor gevonden. 
Ook deze kosten worden voor 75 
procent vergoed. Al met al zal Marcel 
een eigen vermogen van ongeveer 
18.000 euro moeten inbrengen om 
de operatie mogelijk te maken. Geld 
dat er niet is, maar via een inzame-
lingsactie bijeengebracht moet 
worden. Die actie is door zijn oom en 
tante op touw gezet. Begin deze 
week was er al 13.241 euro binnen. 

Na de operatie zal Marcel een lang-
durig revalidatietraject moeten 
ondergaan. Daarna zal hij eindelijk 
weer in staat zijn om met zijn nu 
driejarige zoontje Lucas te kunnen 
ravotten. ,,Ik moet nu alles vanuit 
mijn rolstoel doen. Je wilt gewoon 
een vader kunnen zijn zoals elke 
andere vader. Je wilt niet steeds 
moeten zeggen ‘Nee, dat kan papa 
niet’. Dat gaat op een gegeven 
moment zo aan je vreten.’’ Marcel, in 
het dagelijks leven nota bene zelf 
werkzaam in een ziekenhuis, waar hij 
coördinator is van artsentrainingen 
op het gebied van het elektronisch 
patiëntendossier, hoopt dat de inza-
melingsactie een groot succes zal 
worden. ,,Ik heb zelf als verpleegkun-
dige aan het bed van patiënten 
gestaan. Nu werk ik al ruim dertien 
jaar in het OLVG-ziekenhuis. Een 
topwerkgever, want als ik blaren heb, 
kan ik soms enige tijd nauwelijks iets 
doen. Daar heeft men dan alle begrip 
voor.’’ 
Wie een bijdrage wil leveren voor de 
kosten van de operatie, kan op www.
doneeractie.nl/help-marcel-op-de-
been/-54077 terecht.
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Velserbroek - Als vader wil je het liefste met je zoontje kunnen spelen, sporten en stoeien. Voor Marcel Zonjee 
(50) zijn die opties daarin echter zeer beperkt. In 2000 werd bij hem de ziekte van Buerger geconstateerd en dat 
leidde er uiteindelijk toe dat zijn beide onderbenen werden geamputeerd. De protheses die Marcel heeft, 
veroorzaken vaak blaren of verwondingen en dat resulteert in helse pijn. Nieuwe technologische vindingen 
maken het mogelijk om hieraan een einde te maken, maar de beoogde operatie is kostbaar en wordt slechts 
deels door de zorgverzekeraars gedekt. Een inzamelingsactie moet er nu voor zorgen dat Marcel weer een 
normaal leven kan gaan leiden.

Inzamelingsactie voor 
protheseoperatie Marcel Zonjee

Marcel en Lucas

Marcel Zonjee met zijn vrouw Pascale en hun zoontje Lucas (3). Foto’s: aangeleverd
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AGENDA
VRIJDAG 16 JULI

Filmtheater Velsen: 14.00 Azna-
vour, le regard de charles (AL), 
17.00 TINA (AL), 20.00 uur Nobody 
(16+). www.�lmtheatervelsen.nl.

Zee- en Havenmuseum zie onder 
‘Exposities’. Vandaag extra: ‘Zomer-
pret in het museum’. Gratis speur-
tochten met gids (5 t/m 11 jaar) of 
escapespel (12 t/m 18 jaar). 
Inschrijven via zeehavenmuseum.nl.

Schrijver Martin Hendriksma, 
auteur van ‘Aan zee’ neemt belang-
stellenden mee voor een wande-
ling langs de zee, start 20.00 uur bij 
Parnassia. Aanmelden & kaartjes: 
info@kennemerboekhandel.nl.

ZATERDAG 17 JULI
Snu�elmarkt op de Lange Nieuw-
straat in IJmuiden, 08.00-16.00 uur. 
Vragen over deelname? Bel 0255-
533233 of 06-10475023. De 
volgende data van de snu�el-
markten zijn: 7/8, 21/8 en 11/9.

Duinentocht 2021 van tourclub Le 
Champion over 45, 75 of 100 kilo-
meter. Info via lechampion.nl. 

Buitenverkoop op de Kennemer-
laan. De deelnemende winkeliers 
hebben extra scherp geprijsde 
artikelen.

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

Filmtheater Velsen: 11.00 uur Quo 
Vadis, Aida (12+), 14.00 uur Nobody 
(16+), 17.00 uur Aznavour, le regard 
de charles (AL), 20.00 uur TINA (AL). 
www.�lmtheatervelsen.nl.

ZONDAG 18 JULI
Filmtheater Velsen: 12.00 uur The 
Best of IDFA on Tour 2020 – 2021, 
20.00 uur Quo Vadis, Aida? (12+). 
www.�lmtheatervelsen.nl.

MAANDAG 19 JULI
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. 

DINSDAG 20 JULI
Zomerpret in Velsen: zie 19 juli.

Filmtheater Velsen: 11.00 uur 
Nomadland (AL), 14.00 uur Azna-
vour, le regard de charles (AL), 
17.00 uur TINA (AL), 20.00 uur De 
Slag om de Schelde (16+). 
www.�lmtheatervelsen.nl.

WOENSDAG 21 JULI
Zomerpret in Velsen: zie 19 juli.

Publiekswoensdag op Forteiland 
IJmuiden. Afvaart 12.45 uur, retour 
15.15 uur. Kaarten via www.ijmui-
denserondvaart.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.

Zee- en Havenmuseum zie onder 
‘Exposities’. Vandaag is zeeschilder 
Fred Boom aanwezig bij de expo-
sitie ‘Naar Zee’ en signeert zijn 
boeken.

DONDERDAG 15 JULI
Zomerpret in Velsen: zie 19 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 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, tot 8 augustus op 
vrijdag, zaterdag en zondag 13.00 
tot 17.00 uur. www.visserhallen.nl.

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

Museumhuis Beeckestijn is open 
op donderdag, zaterdag en 
zondag van 11.00 tot 16.00 uur. 
Toegang 4 euro. Tickets uitsluitend 
online 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/ ‘Ongepo-
lijst’ van Ymkje Veenstra. 4 speur-
tochten/escapespel. www.zeeha-
venmuseum.nl.

Ruïne van Brederode is open van 
woensdag tot en met zondag van 
11.00 tot 17.00 uur. Tickets via 
www.ruinevanbrederode.nl.

Bunker Museum IJmuiden is iedere 
eerste en derde zondag van de 
maand geopend. Reserveren: 
www.bunkermuseum.nl.

Eigenlijk was het de bedoeling 
geweest om de Oosterdam vorige 
week woensdag al af te meren in de 
haven van IJmuiden. Omdat er hard 
wind voorspeld was, zou dat echter 
een lastige klus worden. Daarom werd 
op het laatste moment besloten om 
het vaccineren een dag uit te stellen. 
Voor kapitein Daniel Bolton lag 
donderdag geen vaccin klaar, want hij 
ontving in april van dit jaar al zijn 
vaccinatie tegen het coronavirus. 
Meer dan honderd bemanningsleden 
kregen echter wel de bekende prik in 
de bovenarm. Dat is overigens lang 
niet de voltallige bemanning van het 
cruiseschip, maar omdat het schip 
momenteel in de haven van Scheve-
ningen voor anker ligt, is een deel van 
het personeel in het afgelopen jaar 
naar huis gegaan. Bolton verklaarde 
donderdag er zeer naar uit te kijken 
om weer cruises te mogen verzorgen 
en dankte iedereen die deze vaccina-
tieronde mogelijk heeft gemaakt.

62.000 bedden
Momenteel ligt de voltallige vloot 
van de rederij nog stil. Daar moet op 
korte termijn een einde aan komen, 
eind deze maand wil men in Alaska 
het eerste schip weer laten varen. 
Half augustus verwacht de Holland 
America Line weer actief te zijn in 
Europa, als vanuit Griekenland weer 
een cruise over de Middellandse zee 
zal worden gemaakt. Intussen wordt 
voor de Holland America Line ook 
een nieuw schip gebouwd, dat 
aanvankelijk MS Rijndam zou gaan 
heten, maar die naam werd intussen 
gewijzigd in MS Rotterdam. 

Op 20 oktober staat in Amsterdam 
de eerste afvaart van dat schip 
gepland. Vanaf dat moment heeft de 
rederij 62.000 bedden beschikbaar 
voor de cruises. Alle passagiers die 
willen meereizen, zullen voortaan 
een vaccinatiebewijs moeten kunnen 
tonen. Hiermee hoopt men een 

uitbraak van het coronavirus aan 
boord van de schepen te kunnen 
voorkomen.

Goed op koers
De bemanningsleden van de MS 
Oosterdam waren overigens niet de 
eerste medewerkers van de rederij 
die het coronavaccin ontvingen. Van 
enkele schepen die aan elders op de 
wereld voor anker liggen was de 
crew inmiddels al ingeënt tegen 
COVID-19. Bovendien geldt - ook 
voor de MS Oosterdam - dat veel 
bemanningsleden hun prik zullen 
krijgen op het moment dat ze de 
huidige ploeg gaan a�ossen. In elk 
geval ligt de organisatie van de vacci-
naties binnen deze beroepsgroep nu 
goed op koers. Ook de Koninklijke 
Vereniging van Nederlandse Reders 
(KVNR) is zeer content met de moge-
lijkheid die Nederland biedt om alle 
zeevarenden onder Nederlandse vlag 
te laten vaccineren. Directeur Annet 
Koster van die organisatie bena-
drukte, voorafgaand aan de vaccina-
tiesessie, nog eens hoe belangrijk het 
is dat de bemanning van de schepen 
nu beter beschermd is tegen het 
coronavirus. Ook zij sprak een dank-
woord uit naar de Nederlandse 
overheid.

IJmuiden - De bemanning van MS Oosterdam, een schip uit de vloot van 
de Holland America Line, kreeg vorige week op de Monnickendamkade 
het coronavaccin van farmaceut Janssen toegediend. Alle zeevarenden 
onder de Nederlandse vlag die dat willen, krijgen van de Nederlandse 
overheid de mogelijkheid om dit vaccin te ontvangen. ,,Nederland geeft 
hiermee een visitekaartje af voor de rest van de wereld’’, aldus Sibrand 
Hassing, director �eet operations bij de Holland America Group.

Bemanningsleden cruiseschip 
ontvangen coronavaccin

Onder een partytent op de Monnickendamkade ontvingen de bemanningsleden van MS Oosterdam hun vaccinatie tegen het 
coronavirus. Foto: Bos Media Services

Vertegenwoordigers van alle betrokken partijen tijdens een toelichting aan de pers, met als vierde van links scheepskapitein 
Daniel Bolton. Foto: Bos Media Services

SLUIS HAVEN INFORMATIE PUNT

UITKIJK

SLUIS HAVEN INFORMATIE PUNT

DE SHIP ZOMERWEKEN
11 juli - 3 september 2021

Coupon voor een gratis lekkernij (op=op) tijdens

Bezoek SHIP en kom alles te weten  
over de grootste zeesluis ter wereld.

Ga voor meer informatie naar www.ship-info.nl 
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TYPISCH IJMUIDEN

Sam Vlessing
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 Sam Vlessing.

Door Erik Baalbergen

IJmuiden telt diverse straten die naar personen zijn 
genoemd. Naast verzetshelden zitten daar niet veel 
IJmuidenaren bij. Een van de weinigen is de in zijn tijd 
bij de meeste IJmuidenaren bekende componist, diri-
gent en muziekleraar Sam Vlessing (1876-1934). Tegen-
woordig kennen de meeste IJmuidenaren zijn naam 
voornamelijk van het Sam Vlessinghof in 
Oud-IJmuiden.
Samuel (Sam) Vlessing wordt geboren in Den Burg op 
Texel in 1876, het jaar van de opening van het Noord-
zeekanaal en de doop van IJmuiden. Zijn moeder is een 
begaafd pianiste. Sam maakt al op jonge leeftijd kennis 
met muziek, onder meer door de muzieklessen van zijn 
moeder. Zijn vader vindt het maar niks. Hij is handelaar 
met een goedlopende manufacturenzaak in Den 
Helder en ziet liever dat Sam hem gaat opvolgen. Maar 
Sams hart gaat uit naar de muziek. Op el�arige leeftijd 
gaat hij naar het conservatorium in Antwerpen en 
studeert daar piano, viool, theorie en compositie.

In 1898 komt Sam in IJmuiden wonen en begint als 
manufacturier in de Bloemstraat. In 1902 trouwt hij en 
begint hij een winkel in de Prins Hendrikstraat. Maar 
Sam houdt zich liever met muziek bezig. Hij wordt 
muzikant bij de Harmonie-Vereeniging Concordia en 
geeft muziekles. In 1903 start hij met eigen leerlingen 
het orkest Kunstkring. Tot verdriet van zijn vader stort 
Sam zich in 1907 geheel op de muziek. Hij wordt diri-
gent bij Concordia en operettevereniging Apollo, en 
gaat ook zelf operettes en harmonie- en fanfaremuziek 
componeren. De eigen composities brengt hij ten 
gehore voor veel publiek in de zaal boven café De 
Cycloop, in Thalia en bij zomeravondconcerten op het 
Willemsplein. Maar zijn composities zijn ook ver buiten 

IJmuiden te horen. 
Met collega-musicus 
Gonlag richt hij in 
1916 een muziek-
school op. Op voor-
stel van Vlessing en 
Gonlag wordt in 1919 
de pomp op het 
Willemsplein 
vervangen door een 
muziektent. Sam 
vervult naast zijn 
muzikale activiteiten 
diverse hoge func-
ties, onder meer als 
secretaris voor 
Nederland van de 
‘Société dramatique’ 
en de ‘Société des 
Compositeurs’ te 
Parijs.

In mei 1928 wordt Sam Vlessing feestelijk gehuldigd ter 
gelegenheid van zijn vijf en twintigjarige loopbaan als 
musicus. Het jubileum wordt uitbundig gevierd in 
IJmuiden. ’s Middags geven zes orkesten en muziekge-
zelschappen een concert in de muziektent op het met 
een duizendkoppige menigte volgepakte Willemsplein, 
met Vlessing als gast in plaats van zwaaiend met de 
dirigeerstok. 
De o�ciële huldiging vindt plaats in Thalia, met veel 
toespraken en een uitvoering van een van Vlessings 
werken door zijn beide kinderen Philip en Jeanette. 
Burgemeester Rijkens verleent hem het ereburger-
schap: ‘En nu zijn vijf en twintig jaren een heele tijd en 
wij mogen gerust aannemen, dat als in dien tijd de 
beschaving in IJmuiden is toegenomen, gij daaraan 
een groot aandeel hebt gehad. Dat heeft dan ook het 
Gemeentebestuur doen besluiten – en ik acht het een 
voorrecht, u dit te mogen mededeelen – u de Medaille 
van verdienste aan te bieden, die u eerstdaags zal 
geworden.’ Later eert zelfs de Franse regering Sam 
Vlessing met de onderscheiding van O�cier de 
l’Academie.

Sam Vlessing overlijdt na een langdurige ziekte op 22 
mei 1934. Enkele dagen later neemt IJmuiden, onder 
treurmuziek van Concordia, afscheid van hem tijdens 
zijn laatste gang naar Westerveld, waar de crematie 
plaatsvindt. Zijn kinderen zetten de muziekschool 
voort. Philip wordt vanwege zijn Joodse afkomst met 
zijn vrouw opgepakt tijdens een razzia en komt in 1943 
om. Jeanette (Netty) duikt tijdens de Tweede Wereld-
oorlog onder. Zij is later nog jarenlang actief in 
IJmuiden als pianolerares.

Een paar maanden na Sams overlijden richten enkele 
naaste vrienden en kennissen het ‘Comité Sam Vlessing’ 
op, om eenmalig een van zijn operettes op het toneel 
te brengen, onder leiding van Sams zoon Philip Vles-
sing. De operette ‘Rose Marie’ wordt in januari 1935 
meerdere malen voor veel publiek in Thalia uitgevoerd. 
In navolging van dit grote succes wordt nog geen 
maand later de IJmuider Operette Vereeniging 
opgericht.

Bijna honderd jaar na zijn geboorte wordt met een 
raadsbesluit in 1976 een “straat” in Oud-IJmuiden naar 
Sam Vlessing genoemd. Door de sloop en nieuwbouw 
van �ats in Oud-IJmuiden zijn de oude S.P. Kuij-
perstraat, C.J. van Sluijsstraat, Enschedéstraat en 
Conradstraat verdwenen. Twee nieuwe woonblokken 
krijgen de naam Sam Vlessinghof. Zijn naam leeft dus 
nog wel voort in een straatnaam maar ik ben wel 
benieuwd of iemand zijn muziek nog kent...

Operette-vereniging Apollo onder leiding van Sam Vlessing. De man met snor en dirigeerstok in het midden van de voorste 
rij is Sam Vlessing. Foto: Noord-Hollands Archief/Beeldcollectie van de gemeente Velsen, inv.nr. KNA001017735.

Sam Vlessing. Foto: Noord-
Hollands Archief/Beeldcollectie 
van de gemeente Velsen, inv.nr. 
KNA001007858.

De naam Sam Vlessing prijkt nog volop boven de ingang 
van een �at aan het Sam Vlessinghof. Foto: Erik Baalbergen.

COLUMN GGD KENNEMERLAND

Op 15 januari zijn we begonnen met vaccineren en half juli hebben alle 
inwoners boven de 18 de gelegenheid gehad om een eerste prik te zetten. 
Na een wat aarzelend begin toen vaccins nog niet in grote getale beschik-
baar waren en onder stoom en kokend water een werkorganisatie moest 
worden opgebouwd, is het vaccineren op gang gekomen. Afgelopen week 
werden maar liefst 57.000 prikken gezet. Een topprestatie.
Hoewel we de top hebben bereikt zijn we er nog niet. De vaccinatiegraad is 
hoog, maar er zijn ook mensen die nog niet zijn bereikt of die de keuze 
maken zich niet in te laten inenten. Daarom werken wij er hard aan deze 
groep te bereiken. Zo konden bezoekers van de Bazaar in Beverwijk zich dit 
weekend zonder afspraak laten vaccineren. Ter plekke werd een afspraak 
voor de tweede prik gemaakt. Eerder is GGD Kennemerland gestart met 
voorlichting over vaccineren in de regio. Medewerkers zijn de regio inge-
trokken om in gesprek te gaan met speci�eke doelgroepen waar de vacci-
natiegraad achter lijkt te blijven.   
Wat we namelijk willen, is dat de samenleving opengaat. Dat we weer 
kunnen doen wat we willen. Dat we weer plezier kunnen hebben en op 
vakantie kunnen gaan. Dan is het niet helpend als daarbij de basisregels 
niet in acht wordt genomen. Dat zien we, omdat er meer wordt getest. Het 
aantal meldingen covid-19 vliegt omhoog. Het is vertienvoudigd ten 
opzichte van een paar weken terug. Er wordt vooral covid-19 vastgesteld in 
de leeftijdsgroep onder 30 jaar. Van alle gevonden covid-19 is 85% te vinden 

in deze groep.
Dat is een zorgelijke ontwikkeling. 
Bij jongeren is weliswaar in zijn 
algemeenheid sprake van een mild 
ziekteverloop, maar zij komen ook 
in aanraking met mensen die 
kwetsbaar zijn of nog niet gevac-
cineerd. Daarbij komt dat als 
covid-19 wordt gezien, we nog niet 
weten wat het e�ect is op de 
ziekenhuizen. Dat laat zich in de 
regel pas na twee weken zien. 
Daarom heeft ook deze groep onze 
aandacht en vragen we hen goed 
aan de maatregelen te denken en 
zich bij klachten te laten testen. 
Voor ons wordt het steeds meer 

maatwerk, maar wat we doen, doen 
we nog altijd met zijn allen.

De top bereikt

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

Net als vorig jaar kan het Zomerfes-
tival in verband met het nog altijd 
rondwarende coronavirus geen door-
gang vinden. Toch doen de winke-
liers in de Kennemerlaan er alles aan 
om - binnen de mogelijkheden die 
de regelgeving biedt - hun klanten 
opnieuw te verrassen met iets leuks. 
Maak kennis met de culinaire 
verwennerij van Korf Catering. Scoor 
een mooi zomers boeket of een leuk 
item uit de collectie van Rivièra 
Maison bij Abelia of ontdek de 
nieuwste items in de collectie van 

Jacky & Bo. Toe aan een nieuw inte-
rieur? Gordijnatelier Venice heeft een 
breed assortiment op het gebied van 
gordijnen, raamdecoratie, zonwering, 
vloeren en vloerbedekking. En zo valt 
er nog veel meer leuks te vinden 
tijdens de buitenverkoop. Dit is 
lokaal shoppen in de meest sfeer-
volle vorm! Vanzelfsprekend geldt 
hierbij dat alle bezoekers anderhalve 
meter afstand tot elkaar dienen te 
houden conform de geldende richt-
lijnen van het RIVM. Graag tot 
zaterdag in de Kennemerlaan!

Buitenverkoop op 17 juli 
in de Kennemerlaan
IJmuiden - Om het gemis van het jaarlijkse Zomerfestival te compen-
seren, vindt op zaterdag 17 juli in de Kennemerlaan een buitenverkoop 
plaats. De deelnemende winkeliers zullen diverse extra scherp geprijsde 
artikelen buiten op het trottoir voor hun eigen winkeldeur presenteren. 
Zo wordt het winkelen dus op deze dag extra gezellig en valt er veel 
voordeel te behalen!

De ondernemers zorgen voor leuke aanbiedingen voor hun deur, aanstaande 
zaterdag. Foto: aangeleverd
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Patiënten met verschillende vormen 
van chronische pijn, zoals 
rugklachten of neuropathische pijn 
kunnen worden verwezen naar deze 
locatie voor een consult en advies.

Aanvulling op zorg
Eveline Bartels, pijnspecialist in het 
Spaarne Gasthuis is enthousiast: ,,Dit 
is een prachtige aanvulling op onze 
zorg, want dan hoeven patiënten 
niet direct naar het ziekenhuis af te 
reizen. Mocht een (invasieve) behan-
deling nodig zijn, dan worden pati-
enten vooralsnog behandeld in het 
Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid of 
Hoofddorp.”

Voor Jan de Vries, die kampt met 
etalagebenen (vaatvernauwing van 
de beenslagader), is de polikliniek in 
IJmuiden een uitkomst: ,,Ik ben 
slecht ter been en afhankelijk van 
mijn dochter om naar het ziekenhuis 
af te reizen. Ik woon vlakbij deze 
huisartsenpraktijk, dus dat ik hier 
terecht kan is echt een uitkomst.”
De pijnspecialisten zijn ook beschik-
baar voor overleg met de eerste lijn. 
Huisartsen, fysiotherapeuten en 
verloskundigen kunnen laagdrem-
pelig om advies vragen over hun 
patiënten. De pijnpolikliniek is elke 
werkdag bereikbaar tussen 8:00 en 
16:30 uur via (023) 224 0190.

Spreekuur pijnspecialisten 
Spaarne Gasthuis ook in IJmuiden
IJmuiden - De pijnspecialisten van het Spaarne Gasthuis draaien sinds 
kort ook spreekuur in IJmuiden. Zij doen dat een dagdeel per week in 
Huisartsenpraktijk ’t Plein 1945 105.

De kinderen waren superblij om de 
prijs in ontvangst te nemen. En nog 
blijer om te horen dat gemeente 
Velsen ook daadwerkelijk met hun 
idee aan de slag gaat. Sebastian 
Dinjens, wethouder van gemeente 
Velsen, durft de uitdaging wel aan: 
,,Dit idee van kinderen uit onze 
eigen gemeente is creatief en realis-
tisch. We zijn daarom meteen gaan 
onderzoeken of het in onze 
gemeente kan. Ik ga me hier samen 
met mijn collega’s uit de gemeente 
Velsen in elk geval vol voor inzetten. 
Wordt vervolgd, wat mij betreft.”
 
Philip de Roo
Philip de Roo is ambassadeur van de 
Kinderklimaattop. Hij is op 15-jarige 
leeftijd een maand naar Antarctica 
gegaan om namens het Wereld 
Natuur Fonds onderzoek te doen 
naar klimaat en klimaatverandering. 
Dit is hij daarna blijven doen. Helaas 
is hem tijdens een wetenschappe-
lijke expeditie in 2015 een nood-
lottig ongeval overkomen. Zijn 
familie is nog steeds jaarlijks 
aanwezig bij de Kinderklimaattop. 
Elk jaar wordt ook de Philip de Roo-

prijs toegekend aan één van de 
deelnemende scholen. Dit jaar heeft 
een jury met daarin onder andere de 
broers van Philip de prijs uitgereikt 
aan groep 7 van De Rozenbeek. 
Petra Lettink, directeur van Klimaat-
verbond Nederland, kan zich goed 
vinden in de toewijzing van de 
Philip de Roo-Prijs aan basisschool 
De Rozenbeek: ,,Haalbaarheid vindt 
de jury van de Philip de Roo-Prijs 
altijd erg belangrijk. Lantaarnpalen 
die zelf hun energie opwekken om 
de straten te verlichten is technisch 
haalbaar én heeft een positieve 
invloed op de klimaatdoelen.”
 
Kinderen maken klimaataf-
spraken op Kinderklimaattop
Voorafgaand aan de digitale Kinder-
klimaattop, georganiseerd door 
Klimaatverbond Nederland, 
gemeente Velsen en het Pieter 
Vermeulen Museum, werd de 
kinderen gevraagd om te vertellen 
welke afspraken zij belangrijk 
vinden om verdergaande klimaat-
verandering tegen te gaan. Dat 
deden ze door drie afspraken crea-
tief te verbeelden in de vorm van 

een poster. Hierbij konden ze kiezen 
uit drie thema’s. Klimaatrechtvaar-
digheid, voorkomen van klimaatver-
andering en omgaan met klimaat-
verandering. Het Pieter Vermeulen 
Museum in Velsen stond de 
kinderen en leraren bij met educa-
tieve ondersteuning op deze 
complexe thema’s.
 
Alle afspraken vastgelegd in het 
allereerste Nationale 
Kinderklimaatakkoord
Om zoveel mogelijk kinderen in 
Nederland mee te laten luisteren, 
werd de Kinderklimaattop live 
vanuit gemeente Velsen uitge-
zonden. Uit alle afspraken werd een 
top 3 gekozen, die nu bovenaan het 
allereerste Nationale Kinderklimaat-
akkoord staan. 
Een delegatie van zo’n 20 kinderen 
overhandigden onder leiding van 
Petra Lettink en Sebastian Dinjens 
dit akkoord onlangs aan verschil-
lende Kamerleden en voorzitter van 
het Voortgangsoverleg Klimaatak-
koord Ed Nijpels. 

Inmiddels zijn er door Partij voor de 
Dieren-Kamerlid Christine Teunissen 
Kamervragen gesteld over het 
Kinderklimaatakkoord en de stem 
van de kinderen. De vragen zijn nog 
niet naar tevredenheid van de partij 
beantwoord. De partij zal daarom 
vervolgvragen stellen.

Velserbroek - Kleine zonnepanelen op lantaarnpalen die ervoor zorgen 
dat de straten van Nederland duurzaam verlicht worden in het donker. 
Dat idee werd tijdens de Kinderklimaattop in het voorjaar door groep 7 
van basisschool De Rozenbeek aangedragen. Voor dit goede én uit te 
voeren idee ontvingen de kinderen van de school uit Velserbroek vorige 
week woensdag de Philip de Roo-Prijs.

Philip de Roo-prijs uitgereikt 
aan Basisschool De Rozenbeek 

Velsen - Bij de lijst met geslaagden 
op het Ichthus Lyceum die wij vorige 
week publiceerden ontbraken, door 
een fout van onze redactie, de 
gymnasiasten. 
De acht leerlingen die hun gymnasi-
umdiploma behaalden zijn:

Fleur de Jager, Isa Kluijt, Laszlo 
Koesoemowidjojo, Renske Koster, 
Thijs Krijgsman van Spangenberg, 
Fleur Mels, Nina Steltenpool en Laura 
Vos.

Alsnog gefeliciteerd!

Ook geslaagde gymnasiasten 
op het Ichthus Lyceum

IJmuiden - Regelmatig organiseert 
het bunkermuseum een rondleiding 
langs en door de bunkers van de 
batterijen Olmen en Heerenduin.  De 
rondleidingen zijn afgestemd op 
iedere doelgroep. Bent u een avontu-
rier dan boekt u bijvoorbeeld de 
buitenrondleiding, u klimt en klau-
tert door de bunkers om alle hoekjes 
en gaatjes te ontdekken. Vergeet 
vooral uw zaklamp niet. Alle rondlei-
dingen worden begeleid door een 
deskundige gids van het 
bunkermuseum. 
Het is verplicht vooraf online te reser-
veren. Voor meer informatie of het 
maken van een reservering bezoekt 
u de website van Bunker Museum 
IJmuiden, www.bunkermuseum.nl.

Bunker Museum
Iedere eerste en derde zondag van 
de maand is ook het Bunker Museum 
IJmuiden te bezoeken. Het museum 
bestaat uit zeven bunkers waarin de 
collectie tentoongesteld wordt. 
In een van de ruimtes is een onder-
komen ingericht zoals dit er in de 

oorlog uitgezien heeft. Aan de 
bedden hangen de veld�essen en 
helmen. Op tafel ligt zelfs nog het 
kaartspel alsof de ruimte net is 
verlaten. We nodigen u graag uit om 
aan deze tafel plaats te nemen om 
het verblijf in een bunker zelf te 
ervaren.
Tijdens het museumbezoek zijn 
ervaren suppoosten aanwezig die u 
graag vertellen over de collectie en 
tentoongestelde materialen. 

Blijft u liever buiten? Het buitenter-
rein is ingericht met tal van originele 
objecten. De bezienswaardigheden 
zijn te bereiken via wandelpaden of 
loopgraven. De loopgraven lopen 
deels onder de grond. Laat u tijdens 
deze spannende rondgang vooral 
verrassen!

Het is verplicht vooraf aan een 
bezoek aan het museum online een 
toegangskaart te reserveren. Voor 
meer informatie of het maken van 
een reservering bezoekt u de website 
van Bunker Museum IJmuiden. 

Bunkerbezoek en excursies
Het buitenterrein is ingericht met tal van originele objecten. Foto: Ruud Pols

IJmuiden - Stichting OIG-IHD 
verraste zondag mevrouw Y.M. 
Lucassen-Moes thuis op haar 
honderdste verjaardag met een 
mooie bos bloemen.
De nog kranige dame is al vele jaren 
gast bij OIG-IHD.
Naast de bloemen had de honderd- 
jarige een brief van de koning en 
koningin gehad en had ook de 
gemeente Velsen een bloementje 
laten brengen. 
Mevrouw Lucassen vond het wel 
jammer dat de burgemeester die 
bloemen niet zelf kwam brengen, 
want daar had ze zich wel op 
verheugd. Foto: aangeleverd

Bloemen voor 100-jarige

Kate en Naoufal mochten de prijs in ontvangst nemen uit handen van de broer van Philip, Michiel de Roo. Foto: Reinder Weidijk
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HEEL VELSEN LEEST

Graag begin ik met het prachtige prentenboek Onze maan! Geschreven 
door Jung Chang- Hoon en Jang Ho. Dit boek bevat werkelijk prachtige 
illustraties van onze maan. De schrijver neemt je mee in de wereld van de 
zon, de maan en de aarde. Het boek is een prentenboek en informatief 
boek ineen. Een absolute aanrader voor het nieuwsgierige kind. Dit boek 
is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar.

Het volgende boek is een boek voor kinderen vanaf 6 jaar. Gijsbert hoort 
het gras groeien. Geschreven door Daniela Drescher. Zij heeft al heel wat 
titels op haar naam staan. In Duitsland zijn haar boeken veelvuldig 
verkocht. En dat is niet zomaar. In Gijsbert hoort het gras groeien staan 
prachtige prenten. Het is een echt voorleesboek. Gijsbert leeft als regen-
tonkabouter in een tuin. En deze kabouter zouden wij allemaal wel in 
onze tuin willen hebben. Gijsbert maak ingewikkelde dingen simpel. En 
hij zorgt ervoor dat je zelfs van iets kleins, heel gelukkig kan worden. Een 
heel �jn geschreven voorleesboek. Want in de zomervakantie hebben we 
alle tijd om voor te lezen.

Dan Sam en de rode kaboutermuts, geschreven door Admar Kwant. Je 
moet van mij weten dat ik nog steeds geloof in kabouters. Voor mij zijn 
alleen door deze wezentjes dingen die gebeuren in de natuur te 
verklaren. Als je niet in kabouters gelooft, lees dan eens dit boek. Met de 
prachtige krijt tekeningen die veel aan de verbeelding overlaten, ga je 
vanzelf in kabouters geloven. Of je zou willen dat je erin kon geloven. 
Want dit verhaal roept echt iets op bij kinderen maar zeker ook bij 
volwassenen. Want hoe zou dat zijn, een klein vriendje dat je beste vriend 
kan worden? Waar jij af en toe cadeautjes voor achterlaat en die af en toe 
bij jou kleine cadeautjes neerlegt? Ik zou het wel weten!
En als laatste een boek voor volwassen. Het Madam Petit poppenboek. 
Mocht jij in de komende weken de ambitie hebben om met een naaipro-
ject te beginnen, dan is dit een absolute must. Want wat is er �jner dan 
voor je kind een pop te maken? Jij kan de pop zijn karakter geven. Door 
jouw handen gemaakt, zal de pop voor altijd gekoesterd worden. En echt, 
iedereen kan het!

Ik wens jullie een prachtige zomer toe. 
Veel Leesplezier!

Voorlezen is goed voor ieder kind. Juf Sjoerdtje Rasmussens is onder-
wijsassistent op Waldorf aan zee, leest haar drie kinderen maar al te 
graag voor en is gek op kinderboeken. Ze schrijft er voor haar werk 
een blog over en iedere maand een column in deze krant.

De presentatie vond plaats in theater 
Spant! in Bussum. De bijzondere 
vorm van Nuna11 volgt uit de 
gedurfde keuze voor twee wielen 
rechts, en één wiel links. Dat is het 
beste voor de aerodynamica van de 
zonneauto, legt teamleider Chris-
tiaan Wiers uit. ,,Traditionele driewie-
lers hebben het derde wiel midden-
voor of middenachter. Dan moet de 
lucht op drie plekken om een wiel 
heen. Door te kiezen voor twee 
wielen rechts – voor en achter de 
coureur – en één wiel links, hebben 
we maar op twee plekken luchtweer-
stand. Dit is de meest aerodynami-
sche vorm die denkbaar is.”

Catamaran met drie wielen
Het gekozen model staat in de 
zonneracewereld bekend als de cata-
maran. Bij de voorgangers Nuna9 en 
NunaX liet het Vattenfall Solar Team 
zien hiermee ook gebruik te kunnen 
maken van de wind. Dankzij het 
bijzondere ontwerp van Nuna11 kan 
dit voordeel worden gecombineerd 

met minder rolweerstand door drie 
wielen. Ook opvallend is dat het 
zonnepaneel scheef staat. Partner-
ships & PR manager Tanya Spee: 
,,Daarmee creëren we meer down-
force op het linkerwiel. Dat geeft de 
auto meer stabiliteit in winderige 
omstandigheden en maakt hem 
sneller en veiliger.”

Complex stuursysteem
De keuze voor één wiel links en twee 
rechts stelde het team wel voor een 
�inke uitdaging als het gaat om het 
stuursysteem, vertelt Wiers. ,,De 
wielen zitten niet op dezelfde as, 
zoals gebruikelijk bij auto’s. Toch 
moeten ze samenwerken om de 
bocht goed te kunnen maken.” Er 
moest dus veel creativiteit aan te 
pas komen om de droom van opti-
male aerodynamica om te zetten in 
realiteit. ,,Het schuine paneel, de 
drie wielen en het stuursysteem 
maken de Nuna11 bijzonder om te 
zien: de Picasso onder de 
zonnewagens.”

Revolutionaire motorcontroller
De nieuwe motorcontroller is minder 
zichtbaar, maar minstens zo’n 
belangrijke innovatie. Voorheen werd 
dit onderdeel ingekocht en moest 
het team kiezen tussen kracht – 
nodig in heuvelachtig gebied – en 
e�ciëntie. Nuna11 beschikt over een 
zelfontworpen controller die het 
beste biedt van beide werelden. 
Tanya Spee: “Met Nuna11 kunnen we 
nu sneller optrekken, beter klimmen 
én goed deelnemen aan stadsver-
keer. Ideaal voor een race zoals in 
Marokko.”

Nieuwe race in Marokko
Het Vattenfall Solar Team hoopt dit 
najaar met de Nuna11 deel te nemen 
aan de Solar Challenge Morocco. Aan 
de nieuwe race doen veel wereldtop-
pers mee. Dat biedt de zevenvoudig 
wereldkampioen de kans op 
revanche voor de dramatisch 
verlopen race in 2019 in Australië, 
toen de NunaX vlamvatte en volledig 
in de as werd gelegd. Of de race 
daadwerkelijk doorgaat en het 
Vattenfall Solar Team eraan deel kan 
nemen, hangt af van de ontwikkeling 
van de coronapandemie en de coro-
namaatregelen. Teamleider Wiers: 
,,We zijn klaar voor revanche, dus we 
hopen dat de coronasituatie het 
toelaat in oktober.”

Santpoort-Zuid/Bussum - Christiaan Wiers en Tanya Spee uit Santpoort-
Zuid hebben met het Vattenfall Solar Team vorige week donderdag in 
Bussum de nieuwste zonneauto gepresenteerd: Nuna11. De auto zit vol 
met innovatieve technische vindingen. Meest opvallend: Nuna11 is een 
driewieler met een bijzondere positie van het derde wiel en met een 
schuin geplaatst zonnepaneel. Met de zonnewagen hoopt het team dit 
najaar de wereldtop te verslaan tijdens de Solar Challenge Morocco.

Christiaan en Tanya uit Santpoort 
presenteren  zonnewagen Nuna11

Teamleider Christiaan Wiers en Partnerships & PR Manager Tanya Spee. Foto: Jorrit Lousberg

Het (M)KB verbruikt veel energie en 
stoot veel CO2 uit. Daarom spelen zij 
een belangrijke rol bij de 
CO2-reductie in Nederland. Doordat 
zij gezamenlijk duurzame stappen 
nemen, kunnen grote stappen gezet 
worden binnen de gemeenten 
Velsen. Dat doen zij onder andere 
door samen energiemaatregelen te 
nemen. Voor het aanvragen van 
subsidies, om deze maatregelen te 
kunnen doorvoeren, ondersteunt 
GreenBiz IJmond (een vereniging 

voor en door ondernemers) de 
bedrijven. Door het aanbieden van 
een energiescan, om inzicht te 
krijgen in het huidige energiever-
bruik bij een bedrijf, adviseert 
GreenBiz IJmond – op maat – welke 
energiebesparende maatregelen een 
ondernemer kan doorvoeren. Ook 
helpt zij bijvoorbeeld bij een subsi-
dieaanvraag. Zo ontzorgt zij de 
ondernemers. Floor Bal, wethouder 
duurzaamheid van de gemeente 
Velsen, onderschrijft het belang van 

de collectieve aanpak.
Floor Bal: ,,We ondersteunen onder-
nemers en GreenBiz IJmond, omdat 
we zo ondernemers kunnen helpen 
bij het verduurzamen van hun bedrijf 
en om de CO2-uitstoot in onze 
gemeente drastisch te verminderen! 
Met kleine maatregelen, zoals het 
toepassen van ledverlichting, maken 
ondernemers al een groot verschil. In 
totaal kunnen we meer dan 31.000 
zonnepanelen plaatsen op bedrijfs-
daken. Deze stappen zijn nodig, 
zodat we straks helemaal kunnen 
overstappen op duurzame energie. 
Zo werken we ook samen aan de 
invulling van het Klimaatakkoord van 
Velsen.”
 
Ambities van Velsense ondernemers
Samen met de GreenBiz IJmond 

werken de Velsense ondernemers het 
aankomende half jaar aan de 
volgende ambities:

• 15 extra Velsense bedrijven sluiten 
zich aan op het GreenBiz Energy-
platform. Lokale energievraag wordt 
afgestemd op het energieaanbod, 
met alle �nanciële voordelen voor de 
deelnemers;
• Bedrijven produceren minder afval 
en gebruiken minder grondsto�en 
én worden meer betrokken bij circu-
laire projecten. Bedrijven kijken daar-
naast naar de mogelijkheden voor 
upcycling (het afval omzetten tot 
grondstof );
• 75% van de aanwezige bedrijven 
heeft zonnepanelen geplaatst of 
gaat deze komend jaar plaatsen;
GreenBiz IJmond begeleidt 15 subsi-

dieaanvragen voor energiebespa-
rende maatregelen. Naast de 16 al 
lopende aanvragen in de IJmond;
• Een groep bedrijven denkt mee 
over een collectieve aanpak voor een 
aantal energiemaatregelen. Zoals de 
gezamenlijke inkoop van energiebe-
sparende maatregelen en, of 
producten. Denk daarbij aan ledver-
lichting of zonnepanelen.
 
Suzan van Haaster, BK Ingenieurs: 
,,Wat mij aanspreekt van GreenBiz 
IJmond is dat er daadwerkelijk iets 
aangeboden wordt waar ik iets mee 
kan in mijn bedrijf. Zo hebben we 
samen een subsidie geregeld 
waarmee ik nu mijn ledverlichting 
ga realiseren. Een organisatie waar 
je graag onderdeel van wilt 
uitmaken.”

Velsen - Het Velsense (M)KB stootte in 2020 259 duizend kilo minder CO2 
uit. Dat staat gelijk aan het gebruik van 161 huishoudens! Om dat te 
vieren en om de vermindering nog meer te versnellen, bespraken zij op 
dinsdag 6 juli hun plannen met de gemeente Velsen en GreenBiz IJmond. 
Hoe kan het bedrijfsleven, in samenwerking met de overheid, de CO2 nog 
verder, meer en sneller naar beneden brengen? En wat kan GreenBiz 
IJmond voor hen betekenen?

Velsense ondernemers gaan samen met 
GreenBiz IJmond aan de slag met CO2-besparing
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IJmuiden - De schoolvakanties zijn begonnen! Op de Vliegende Hollander 
werd het schooljaar vrijdag feestelijk afgesloten. Een stormbaan, een ouder-
wetse popcornmachine, een dj en heel veel blije kinderen. ,, Na een bewogen 
jaar gaan we nu lekker genieten van een welverdiende vakantie’’, aldus intern 
begeleider Kim Beszelsen. ,,We kijken uit naar een nieuw schooljaar met 
nieuwe digitale middelen, onderzoekende methodes, muziek-en kunstlessen 
en in de nabije toekomst ook een lokaal waar lessen gegeven gaan worden op 
het gebied van techniek, koken, ontdekken en onderzoeken. Maar eerst een 
welverdiende vakantie na een rommelig schooljaar!’’ Foto: aangeleverd

In polonaise de 
zomervakantie tegemoet

SAMEN VOOR ELKAAR

Zoals mevrouw Nuijten-Boot uit de Velserbroek. Ze 
kreeg van het Sociaal Wijkteam een opkikkertjes-kaart 
toegestuurd met nog twee kaarten om door te sturen 
naar iemand die ook een opkikkertje kon gebruiken. 
Dat deed ze vervolgens en ontving hier positieve reac-
ties op. Mevrouw Nuijten: ,,Ik was verheugd en blij die 
speci�eke kaarten te ontvangen en was prettig verrast 
door de respons. Een lief, klein gebaar maar zo belang-
rijk in een aparte periode met beduidend minder 
sociale contacten. Ik heb die twee kaarten naar vrien-
dinnen gestuurd en het Sociaal Wijkteam vervolgens 
hartelijk bedankt.’’ Ze vervolgt: ,,In het verleden heb ik  
al eens met het Sociaal Wijkteam te maken gehad.  
Vandaar mijn  bedankje naar ze toe. In de periode, 
voorafgaand aan het overlijden van mijn man, hebben 
ze mij uitstekend en met respect geholpen met de 
�nanciën. Dat deed mijn man altijd, vandaar. Ik wilde 
het proces met hen aangaan en ook zelfstandig blijven. 
Dat is gelukt en als het nodig is kan ik ze altijd bellen. 
Zorg op maat dus, héél prettig’’, aldus de van oorsprong 
Rotterdamse, sinds 2016 woonachtig in Velserbroek, 
die in de corona-tijd graag gebruik maakt van de 
speciaal voor ouderen geldende vroege aanvangs-
tijden bij de supermarkt. 

,,Heerlijk rustig 
winkelen,’’ glim-
lacht ze. 
Ze hoopt na de 
corona-periode 
weer eens 
contact op te 
nemen met 
haar ballet-
vriendinnen. 

Mevrouw Nuijten: ,,Dat was mijn lust en leven vroeger. 
Nu mag ik ook nog graag een wandeling maken en de 
omgeving in mij opnemen.’’

Weet u iemand die ook in deze rubriek past of kunt u 
steun gebruiken, stuur dan een mailtje naar contact@
swtvelsen.nl.

Het Sociaal Wijkteam Velsen ondersteunt inwoners 
bij allerhande vragen. Met de rubriek ‘Samen voor 
elkaar’ wil het Sociaal wijkteam actieve inwoners, 
die iets voor een ander betekenen, in het zonnetje 
zetten. 

Mevrouw Nuijten-Boot is erg blij met de steun van het 
Sociaal Wijkteam. Foto’s: aangeleverd

‘Wijkteam levert zorg op maat’

De opkikkertjes-kaart

Sinds 2015 biedt Stichting Vienna 
mensen met een beperking de 
mogelijkheid om de wereld van de 
paarden te ervaren. Het contact 
tussen paard en mens staat daarbij 
centraal. De organisatie biedt moge-
lijkheden voor dagbesteding en 
lesactiviteiten. Vanuit die dagbeste-
ding worden inkomsten gegene-
reerd, voor het overige deel bestaat 
het budget van Stichting Vienna uit 
donaties. Het geld dat Lucas en Luca 
nu gedoneerd hebben, is dus zeer 
welkom. Wendy van Dijk is voorzitter 
van de organisatie en moeder van 
Lucas. Ze vertelt: ,,Ik vind het belang-

rijk dat kinderen iets nuttigs doen 
voor een goed doel. Door de corona-
tijd was het lastig om daar invulling 
aan te geven, maar deze actie was 
goed te doen. Samen met zijn 
vriendje Luca heeft hij de �essenactie 
opgezet. Eerst alleen in hun eigen 
klassen, maar later over de hele 
locatie van de school. De �essen 
hebben ze vervolgens ingeleverd bij 
enkele supermarkten.’’

Op zoek naar nieuw winkelpand
Een andere bron van inkomsten voor 
de Stichting Vienna was tot deze 
maand de verkoop van tweedehands 

spullen. Hiervoor had de organisatie 
een winkelruimte beschikbaar in een 
pand van Woningbedrijf Velsen aan 
de Velserduinweg. Dat pand was niet 
langer beschikbaar en nu is men op 
zoek naar een nieuw onderkomen 
voor deze verkoopactiviteiten. ,,Er 
staan natuurlijk genoeg winkel-
panden leeg, maar de huurprijzen 
daarvan kunnen we niet betalen.’’ De 
vier vrijwilligers en de mensen die 
vanuit de dagbesteding af en toe in 
de winkel komen helpen, missen het 
werk nu al. Bovendien was de winkel 
inmiddels ook bestempeld als erkend 
leerbedrijf. Men hoopt dan ook snel 
een gouden tip te krijgen voor een 
nieuwe locatie om de winkel te 
mogen vestigen. ,,Dat is ook goed 
voor de naamsbekendheid van onze 
stichting.’’ Kijk op www.stichtingvi-
enna.eu voor uitgebreide informatie. 
Donaties zijn welkom!

Velserbroek - Lucas en Luca, allebei 11 jaar oud en leerling van basis-
school De Beekvliet, hebben in de afgelopen weken lege �essen ingeza-
meld voor een goed doel. Met hulp van hun ouders en de schoolleiding 
wisten ze honderd euro bijeen te sparen. Dat geld is overhandigd aan 
Stichting Vienna en zal worden gebruikt om de verzorging van de 
paarden te bekostigen.

Lucas en Luca halen honderd euro op voor Stichting Vienna
Heel wat tassen vol lege �essen werden door de leerlingen van De Beekvliet ingeleverd. Foto: aangeleverd

Lucas en Luca overhandigden een symbolische cheque aan Wendy van Dijk. 
Foto: aangeleverd





20 inderegio.nl • 15 juli 2021NIEUWS

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 10)

Eetlokaal ’t Palet in de Hoofdstraat heeft een warme en beetje 
Zuid-Europese uitstraling. Heel populair in Santpoort en de hele 
regio door onder andere de seizoensgebonden gerechten vanuit 
de hele wereld die smakelijk en kleurrijk worden opgediend. Fijn 
terras ook. Cor Koster en zijn vrouw Jeanita besloten inmiddels 
heel wat jaartjes geleden dat het roer om moest zodat beiden hun 
ei kwijt konden. En omdat ze houden van gezelligheid. Natuurlijk 
was de afgelopen tijd ook voor hen heel zwaar. Maar ’t Palet is 
creatief, de mensen er achter zijn creatief. Zoals nu ook weer met 
dat Zonneterras: deze zomer kan er lekker in het zonnetje worden 
gezeten op het terras tegenover de zaak en in het weekend ook 
op het terras van het Broekbergenplein. Met lekkere drankjes en 
hapjes en verrukkelijk eten. 

Cor Koster
Linda Evers van Manege Kennemergaarde is ervan overtuigd dat 
paardrijden topsport is. Ze zegt: ,,Werken met paarden is het 
leukste dat er is. Je bent in de natuur bezig, met de paarden en 
met mensen die voor hun plezier hier komen. Maar ook is paard-
rijden en het werken met paarden topsport. Je bent lichamelijk 
heel actief bezig. Wij zitten met Manage Kennemergaarde in een 
prachtige omgeving. Iedere dag zijn we met plezier aan het werk.’’ 
Inderdaad is de ligging van de manage ideaal zo tussen de 
weilanden die aansluiten op de duinen. Er zijn heerlijke tochten 
door de duinen en over het strand mogelijk. En de mooie klassieke 
binnenrijbaan met houten boogspanten is groot genoeg voor 
dressuurwedstrijden. Vanuit de foyer is er een bijzonder uitzicht 
op de binnen- en de buitenrijbaan. 

Linda Evers
,,Aannemer is een bijzonder vak’’, zegt Gerard Nijssen. Dat zal hij 
van harte menen want Gerard oefent dat vak al heel wat jaartjes 
uit. Dat lukt alleen als je goed bent in je vak, betrouwbaar bent 
en een persoonlijke benadering hebt. Dat heeft Nijssen. Hij 
vertelt: ,,Ik ben getrouwd en vader van drie kinderen en inmid-
dels ook opa. Ik ben geboren en getogen in Santpoort als zoon 
van een bloembollenkweker. Maar dat vak zag ik niet als mijn 
toekomst en ik koos voor de bouw en de opleiding timmerman. 
Na het behalen van de nodige diploma’s ben ik in 1978 
begonnen als erkend aannemer. Bouwen, verbouwen en onder-
houd doen aan gebouwen en woningen. Het werk geeft me 
heel veel voldoening en dat blíjft het geven. Dat maakt het 
vakgebied zo bijzonder.’’ 

Gerard Nijssen

IJmuiden - Op vrijdagmiddag 16, 23 
en 30 juli en 6, 13 en 20 augustus kun 
je in het Zee- en Havenmuseum
aan gratis zomerpret-activiteiten 
deelnemen.

Speurtochten voor 5 tot en met 11 jaar
Voor elke leeftijd heeft het museum 
een fotospeurtocht. Je gaat samen 
met een gids in kleine groepjes door 
het hele museum en in elke zaal vind 
je een stukje van de puzzel. Door de 
speurtocht goed in te vullen verdien 
je een diploma en een IJmuidense 
ansichtkaart. 

Escapespel voor 12 tot en met 18 jaar
Door samenwerking en logisch 

nadenken vind je de oplossing van 
het escapespel. Het escapespel kan 
het beste in een groepje van maxi-
maal 3 deelnemers gespeeld worden. 
Dus schrijf samen met 2 vrienden in 
op een datum en tijd. Wel moet voor 
iedere deelnemer in jouw groep een 
ticket gereserveerd worden en het 
reserveringsformulier helemaal 
worden ingevuld. Alleen of met twee 
deelnemers aanmelden kan ook, 
maar dan kan er nog iemand 
bijkomen. 
Aanmelden kan via de website www.
zeehavenmuseum.nl.

Zomerpret in het museum is onder-
deel van Zomerpret Velsen.

Zomerpret in het museum
Voor elke leeftijd heeft het museum een fotospeurtocht. Foto: aangeleverd

IJmuiden - Jan Bank en Doeke 
Bosscher schreven het boek Omringd 
door water, de geschiedenis van de 25 
Nederlandse eilanden. Dit omvang-
rijke werk van bijna 900 bladzijdes 
kwam onlangs uit. De Volkskrant 
wijdde er maandag een drie pagina’s 
tellend artikel aan. ‘Alle’ acht Neder-
landse eilanden en 17 voormalige 

eilanden zouden in het boek aan bod 
komen, ware het niet dat voor de 
oplettende lezer Forteiland IJmuiden 
ontbreekt! Zowel in het boek, als het 
artikel wordt Pampus wel 
beschreven. Maar ons eigen mooie 
historische eiland, vier hectare groot 
en voorzien van het grootste fort van 
de Stelling van Amsterdam wordt 

helaas niet genoemd. 

Auteurs Jan Bank en Doeke Bosscher 
zijn emeritus hoogleraren en onder-
tussen door een gids van Vereniging 
Forteiland IJmuiden uitgenodigd om 
het ‘echte’ eiland op een Open 
Publieksdag te bezoeken en op ‘echt-
heid’ te onderzoeken.

Forteiland IJmuiden vergeten in boek 
over ‘alle’ eilanden van Nederland

Forteiland IJmuiden is sinds 1929 een Nederlands eiland, want omringd door water en alleen per schip te bereiken. Foto: Arita Immerzeel
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. plaats in Noord-Holland; 7. louwmaand; 12.
op grote afstand; 13. Ned. prinses; 14. tijdperk; 15. vogel; 17.
schreeuw; 19. deel van voet; 21. gewicht (afk.); 22. bid
(Latijn); 24. papierklemmetje; 27. nattig koud; 28. verbinding
in kleding; 30. deel van een voetbal doel; 31. deel van een
schoen; 32. hoffeest; 33. alcoholische drank; 35. niet gevuld;
37. sociaal economische raad (afk.); 38. achteraf; 41. snel en
vlug; 42. Franse likeur; 44. deel van het gebit; 46. vleespastei;
47. schaaldier; 48. zonder bovenstukje; 49. halfbloed; 50.
Duits automerk; 52. turfgrond; 54. steekgereedschap; 56. die-
renmond; 58. naar beneden buigen; 61. gymnastiektoestel;
62. kersensoort; 64. dergelijke (afk.); 65. mannelijk hoen; 67.
oud Chinees leider; 68. klein hert; 70. inwendig orgaan; 72.
ingeschakeld; 73. het op en neer lopen; 76. projectieplaatje;
77. drietenige luiaard; 78. scheepsstuur; 79. openbaar ver-
voermiddel; 81. technische dienst (afk.); 82. reuzenslang; 83.
oude naam voor Indonesië; 84. rivier in Engeland; 86. cou-
rant; 87. oxideren.

Verticaal 1. ongevoelig koel persoon; 2. ultraviolet (afk.); 3.
Europeaan; 4. zwarte lekkernij; 5. smeerdopje; 6. nogmaals
(opnieuw); 7. ritmestoornis na vliegreis; 8. het knijpen; 9.
asvaas; 10. anonieme alcoholisten (afk.); 11. Europees land;
16. bontgekleurde papegaai; 18. streepjescode (afk.); 20.
boomsoort; 21. harde kreet; 23. karakter; 25. tafelgast; 26.
elektronische schakeling; 27. boterton; 29. onderzeeërs; 32.
gekuist; 34. bloeimaand; 36. anderhalve gulden; 37. tennis-
term; 39. onze planeet; 40. stekelige plant; 42. christelijk
feest; 43. bejaard iemand; 45. muzieknoot; 46. Ned. voetbal-
club; 51. zwarte kleverige stof; 53. plechtige belofte; 54.
begroeid met haar; 55. land in Azië; 56. tandarts attribuut; 57.
binnenste deel; 59. zonder oneffenheden; 60. rondzwervend
volk; 62. plaats in Spanje; 63. deel van een woord; 66. stre-
ling; 67. honingdrank; 69. roem; 71. mollengang; 73. doel-
punt; 74. Noors prozawerk; 75. opbergruimte; 78. zeehond;
80. snijwerktuig; 82. begane grond (afk.); 85. film van Steven
Spielberg.

Puzzel mee en maak kans op een wieldoppenset aangeboden door 
van Eck Occasions. Mail de oplossing voor maandag 19 juli naar 
puzzel@castricummer.nl

in- en verkoop gebruikte auto’s

www.vaneckoccasions.nl
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IJmuiden - De haven van IJmuiden vormt het decor voor de opening van een nieuwe reeks van het programma Het 
Jachtseizoen. Sinds december 2016 binden Giel de Winter, Thomas van der Vlugt en Stefan Jurriens voor Stuk TV de 
strijd aan met een bekende Nederlander. Lukt het deze BN’er om vier uur lang uit handen van het team te blijven, dan 
wint hij of zij de a�evering. De BN’er krijgt een zender mee, die elke tien minuten een GPS-signaal naar het team stuurt. 
Ook mag de voortvluchtige geen gebouwen betreden of langer dan twintig minuten in hetzelfde voertuig blijven 
zitten. Het Jachtseizoen is te zien op het kanaal van Stuk TV op YouTube. Vorig jaar waren onder meer Jandino Asporaat, 
Ruben Nicolai, Emma Heesters en Lil Kleine in het programma te zien. Foto: Ton van Steijn

Stuk  fil t oor nieu e reeks 
a tsei oen  in uiden

Regio - Als u borstkanker heeft of 
heeft gehad zijn er verschillende 
medische hulpmiddelen die u kunt 
gebruiken. Zoals uitwendige 
protheses voor na een borstampu-
tatie. Er is veel aanbod. Iedere laatste 
woensdagmiddag van de maand kunt 
u in het Spaarne Gasthuis gratis voor-
lichting, adviezen en tips krijgen van 
ervaringsdeskundige prothesevoor-
lichters, die samenwerken met de 
Borstkanker Vereniging Nederland.

Datum, tijd en locatie
Datum: woensdag 28 juli van 14.00 
tot 15.00 uur en van 15.00 tot 16.00 
uur op de poli oncologie locatie 
Hoofddorp. U bezoekt het spreekuur 

alleen of samen met uw naaste. U 
krijgt ruim de gelegenheid om mate-
rialen te bekijken, te overleggen en 
vragen te stellen.

Aanmelden
Er wordt gewerkt op afspraak. 
Aanmelden via de website van het 
Spaarne Gasthuis. Ga naar Nieuws en 
Meer/voorlichting over 
borstprotheses.

Vragen
Heeft u vragen over dit spreekuur? 
Belt u dan de afdeling patiëntenvoor-
lichting op 023-224 2060 of stuur een 
mail naar patiëntenvoorlichting@
spaarnegasthuis.nl.

oorli tin  o er borstprot eses

Velsen - Een dag lang de beste 
recente documentaires kijken met 
IDFA on Tour. Dat kan zondag in Film-
theater Velsen. Vier prijswinnende 
�lms die door de jury’s van IDFA 2020 
zijn bekroond om hun uitmuntend-

heid, omdat ze urgente verhalen 
vertellen of omdat ze je op een 
bijzondere manier raken. Een uniek 
programma met �lms die je kijk op de 
wereld zal veranderen. Aanvang 12.00 
uur. Info: www.�lmtheatervelsen.nl.

e est o   onda
in il t eater elsen





Uitvaartverzorging 
Uitendaal

sinds 1878

Een familiebedrijf dat garant staat 
voor volledige verzorging 

van begrafenis of crematie.

warm  -  betrokken  -  persoonlijk
 jarenlange ervaring

24 uur per dag bereikbaar  
023 - 532 44 86

LAAT UW ZORG, 
ONZE ZORG ZIJN!

www.uitvaartuitendaal.nl

Een familiebedrijf dat garant staat 
voor volledige verzorging 

van begrafenis of crematie.

warm  -  betrokken  -  persoonlijk
 jarenlange ervaring

24 uur per dag bereikbaar  
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06 5202 1776 / 023-5834328
info@yvonnereichrath.nl
www.yvonnereichrath.nl

HOE PERSOONLIJK IS HET 
LAATSTE VAARWEL?

Want afscheid nemen voor 
altijd doe je maar één keer. 
Dag en nacht bereikbaar.
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Directe hulp na overlijden: 
(0255) 511 190 
(dag en nacht bereikbaar)

Dokweg 39
1976 CA IJmuiden

info@uz-ijmuiden.nl

Uitvaart Zorgcentrum IJmuiden, afscheid nemen in een huiselijke sfeer, 
persoonlijke aandacht van onze ervaren en betrokken medewerkers. 
Voor meer informatie bieden wij u een vrijblijvend informatiegesprek, 
voor een afspraak kunt u ons bellen (0255) 511 190.
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Yvonne: ,,Zoals je leeft, wil je herinnerd worden 
door de mensen die van je houden. Een 
laatste vaarwel dat past bij wie je bent helpt 
je naasten het verlies te dragen. Na jarenlang 
in het bedrijfsleven te hebben gewerkt koos 
ik bewust voor een andere koers. Bij het 
verzorgen van uitvaarten kan ik mijn creativiteit 
en communicatieve talenten inzetten, terwijl 
ook mijn zakelijke achtergrond van pas komt. 
Een ernstige ziekte maakte mij bewust van de 
kwetsbaarheid van het leven. Het bracht me 
tot de keuze voor een vak waarin ik me kan 
richten op de humane kant van het bestaan. 
Bij iedere uitvaart zet ik me met hart en ziel in 
voor een liefdevol laatste afscheid. Mijn werk 
voelt niet meer als werk, maar als onderdeel 
van mijn leven.”

Uitvaarten bestaan in vele varianten, van 
uitbundig tot ingetogen of traditioneel. Een 
voorbeeld uit de praktijk van Yvonne: ‘Mijn 
vrouw wil eigenlijk niet in zo’n zaal ...’.

,,Op een dag ontmoette ik Jan, zijn 
echtgenote was eerder die dag overleden. 
Het ‘mapje-voor-later’ kwam uit de la en de 
tradities en enkele familiegevoeligheden 
leken het gesprek al snel te domineren. De 
uitvaart moest niet sentimenteel worden, 
opbaren zou in die ene zaal om de hoek 
gebeuren, geen bezoek, wel een predikant, 
rouwcirculaires en advertenties opstellen en 
tot slot: Tante Marie mocht NIET spreken! Het 
leek allemaal zo bepaald door Jan. En toch 
knaagde er iets. Deze aardige, verdrietige 
man beschermde zich met een harnas 
van ‘hoe het hoort’-oplossingen. ‘Welke 
ideeën en wensen had Sofi a zelf over haar 
afscheid?’, vroeg ik. Het bleef even stil totdat 
Jan antwoordde: ‘Je zult dat vast vreemd 
vinden en het kan eigenlijk niet, maar liefst 
gewoon thuis met vrienden. Sofi a wilde niet 
dat haar afscheid een soort algemene 

ledenvergadering zou worden. In zo’n zaal 
waar iedereen stil en de tijd uitzit tot de 
speeches voorbij zijn.’
Toen ik Jan vertelde dat hijzelf de richting 
voor de uitvaart kon bepalen, twijfelde hij 
nog even. Niet veel later was het beslist. 
Wij hebben Sofi a samen verzorgd en thuis 
opgebaard; de volgende dagen waren 
hartverwarmend voor hem door het bezoek 
van vrienden en lieve buren. Op de dag van 
de afscheidsbijeenkomst lag Sofi a omringd 
door bloemen en haar kunst in de tuinkamer 
met op de achtergrond Franse muziek. De 
huiskamer werd de plek om vrienden en 
familie te ontvangen. Een cateraar zorgde 
voor smaakvolle hapjes en heerlijke wijn. Het 
werd een prachtige, informele ontvangst waar 
iedereen elkaar sprak. Zo nu en dan nam 
iemand het woord om over Sofi a te vertellen. 
Sommigen gingen even in de tuinkamer met 
een glas wijn bij haar zitten, anderen schreven 
een herinnering in het gastenboek. Na twee 
uur werd Sofi a in aanwezigheid van diegenen 
die dat wilden, in haar kist gelegd. Jan sloot 
deze en iedereen nam afscheid. Omringd 
door alle aanwezigen werd zij uit haar huis 
gedragen naar de rouwauto die haar naar 
het crematorium bracht. Iedereen zwaaide 
haar uit ... het was goed zo.’’

Voor informatie of het vastleggen
Wilt u meer informatie over wat een uitvaart 
inhoudt? Heeft u specifi eke wensen die 
u wilt bespreken? Neem gerust contact 
op voor een oriënterend gesprek, zonder 
enige verplichting. Yvonne Reichrath is 
gediplomeerd uitvaartbegeleider, -verzorger 
en coach rouwverwerking. Ze is zowel 
telefonisch (06 52021776) als per e-mail 
(info@yvonnereichrath.nl) te bereiken. 
Kijk op www.yvonnereichrath.nl voor meer 
informatie. (Foto: aangeleverd)

Een waardig afscheid met respect, dat is waar het volgens uitvaartverzorger Yvonne Reichrath 
om gaat. In deze reis door de samenleving is Yvonnes motto: ,,Zoeken naar raakvlakken en 
niet naar de verschillen. Daarmee is taal, kleur, postcode en welstand ineens irrelevant... 
je ontmoet elkaar. Wat telt is het moment gedenkwaardig met elkaar kunnen beleven.”

Ik ben er ‘voor later’
Een persoonlijk en 
liefdevol laatste afscheid
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IJmuiden - Mylene, Mindel, May, Pien en Miloe hebben nou niet bepaald een makkelijk eindexamenjaar gehad. Geen 
enkele eindexamenkandidaat trouwens. Maar deze dames hebben hun schooltijd aan het Vellesan College in ieder 
geval positief afgesloten en met prachtige resultaten. Daar was de moeder van May, Mendy Gouda, zo trots op dat ze 
het ultieme vip-uitje voor de diploma-uitreiking organiseerde. De meiden verzamelden zich bij Grand Café Staal en 
hadden een rondrit door IJmuiden met een niet te missen enorme roze limousine. De bijhorende fotoshoot door Ed 
Geels zou in de haven plaatsvinden maar hoewel we hier wel tegen een briesje kunnen moest natuurlijk wel rekening 
worden gehouden met opwaaiende rokjes en verwaaide haren. Er werd uitgeweken naar Velserbeek. De diploma-
uitreiking in de Stadsschouwburg Velsen was ook spetterend met persoonlijke toespraken naar de ‘kindjes’ toe. Welver-
diend en we hopen dat iedere geslaagde kan gaan genieten van een blije en zorgeloze vakantie. Dit om meerdere 
redenen. Foto: Ed Geels

Geslaagd feestje in een roze limo

COLUMN FRITS RIJPERMAN

Als we gingen voetballen op het veldje bij ons achter, aan de Heeren-
duinweg  in IJmuiden, was er vooraf altijd een hoop gedoe over wie Rep 
mocht zijn, wie Cruij� en wie van Hanegem. Eenmaal Cruij� geworden 
slalomde ik volleerd, en voelde in de rug een tribune vol publiek. Als ik nu 
oefen op gitaar of trompet, lijkt het net of ik net als toen opgetild word, 
maar nu door Chet Baker of Tony Joe White met voor me een uitzinnig  
publiek. Zo ben ik ervan overtuigd dat je met een Barcelona-shirt of een 
Jumbo-tenue aan veel beter kan voetballen of wielrennen. Gewoon focus 
houden en voluit ervoor gaan. 

Op de trompet werd ik zo steeds iets virtuozer. Ik was verbaasd over de 
vorderingen die ik maakte en pepte mezelf op met het vooruitzicht dat ik 
ooit heel goed kon worden. Ik had ook een nieuwe bijbel ontdekt: het 
‘positievoboek’ The Secret, waarin uitgelegd wordt hoe je je doel visuali-
seert,  kleine stapjes zet, maar wel het grotere doel voor ogen houdt. Ik 
kan alles bereiken, stelde ik in blinde overmoed vast! Zo zag ik opeens 
mijn vader voor me die me als kind ooit leerde hoe ik met een bord melk 
kon lopen. Eerste in de melk kijkend, waarbij ik morste, maar daarna met 
de blik vooruit gericht op één punt, en niet in die melkplas kijken. En 
inderdaad zonder morsen bereikte ik de overkant van de huiskamer. 
Kortom, je doel.

Maar helaas, een bord melk naar de andere kant van de woonkamer 
brengen zonder te knoeien, bleek toch een stuk makkelijker dan de 
nieuwe Chet Baker worden.  Mijn vorderingen op de toeter strandden na 
een paar maanden zwoegen. Hetzelfde niveau houden bleek al lastig 
genoeg. Toen visualiseerde ik een haalbaarder doel. Ooit, in een cafeetje, 
na een trompetsolo, klinkt er een applausje. En ja hoor, een poos geleden 
net voor Corona, tijdens een optredentje in eetcafé De Eerste Aanleg in 
Heemstede voor een klein, maar enthousiast publiek kreeg ik tot mijn 
stomme verbazing applaus na een solo op Fly me to the moon.  Op een 
foto, die ik koester zie je ergens bij de bar een oudere man, type tandarts 
luchtgitaar spelen op onze muziek. Ik besefte opeens voldaan: Dit is het, 
meer hoeft niet. Het is o.k. Ik voelde me heel blij.

Ik was plots veel teleurstellende optredens vergeten, zoals die keer toen 
na de eerste tonen van de eigengemaakte Nederlandstalige nummers de 
toegestroomde vier mensen opeens weg waren. Of toen iemand uit het 
publiek eiste dat ik Paradise by the dashbordlight ging spelen, anders 
speel je in een sléchte band. Of het spelen tegen ruggen van een Rotter-
dams publiek dat onze Amsterdamse levensliederen niet pruimde. 
Vergeten was ook de moedeloze vraag: ‘Wat zoek ik hier op een podium?’ 
Weg is de kluizenaar in me die zegt: ‘Ga toch gewoon wat voor jezelf 
klooien.’

Een nieuwe Cruij� ben ik niet geworden, ik belandde vaak op doel. Ook 
blijf ik ver uit de voetsporen van mijn held Chet Baker. Maar het zijn de 
momenten ergens in een to�e kroeg, waar ik van geniet en soms ook de 
waardering voel. Heel klein dus. En natuurlijk in de kleinste kring; spelend 
met de jongens uit mijn bandje. Zestigers zijn we, maar als we samen 
spelen, voelen we ons tieners in een beginnend bandje, die nog een hele 
muzikale carrière voor ons hebben. Ik zet mijn trompet aan mijn lippen 
en vlieg naar de maan. 

In oktober start ik met een nieuwe serie: Geluiden van IJmuiden, zoektocht 
langs plekken in IJmuiden waar muziek in zit. 

En check ook Spotify; jutter listed voor alle muziek uit de columns. 

Frits Rijperman

Voor wie het horen wil

IJmuidenaar Frits Rijperman droomde ervan om stergitarist te 
worden. Hij is teamleider in een zorginstelling geworden en speelt 
voor de lol trompet in een jazzband. Hij schrijft regelmatig een 
column met een eigen illustratie over oude trends en nieuwe hypes in 
de moderne muziek. Vandaag de laatste van deze serie.

Op een foto, die ik koester zie je ergens bij de bar een oudere man, type 
tandarts luchtgitaar spelen op onze muziek.

In de jaarlijkse talentenjacht voor 
leerlingen in het voortgezet onder-
wijs komen vrijwel alle kunstdisci-

plines aan bod. Van taal tot mode en 
van muziek tot expo, in acht verschil-
lende categorieën kunnen jongeren 

zich inschrijven om hun talenten aan 
de jury te presenteren. Jayden nam 
vorig jaar ook al deel aan de 
wedstrijd in de categorie ‘dans’, maar 
moest toen genoegen nemen met de 
tweede plaats. In theater De Meer-
vaart was hij dit keer echter 
voldoende overtuigend om door te 
mogen gaan naar de landelijke �nale. 
Al sinds zijn geboorte was het duide-
lijk: Jayden houdt van dansen! Toen 
hij zelf nog op de basisschool zat, 
kwam hij via zijn halfzus in Limburg 
in aanraking met diverse vormen van 
streetdance. Zij traint zelf een dans-
groep en bij het zien van hun moves 
wist Jayden dat hij graag dezelfde 
weg wilde bewandelen. Hij ontwik-
kelde een eigen stijl, waarbij de dans-
stijl popping een sleutelrol speelt. 
Het liefst zou hij er uiteindelijk zijn 
werk van maken. Intussen houdt hij 
zich ook al af en toe bezig met 
modellenwerk en acteerklusjes. Als 
hij over drie maanden in de Krom-
houthal in Amsterdam ook de lande-
lijke �nale weet te winnen, biedt dat 
interessante mogelijkheden. De �na-
listen van de Kunstbende krijgen 
daarna vaak de kans om op te treden 
op bekende festivals, zoals Lowlands.

Velserbroek - Dansen is voor Jayden Dunkwu zijn lust en zijn leven. En 
dat hij er goed in is, bleek onlangs tijdens de provinciale voorronde van 
de Kunstbende. Hij wist de eerste plaats te bemachtigen en veroverde 
daarmee een ticket voor de �nale, die op 2 oktober plaatsvindt.

Jayden (13) naar landelijke 
finale Kunstbende

Jayden staat op 2 oktober in de landelijke �nale van de Kunstbende. 
Foto: Josanne van der Heijden

Santpoort-Noord - Met een open kastje aan de tuinschutting, gevuld met 
stekjes van kamer- en tuinplanten, doet de bewoner, die op de hoek van de 
Narcissenstraat en Ranonkelstraat woont, mee aan de zogenaamde stekjes-
route. De bedoeling is om te geven en te nemen, dus te ruilen. ‘Alles is welkom’ 
en ‘Delen is �jn’ staat naast de kast te lezen. Er kunnen behalve stekjes ook 
planten en zaden achtergelaten worden. Meer informatie over de landelijke 
stekjesroute is op Facebook onder stekjesroute en op instagram te vinden. 
Facebook: stekjesroute Instagram @stekjesroute. Tekst en foto: Arita 
Immerzeel

Stekjes ruilen in Santpoort
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Sinds de opening van het bezoe-
kerscentrum op Koevlak zijn de 
bezoekersaantallen gegroeid van 
40.000 in 2013 naar ruim 240.000 
bezoekers in 2019. Veel mensen 
komen uit de directe omgeving en 
weten het bezoekerscentrum meer-
maals per jaar te vinden. Het bezoe-
kerscentrum heeft een geheel 
vernieuwd concept waarbij beleving 
centraal staat naast actuele infor-
matie en ontwikkelingen van Natio-
naal Park Zuid-Kennemerland.  
 
Elbert Roest, Burgemeester Bloe-
mendaal: ,,Het bezoekerscentrum 
bedient zowel de natuur áls de 
bezoekers. Er is veel aandacht en 
zorg voor de natuur, terwijl het 
gebied tegelijkertijd toegankelijk is 

voor een jaarlijkse stroom bezoe-
kers. Er ligt een �inke uitdaging in 
het verenigen van al die belangen. 
Het Bezoekerscentrum De Kenne-
merduinen slaagt daar bijzonder 
goed in.’ ‘ Margot Holland, gebieds-
manager van de Kennemerduinen, 
vult aan: ,,Van alle typen natuur in 
Nederland is er geen gebied dat zo 
divers is als het duingebied. De 
duinen zelf bijvoorbeeld veranderen 
continu door de wind. Ze groeien, 
wandelen en leven. Juist deze dyna-
miek willen we zichtbaar maken in 
het bezoekerscentrum.” Neem 
bijvoorbeeld het onderdeel over 
stuivende duinen waarbij de 
bezoeker door middel van een inter-
actieve animatie en ventilator het 
stuiven van de duinen imiteert. Dit 

onderdeel van de tentoonstelling is 
tot stand gekomen door een 
bijdrage van het Prins Bernard 
Cultuurfonds.  
 
En niet alleen de dynamiek dicht 
langs de kust, maar ook de verande-
ringen in de binnenduinrand, de 
natte duinvalleien en weelderige 
buitenplaatsen komen aan bod. In 
de voortdurend veranderende duin-
landschappen en bossen leeft maar 
liefst 40% van alle plant- en dier-
soorten die in Nederland voor-
komen. De bezoeker van de 
tentoonstelling maakt een reis door 
het duinlandschap met al haar 
verborgen schatten. Nieuw is ook de 
aparte ruimte voor jaarlijkse 
wisseltentoonstellingen. 
 
De winkel van het bezoekerscen-
trum biedt een compleet nieuw 
assortiment met artikelen voor een 
natuurvriendelijke tuin, originele 
natuurcadeaus en spullen die het 
beleven van de natuur leuker en 
makkelijker maken.  
Komende dagen wordt de opening 
gevierd met bezoekers in de vorm 
van activiteiten en excursies. 
Gezinnen kunnen mee waterdiertjes 
speuren in ’t Wed of naar het 
poepspreekuur. Voor volwassen zijn 
er excursies natuurfotogra�e met je 
smartphone of �etstochten met gids 
langs sporen uit de Tweede wereld-
oorlog. Verder wordt er aandacht 
besteed aan actuele thema’s zoals 
stikstof in de excursie ‘stikstof kun je 
zien’. Het afwisselende aanbod 
bestaat in totaal ruim 40 activiteiten. 
Het complete activiteitenpro-
gramma staat op de website van het 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland, 
aanmelden kan ook op deze 
website. (www.np-zuidkennemer-
land.nl)

Regio - Vrijdag is het nieuw ingerichte Bezoekerscentrum De Kennemer-
duinen geopend door burgemeester van Bloemendaal Elbert Roest en 
sectordirecteur Natuur & Beleving PWN Sjakel van Wesemael. Het Bezoe-
kerscentrum De Kennemerduinen vormt de groene entree van Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland.

Feestelijke opening vernieuwd 
Bezoekerscentrum Kennemerduinen

De bezoeker van de tentoonstelling maakt een reis door het duinlandschap met al 
haar verborgen schatten.  Foto: aangeleverd

Ruim 470.000 vaccinaties gezet 
door GGD Kennemerland
In de periode van 15 januari t/m 7 juli 
zijn er 470.542 vaccinaties gezet door 
GGD Kennemerland, waarvan 
321.383 eerste prikken (68%) en 
149.159 tweede prikken (32%).
Vorige week (1 t/m 7 juli) zijn er 
45.746 vaccinaties gezet door GGD 
Kennemerland, waarvan 33.364 
eerste prikken (73%) en 12.382 
prikken (27%). Er zijn deze week 
4.259 vaccinaties minder gezet dan 
de week ervoor. Het aantal vaccina-
ties zal de komende weken verder af 
blijven nemen. 
 
Wekelijkse cijfers
Vorige week (1 t/m 7 juli) waren er in 
Kennemerland 632 nieuwe besmet-
tingen (115 per 100.000 inwoners). 
Dit zijn er 470 meer dan de week 
ervoor (+290%).
Deze week (1 t/m 7 juli) zijn er 13.491 
testen afgenomen door GGD Kenne-
merland. Dit zijn er 8.525 meer dan 
vorige week (4.966).

In veel leeftijdsgroepen lag het 
aantal nieuwe besmettingen hoger 
dan de week ervoor. De 13-29 jarigen 
lieten de grootste toename zien in 
het aantal nieuwe besmettingen, 
waarbij met name de 18-24 jarigen er 

bovenuit springen (deze week 336 
gevallen, vorige week 45 gevallen).  

Prikbus: vaccineren zonder 
afspraak
Zondag konden bezoekers van de 
Bazaar in Beverwijk zich zonder 
afspraak laten vaccineren. Ter plekke 
werd een afspraak voor de tweede 
prik gemaakt. Afgelopen week is 
GGD Kennemerland gestart met 
voorlichting over vaccineren in de 
regio. Medewerkers zijn de regio 
ingetrokken om in gesprek te gaan 
met speci�eke doelgroepen waarbij 
de vaccinatiegraad achter lijkt te 
blijven. Hierbij is vooral ingezet op 
de groep mensen die de Neder-
landse taal niet goed machtig is. 
Meertalige medewerkers van GGD 
Kennemerland zijn met hen in 
gesprek gegaan en hebben vragen 
over vaccineren beantwoord. Tijdens 
deze gesprekken bleek de vaccinatie-
bereidheid onder deze groep hoog 
te liggen. De praktische invulling 
voor bijvoorbeeld het maken van een 
afspraak en/of het vinden van een 
vaccinatie locatie blijkt lastig voor 
deze doelgroep. Daarom is besloten 
op de Bazaar een mobiele prikbus in 
te zetten. De komende tijd wordt 
bekeken of en wanneer de prikbus 
nog meer ingezet gaat worden.

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 en vaccineren zonder 
afspraak in Beverwijk.

IJmuiden - Dit weekend lag de MPI Adventure aan de Leonarduskade in IJmuiden. Het gevaarte valt met z’n zes poten 
en gigakraan op in de IJmuidense skyline. Het voor MPI O�shore varende schip is bedoeld voor het transport en de 
installatie van de fundering en windmolens op zee. Het is in 2011 speciaal voor dat doel gebouwd, als eerste ter wereld. 
(bron: www.mpi-o�shore.com/equipment/mpi-adventure). Foto: Erik Baalbergen

Tijdelijke nieuw stukje skyline

IJmuiden - Maandag is in Velserduin 
het jaarlijkse Velserduin Zomerfeest 
van start gegaan. De bekende Kaatje 
Kabeljauw, mascotte van Velsen 
opende het zesweekse zomerfeest 
door het uitdelen van de program-
maboekjes en Velserduin Zomer-
feest-gebakjes. Kaatje werd onder 
andere enthousiast ontvangen door 
mevrouw Breeman: ,,Wat kom je voor 
moois brengen? Kom maar binnen!” 

Het zomerse programma bestaat 
onder andere uit verschillende muzi-
kale optredens van: het Delta Combo 
(Lily Kok en Chris van Hu�elen), 
zangeres Jo Ann en DJ Minne, Duo 
Carmen, Fetze’s New Orleans Jazz-
band en De Pappenheimers. Verder 
zijn er barbecues met een optreden 

van Duo Carmen, een tafeltennis-
workshop, boxclinic, beauty & 
make-up workshop van de bekende 
visagist Roberto Dresia en stylist 
Joop Gard Passchier, ‘Typisch IJmui-
den’-lezing door Erik Baalbergen, 
Birdlive-roofvogelshow, Bingo, een 
‘koele/coole middag’ met verschil-
lende verkoelende activiteiten. Ook 
zijn er ‘smakelijke middagen’ met: 
haringkraam, high tea, po�ertjes-
middag, ijskraam. Allemaal met als 
doel de bewoners van Velserduin ‘een 
vakantiegevoel in eigen huis’ te 
geven.     

De feestelijke en muzikale afsluiting  
op vrijdag 20 augustus, wordt 
verzorgd door de band The 
Streetrollers.

Kaatje Kabeljauw opent 
Velserduin Zomerfeest

Mevrouw Breeman en Kaatje Kabeljauw. Foto: aangeleverd
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Gedurende het nog uit te voeren 
extern onderzoek naar de gang van 
zaken rond dit rapport zal directeur 
Bert van de Velden gewoon in functie 
blijven. Dat gegeven wekte verba-
zing bij sommige partijen, die zich 
openlijk afvroegen hoe onafhankelijk 
het onderzoek dan zou zijn. Ook zijn, 
door het schrappen van de naam 
Tata Steel, hier en daar twijfels 
ontstaan over de vraag of misschien 
ook andere delen van het rapport 
zijn aangepast om het allemaal 
minder erg te laten lijken. Over dat 
laatste is GGD Kennemerland echter 

zelf heel stellig: ,, De conclusie 
alsmede de uitkomsten van het 
rapport zijn in het proces van de 
totstandkoming ervan ongewijzigd 
gebleven. De suggestie, die we via de 
media horen, dat de uitkomst van 
het rapport door derden is beïn-
vloed, is niet terecht. De betrokken 
epidemiologen hebben zich bij het 
opstellen van de rapportage volledig 
vrij gevoeld.’’ De organisatie bena-
drukt dat het rapport een inventari-
satie is van de situatie en nooit 
bedoeld is geweest om een oorzake-
lijk verband te leggen tussen bloot-

stelling aan risicofactoren, de bron 
en het krijgen van kanker. ,,We doen 
daarover ook geen uitspraken, 
omdat we met dit rapport niet de 
wetenschappelijke onderbouwing 
voor dit verband hebben, waarvan 
de oorzaken in het verleden liggen.’’

Parallel aan de discussie over de 
inhoud van het rapport speelde zich 
nog een tweede discussie af. GGD 
Kennemerland handelt in opdracht 
van de betrokken gemeenten. De 
vraag was dus in hoeverre die 
gemeenten zelf een actieve rol 
hebben gespeeld bij het opstellen 
van de tekst. Door diverse raadsfrac-
ties in Velsen zijn hierover vragen aan 
burgemeester en wethouders 
gesteld. Het college legt in een 
reactie uit dat GGD Kennemerland 
een aanbiedingsbrief bij het rapport 
opstelde en die in een conceptversie 
naar de betrokken gemeentebe-
sturen verzond. Aan de gemeenten 
werd gevraagd om te reageren op de 
inhoud van de tekst en met even-

tuele suggesties of wijzigingen te 
komen. ,,Wij gaven aan dat alle 
aanbevelingen in de concept aanbie-
dingsbrief aandacht moeten krijgen 
en
dat een aantal breder waren dan de 
onderzoeksresultaten en de bevin-
dingen in het rapport. Die
aanbevelingen zouden een plek 
moeten krijgen in bijvoorbeeld het 
Programma Tata Steel, of het
Programma Gezondheid en Lucht-
kwaliteit. Die stukken waren we op 
dat moment samen met de
andere IJmondgemeenten, de 
provincie, de omgevingsdiensten en 
de GGD aan het opstellen’’, schrijft 
het college.

In Beverwijk werd door de partij VRIJ! 
een interpellatiedebat aangevraagd 
over de kwestie. Wethouder Haydar 
Erol moest zich donderdagavond 
verantwoorden voor het dossier en 
trok gaandeweg het online debat de 
conclusie dat het steeds meer ging 
over zijn functioneren als wethouder, 

in plaats van over het dossier en het 
gevolgde proces. Dat vormde voor 
hem aanleiding om per direct zijn 
ontslag in te dienen. Een ingrijpend 
besluit, dat de meeste raadsleden 
vooraf niet hadden zien aankomen 
en volgens velen ook niet nodig was 
geweest. Burgemeester Martijn Smit 
toonde tijdens de vergadering zijn 
grote waardering voor het besluit 
van Erol. Volgens Smit heeft hij nog 
nooit een wethouder zien vertrekken 
met zo’n krachtig, mooi en aardig 
dankend woord. Met ruim elf jaar op 
de teller was Erol de langst zittende 
wethouder van het huidige college. 
Wat zijn plotselinge vertrek betekent 
voor de rol van zijn partij GroenLinks 
in de coalitie, is nog niet duidelijk. 
Fractievoorzitter Tekla Hulscher liet 
weten dat men zich hierover de 
komende tijd eerst intern zal 
beraden. Na het vertrek van Erol 
werd de discussie over het GGD-
rapport gestaakt. Daar zal op een 
ander moment verder over worden 
gesproken.

Regio - Een extern onderzoek moet duidelijk maken wat er precies is 
gebeurd ten kantore van GGD Kennemerland bij het opstellen van het 
rapport over het hoge aantal kankergevallen in Beverwijk. Vorige week 
bracht het Noord-Hollands Dagblad na eigen onderzoek naar buiten dat 
op verzoek van GGD-directeur Bert van de Velden de naam Tata Steel uit 
het rapport werd gehaald. In een conceptversie was die naam nog wel te 
lezen. Hierdoor zou de indruk kunnen bestaan dat GGD Kennemerland 
bewust probeert om het staalbedrijf vrij te pleiten van enige betrokken-
heid bij de kankergevallen. De kwestie werd door raadsleden in Bever-
wijk en Velsen aangekaart. Inmiddels heeft dat in Beverwijk tot het 
opstappen van verantwoordelijk wethouder Haydar Erol geleid.

Discussie over omstreden GGD-rapport nog niet ten einde

Robin van Andel, directeur van het 
makelaarskantoor met vestigingen 
in Beverwijk, Heemskerk, Castricum, 
Uitgeest, Heiloo en Alkmaar, is zich 
bewust van zijn maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en zegt dat 
zijn online biedingsplatform 
uitkomst biedt. ,,Al in 2018 zijn wij 
gestart met online en transparant 
bieden via een speciale website: 
verkoop-bij-inschrijving.nl. Tot nu 
toe hebben wij meer dan honderd 
woningen aangeboden en verkocht 
op deze manier.” 

Vestigingsleider Rick Martens van de 
Teer-vestiging in Castricum vertelt 
hoe het verkoopproces werkt en tot 
welke verkoopopbrengsten dit leidt.
,,Eerst komt een van onze makelaars 
langs om met de verkoper de vraag-
prijs vast te stellen. Zodra de woning 
op de markt komt, plannen we de 
bezichtigingen in. Onze makelaars 
begeleiden deze individuele bezich-
tigingen. Daarna is er enkele werk-
dagen de tijd om online een bod uit 
te brengen. Als koper kun je er zo 
goed over nadenken en de tijd 
nemen alvorens een bod uit te 
brengen. Als aspirant-koper zie je 
wat de andere aspirant-kopers 
bieden, hierop kun je je bod weer 
aanpassen als je wilt. Als je vergelijkt 
met hoe het verkoopproces tegen-
woordig ook vaak gaat, waarbij 

onder hoge druk en in een minder 
transparant proces, met bijvoorbeeld 
gesloten enveloppen, een beslissing 
genomen moet worden, dan is dit 
online proces echt een verbetering.”

Hij verviolgt: ,,De oververhitting op 
de huizenmarkt is niet gezond. Ik 
denk dat deze vorm van aan- en 
verkoop leidt tot een beter markte-
venwicht en ik pleit dan ook voor het 
op grotere schaal inzetten van deze 
verkooptool.”

Hoe zit het met de 
verkoopopbrengsten?
,,We kunnen inmiddels concluderen 
dat online bieden leidt tot goede 
verkoopopbrengsten, maar ik zal 
niet zeggen dat wij hiermee altijd in 
iedere situatie de allerhoogste 
opbrengst realiseren. Wij zien het 
ook breder dan alleen het hoogste 
bod, het gaat om een combinatie 
van opbrengst en voorwaarden. Het 
kan best zijn dat iemand aangeeft 
dat hij geen �nancieringsvoorbe-
houd nodig heeft of al snel kan 
afnemen en dat dit de verkoper heel 
goed uitkomt. Het komt ook voor 
dat een ander dan de hoogste bieder 
en de verkoper een ‘klik’ met elkaar 
hebben en dat het een persoonlijke 
gunning is. De verkoper bepaalt te 
allen tijde zelf aan wie de woning 
wordt verkocht.”

Ragio - Dat de huizenmarkt in onze regio onder druk staat - en daarmee 
niet altijd even transparant is - is geen geheim. Demissionair minister 
Kajsa Ollongren vindt het kopen van een woning in deze oververhitte 
markt al lastig genoeg: ,,Je moet er als koper en verkoper van op aan 
kunnen dat de makelaar een integere rol speelt.” Daar zijn de makelaars 
van Teer het mee eens.

Transparante woningmarkt: Teer 
biedt uitkomst met online bieden

IJmuiden - Zaterdag 17 juli wordt 
van 08.00 tot 16.00 uur weer een 
gezellig snu�elmarkt gehouden op 
de Lange Nieuwstraat. 
De kramen, gevuld met tweede-
hands artikelen, worden opgesteld 
tegenover de winkels. 

Als u ook een keer aan deze markt 

wilt deelnemen (meerdere keren 
mag ook) of bij vragen, dan kunt u 
contact opnemen met één van de 
volgende telefoonnummers: 0255-
533233, 06-10475023. 

De volgende data van de snu�el-
markten zijn: 7 augustus, 21 augustus 
en 11 september.

Snuffelmarkt op de Lange Nieuw

Santpoort/Tsjechië - De Neder-
landse dubbel vier, met Olav Mole-
naar uit Santpoort, heeft de bronzen 
medaille behaald op de 2021 
Under-23 World Championships in 
Racice, Tsjechië.
Het team van Olav Molenaar kwam in 
de A-�nale na het winnen van de 
heat op donderdag en de halve �nale 

op zaterdag. De Nederlandse boot 
lag aan de leiding na de eerste 500 
meter maar �nishte uiteindelijk 
achter Tsjechië en Italië in een nek-
aan-nek race. 

Olav Molenaar ontving in de 
Verenigde Staten, waar hij studeert 
en roeit, een eervolle vermelding  in 

het “Second Team All-American” na 
afgelopen seizoen en werd met zijn 
universiteitsteam van CAL tweede op 
de IRA National Championship in de 
eerste acht.
De Nederlandse boot op de WK 
bestond uit Guus Mollee, Olav Mole-
naar, Noud Scholten en Gertjan van 
Doorn.

Brons voor Santpoorter 
Olav Molenaar en zijn team

Guus Mollee, Olav Molenaar, Noud Scholten en Gertjan van Doorn.Foto: Myrrith Molenaar

IJmuiden - In een paar weken tijd is 
drie keer geprobeerd om brand te 
stichten bij bakkerij Baraka aan de 
Planetenweg. De laatste poging was 
deze week, in de nacht van maandag 
op dinsdag. 

Een ooggetuige kon de politie een 
signalement van de vermoedelijke 
dader geven. 
Deze verdachte, een 57-jarige man 
uit IJmuiden, is inmiddels 
aangehouden. 
Of hij daadwerkelijk schuldig is aan 

poging tot brandstichting en zo ja, 
waarom hij dat deed, is niet bekend. 

De politie heeft de zaak in 
onderzoek. 

Op de foto, die wijkagent Edwin 
Verweij op Instagram plaatste, is te 
zien dat de etalageruit van het 
winkelpand beschadigd is geraakt 
door het vuur. 

Foto: wijkagent_santpoort via 
Instagram

Drie pogingen tot brandstichting 
bij bakkerij Baraka
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Regio - Drinkwaterbedrijf en natuur-
beheerder PWN heeft vanaf 1 juli een 
nieuwe directeur. Het is Paulien 
Pistor, zij was eerder directeur stra-
tegie en transitie bij Waternet. Met 
haar benoeming heeft de Raad van 
Commissarissen bij PWN gekozen 
voor een ervaren en verbindende 
bestuurder met ervaring binnen de 
branche. Ze werkte al eerder bij PWN 
en was ook werkzaam bij de 
Gemeentewaterleidingen 
Amsterdam. Als gemeentesecretaris 
van Eindhoven zette ze grote 
stappen op het gebied van innovatie, 
creativiteit en transitie. Paulien Pistor 
laat weten dat ze er naar uitkijkt om 
de nieuwe uitdagingen, op het 
gebied van de kwaliteit van de drink-
waterbron en de biodiversiteit van 
de duinen, aan te gaan. De afgelopen 
anderhalf jaar werd PWN geleid door 
ad interim directeur Ria Doedel. Zij 
blijft voor een soepele overgang en 

overdracht nog een korte periode bij 
het bedrijf.

Pistor nieuwe directeur PWN

Paulien Pistor treedt per 1 juli aan als 
directeur. Foto: PWN

Plastic Soup Walk 
tot en met 28 juli in Zandvoort 

Je eigen Beach Cleanup  
Je wandelt de Plastic Soup Walk op 
eigen gelegenheid. Met een route en 
een afvalbingokaart wandel je zo’n 2,5 
km over het strand en de boulevard 
om Beach Trash te verzamelen. Vooraf-
gaand aan de wandeling krijg je bij de 
Pop-up Werkplaats van Juttersgeluk 
uitleg over Plastic Soep en strand-
jutten. Onderweg kom je langs het 
Plastic Kingdom (een kasteel gemaakt 
van gejutte strandspeeltjes) en 
pauzeer je bij een duurzaam strandpa-
viljoen voor een drankje of een ijsje. 
Aan het eind van de wandeling lever 
je je gevonden Beach Trash weer in bij 
Juttersgeluk zodat zij er weer mooie 
producten van kunnen maken.   
  
Duurzame strandpaviljoens  
Tijdens de wandeling kun je bij een 
van de deelnemende horeca een 
drankje of een ijsje halen. Je kunt 
bijvoorbeeld wandelen richting het 
Zuidstrand naar Vooges of Tent 6, of 
over de boulevard naar viskraam De 
Zeemeermin. Of je gaat richting het 
noorden naar The Spot of Club 
Nautique. Allemaal horeca die bewust 
werkt aan minder plastic op het 
strand, het schoonhouden van het 

strand en duurzaam 
ondernemerschap.   
  
Wat kost het en wat krijg je?   
De Plastic Soup Walk kost € 9,95 per 
persoon of per set. Hiervoor krijg je 
een leen-Beach Cleanup Set, uitleg 
over Plastic Soup en strandjutten, een 
route en afvalbingokaart, een drankje 
of een ijsje bij een strandpaviljoen of 
viskraam, afvalinname bij Juttersgeluk 
en een Awareness Sleutelhanger van 
100% Beach Trash als beloning. De 
opbrengst van de tickets wordt door 
Juttersgeluk gebruikt om hun missie 
van een schoon strand verder voort te 
zetten.   
  
Praktische informatie   
Je kunt de Plastic Soup Walk lopen van 
16 juni t/m 28 juli 2021 op woensdag, 
donderdag en vrijdag tussen 12.00-
16.00 uur. De Walks starten bij de 
Pop-up Werkplaats van Juttergeluk: 
Passage 20 in Zandvoort. 
Tickets voor de Plastic Soup Walks 
koop je ter plekke bij de Pop-up werk-
plaats van Juttersgeluk (Passage 20 in 
Zandvoort) of vooraf online viawww.
liefsuitzandvoort.com/
plastic-soup-walk.  

Regio - Deze zomer kun je de Plastic Soup Walk lopen in Zandvoort. Een 
Beach Cleanup wandeling van Juttersgeluk en Liefs uit Zandvoort 
waarbij je van alles leert over Plastic Soup en wat je daar zelf aan kunt 
doen. Het doel van de wandeling is om volwassenen en kinderen bewust 
te maken van het afvalprobleem op het strand en hen te helpen duur-
zame keuzes te maken. De Walk start bij de Pop-up Werkplaats van 
Juttergeluk in Zandvoort en brengt je o.a. langs het Plastic Kingdom en 
duurzame strandpaviljoens. 

Het doel van de wandeling is om volwassenen en kinderen bewust te maken van het 
afvalprobleem op het strand. Foto: Gabriel Koops

Weidevogelgebied vlakbij de stad
De Hekslootpolder is van oudsher 
een rijk gebied voor weidevogels, 
maar was sterk achteruitgegaan. De 
weidevogels hebben een drassig 
weiland nodig om te broeden en hun 
jongen groot te brengen. In de 
Hekslootpolder zijn de omstandig-
heden uitermate geschikt, alleen 
lopen er vossen rond de polder die 
graag de kuikens opeten. De weide-
vogel kuikens kregen nauwelijks de 
kans om uit te vliegen. Daar wilden 
alle betrokkenen iets aan doen. Vier 
jaar geleden is daarom, samen met 
de gemeente, een plan bedacht om 
vossen op afstand te houden met 
voswerende rasters die onder stroom 
staan. 
 
Veilig broedgebied
Martijn Struijf (Landschap Noord-
Holland): ‘De inspanningen van vrij-
willigers, boeren, Landschap Noord-
Holland en de gemeente Haarlem 
om de laatste weidevogels van 

Haarlem te beschermen tegen de 
vos, lijken te werken. We hebben in 
deze polder echt alles op alles gezet 
om de laatste weidevogels een 
veilige leefomgeving te bieden. We 
zien dit jaar steeds meer weidevogels 
terugkeren naar de Hekslootpolder 
om hier te broeden. Steeds meer 
kuikens worden hier groot en vliegen 
uit. Een prachtig resultaat. De 
Hekslootpolder wordt langzamer-
hand een weidevogelparadijs’.
 
Hoe voswerende rasters werken
Het plaatsen en onderhouden van 
zogenaamde vossenrasters is een 
arbeidsintensieve klus die vrijwilli-
gers van de Stichting Hekslootpolder 
jaarlijks voor hun rekening nemen. 
Na plaatsing, controleren zij, tijdens 
het weidevogelseizoen, wekelijks de 
rasters en ze halen deze in het najaar 
ook weer weg. Landschap Noord-
Holland begeleidt de vrijwilligers 
met advies en materieel. Martijn 
Struijf: “De eerste twee jaar hadden 

we nog wel last van vossen, maar 
daar hebben we van geleerd en een 
goed systeem bedacht zodat vossen 
het gebied niet meer in kunnen. Dit 
jaar lijkt het erop dat we een kantel-
punt hebben bereikt. We zien meer 
weidevogels in deze polder. In één 
deel van de polder kunnen we de 
rasters zelfs het hele jaar laten staan. 
Dat scheelt een hoop werk. Jammer 
is het dat sommige mensen de 
rasters niet kunnen waarderen. De 
laatste tijd hebben we steeds vaker 
te maken met vandalisme. Rasters 
worden vernield of er worden gaten 
in de hekken geknipt’.
 
Infobord geeft uitleg aan 
wandelaars
Mensen die vaak in de Heksloot-
polder wandelen hebben de (stroom)
draadjes waar een vossenraster uit 
bestaat vast wel zien gezien. Martijn 
Struijf: “We willen het publiek graag 
uitleggen waarom de vossenrasters 
in de weilanden staan, welke soorten 
weidevogels ze kunnen zien en met 
welke bedreigingen deze vogels te 
maken hebben. Een infobord dat 
onlangs is geplaatst door Recreatie-
schap Spaarnwoude (beheerder van 
het gebied) geeft daarover uitleg. 
Het is belangrijk dat mensen zich 
realiseren hoe belangrijk weidevo-
gels voor Nederland zijn en dat het 
heel bijzonder is dat je ze hier nog 
kunt zien. De plaatsing van het info-
bord krijgt zelfs een o�cieel 
‘openingsmoment’ in aanwezigheid 
van Wethouder Michel Rog van 
gemeente Haarlem.

Haarlem-Noord - In de Hekslootpolder bij Haarlem zijn de broedsuc-
cessen van weidevogels dit jaar goed te noemen. De afgelopen maanden 
is hier door vrijwilligers, boeren en Landschap Noord-Holland hard 
gewerkt om de weidevogels te beschermen en het leefgebied te verbe-
teren en te vergroten. Nieuwe voswerende rasters (hekwerken van 
stroomdraden) hebben ervoor gezorgd dat de grutto, kievit, tureluur, 
kluten en kokmeeuw ongestoord konden broeden en hun jongen veilig 
waren tegen vossen. Mensen die in de stad wonen kunnen hier van heel 
dichtbij weidevogels zien. Via een infobord wordt zelfs voorlichting 
gegeven over weidevogels, hun leefgebied en de bedreigingen waar ze 
mee te maken hebben. Wethouder Michel Rog van gemeente Haarlem 
onthulde het infobord. Michel Rog: ,,De Hekslootpolder is een paradijs 
voor weidevogels en een walhalla voor vogelspotters. Dit bord is van 
grote toegevoegde waarde voor natuurliefhebbers groot en klein.”

Weidevogelsucces in de 
Hekslootpolder bij Haarlem

Onthulling infobord in Hekslootpolder door Wethouder Michel Rog van gemeente Haarlem. Foto: Toussaint Kluiters








