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AmberJewels
BY RENE POST

34 EURO  PER GRAM
VOOR UW OUDE GOUD

VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

INKOOP GOUD

* Tevens inkoop zilver

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

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

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

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

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

OP VAKANTIE?

DOE DE BANDENCHECK

Gedurende de zwemweek waren er 
verschillende activiteiten. Elke avond 
was er volleybal onder leiding van 
volleybalvereniging Smashing 
Velsen. Er kon ook volop gedanst 
worden met Kunstform Velsen, het 
Twirlteam van Soli en Dans-/ballet-
studio Jolein maakte er ook een 
feestje van. Op maandag gaf Stich-
ting Welzijn kickboks clinics en 
woensdag stond ‘bumperball’ op het 
programma. Maar had je daar na het 
zwemmen geen zin meer in dan was 

er ook nog de mogelijkheid om je te 
laten schminken, te knutselen of 
lekker popcorn te eten. Vrijdagavond 
heeft de brandweer de zwemmers 
ook verrast met een bezoek. Twee 
brandweerwagens stonden gepar-
keerd op de ligweide zodat geïnte-
resseerden een kijkje konden nemen 
in de wagen. Ook konden zij natuur-
lijk terecht met allerlei vragen. 

De medailles konden vanaf 
donderdag worden opgehaald. Naast 

de medaille kregen de deelnemers 
een gezond stuk fruit, dat werd 
gesponsord door Albert Heijn 
IJmuiden. Met het mooie weer was 
het de hele week heerlijk vertoeven 
in het zwembad. 
De organisatoren en deelnemers 
kijken terug op een gezellig en 
geslaagde zwem4daagse. Sportloket 
Velsen bedankt alle vrijwilligers die 
het mede mogelijk hebben gemaakt 
om de Zwem4daagse 2022 tot een 
succes te maken en in het bijzonder 
de vrijwilligers van VZV, de OIG-IHD 
en WVIJ. 

Volgend jaar weer meedoen? De 
Zwem4daagse is dan van 10 tot en 
met 14 juli 2023! 

Velsen - Vorige week vond bij zwembad De Heerenduinen de jaarlijkse 
Zwem4daagse plaats. De hele week stond in het teken van banen 
zwemmen en andere activiteiten in en rondom het zwembad. Er gingen 
ruim 870 fanatieke zwemmers van start, die aan het einde van de Zwem-
4daagse allemaal hun medaille hebben verdiend.

Zwemvierdaagse dankzij mooie 
weer en vrijwilligers een feestje!

870 zwemmers sprongen 4 dagen achter elkaar in het water in de Heerenduinen. Foto: aangeleverd

Velsen - Het openstellen van de slui-
zenroute voor gemotoriseerd 
verkeerd gaat wéér niet door. Rijks-
waterstaat heeft aan de gemeente 
Velsen laten weten dat de voorge-
nomen proef is afgeblazen. Tot nu 
toe ging het gemeentebestuur ervan 
uit dat de route rond deze tijd weer 
beschikbaar zou komen. Het zou 
gaan om een proef van Rijkswater-

staat die tenminste een jaar zou 
duren. Bij positief resultaat zou de 
openstelling daarna permanent 
worden. Anderhalve maand geleden 
was er nog een door Rijkswaterstaat 
georganiseerde excursie naar het 
sluizencomplex, waaraan raadsleden 
konden deelnemen. Toen kwam de 
openstelling van de sluizenroute nog 
ter sprake, maar niets duidde erop 

dat de proef niet door zou gaan. 
Burgemeester en wethouders zijn 
zeer teleurgesteld in Rijkswaterstaat 
en hebben vorige week een brief aan 
minister Mark Harbers van Infrastruc-
tuur en Waterstaat gestuurd. Daarin 
vragen zij om hulp bij het mobiliteits-
vraagstuk op de infrastructuur van 
het Rijk ten behoeve van Velsen en 
de regio IJmond.

Openstellen sluizenroute 
gaat wéér niet door

Velsen - Nu de vakantie begint 
zijn er veel opzeggingen van 
krantenbezorgers. Help ons 
alstublieft uit de brand, ook al is 
het maar voor een paar weken. 

Bel 0251-674433. 
Bij voorbaat heel hartelijk dank.

Dringende oproep 
voor bezorgers Deze week 

in de krant
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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

Zaterdag 16 juli a.s. om 10.00 uur geeft 
wethouder Bram Diepstraten de kick-
o�  van de spellen op het terrein van 
Rugbyclub The Smugglers in Velser-
broek. Dit is het startsein van Zomer-
pret, een programma waarin er ge-
durende de hele zomervakantie voor 
kinderen van 4 t/m 12 jaar uit Velsen 
6 weken lang de leukste activiteiten 
worden georganiseerd voor zoveel mo-
gelijk zomerpret. 

De gemeente Velsen organiseert tijdens de 
6 weken durende schoolvakantie veel gra-
tis activiteiten. Er is elke dag een activiteit, 
zodat niemand zich hoeft te vervelen! Het 
zomerprogramma wordt gehouden in sa-
menwerking met: Muziek en Meer in de 

IJmond, Alphenaar muziekles, Stichting 
Zee- en Havenmuseum, Theaterschool Wat 
een drama, Calmkidsclub, Amuze zangcoa-
ching, Ruïne van Brederode, Schaatslab 
Santpoort, Kuijpers Sports, Sportloket Vel-
sen, Koel, Stadsschouwburg Velsen, Hart 
voor Velserbroek, Stichting de Baan, Stich-
ting Welzijn Velsen, Harddraverij Sant-
poort en SportSupport.

Op velsen.nl/zomerpret staat een overzicht 
van alle activiteiten. Kijk voor de data en 
tijdstippen in de weekoverzichten of bij 
de activiteit. Meld in de e-mail de activi-
teit, datum en tijd en naam en leeftijd van 
het kind. Advies luidt om er snel bij te zijn, 
want voor enkele activiteiten geldt: 
vol = vol.

Zomerprogramma: Zomerpret in Velsen

Agenda van de raadsvergadering 
van woensdag 13 juli en donderdag 19 juli  

Gast van de Raad

Politiek is spannend. Zeker als je weet 
hoe het werkt. Tijdens de raadsverga-
dering neemt de gemeenteraad veel be-
sluiten die directe invloed hebben op de 
inwoners in Velsen. Maar hoe werkt dat 
precies? Dat willen de raadsleden van 
Velsen graag vertellen! Daarom nodigt de 

gemeenteraad u uit om aanwezig te zijn 
als Gast van de Raad. Ook groepen zijn 
van harte welkom.  

Prat en met raadsleden
Eerst ontmoet u een paar raadsleden. 
Zij kunnen u alles vertellen over:
• hoe de gemeenteraad werkt
• hoe het is om raadslid te zijn
• hoe beslissingen worden genomen in de 
   gemeente

Daarna kunt u met de raadsleden van gedach-
ten wisselen over allerhande zaken die spelen 
in Velsen

Raadsvergadering
Daarna gaat u naar de raadsvergadering. Om 
19.30 uur woont u de raadsvergadering bij op 
de publieke tribune in de raadzaal. Tijdens 
mogelijke schorsingen is er gelegenheid om 
vragen te stellen aan de raadsleden en na af-
loop van de vergadering kunt u ook andere 
raadsleden spreken.

Als Gast van de Raad wordt u om 18.00 uur 
door een gri�  emedewerker ontvangen bij de 
ingang aan Plein 1945 van het gemeentehuis. 
In een vergaderzaal verwelkomen drie raads-
leden u met een broodbu� et. Zij geven dan uit-
leg over het raadswerk en het verloop van de 
raadsvergadering. 

Aanmelden
Wilt u als inwoner van de gemeente Velsen 
Gast van de Raad worden? Vul dan het aan-
meldingsformulier in op de website: www.
velsen.nl/gastvanderaad.  De eerstvolgende 
raadsvergadering  is na het reces op donder-
dag 29 september. Na aanmelding ontvangt u 
een bevestiging op uw e-mailadres. Voor vra-
gen en/of meer informatie kunt u contact op-
nemen met de gri�  e: 0255 567502 of mailen 
naar gri�  e@velsen.nl

De gemeenteraad hoopt u te mogen begroeten 
in het gemeentehuis van Velsen.

U kunt de raad volgen op:
 Twitter: @RaadvanVelsen
 Instagram: 

www.instagram.com/gemeenteraadvelsen/ www.instagram.com/gemeenteraadvelsen/ 
Facebook: 

www.facebook.com/raadvanvelsen                                                         

AGENDA VAN DE RAAD

Iepenziekte

Het is heel vervelend als een boom ziek 
wordt of een plaag voor overlast zorgt en de 
beplanting verstoort. Daarom tre� en we als 
gemeente waar nodig maatregelen om ziek-
ten en plagen te voorkomen en bestrijden. 
Een ziekte als de Iepenziekte kan snel zor-
gen voor een achteruitgang van de bomen 
in Velsen. Ieder jaar, aan het begin van het 
voorjaar, zien we iepen ziek worden door 
deze ziekte. Het is een schimmelinfectie 
die de sapstroom in een Iep afsluit en er-
voor zorgt dat de zieke boom langzaam 
afsterft. Omdat het een erg besmettelijke 

ziekte is, die nauwelijks te behandelen is, 
halen wij zieke iepen zo snel mogelijk weg. 
Als wij bomen terugplaatsen kiezen we 
voor andere boomsoorten of resistentere 
iepen. Wilt u meer weten over de Iep, de 
Iepenziekte en andere bomenziekten? Kijk 
eens op www.bomenbieb.nl. 

Wilt u overlast of gevaarlijke situaties door 
ziekten of plagen melden? 
Dat kan heel makkelijk via www.velsen.nl/
melding-openbare-ruimte.

40 jongeren met sterk ontwikkelde IT- 
vaardigheden deden zaterdag 9 juli mee 
met re_B00TCMP. Dit was op uitnodi-
ging van Noord-Holland Samen Veilig 
(NHSV), de politie en de deelnemende 
gemeenten Alkmaar, Beverwijk, Haar-
lemmermeer, Den Helder, Heemstede, 
Purmerend en Velsen. Tijdens het event 
kregen zij inzicht in de kansen en risico’s 
die hun IT-talenten met zich meebren-
gen. Re-B00TCMP werd voor de tweede 
keer georganiseerd in het H2O esports- 
en gamingcentrum in Purmerend.

Doel van re_B00TCMP was om jongeren 
te laten zien hoe ze hun cyberkennis op een 
goede manier kunnen inzetten. Ook ouders 
waren zaterdag welkom. Zij kregen informa-
tie over hoe ze hun kinderen kunnen onder-
steunen en hoe ze tijdig risicogedrag kunnen 
signaleren. 

Meer informatie over cybercriminaliteit 
vindt u op: www.velsen.nl/
cybercrime-of-internetoplichting

De 11-jarige Valentijn uit Santpoort was de jongste deelnemer van re_B00TCMP.

40 jonge IT-talenten leren over kansen 
en risico’s cybercriminaliteit



Bekendmakingen
Ingediende aanvragen 
omgevingsvergunning
IJmuiden
• Steenbokstraat 29 te IJmuiden plaat-

sen dakkapel (voor- en achtergevel) 
(04/07/2022) 79990-2022
Kennemerstrand 500-778, legaliseren 
strandhuisjes, wifi palen en plaatsen 
erfafscheiding  (04/07/2022) 
80101-2022

• Willem Barendszstraat 20, bouwen 
dakopbouw (04/07/2022) 80110-2022
Tiberiusplein 5, bouwen tijdelij-
ke (3 jaar) onderwijshuisvesting 
(06/07/2022) 81023-2022

• Jacob van Heemskerkstraat 47, 
bouwen dakopbouw (05/07/2022) 
81773-2022

Velsen-Zuid
• Meervlietstraat 62, wijzigen gebruik 

naar wonen (06/07/2022) 81372-2022

Santpoort-Zuid
• Wijnoldy Danielslaan 42, 

bouwen aanbouw (zij- en achtergevel) 
(06/07/2022) 81171-2022

Santpoort-Noord
• Broekbergenlaan 47, vergroten 2e 

verdieping (06/07/2022) 81418-
2022

• Gladiolenstraat 6, plaatsen 
dakkapellen (voor- en achtergevel) 
(07/07/2022) 82036-2022

Velserbroek
• De Zeiler 56, bouwen berging (voorge-

vel) (05/07/2022) 80490-2022
• Galle Promenade 60, plaatsen 4 split 

aircounits op het dak (07/07/2022) 
81762-2022

• Achter Wagenmakerstraat 41, bou-
wen vrachtwagenoverkapping 
(07/07/2022) 82021-2022

• Hélène Mercierstraat 39, kappen boom 
(07/07/2022) 82034-2022

Ingetrokken aanvragen 
omgevingsvergunning
IJmuiden
• Fahrenheitstraat 14, bouwen uitbouw 

(zijgevel) (07/07/2022) 54159-2022

Santpoort-Zuid
• Brederoodseweg 41B, bouwen woning 

met bijgebouw (05/07/2022) 
136213-2020

Santpoort-Noord
• Hoofdstraat 135, verbouwen woon-

winkelpand naar woning (05/07/2022) 
72522-2022

Velserbroek
• J. Michaëlpad 114, vervangen gevel-

paneel, bouwen balkon (05/07/2022) 
75727-2022

• Ingediende aanvragen evenementen-
vergunningen APV artikel 2:10

Velsen-Zuid
• Dutch Lipo Master’, 2 t/m 4 september 

van 08:00 tot 18:00 uur, locatie: 
De Ven  (04/07/2022) 80345-2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
IJmuiden
• De Ruyterstraat 150, wijzigen gebruik 

(begane grond) horeca naar wonen met 
bovenwoning (05/07/2022) 22672-
2022

• Kromhoutstraat 54-0032, veranderen 
constructie, gebruiken voor sportfunc-
tie (05/07/2022) 49217-2022

• Jacob van Heemskerkstraat 23A, 
verbouwen begane grond tot woning, 
veranderen gevel (05/07/2022) 
32331-2022

• Betelgeuzestraat 2A, legalise-
ren splitsen woning in 2 woningen 
(05/07/2022) 67506-2022

• Planetenweg 62, plaatsen reclame 
(05/07/2022) 74622-2022

• Frogerstraat 14, verbouwen tot 
bedrijfsruimte en (boven)woning 
(07/07/2022) 29706-2022

• Breesaapstraat 11-13-17-19-21 (en 
Frogerstraat 16-16A-18A-18B-18C), 
verbouwen tot bedrijfsruimten en 8 
(boven)woningen (07/07/2022) 
29708-2022

• Frogerstraat 16-16A-18A-18B-18C (en 
Breesaapstraat 11-13-17-19-21), ver-
bouwen tot bedrijfsruimten en 8 (bo-
ven)woningen (07/07/2022) 
29708-2022

• Roggeveenstraat 8, wijzigen kozijnen 
(voorgevel) (07/07/2022) 72769-2022

• Kennemerlaan 111, plaatsen dakkapel 
(voorgevel) (07/07/2022) 61264-2022

Velsen-Noord
• Wijkerstraatweg ong. (kavel 5, 6, 8, 9 en 

10), bouwen 5 woningen (07/07/2022) 
22193-2022

• Bleyenhoevelaan ong., bouwen 36 
woningen (inclusief opties), inrichten 
buitenruimte (07/07/2022) 
27221-2022

Santpoort-Noord
• Rijksweg 380, plaatsen dakkapel 

(voorzijde) (07/07/2022) 70738-2022
• Spekkenwegje 5, uitbouwen 

entree, gedeeltelijk veranderen gevel 
(07/07/2022) 60970-2022

Velserbroek
• Liniepad 50, plaatsen woonark 

(05/07/2022) 43429-2022
• Zadelmakerstraat 140, verlen-

gen (2 jaar) tijdelijk doek (zijgevel) 
(05/07/2022) 67934-2022 

• Lieskamp 2, plaatsen dakkapel (voor-
gevel) (05/07/2022) 74820-2022

• Zadelmakerstraat 3, plaatsen nieuwe 
luchtbehandelingskast (07/07/2022) 
39398-2022

Buiten behandeling gestelde 
aanvraag omgevingsvergunning 
IJmuiden
• Loggerstraat 13, plaatsen luifel 

(07/07/2022)

Santpoort-Zuid
• Brederoodseweg 31, deels afwijken van 

bestemmingsplan (B&B) (07/07/2022) 
64635-2022

Verleende filmvergunningen 
APV artikel 2:7 
IJmuiden
• ‘Incognito’, 5 juli 2022 van 08:00 tot 

18:15 uur, locatie: begraafplaats 
Duinhof, Slingerduinlaan 6 
(05/07/2022) 74447-2022

Velsen-Zuid
• 'Eerlijk Gestolen', 6 juli 2022 van 

06:00 tot 19:00 uur, locatie: Valleiweg 
(05/07/2022) 78900-2022

Verleende evenementen-
vergunning APV artikel 2:10
Velserbroek
• ‘Huttenbouw Velserbroek’, 18 juli 2022 

van 13:00 tot 17:30 uur, 19 juli 2022 
van 09:00 tot 17:30 uur, 20 juli van 
09:00 tot 21:00 uur en 21 juli van 09:00 
tot 13:00 uur, locatie: Grote Buitendijk 
t.o. nr. 212 (05/07/2022) 61837-2022

Overige bekendmakingen 
• Vastgesteld bestemmingsplan 

Westlaan
• Kapmelding: verwijderen van een 

Esdoorn en een dode Eik bij het 
Herman Harsveldpad in Velsen-Noord

Een papieren versie van de bekendmakingen 
ligt bij: Gemeentehuis Velsen, Dorpshuis 
Het Terras, Buurtcentrum De Dwarsligger, 
Buurthuis De Brulboei, Wijkcentrum De 
Stek, Wijkcentrum De Hofstede, Bibliotheek 
IJmuiden, Bibliotheek Velserbroek, uitleen-
punt Huis ter Hagen en uitleenpunt de Mo-
erberg. Voor de inzage van stukken kunt u 
naar het gemeentehuis.

Aan het begin van dit schooljaar 
mochten de leerlingen van deze 
klas zelf kiezen of ze een musical 
wilden aan het eind van het jaar of 
niet. De meerderheid koos voor 
niet. Daarom werd er in plaats van 
een musical een eigen lied 
geschreven qua melodie en tekst. 
Daar werd een clip bij gemaakt en 
hij werd afgelopen maandag voor-
gedragen aan al hun ouders en de 
leerlingen en docenten van de 
school. En terwijl zij daarna hun 
laatste rapport en het afscheids-
boek, wat ze met en voor elkaar 
hadden gemaakt, uit hun klas 
gingen ophalen vormden de 
overige leerlingen en docenten een 
mooie erenhaag. Gebukt, soms 
bijna kruipend onder de armpjes 
van al die toch wel kleinere leer-
lingen door verlieten zij op deze 
manier voor de laatste keer hun zo 
vertrouwde schoolplein. Klaar om 
na de vakantie aan een nieuw avon-
tuur te beginnen op de door hun 
gekozen middelbare school. Maar 

eerst moest er wel nog even gefeest 
worden. 
Terwijl de kinderen zich al append 
met elkaar vanuit hun huizen druk 
maakten over hun out�t en bijbeho-
rende kapsels, waren de ouders 
druk op zoek naar een geschikte 
wagen waar de hele klas van 20 
leerlingen in zou passen. En dat is 
gelukt.
Om half zeven stonden op het 
hoekje van de school 20 opge-
wonden groep-achters te wachten 
op de limousine. Allemaal toch net 
even wat netter gekleed dan dat ze 
naar school zouden doen. ‘Wow die 
is gaaf’ kwam er uit verschillende 
monden van zowel de kinderen als 
de ouders en andere meegekomen 
familieleden. 
Niet alleen bleek het een heel erg 
lange limo te zijn, er bleken ook nog 
discolichten, lekker harde muziek en 
een heuse minibar in te zitten. Daar 
moest natuurlijk wel even van 
genoten worden en dus ging de 
limousine niet direct richting het 

feestje in Jongerencentrum de Bran-
ding maar werd er een rondje via 
IJmuiderslag gemaakt. Bij het 
feestje was inmiddels de rode loper 
voor hen uitgerold zodat ze als ware 
sterren konden arriveren. Nadat de 
fotograaf de rodeloper-foto’s had 
geschoten gingen ze naar binnen 
waar geen van de ouders welkom 
was tot een half uur voor het einde. 
DJ Stayfan, een echte party DJ, wist 
het feestje voor deze kinderen 
compleet te maken. 
Bij het arriveren van de ouders een 
half uur voor het einde waren er ook 
wat ongemakkelijke momentjes 
want ja dansende ouders daar wil je 
natuurlijk niet mee geassocieerd 
worden. En toen vroeg de DJ ook 
nog eens aan de ouders om mee te 
doen en zo werd er uiteindelijk toch 
polonaise gelopen door alle aanwe-
zigen en het welbekende rijtjes 
roeien. Kortom een geweldige 
avond die deze dames en heren van 
groep 8 nooit zullen vergeten. ar 
janken doe ik niet hoor!’

IJmuiden - Denk je aan groep 8 dan denk je aan een leuk gezellig kamp, musical en uitzwaaien. Maar de groep 8 
van 2021/2022 van de Vliegende Hollander deed het dit jaar net even anders. Natuurlijk zijn ze wel op kamp 
geweest in Bloemendaal aan Zee waar onder andere sur�essen en een Spokentocht op het programma stonden 
maar hun afscheidsdag was toch wel echt even anders. 

Spetterende afsluiting voor groep 8 
van de Vliegende Hollander IJmuiden

De vertrekkende leerlingen zullen deze afscheidsavond niet snel vergeten. 
Fotocollage: aangeleverd
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BRS Kinderopvang organiseert acti-
viteiten, rekening houdend met de 
leeftijd van de kinderen. Ervaren en 
enthousiaste pedagogisch mede-
werkers begeleiden deze activi-
teiten. ,,Onze collega’s hebben 
jarenlange ervaring met het organi-
seren van activiteiten voor kinderen 
en weten hoe je er voor kunt zorgen 
dat kinderen actief bezig kunnen 
zijn. Sport en spel, knutselen, 

proe�es doen, natuurbeleving, 
samen koken, drama-activiteiten, 
huiswerk maken en zelfs ondersteu-
ning bij rekenen en taal. Het kan 
allemaal. In de schoolvakanties is er 
een speciaal vakantieprogramma.’’

BRS Kinderopvang is geregistreerd 
in het landelijk register kinderop-
vang. Hierdoor kan gebruikgemaakt 
worden van de kinderopvangtoe-

slag. BRS Kinderopvang opent de 
deuren op 29 augustus op basis-
school Parnassia. Aanmelden kan 

via 085 0004542, info@brskinderop-
vang.nl of 
www.brskinderopvang.nl.

Santpoort - ,,Bij ons staan spelen, leren, beleven en ontdekken centraal.’’ 
Aan het woord is René Schotvanger, één van de oprichters van BRS 
Kinderopvang. Hij vervolgt: ,,De opvang is erop gericht dat kinderen in 
een prettige, stimulerende en leerzame omgeving worden opgevangen.’’

BRS Kinderopvang: nieuwe buitenschoolse 
opvang in Santpoort-Noord

BRS Kinderopvang organiseert activiteiten, rekening houdend met de leeftijd van de 
kinderen. Foto: aangeleverd

Sonja Jansma, projectleider bij DELTA 
Netwerk: ,,Tijdens de campagne is 
veel werk verzet om ervoor te zorgen 
dat er daadwerkelijk glasvezel komt. 
Ambassadeurs en lokale verkopers 
hebben er alles aan gedaan om 
buurtbewoners te overtuigen van 
het belang van glasvezel. En met 
succes, want in de laatste week was 
mede daardoor een mooie eindsprint 
zichtbaar in het aantal aanmel-
dingen. We zijn dan ook erg 
verheugd dat we kunnen melden dat 
er glasvezel komt.’’

Alle woningen een 
glasvezelaansluiting
Alle inwoners in Santpoort-Noord en 
-Zuid die in aanmerking komen voor 
glasvezel van DELTA Netwerk worden 
persoonlijk geïnformeerd over het 
goede nieuws en de vervolgstappen. 
,,Daarin laten we ook weten dat we 

alle woningen een glasvezelaanslui-
ting willen aanbieden. Waarom we 
dit doen? Tijdens de aanleg komen 
we langs woningen, ook van bewo-
ners die zich (nog) niet hebben 
aangemeld voor een glasvezelabon-
nement. Op deze manier zijn alle 
woningen direct klaar voor de 
toekomst. En de overlast blijft 
beperkt, want dan hoeft de straat 
namelijk maar één keer open. Wel is 
het zo dat men pas gebruik kan 
maken van de glasvezelaansluiting 
wanneer een glasvezelabonnement 
is afgesloten.’’

Over DELTA Netwerk
DELTA Netwerk is onderdeel van één 
van de snelst groeiende glasvezelbe-
drijven van Nederland. Het bedrijf 
zorgt voor de aanleg en het onder-
houd van glasvezel in Nederland en 
heeft de ambitie om zo veel mogelijk 

mensen toegang te bieden tot dit 
razendsnelle glasvezelnetwerk. 
Inmiddels hebben al zo’n 1 miljoen 
huishoudens en bedrijven toegang 
tot het landelijke netwerk van DELTA 

Fiber. Daar komen iedere maand nog 
zo’n 25.000 adressen bij. Op naar 2 
miljoen huishoudens en bedrijven 
die in 2025 gebruik gaan maken van 
het allerbeste internet.

Santpoort - Na een succesvolle glasvezelcampagne start DELTA Netwerk 
binnenkort met de glasvezelaanleg in Santpoort-Noord en een deel in 
Santpoort-Zuid (ten oosten van het spoor). Heb je nog geen glasvezel-
abonnement afgesloten? Je krijgt nog tot en met 30 november om een 
abonnement af te sluiten.

Glasvezelaanleg in Santpoort start binnenkort

Het aanleggen van het glasvezelnetwerk door DELTA Netwerk. Foto: aangeleverd

IJmuiden - Zondagavond 17 juli 
wordt er in ‘De Nieuwe Kerk’ aan de 
Kanaalstraat een zomeravond-zang-
dienst gehouden. 
Aan deze avond werkt mee het Chris-
telijk Mannenkoor ‘IJmuiden’ onder 
leiding van Ary Rijke. 

Wilt u wel weer eens uit volle borst 
meezingen en/of luisteren naar 
mooie, bekende of nieuwe liederen 
kom dan naar deze mooie oude 
‘Nieuwe Kerk’ in IJmuiden. 
De zomeravond-zangdienst begint 
om 19.00 uur en de kerkdeuren staan 

open vanaf 18.30 uur. De toegang is 
gratis en na a�oop is er de mogelijk-
heid om onder het genot van een 
kopje ko�e nog wat na te praten in 
De Rank, achter de kerk. 
Iedereen is van harte welkom.
Tekening: aangeleverd

Zomeravondzang in De Nieuwe Kerk

Velsen - Er is veel gedoe rond de 
Floriade. Toch willen KBO en SVV 
leden en belangstellenden de kans 
geven zelf te oordelen op 
woensdag10 augustus. Zelfbewuste 
ouderen nietwaar? Bovendien zijn er 
ook velen die hebben genoten van 
dit event voor tuinliefhebbers bij 
uitstek. De clubs zijn erin geslaagd 
een aantrekkelijk aanbod te doen.
Het wordt een gezellige trip waarbij 
alle gelegenheid bestaat om op 
eigen gelegenheid het terrein te 
verkennen. En wat een prachtig 
aanbod. Busvervoer, entree, ko�e 

met gebak, een enkeltje kabelbaan 
en lekker een hele dag vrij rondsnuf-
felen en met de bus weer terug naar 
huis.
Dit event gaat plaatsvinden op 10 
augustus.
Er zijn drie opstapmogelijkheden:
- 08.45 uur IJmuiden, De Dwarsligger, 
Planetenweg 338.
- 09.00 uur Santpoort-Noord, Plant-
soen Naaldkerk Frans Netscherlaan.
- 09.15 uur Velserbroek, De Hofstede, 
grote parkeerplaats Vestingplein.
Aankomst in Velsen 17.30 uur.
Voor deze toptrip is het zaak snel aan 

te melden want vol is vol. De kosten 
voor het totale pakket zijn 55 euro. 
Niet-leden 60 euro. Nogmaals daar-
voor krijgt u een busreis heen en 
terug, de entree voor de Floriade, een 
enkele reis met de kabelbaan op het 
terrein en een heerlijke kop ko�e 
met gebak op een van de mooie 
terrassen op de Floriade. 
Wil je vanuit een treintje het 60 
hectare grote Floriadepark 
ontdekken dan kan dat met een hop-
on-hop-o�-treintje. U komt dan langs 
alle hoogtepunten. Op eigen kosten 
kunt u overal op het park een kaartje 

daarvoor krijgen voor 6,75 euro. U 
krijgt dan een polsbandje en kunt 
wanneer u wilt de hele dag op en af 
stappen.

Aanmelden:
Bij voorkeur via mail: busreizen@
kbovelsen.nl met naam; adres; tele-
foonnummer; ibanrekening of bank-
nummer (incasso wordt automatisch 
verzorgd). 
Geen mailadres?  Dan telefonisch na 
18.00 uur op nummer: 06-53765275. 
Na 21 juli vindt geen restitutie bij 
afmelding plaats.

Unie KBO en Senioren Vereniging 
Velsen gaan naar de Floriade
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Door Raimond Bos

Kapsalon Dortmundt werd in 1952 
geopend door Frans Dortmundt, de 
oom van Ron Smit. Zelf kwam Ron 46 
jaar geleden in de zaak werken. ,,Ik 
kwam van de mavo en begon hier 
met het verkopen van sigaretten en 
lotto- en totoformulieren. In die tijd 
hadden we hier hele wanden met 
sigaretten. De kansspelen kon je later 
ook bij veel andere winkels spelen, 
zoals bij Bruna en Kruidvat. Maar wij 
vonden het ook niet zo bij een 
kapsalon passen, dus dat hebben we 
weggedaan’’, vertelt Ron. De geboren 
Haarlemmer zou uiteindelijk zelf ook 
kapper worden. Toen hij in 1981 
Corine leerde kennen, kreeg ook zij 
vervolgens de kans om in de 
kapsalon aan de slag te gaan. ,,Maar 
we mochten niet naast elkaar staan 
van mijn oom. We stonden ieder aan 
een andere kant. Corine knipte de 
heren en ik de dames.’’ Toen Frans 
Dortmundt met pensioen ging, 
namen Ron en Corine de zaak over. 
,,Zijn kinderen wilden het bedrijf niet 
overnemen, dus kregen wij die 
mogelijkheid.’’

Gezellige tijd
Na zijn pensionering bleef oprichter 
Frans boven de kapsalon wonen. 
Corine: ,,Wij zouden hier eigenlijk zelf 
gaan wonen, maar Frans vond het 
verschrikkelijk om weg te moeten. 
We waren zelf allebei Haarlemmers 
en we hebben nog enige tijd aan de 
Hagelingerweg in Santpoort 
gewoond. Sinds 1994 wonen we in 

Heiloo. Daar woonden de ouders van 
Ron toen al. Het is maar twintig 
minuten rijden, dus dat is prima te 
doen.’’ Ooit telde het team van 
kapsalon Dortmundt zeven leden. De 
laatste jaren werkt alleen Michel nog 
in dienst van het echtpaar Smit. Een 
bewuste keuze, in de aanloop naar 
het pensioen. Ron en Corine blikken 
met veel plezier terug op hun werk: 
,,Ik denk dat wij de meest gezellige 
tijd hebben gehad. Vroeger werkten 
we zonder afspraak. Dan was het 
soms druk, maar wel altijd heel 
gezellig. De mensen ontmoetten 
elkaar bij ons en gingen met elkaar in 
gesprek. We hadden hier altijd de 
Telegraaf liggen, mensen vroegen 
daar ook echt om. Nu bekijken ze het 
nieuws online, we hebben het abon-
nement op de krant opgezegd.’’

Surpriseshow
Wie tientallen jaren in dezelfde 
kapsalon werkt, maakt natuurlijk het 
nodige mee. ,,We zouden er een 
boek over kunnen schrijven’’, lachen 
Ron en Corine. Ze vervolgen: 
,,Sommige klanten vertellen je van 
alles, maar er zijn ook mensen die 
hier al dertig jaar komen en van wie 
we vrijwel niets weten.’’ Omgekeerd 
blijkt dat ook te gelden. Corine herin-
nert zich: ,,Ik knipte een klant en ons 
hondje moest even uitgelaten 
worden. Ron had even tijd en ging 
een stukje wandelen. De klant, die al 
zo’n twintig jaar bij ons kwam, zei 
toen: wat leuk dat jouw baas je hond 
uitlaat! Hij had geen idee dat ik zijn 
vrouw was.’’ Een bijzondere gebeur-

tenis deed zich in 1996 voor in de 
kapsalon. Een televisieploeg maakte 
opnames voor Henny Huismans 
Surprise Show. ,,Het was de kerstuit-
zending van dat jaar. Het item 
draaide om een mevrouw die elke 
week bij ons in de kapsalon kwam. 
Haar dochter was verhuisd naar 
Nieuw-Zeeland en wij hebben als 
team een oproep naar Henny 
Huisman gestuurd om haar met haar 
dochter te herenigen. Onder valse 
voorwendselen hebben we mevrouw 
toen hierheen gelokt. Ze zou model 
staan voor een nieuw product. Haar 
dochter met man en twee kinderen 
waren bij ons in de zaak. Op die 
uitzending zijn we nog jarenlang 
door klanten aangesproken.’’

Vaste klanten
Voorheen was het gebruikelijk om 
altijd naar dezelfde kapper te gaan. 
Tegenwoordig lijkt dat steeds minder 
vanzelfsprekend. ,,Mensen gaan nu 
veel gemakkelijker van de ene 
kapper naar de andere.‘’ Het is veel-
zeggend dat Ron, Corine en Michel 
veel klanten knippen die al jaren in 
deze kapsalon komen. Zelfs een klant 
die hier als klein jongetje in 1952 al 
op de kappersstoel zat, komt nog 
steeds langs. Hij is inmiddels een 
70-plusser en zal nu voor het eerst in 
zijn leven op zoek moeten naar een 
andere kapper. Hoewel? Michel deelt 
al sinds enkele maanden visite-
kaartjes uit. Hij zet het werk voort als 
ambulant kapper en rekent erop dat 
een deel van zijn vaste klantenkring 
hem trouw zal blijven. Voor Ron en 
Corine is het deze maand vooral een 
tijd van afscheid nemen: ,,We willen 
graag onze trouwe klanten 
bedanken!’’ Na zeventig jaar zal het 
pand aan de Hoofdstraat 135 nu 
volledig een woonbestemming 
krijgen.

Santpoort - Op donderdag 28 juli trekken Ron Smit (1961) en zijn vrouw 
Corine (1965) voor het laatst de deur van kapsalon Dortmundt achter 
zich dicht. Een dag later verkopen ze het pand en gaan ze van hun 
pensioen genieten. Medewerker Michel gaat verder als ambulant kapper. 
De vaste klanten kunnen zich voortaan gewoon in eigen huis door hem 
laten knippen.

Kapsalon Dortmundt sluit
eind deze maand de deuren

Michel, Corine en Ron, het team van kapsalon Dortmundt. Foto Bos Media Services

Het team van KVSA zorgt ervoor dat 
alles op en rond de kade soepel 
verloopt. Carmarshalls begeleiden 
het verkeer, zodat iedereen veilig op 
de plaats van bestemming komt. Ze 
controleren tevens of vrachtwagen-
chau�eurs beschikken over de juiste 
douanepapieren. Alexander Coesel 
(manager logistiek) legt uit: ,,De 
beveiliging rond passagiersschepen 
moet aan een bepaald niveau 
voldoen. Wij moeten altijd precies 
weten wie op ons terrein is en wie 
toegang krijgt tot een schip. We zijn 
doorlopend op zoek naar nieuwe 
medewerkers. Daar komt bij dat 
mensen nu weer vaker naar gaan 
Engeland reizen en dan de ferry 

vanuit IJmuiden nemen. Ook leggen 
dit jaar weer 45 cruiseschepen bij ons 
aan. Dat levert ook weer veel werk 
op.’’ Verder zoekt KVSA onder meer 
stuwadoors die handig zijn (of willen 
worden) met de terminaltrekkers om 
trailers te laden en lossen. Alexander 
Coesel: ,,Het is heel gevarieerd werk, 
waarin je veel in contact bent met 
mensen en altijd heerlijk buiten in de 
zon kunt werken. Je moet goed 
kunnen communiceren, ook in het 
Engels en eventueel Pools. Wie inte-
resse heeft, kan contact opnemen en 
eventueel een dag komen 
proefdraaien.’’ 
Kijk op www.kvsa.nl voor uitgebreide 
informatie.

Werken bij KVSA is 
afwisselend en uitdagend
IJmuiden - KVSA is al 145 jaar de spil van veel activiteiten in de haven van 
IJmuiden. Met een team van ongeveer dertig medewerkers, waarvan 
twee derde bestaat uit logistieke medewerkers,  beheert het bedrijf de 
cruiseterminal in de IJmondhaven en de ferryterminal bij de kop van de 
haven. Nu het toeristenverkeer weer �ink op gang komt, is men op zoek 
naar nieuwe collega’s.

Zomerdrukte op de Felison Ferry Terminal. Foto: KVSA

IJmuiden - Afgelopen week hebben 
Tristan Rozemeijer (21) en Sander de 
Graaf (20) van ABC Kops IJmuiden 
allebei de zwarte band karate 
behaald. Beiden zitten al sinds hun 
jeugd op deze sport bij sportschool-
houder Jos Kops, waarbij concen-
tratie en precisie van beweging zeer 
belangrijk zijn. Zij hebben hun vaar-
digheid getoond volgens de 
exameneisen van de Karate-do Bond 
en zijn daar met goed gevolg voor 
geslaagd. Eindelijk kun je wel 
zeggen, want het was de bedoeling 
dit twee jaar eerder al te doen, maar 
corona gooide roet in het eten.  Thuis 
en buitenshuis trainen hield de beide 
jongens echter niet a�atend gecon-
centreerd. De volhouders haalden 

uiteindelijk de eindstreep en het 
felbegeerde resultaat: de zwarte 
band.
Die precisie en concentratie komen 
goed uit voor Tristan, die Geschie-
denis en Politicologie studeert aan 
de UvA en voor Sander, die de studie 
Wiskundeleraar volgt op de HvA. 
Overigens zijn beide echte budoka, 
want Tristan traint regelmatig Aikido 
erbij en Sander heeft tot zijn bruine 
band judo gedaan. Wat het Karate 
betreft zijn er na hun 1e dan nog 
verdere stappen te zetten, waarbij de 
moeilijkheidsgraad steeds toeneemt. 
Deze beide heren houden echter wel 
van uitdaging, dus dat gaat helemaal 
goedkomen. Een mooi resultaat!
Foto: aangeleverd

Zwarte band Karate voor
Tristan en Sander van ABC Kops
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DONDERDAG 14 JULI

16 juli t/m 28 augustus

Zomerpret in Velsen! Voor kinderen 
van 4 tot en met 12 jaar worden 6 
weken lang de leukste activiteiten 
georganiseerd voor zoveel mogelijk 
zomerpret. Op zaterdag 16 juli om 
10.00 uur geeft wethouder Bram 
Diepstraten de kick-o�  van de 
spellen op het terrein van Rugby-
club The Smugglers in Velserbroek. 
Meer informatie: velsen.nl/
zomerpret.

VRIJDAG 15 JULI
Zomerpret in Velsen! Zie 14 juli.

Young Art Festival op Landgoed 
Rorik aan de Noorderweg in Bever-
wijk, 16.00-00.00 uur. Ook zaterdag 
14.00-00.00 uur. www.youngartfes-
tival.nl.

Rondleiding langs en door de 
bunkers van de batterijen Olmen en 
Heerenduin, 19.00-21.00 uur. 
Aanmelden en info: www.bunker-
museum.nl.

Open avond DCIJ (Damclub 
IJmuiden) op Plein 1945 vanaf 19.30 
uur.

Laatste G-disco dit seizoen in jonge-
rencentrum Discovery 2.0 aan de 
Dorpsstraat 30a, 20.00-22.00 uur.  
Na de zomerstop zal de G-disco in 
september weer terugkeren. Kijk op 
www.facebook.com/gdisco.disco-
very.77 of www.instagram.com/
gdiscodiscovery voor het laatste 
nieuws en leuke foto’s. Op de foto dj 
Dylan. Foto: aangeleverd

ZATERDAG 16 JULI
Zomerpret in Velsen! Zie 14 juli.

Ko� erbakmarkt van 08.00 tot 16.00 
uur op Plein 1945 in IJmuiden. Info 
via telefoonnummer 0255 533233 of 
06 10475023. Foto: Erik Baalbergen
Noteer alvast de volgende data: 30 
juli, 20 augustus, 17 september en 8 
oktober.

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

Young Art Festival zie vrijdag 15 juli.

ZONDAG 17 JULI
Zomerpret in Velsen! Zie 14 juli.

Museumhuis Beeckestijn zie onder 
Exposities. Vandaag extra: rondlei-
ding Huis en Tuinen. Aanvang 11.00 
uur. Aanmelden kan via: www.
natuurmonumenten.nl/natuurge-
bieden/buitenplaats-beeckestijn.

Optreden zanger Hank Valley van 
14.00 tot 16.00 uur (inloop 13.00 
uur) in Seniorencentrum Zeewijk 
aan het Zeewijkplein 260 in 
IJmuiden. Toegang gratis.

Zomeravond-zangdienst in ‘De 
Nieuwe Kerk’ aan de Kanaalstraat in 
IJmuiden m.m.v. Christelijk Mannen-
koor IJmuiden, 19.00 uur. Kerk-
deuren open om 18.30 uur. Beeld: 
aangeleverd

MAANDAG 18 JULI
Zomerpret in Velsen! Zie 14 juli.

Zomerfestijn voor 55-plussers in 
Bibliotheek Velsen. Aanmelden via 
www.bibliotheekvelsen.nl of aan de 
balie. Vandaag staat Duitsland 
centraal.

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

DINSDAG 19 JULI
Zomerpret in Velsen! Zie 14 juli.

Kedingbeurs in Het Kruispunt 
Velserbroek heeft zomerstop en 
opent op 23 augustus de deuren 
weer. Info: 023-5384997.

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

Zomerpret in Zee- en Havenmu-
seum: 13.30 uur gratis matrozen-
speurtocht onder leiding van een 
gids. 4-12 jaar. Na a� oop een 
diploma en een verrassing. Reser-
veren vooraf www.zeehavenmu-
seum.nl. Foto: aangeleverd

Zomeravondbridge bij Bridgever-
eniging Santpoort in Velserhooft, 
ingang Valckenhoe� aan (50 meter 
van station Santpoort-Noord), 19.30 
uur. Voor inschrijving en meer infor-
matie bvvelsen1@gmail.com. Iedere 
dinsdag tot 20 augustus.

WOENSDAG 20 JULI

Zomerfestival IJmuiden tot en met 
zondag! Vandaag: Kindermiddag 
van 13.00 tot 17.00 uur op het 

plantsoen bij de Homburgstraat. 
Op het muziekpodium op het 
Kennemerplein treden op: Sixty 
Pounds en The Local Boys (foto: 
aangeleverd), 17.00-01.00 uur. 
Entree gratis. www.zomerfestivalij-
muiden.nl.

Zomerpret in Velsen! Zie 14 juli.

Kringloopwinkel OIG-IHD aan de 
Industriestraat 66 in IJmuiden 
heeft zomerstop en opent 7 
september de deuren weer.

Extra publieksdag op Forteiland 
IJmuiden. Zie www.forteilandij-
muiden.com voor meer informatie.

Kookworkshop voor (ex)kankerpa-
tiënten en hun naasten van 17.00 
tot 20.00 uur bij Inloophuis Kenne-
merland aan de Wulverderlaan 51 
in Santpoort-Noord. Deelname 
kost 20 euro. Aanmelden via info@
inloophuiskennemerland.nl of bel 
met 023 8885367 (bereikbaar op 
dinsdag, woensdag en vrijdag).

DONDERDAG 21 JULI

Zomerfestival IJmuiden tot en 
metm zondag! Vandaag: Korte-
baan van IJmuiden van 12.00 tot 
18.00 uur op de Kennemerlaan 
(foto: aangeleverd). Op het 
muziekpodium op het Kennemer-
plein treedt op: Colibri The Band, 
18.30-01.00 uur. www.zomerfesti-
valijmuiden.nl.

Zomerpret in Velsen! Zie 14 juli.

EXPOSITIES
Zee- en Havenmuseum is in juli en 
augustus open van dinsdag t/m 
zondag van 13.00 tot 17.00 uur. 
Exposities: ‘Werken op en aan het 
Noordzeekanaal’ en ‘Op de Sluizen 
van IJmuiden’. 4 speurtochten en 
escapespel (12+). Audiotour met 
BNers. Zie ook: www.zeehavenmu-
seum.nl. 

Museumhuis Beeckestijn is 
geopend van donderdag tot en 
met zondag van 11.00 tot 17.00 
uur. Toegang 6 euro. Tickets online 
via www.museumhuizen.nl en aan 
de deur. 

Pieter Vermeulen Museum: alles 
over dino’s. En kunst van Linda 

Molenaar. Open dinsdag tot en 
met vrijdag en zondag van 13.00-
17.00 uur. www.pietervermeulen-
museum.nl. 

Hoogovensmuseum in Velsen-
Noord is open op woensdag-
middag van 13.00 tot 16.00 uur en 
zaterdag en zondag van 10.30 tot 
16.00 uur. Modelspoorbaan en 
Escaperoom-spel voor kinderen. 
www.hoogovensmuseum.nl. 

De Ruïne van Brederode is 
geopend op woensdag, vrijdag en 
in het weekend van 11.00 tot 17.00 
uur. Entree 6 euro, kinderen van 4 
tot 11 jaar 4 euro, kinderen van 0 
tot 3 jaar gratis. www.ruinevanbre-
derode.nl.

Bunker Museum IJmuiden aan de 
Badweg is iedere eerste en derde 
zondag van de maand open van 
11.00 tot 16.00 uur. www.bunker-
museum.nl. 

Recreatieboerderij Zorgvrij in 
Spaarnwoude: ‘Koeiengeloei’ (tot 
en met december): leer meer over 
de koe. 

De natuurfotograaf Kees Sikkes en 
de tekenaar Frans van der Burg 
exposeren hun werk in woonzor-
ginstelling de Hofstede op de 
Aletta Jacobsstraat 227 in Velser-
broek tot en met 31 juli. 

Tot en met 17 juli vindt in de 
Visserhallen te IJmuiden de expo-
sitie ‘the B-side’ plaats. 24 foto-
grafen uit binnen- en buitenland 
geven hun interpretatie van het 
begrip ‘the backside’. Geopend 
vrijdag, zaterdag en zondag van 
13.00 tot 17.00 uur. Visserhallen, 
Duinstraat 4, 1975 DC IJmuiden; 
www.visserhallen.nl.

Dichter/fotograaf Caitlin Mosterd 
exposeert in de maand juni en juli 
in de Bibliotheek van IJmuiden.

In Bibliotheek Velsen aan het 
Dudokplein 16 is een expositie te 
zien over de archeologische vond-
sten aan de Lagersstraat in 
IJmuiden. Openingstijden op 
www.bibliotheekvelsen.nl.

Nora van Klingeren exposeert 
wandkleden en zijden sjaals in 
Engelmunduskerk Velsen-Zuid t/m 
21 augustus. Thema: IJsland-
klimaatverandering. Te bezoeken 
op zaterdagen van 11.00 tot 17.00 
uur en op zondagen van 12.30 tot 
17.00 uur. 

Wethouder Jeroen Verwoort kwam 
zondagmiddag naar het Marktplein 
om het nieuwe onderkomen van 
Frederik Ambachtelijke Friet o�  cieel te 
openen. ,,Een mooie aanwinst voor het 
centrum van IJmuiden’’, aldus de 
wethouder. Het gebouw waarin het 
bedrijf nu is ondergebracht, typeerde 
hij als iconisch. Toch stond Remco 
Natzijl aanvankelijk niet direct te 
juichen, toen hem deze optie werd 
aangeboden. ,,Ik had mijn antwoord in 

een paar seconden al klaar: nee!’’ Toen 
bleek dat de eigenaar van het pand 
open stond voor een samenwerking, 
werd de nieuwsgierigheid van de 
familie Natzijl alsnog geprikkeld, met 
een fantastisch eindresultaat tot 
gevolg. ,,De uitstraling die we gekozen 
hebben, zou je niet direct bij een cafe-
taria verwachten en dat is precies wat 
wij ook hebben willen nastreven’’, 
vertellen vader en zoon. Bij het 
openingsmoment werden ze allebei 

door emoties overmand. Een half jaar 
keihard werken heeft uiteindelijk 
geleid tot een prachtig resultaat.
Als vanouds blijft de focus binnen het 
bedrijf op het leveren van verse friet, 

direct aan de consument, maar ook 
aan restaurants. De aardappelen 
worden terplekke gesneden, voorge-
bakken en daarna direct uitgeleverd, 
zonder ze tussentijds te koelen. Want: 

,,Gekoelde friet is naar onze mening 
geen verse friet meer. Bij ons geldt dat 
het altijd vers moet zijn. Vanochtend 
was het nog een aardappel, vanavond 
ligt het als friet op je bord.’’ In de cafe-
taria heeft de klant keuze uit een 
gewone portie friet of een speciale 
versie, bijvoorbeeld met stoofvlees. 
Voortaan komt daar een maandelijks 
wisselende speciale editie bij. Ook 
staan er vanaf nu diverse belegde 
broodjes op het menu, plus uiteraard 
de bekende snacks. Na de zomerva-
kantie start het bedrijf ook een eigen 
bezorgservice. Dat Sem drie jaar 
geleden op 17-jarige leeftijd besloot 
om met zijn vader dit bedrijf te starten, 
is hem uitstekend bevallen: ,,Ik heb er 
nog geen moment spijt van gehad.’’

IJmuiden - Aan het Marktplein 60 is deze week de gloednieuwe zaak van 
Frederik Ambachtelijke Friet geopend. Drie jaar nadat vader Remco 
Natzijl (53) en zijn zoon Sem (20) hun bedrijf in IJmuiden begonnen, 
zetten ze nu de volgende stap:  een luxe ingerichte cafetaria met dertig 
zitplaatsen en nog eens plaats voor vierentwintig gasten op het terras. 
Het verkooppunt aan het Kennemerplein is inmiddels gesloten.

Frederik Ambachtelijke Friet verhuisd naar Marktplein 60

De openingshandeling met wethouder Jeroen Verwoort. Foto: Raymond Robart
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COLUMN TANGER ADVOCATEN

Mr. Mitchel Schildwacht

Het komt vaak voor dat een koper na aankoop van 
zijn woning ontdekt dat de woning één of meerdere 
gebreken heeft. De koper heeft dit bijvoorbeeld niet 
gezien of niet kunnen zien tijdens een bezichtiging. 
Of de verkoper heeft niets medegedeeld. De vraag 
die dan bij de koper zal ontstaan, is of hij de verkoper 
voor het gebrek aansprakelijk kan stellen en zodoen-
de de herstelkosten kan verhalen op de verkoper. 

Non-conformiteit
Allereerst is van belang om vast te stellen of sprake 
is van non-conformiteit. Dit houdt in dat de woning 
niet de eigenschappen bezit die de koper op grond 
van de koopovereenkomst mocht verwachten. Wat 
de koper mocht verwachten, is dat de woning de 
eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik 
daarvan nodig zijn. 

Het is dus van belang dat eerst wordt onderzocht of 
het gebrek in de weg staat aan een normaal gebruik 
van de woning. Dit is een niet altijd duidelijke de�-
nitie en dit zal per geval kunnen verschillen. Het ene 
gebrek is namelijk ernstiger dan het andere gebrek.

Gevolgen
Als sprake is van non-conformiteit, dan kan de 
koper van de verkoper verlangen dat hij het gebrek 
zal herstellen. Een andere mogelijkheid kan onder 
bepaalde omstandigheden zijn dat de koper de 
koop gedeeltelijk zal ontbinden, wat er feitelijk op 
neer zal komen dat de koper de kosten van het 
herstel in mindering zal brengen op de koopprijs. 
Ook bestaan andere mogelijkheden.

Verkoper wist van gebrek en heeft 
niets medegedeeld
Als de verkoper wist van het gebrek en niets heeft 
medegedeeld, dan zal de koper ook de mogelijk-
heid hebben om de verkoper te laten opdraaien 
voor de kosten. 

NVM-koopakte
In de praktijk wordt 
vaak gebruik gemaakt 
van de standaard 
NVM-koopakte, 
waarin een afwijking 
is opgenomen ten 
aanzien van de wet-
telijke regeling van 
non-conformiteit. In 
deze NVM-koopakte 
staat namelijk dat het 
risico van gebreken 
(zichtbaar en on-
zichtbaar) bij de koper wordt neergelegd. Maar in 
de NVM-koopakte staat ook dat de verkoper een 
garantie aan de koper geeft dat de woning de 
eigenschappen zal bezitten die voor een normaal 
gebruik nodig zijn. Als het gebrek aan het normaal 
gebruik van de woning in de weg staat, dan geldt 
dus de garantie. 

Gebreken tijdig melden
De koper is verplicht om gebreken binnen een re-
delijke termijn te melden. Aanbeveling verdient het 
om gebreken zo snel mogelijk na ontdekking bij de 
verkoper te melden.

Een koper die na aankoop van zijn woning te 
maken krijgt met gebreken, doet er dus verstandig 
aan om kort advies in te winnen zodat zorgvuldig 
en snel wordt gehandeld. Op die manier voorkomt 
de koper dat hij uiteindelijk met lege handen zal 
komen te staan.  

Tanger Advocaten N.V.
Mitchel Schildwacht

m.schildwacht@tanger.nl
06-51797853

Alkmaar: 072-5312000
Haarlem: 023-5121400
Velsen: 0255-547820

Gebreken na aankoop 
van nieuwe woning

IJmuiden - De Visserhallen in de 
Duinstraat zijn weer in gebruik als 
expositieruimte. Hoe rauw wil je het 
hebben? Het pand oogt vervallen, 
maar is van binnen schoon en ruim. 
Een moderne industriële look over-
heerst en de ruimte biedt plaats aan 
het werk van 24 binnen- en buiten-
landse fotografen. 

Er druppelen geregeld mensen 
binnen. Soms door toeval bij het 
langslopen maar ook bezoeken 
mensen de expositie bewust. De titel 
‘De B-side’ refereert aan de B van 

Backside, de achterkant van onze 
samenleving. De foto’s zijn veelal 
kleurrijk en laten de mens in zijn 
woonomgeving zien. Althans, hoe de 
woonomgeving óók kan zijn, met 
blinde muren, grote buizen in je 
achtertuin, met dichtgemetselde 
ramen, met betegelde tuinen, met 
een caravan in de sneeuw. Er is veel 
te zien om je over te verbazen. In het 
gastenboek staan veel leuke reacties 
genoteerd. 
De expositie is vrij toegankelijk en 
van vrijdag 15 tot en met zondag 17 
juli nog te bezoeken.

Expositie fotografen in 
Visserhallen: laatste kans

Het pand oogt vervallen, maar is van binnen schoon en ruim. Foto: Arita Immerzeel

Het nieuwe logo van Handwerkclub 
de Bieb. Beeld: aangeleverd

Er komen weer vele verschillende 
onderwerpen aan bod in Handwerk-
club de Bieb, maar je kunt er ook nog 
steeds terecht met je eigen brei of 
haakwerk. Natuurlijk leren de deelne-
mers van elkaar, maar ook de 
ontmoeting en gezelligheid zijn erg 
belangrijk tijdens deze creatieve 
uurtjes. Er zijn geen kosten 
verbonden aan deelname. Kom eens 
gezellig langs in Bibliotheek 
IJmuiden.

Zomerrooster
Tijdens de schoolvakantie (16 juli tot 
en met 28 augustus) zijn er aange-
paste openingstijden voor de 
bibliotheek. 
Beide vestigingen zijn op dinsdag en 
donderdag gesloten voor publiek. De 

overige dagen is de bibliotheek 
geopend volgens de reguliere 
openingstijden.

Craft Café heet voortaan 
Handwerkclub de Bieb
IJmuiden - Het voormalig Craft Café heet voortaan Handwerkclub de 
Bieb. Ook tijdens de zomeropeningstijden van de bibliotheek in 
IJmuiden is een groep creatieve dames elke woensdagavond van 19.00 
tot 21.00 uur aanwezig. In september komt daar ook de dinsdagochtend 
weer bij.

Regio - De provincie vernieuwt het 
asfalt op de Westelijke Randweg 
(N208) ter hoogte van de kruising 
met de Leidsevaart tot aan de 
Wagenweg in Haarlem. Het asfalt is 
aan vervanging toe. De N208 is voor 
verkeer richting Heemstede afge-
sloten van dinsdag 19 juli tot en met 
donderdag 21 juli tussen 20.00 uur ’s 
avonds en 5.00 uur ’s ochtends. Het 
verkeer wordt omgeleid. 
De Westelijke Randweg (N208) is 
overdag (tussen 5.00 uur en 20.00 

uur) weer open. Er geldt wel een 
snelheidsbeperking van 50 kilometer 
per uur omdat het verkeer over de 
onderlaag van het asfalt rijdt. 
Vanwege de verkeersveiligheid is op 
de Wagenweg ook een tijdelijke snel-
heidsbeperking ingesteld van 30 
kilometer per uur. Er vinden geen 
werkzaamheden plaats in tegenge-
stelde richting. Het verkeer dat 
vanuit Heemstede over de N208 rijdt, 
richting de Velsertunnel, ondervindt 
geen hinder.

Nieuw asfalt op Westelijke 
Randweg (N208) in Haarlem

Aan de slag in de natuur
Met dit nieuwe tuinproject stimu-
leert Stichting BuitenGewoon 
mensen om lekker bezig te blijven. 
Een tuin is daar ontzettend geschikt 
voor. Of je nu groene vingers hebt of 
niet; in de tuinen van Stichting 
BuitenGewoon vermaakt iedereen 
zich. Zo kun je zelf groentes 
verbouwen, helpen met scho�elen of 
simpelweg een praatje maken in de 
zon. De frisse buitenlucht is gezond, 
veilig en geeft je een lekkere 
oppepper.

Praktische informatie
De tuin in IJmuiden (locatie Brulboei 
– Welzijn Velsen) is iedere donderdag 
van 9.00 tot 13.00 uur geopend. De 
lunch is inbegrepen. In Velserbroek 
(locatie Galle Promenade) kun je 
dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur de 
handen uit de mouwen steken. Ook 
hier krijg je een lekkere lunch.

Leuke dagbesteding voor iedereen
Stichting BuitenGewoon helpt 
mensen in de omgeving Velsen aan 
een �jne dagbesteding. Mensen 
kunnen in een ongedwongen sfeer 
doen waar zij zin in hebben. Wat dat 

is, verschilt per persoon. Zo kun je 
onder andere schilderen, aan de slag 
in de �etswerkplaats of helpen in het 
eetcafé van de stichting. Leer iets 
nieuws, ontmoet andere mensen of 
neem gewoon rustig de omgeving in 
je op.

Meld je aan
Zin om te tuinieren of help je graag 
als vrijwilliger? Meld je aan of vraag 
om meer informatie via aanmelden@
st-bg.nl of 023 583 1511.

Velsen - Van buiten bezig zijn krijg je nieuwe energie en leuke sociale 
contacten. Daarom is Stichting BuitenGewoon een tuinproject gestart in 
Velserbroek en IJmuiden. Wie na deze sociaal stille tijd behoefte heeft 
aan gezelschap en leuke dagbesteding, is welkom in een van de tuinen. 
Stichting BuitenGewoon organiseert daarnaast verschillende andere 
dagbestedingsactiviteiten.

Tuinieren in Velserbroek en IJmuiden 
met Stichting BuitenGewoon

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

Horizontaal 1. natte omslag als heelmiddel; 7. dierentuin in
Rotterdam; 12. Chinese vermicelli; 13. windjack met capu-
chon; 14. bierton; 15. aluminium (scheik. afk.); 17. ver (in
samenstelling); 19. vangwerktuig; 21. heden; 22. zeepwater;
24. stimulator voor het hart; 27. afkerig van inspanning; 28.
deel van een pet; 30. aanduiding op vrachtwagens (afk.); 31.
steen; 32. hoofdbescherming; 33. roem (faam); 35. grafisch
kunstenaar; 37. jongensnaam; 38. splintertangetje; 41. Japan-
se munt; 42. uitrollen van metalen; 44. hoofdbedekking; 46.
groot mastdoek; 47. plaats in Oekraïne; 48. groep wielrenners;
49. putemmer; 50. Aziatisch oliestaatje; 52. deel van voet; 54.
heilige rivier in India; 56. Ned. politieke partij; 58. naaktloper;
61. uitroep van schrik; 62. gordijnrail; 64. gymnastiektoestel;
65. Europeaan; 67. plechtige belofte; 68. kopergravure; 70.
scheepsstuur; 72. mollengang; 73. Ned. dagblad; 76. keurig;
77. bijbelse stad; 78. zomermaand; 79. gewicht; 81. familielid;
82. Leidse onderwijsinstelling (afk.); 83. houten kommetje; 84.
marterachtig dier; 86. absoluut (beslist); 87. motorvoertuig.

Verticaal 1. scheldnaam voor Hollander; 2. lengtemaat (afk.);
3. katoentje voor een olielamp; 4. strook papier; 5. mengsel
van cement en zand; 6. openbaar vervoermiddel; 7. beroep; 8.
noeste vlijt; 9. waterkering; 10. deel van bijbel (afk.); 11. tabak
kauwen; 16. plezier; 18. lang smal stuk hout; 20. schrijfplankje;
21. telwoord; 23. wortel; 25. delfstof; 26. plaats in Duitsland;
27. deel van camera; 29. iemand zonder geluk; 32. Nederlan-
der; 34. raad voor economische aangelegenheden (afk.); 36.
deel van een uur; 37. tentoonstellingsgebouw in Amsterdam;
39. Spaans eiland; 40. Spaanse borrelhapjes; 42. Europese
hoofdstad; 43. tafelgasten; 45. kippenloop; 46. stapelgek; 51.
bloeimaand; 53. Erasmus Universiteit Rotterdam (afk.). 54.
knoeiwerk; 55. boomvrucht; 56. geheimschrift; 57. bloedvat;
59. kerkelijke omroep; 60. gehakte biefstuk; 62. scheepsleu-
ning; 63. verdiepingen; 66. nakomeling; 67. lidwoord; 69.
plaaggeest; 71. rivier in Utrecht; 73. bosje bloemen; 74. middel
om te spalken; 75. Portugees levenslied; 78. klein zeilvaartuig;
80. oud Chinees leider; 82. Frans lidwoord; 85. heilige (afk.).

Velsen - Op 4 juli was de aftrap van 
het Zomerfestijn in de Bibliotheek in 
IJmuiden. En wat een succes waren de 
eerste bijeenkomsten. Het festijn met 
thema Vlaanderen werd gewaardeerd 
met een 8,4 en landenthema Spanje 
zelfs een 8,9!  De bibliotheekmede-
werkers nodigen iedereen van harte 
uit aanwezig te zijn bij de volgende 
Zomerfestijn bijeenkomsten op 18 en 
25 juli of 1 augustus.

Wat is Zomerfestijn?
Elke maandag in juli en op 1 augustus 
organiseert de Bibliotheek in samen-
werking met KunstForm Velsen en de 
Volksuniversiteit Velsen het Zomerfes-
tijn. Bij Zomerfestijn kun je op  maan-
dagmiddagen deelnemen aan work-
shops, cultuur proeven, mensen 
ontmoeten, kunst, dansen en zingen. 

Elke middag staat een land centraal 
maar gaat het vooral om de gezellig-
heid en het samenkomen. De work-
shops passen bij het landenthema en 
gedurende de middag maak je op 
verschillende manieren kennis met 
het land door middel van smaak, 
cultuur, kunst en een taalquiz.

Reacties van de deelnemers
De deelnemers hebben lovende 
woorden voor de bijeenkomsten. 
Loes: ,,Dit was de 2de keer bij het 
Zomerfestijn en ik vind het geweldig.’’ 
Ook Floor is enthousiast. ,,Juist in de 
zomer is het �jn nieuwe mensen te 
ontmoeten en je stapt even buiten je 
grenzen.’’

Nog 3 keer Zomerfestijn
Voor de komende maandagen staan 

Duitsland, Frankrijk en Italië op het 
programma.

Zomerfestijn Duitsland op 18 juli
Op 18 juli maak je kennis met de 
Bauhaus stijl en maak je in de work-
shop Bauhaus je eigen kunstwerk van 
restmaterialen. Proef de Ka�ee und 
Kuchen en ga voor de eeuwige roem 
in de taalquiz over de Duitse taal en 
cultuur.

Zomerfestijn Frankrijk op 25 juli
Ooh la la, est-ce un chapeau ou de 
l’Art Nouveau? We gaan terug naar de 
jaren 20 van de vorige eeuw in de 
hoedenworkshop en gaan hoeden 
upcyclen in Art Nouveau stijl. Dus 
neem een hoedje mee. Geniet van 
knapperig Frans brood en Franse 
kazen. In de literaire workshop komen 

verschillende mode iconen aan bod. 
En laat zien hoe ‘bien’ je Frans is in de 
Taalquiz.

Zomerfestijn Italië op 1 augustus
Leer meer over het Commedia 
dell‘arte in de workshop waarin we 
ook zelf theater maken met prachtige 
Italiaanse maskers. Onder het genot 
van focaccia met prosciutto of 
gedoopt in een Italiaanse olijfolie, 
testen we je culinaire Italiaanse woor-
denschat en maak je kennis met de 
mooiste boeken uit Italië.

Info kaartverkoop
Kijk voor meer informatie op www.
bibliotheekvelsen.nl. Kosten zijn per 
dag € 4,50 voor leden € 3,50. Kaartver-
koop is bij de balie van de Bibliotheek 
of via www.bibliotheekvelsen.nl.

Zomerfestijn in de Bibliotheek
Genieten op Zomerfestijn Spanje! Foto: aangeleverd

Velsen - In grondwater op het terrein 
van Tata Steel is twee maanden 
geleden de giftige en kankerverwek-
kende stof chroom-6 ontdekt. 
Toezichthouder Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied nam in mei 
van dit jaar monsters van het grond-
water, daarin werd de stof aange-
tro�en. Omdat er geen sprake is van 
drinkwaterwinning op het terrein 
van het staalbedrijf is er geen gevaar 
voor de volksgezondheid. GGD 
Kennemerland heeft laten weten dat 
er geen sprake is van blootstelling 
aan het grondwater. Het chroom-6 is 
aangetro�en op een diepte van vijf 
meter. Tata Steel moet nu zo snel 
mogelijk uitgebreid onderzoek doen 
naar de oorzaak en omvang van de 
verontreiniging. Chroom-6 is een 
metaal dat onder meer in verf wordt 
verwerkt. In vaste vorm is het niet 
gevaarlijk, maar stofdeeltjes ervan 
zijn al bij een geringe hoeveelheid 
kankerverwekkend.

Kankerverwekkend 
chroom-6 in 
grondwater Tata Steel

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

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

Meld je aan voor 
de nieuwsbrief van 
Lijf & gezondheid en 
maak elke maand kans 
op mooie prijzen!

www.lijfengezondheid.nl/
registreren
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IJmuiden - Dinsdag 5 juli stroomde de 
zaal van Sporthal Zeewijk vol met zo’n 
335 genodigden voor de diploma-
uitreiking van het Tender College. Een 
bijzonder moment omdat dit de aller-
eerste keer was dat alle geslaagde 
leerlingen van het Tender College 
samen en tegelijk hun diploma in 
ontvangst mochten nemen. De 
geslaagden van zowel praktijkonder-
wijs, de combi aanpak als het vmbo 
waren die avond aanwezig voor de 
feestelijke diploma-uitreiking. Dit 
maakt het Tender College heel trots, 
het is één school en iedereen hoort 
daarbij. 

Bij aankomst werd elke leerling die het 
diploma kwam ophalen vastgelegd op 
de foto. Binnen zat de sfeer tijdens de 
inloop er al aardig goed in door de dj 
die in de feestelijk versierde zaal stond 
te draaien.
Nadat de leerlingen over de rode 
loper door de erehaag van alle mede-
werkers naar hun plek begeleid waren, 
begon het o�ciële gedeelte van de 
avond.  Directeur Pluimert opende de 
avond waarbij vooral aandacht was 
voor alle docenten die samen met de 
ouders en/of verzorgers de leerlingen 
naar het diploma begeleid hebben. 
Daarna was er voor elke leerling een 

�lmpje met daarin een persoonlijke 
boodschap of liedje dat door de 
medewerkers van het Tender College 
was gemaakt. Na het tekenen van het 
welverdiende diploma kregen de leer-
lingen nog een aantal herinneringen 
in de vorm van een tegeltje of een 
cadeautje van de mentor. Tenslotte 
gooiden alle leerlingen hun geslaagd 
hoedje in de lucht om symbolisch 
afscheid te nemen van de school. Als 
afsluiting was er nog een hapje en 
drankje in het sportcafé zodat er nog 
gezellig nagepraat kon worden. Al 
met al een zeer feestelijke en 
geslaagde diploma-uitreiking. 

Bijzondere diploma-uitreiking 
voor leerlingen Tender College

Tenslotte gooiden alle leerlingen hun ‘geslaagd-hoedje’ in de lucht om symbolisch afscheid te nemen van de school. 
Foto: Mattijs Kuiper

De markt is klaar 
voor groener staal
,,In de markten die wij bedienen, 
zien we steeds meer belangstelling 
voor milieuvriendelijker geprodu-
ceerd staal. Deze vraag neemt vooral 
toe bij onze consumentgerichte 
klanten die zelf ambitieuze 
CO2-doelstellingen hebben. Door 
het gebruik van CO2-arm staal 
kunnen zij hun zogenoemde Scope 
3-emissies verminderen en zo hun 
productaanbod verduurzamen”, zegt 
Hans van den Berg, CEO van Tata 
Steel Nederland.
,,Wij zijn ervan overtuigd dat groen 
staal de toekomst is. Vóór 2030 
zullen wij op een andere manier 
staal maken, met minder impact op 
onze directe omgeving en buren. 
Dankzij onze huidige CO2-bespa-
ringen kunnen we onze klanten nu al 
een aanzienlijke hoeveelheid hoog-
waardig CO2-arm staal aanbieden. 
Dit maakt de lancering van Zeremis 
Carbon Lite een belangrijke stap 
omdat het doorgeven van onze 
besparingen aan onze klanten ons 
helpt om onze transformatie naar 
een duurzamere staalproducent te 
versnellen.”

Tata Steel werkt al jaren aan het 
verminderen van zijn CO2-uitstoot. 
Hierdoor is de staalfabriek in 
IJmuiden nu al een van de meest 
CO2-e�ciënte staalfabrieken ter 
wereld. De CO2-intensiteit van het 
staal dat in IJmuiden wordt geprodu-
ceerd, ligt zo’n 7% onder het Euro-
pese gemiddelde en bijna 20% 
onder het mondiale gemiddelde. 
Desondanks voelt Tata Steel de 
urgentie om zijn milieu-impact 
verder te verkleinen.

Om de uitstoot van de staalpro-
ductie op grote schaal terug te 

brengen, wil Tata Steel staal op basis 
van groene waterstof gaan maken. 
Het bedrijf heeft als doelstelling om 
de CO2-uitstoot vóór 2030 – 
wanneer de eerste DRI-installatie in 
bedrijf wordt genomen – met ten 
minste 30% te verlagen. Rond 2035 
moet de uitstoot 75% minder zijn. 
Dat is het moment waarop het 
bedrijf grote hoeveelheden hoog-
waardig groen staal gaat produ-
ceren. Het uiteindelijke doel is om in 
2050 helemaal CO2-neutraal staal te 
produceren.

Onafhankelijke validatie 
bevestigt aanpak
Het eerste aanbod van Zeremis 
Carbon Lite is een vermindering in 
CO2-intensiteit van 30% ten opzichte 
van het Europese gemiddelde voor 
staalproducten, bijvoorbeeld warm- 
of koudgewalst staal. Als klanten 
hogere CO2-reductiedoelstellingen 
hebben, kunnen extra CO2-reductie-
certi�caten worden toegekend om 
ervoor te zorgen dat deze doelen, 
zelfs CO2-neutrale doelstellingen, 
worden gehaald.

De onafhankelijke veri�catie door 
DNV is bedoeld om te garanderen 
dat de methodologie die Tata Steel 
gebruikt om de verminderde 
CO2-uitstoot te berekenen, robuust 
is en dat het op de juiste manier 
wordt berekend en toegewezen. 
DNV heeft een beperkte assurance-
opdracht uitgevoerd in overeen-
stemming met de International 
Standard on Assurance Engage-
ments 3000, en heeft het WRI/
WBCSD GHG Protocol for Project 
Accounting and Reporting Standard 
gebruikt als onderdeel van de 
criteria op basis waarvan DNV de 
assurance-beoordeling heeft 
uitgevoerd.

Tata Steel lanceert CO2-arm staal
IJmuiden - Tata Steel Nederland heeft Zeremis Carbon Lite gelanceerd, 
staal met een toegekende CO2-reductie van maximaal 100%. De lagere 
CO2-intensiteit is gebaseerd op CO2-besparingen die Tata Steel Neder-
land sinds 2018 heeft gerealiseerd en is gecerti�ceerd door het onafhan-
kelijke veri�catiebureau DNV. Met Zeremis Carbon Lite komt het bedrijf 
tegemoet aan de groeiende vraag naar CO2-arm staal in onder meer 
consumentgerichte industrieën als de automobiel-, de verpakkings- en 
de witgoedsector. Tata Steel Nederland heeft de ambitie om zijn 
CO2-uitstoot met 500 kiloton terug te dringen voordat de eerste Direct 
Reduced Iron (DRI)-installatie in gebruik wordt genomen. Dit moet het 
bedrijf in staat stellen om op jaarbasis minimaal 200 kiloton 
CO2-neutraal equivalent staal te leveren. Meer groene staalproducten 
volgen in de nabije toekomst.

Velsen - ,,Vrouwen kunnen niet 
schaken”, aldus wijlen schaakgroot-
meester Hein Donner. Hoewel deze 
uitspraak volgens de woke cultuur 
niet meer kan, zijn vrouwen in het 
algemeen minder vaak in (de top 
van) de denksport vertegenwoor-
digd dan mannen. Dit geldt ook voor 
dammen. Slechts één oud-lid van 
Damclub IJmuiden (DCIJ), de van 
origine Oekraïense Tanja Chub, wist 
als vrouw de �nale van het NK alge-
meen te halen. 

Binnen DCIJ is bij de jeugd geen 
sprake van deze scheve verdeling. 
Met name bij de basisschooljeugd en 
ook op de club weten de meisjes met 
regelmaat van de jongens te winnen. 
De vraag is echter hoe meisjes gemo-
tiveerd kunnen worden om te blijven 
dammen. Geïnspireerd door de 
Net�ix-serie The Queen’s Gambit is er 
ook bij het dammen een groep 
meiden opgestaan die onder de 
naam Droomdamsters het vrouwen-
dammen een stimulans willen geven. 
Onder leiding van een zeer jeugdig 
bestuur, bestaande uit middelbare 
scholieren en studentes, organi-
seerde deze groep afgelopen week 
het NK voor vrouwen in Hoogeveen. 

DCIJ werd vertegenwoordigd door 
de zussen Jacqueline en Nicole 
Schouten. 

Zowel Jacqueline als Nicole werd 
geconfronteerd met een nieuwe 
generatie damsters, die bij de jeugd-
categorieën al goede resultaten 
boekten tussen de jongens. Jacque-
line (foto), die in december nog 
derde werd bij het uitgestelde NK 
van 2020, moest ditmaal genoegen 
nemen met een bijrol (negende 
plaats in de A-categorie). Zij wist 
zeven keer remise te behalen en 

verloor van twee tieners, die als 
debutantes verrassend tweede en 
zesde werden. Nota bene tegen de 
uiteindelijke winnares, de 29-jarige 
Laura Timmerman, miste Jacqueline 
haar beste winstkans. Nicole kende 
in de B-categorie een moeizame start 
met twee nederlagen en een remise, 
maar wist nog twee fraaie winstpar-
tijen te boeken en werd vierde.

De zusters Schouten zijn vrijdag 15 
juli vanaf 19.30 uur te bewonderen 
op een open avond van DCIJ op Plein 
1945. 

DCIJ-nieuws: bijrol Schouten-zusters 
op door jongeren gedomineerd NK

Jacqueline Schouten in actie op het NK. Foto: aangeleverd

Velsen-Zuid - Nora van Klingeren 
(1956, Amsterdam) exposeert tot en 
met 21 augustus in de Engelmun-
duskerk in Velsen-Zuid. Zij maakt 
textiel, veelal wandkleden en in 
combinatie met constructies in staal 
en andere materialen. Nora is opge-
leid als architect, maar ze is de 
managementhoek ingerold. Na jaren 
in de projectmanagement te hebben 
gewerkt heeft ze een zijstap 
gemaakt naar meer handmatige 
creatieve arbeid. 

Op het textielvlak is ze in wezen 
autodidact, maar gevoel voor vorm 
en de verhoudingen komen uit de 
Bouwkunde. Flarden uit de weten-
schap worden gecombineerd met 
eigen gedachten over de 
klimaatverandering.
Vilt vormt, met uitzondering van de 

zijden sjaals, altijd een onderdeel. Ze 
maakt haar vilt zelf en verwerkt 
hierin stukken met door haarzelf met 
zeefdruk bedrukte zijde. Zij zoekt in 
haar werk graag naar combinaties 
van technieken. Het vervilten van 
wol in combinatie met zijde geeft 
structuur en diepte aan de kleden. 
Toegang is gratis en de expositie is 
tot en met 21 augustus te bezoeken 
op de zaterdagen van 11.00 tot 17.00 
uur en op de zondagen van 12.30 tot 
17.00 uur. Op 23 juli, 30 juli, 7 
augustus, en 21 augustus is Nora zelf 
aanwezig.

Lezing
Op 14 augustus van 15.00 tot 16.00 
uur geeft Nora een lezing en toelich-
ting op de werken. De toegang is 
gratis. Meer informatie: www.engel-
munduskerkoudvelsen.nl.

Expositie over klimaat-
verandering in Engelmunduskerk
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Velserbroek - Vrijdagochtend werd 
juf Fenny Eikendal verrast door de 
leerlingen en het team van basis-
school De Pionier. Na 47 jaar in het 
onderwijs gaat zij met ingang van de 
zomervakantie de school verlaten 
vanwege haar pensioen. De aula was 
versierd met door de leerlingen zelf-
gemaakte kabouterslingers en het 
toneel was aangekleed met kabou-
ters. Juf Fenny staat erom bekend dat 
zij in elke groep waar ze werkte 
kabouterverhalen vertelde die ze 
volledig zelf bedacht. Het bijzondere 
hierbij was dat de verhalen altijd 
draaiden om dezelfde kabouters met 
een kenmerkende naam en een 
eigen karakter. De leerlingen kennen 
ze allemaal! De verhalen werden 

aangepast aan de leeftijdsgroep die 
op het puntje van de stoel luisterde 
naar de belevenissen in het kabou-
terbos en soms zelfs daarbuiten.
De directeur onderwijs van OPO 
IJmond sprak juf Fenny vrijdagoch-
tend toe. 
Vervolgens zongen de kinderen een 
lied. Daarna was er nog maar één 
ding mogelijk: het vertellen van een 
kabouterverhaal voor alle leerlingen 
van de school door juf Fenny. Het 
werd een mooi interactief geheel, 
waarbij duidelijk werd dat de 
kinderen deze kabouters écht 
kennen! Het verhaal werd helemaal 

spannend, toen verteld werd dat de 
kabouters vandaag vanwege het 
afscheid op diverse plekken in de 
school zouden zijn. Na het feest in de 
aula kon het dan ook niet uitblijven 
dat er �ink wat kinderen op zoek 
gingen naar die kabouters. 

‘s Middags was er voor de ouders en 
kinderen nog een bijeenkomst op 
het plein met de mogelijkheid 
afscheid te nemen van deze �jne, 
lieve, fantastische leerkracht. Juf 
Fenny heeft beloofd de verhalen op 
te schrijven en in boekvorm uit te 
laten komen!

Afscheid juf Fenny Eikendal 
na 47 jaar in het onderwijs

Juf Fenny tijdens haar afscheid van basisschool De Pionier. Foto’s: aangeleverd

Santpoort - Charlotte Meijer-Maste-
ling en Jolanda de Bruin (organisatie 
Jaarmarkt Santpoort) laten weten dat 
er nog enkele mooie plekken 
beschikbaar zijn op de markt die op 
vrijdag 5 augustus wordt georgani-
seerd. Hun aandacht gaat vooral uit 
naar unieke, creatieve artikelen, het 
liefst van lokale ondernemers. Char-
lotte: “ Verras ons maar, want wij 
willen na 2 jaar weer met een gevari-
eerd aanbod komen, zodat wij de 

best bezochte braderie van de regio 
blijven.”
“Lokale vereniging die leden willen 
werven zijn ook van harte welkom, 
echter wij hebben voldoende 
aanbod aan etenswaren, dus die 
schrijven wij niet meer in”, laat 
Jolanda weten.
Geïnteresseerd? Stuur dan een 
bericht met een omschrijving / foto 
van de producten naar jaarmarkt-
santpoort@live.nl.

Jolanda en Charlotte hebben 
nog plaats op jaarmarkt

Charlotte Meijer-Masteling en Jolanda de Bruin, de organisatoren van Jaarmarkt 
Santpoort. Foto: Joost Wouters

Velserbroek - Basisschool De Beekv-
liet heeft het 35-jarig bestaan van de 
school op grootse wijze gevierd. 
Gedurende het schooljaar waren er 
regelmatig leuke activiteiten of 
verrassingen voor de leerlingen, 
zoals nieuwe speeltoestellen, een 

ijsbaan op het schoolplein en een 
kunstproject. Speciaal voor het jubi-
leumfeest kregen alle leerlingen een 
Beekvlietshirt en was een heus Beek-
vlietlied geschreven. De hele school 
zong dat lied op vrijdag 24 juni. 
Daarna volgde een vossenjacht met 

een hoofdrol voor de kanjers van 
groep 8. Na een heerlijke lunch – 
verzorgd door de ouders – speelden 
leerlingen, ouders en leerkrachten 
spelletjes op de schoolpleinen. Het 
werd een fantastische afsluiting van 
een feestelijk schooljaar.

Basisschool De Beekvliet 
sluit jubileumjaar feestelijk af

De leerlingen van De Beekvliet, gehuld in het speciale Beekvlietshirt. Foto: aangeleverd

IJmuiden aan Zee - Maandagmorgen lag de Zuidpier bezaaid met brokken 
en brokjes asfalt. Door de stra�e Noordwestenwind sloegen behoorlijke 
golven over de rand van de pier, die onlangs gerenoveerd en verstevigd is. 
Helaas onder andere met loslatend asfalt. Foto: Arita Immerzeel

Brokken asfalt op de Zuidpier

IJmuiden - Woonzorgcentrum Bree-
zicht in IJmuiden heeft een aantal 
tenten in de tuin gezet. Ook is er een 
provisorische natte cel geplaatst om 
de afwas te doen. Er staat een zwem-
badje en er hangt een badmintonnet. 
Alles is in het werk gesteld om het zo 
veel mogelijk op een echte camping 
te laten lijken. Het idee komt van de 
activiteitenbegeleiders en is bedoeld 
om dementerende ouderen hun 
jongere jaren te laten herbeleven. 
Veel bewoners van Breezicht hebben 

vroeger gekampeerd, maar erover 
vertellen doen ze zelden. Door ze nu 
letterlijk die tijd opnieuw te laten 
beleven, komen de herinneringen 
weer boven en praten ze er volop 
over. 
Ook is de tijdelijke camping in de 
tuin bedoeld om de bewoners er op 
een ludieke manier aan te helpen 
herinneren dat de zomervakantie is 
begonnen. Slapen in de tent doen ze 
overigens niet, ze gaan ’s avonds 
weer terug naar hun kamers.

Imitatiecamping voor 
dementerende bewoners Breezicht
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MEESTER SERNÉ HAALT HERINNERINGEN OP

Omstreeks 1983 ontstond op de oude Marnixschool 
de schoolkrant, die vier keer per schooljaar verscheen. 
Een nieuw fenomeen in die tijd. Alle leerkrachten 
leverden allerlei nieuwtjes uit hun klassen/groepen 
bij de redactie in. Deze schoolkrant bleef bestaan 
toen de Marnix veranderde in Het Kompas. De 
redactie bestond uit een paar leerkrachten en een 
enkele ouder. In 1998 verscheen, na vijftien jaar, de 
laatste editie van deze krant. Ik was vanaf het begin 
redactielid samen met één ouder die al die jaren het 
kopieerwerk deed en voor de verspreiding zorgde. 
Alle kinderen kregen een krant. Een hele klus.
Op de zolder van het huidige Kompas-West bleek dat 
er veel uit de Marnix/vroege Kompastijd bewaard is 
gebleven, waaronder al die schoolkranten. Een vast 
onderdeel was de rubriek Prietpraat. Ik heb een 
selectie gemaakt uit de kinderuitspraken van toen die 
de moeite waard zijn. U vindt ze hieronder.

Vijftien jaar Prietpraat, vanaf 1983 tot en met 1998:
- Sinterklaas is al heel erg oud, zelfs nog ouder dan 
jij!
- Ik kan nog niet trouwen, want dan moet je toch 
eerst... moeder zijn!
- Aan een kastanjeboom groeien kastanjes, aan een 
beuk... beukennootjes, aan een appelboom... appels 
en aan een eik… druiven!
- Wat vind je het leukste op school? ... Slapen!
- Wat is een gevangenis? ... Een dievenstal!
- Op een bruin kleurpotlood staat Bruynzeel, een 
onbekend woord. Op het volgende, gele potlood 
staat dan volgens een kind… Geelzeel!

- Na een spon-
sorloop voor 
UNICEF werd 
thuis verteld: 
,,We lopen voor 
Unisex’’
- Een gesprek 
over wat 
kinderen thuis 
hadden 
gegeten: ,,Ik 
heb een 
Chinees hele-
maal 
opgegeten!’’
- De juf Hand-
vaardigheid 
loopt over straat 
en hoort heel 
hard: ,,Daar heb 
je juf 
Knutselwerk!”
- Keuzemogelijk-
heid bij een taal-
lesje. Waaruit drink je sinas? Keuze uit glas, beker, 
kopje. Als antwoord kwam: ,,Sinas drink je uit een 
pak!’’
- Er wordt een vraag gesteld en direct geeft een kind 
het antwoord. ,,Ik keek in mijn gedachten en toen 
wist ik het.’’
- Een zwangere juf drinkt een kopje ko�e. Kinderre-
actie: ,,Zielig, je baby krijgt alle ko�e op z’n kop.’’
- Een cactus heeft witte stipjes. Een kind roept: ,,Die 
cactus heeft de mazelen.’’
- Een creatieve leerkracht maakte een prachtige 
bordtekening, waarna een kind uitriep: ,,Weet u dat u 
dat nooit meer van het bord afkrijgt!’’
- Een kind was ontevreden over zijn moeder. Leer-
kracht: ,,Moeders… je zou ze achter het behang 
plakken!’’ Reactie: ,,Oh, maar dan krijg je zo’n rare 
bobbel!’’

Volgende keer volgen er nog een aantal uitspraken 
uit lang vervlogen tijden.

Prietpraat 1983 tot en met 1998

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

De tekening die altijd de pagina 
‘Prietpraat’ opsierde. Beeld: 
aangeleverd

IJmuiden - Vrijdag nam juf Wilma 
afscheid van de kleuters op basis-
school Origon. Het was haar wens 
om afscheid te nemen in een Sissi-
jurk en dat gebeurde dan ook. Wilma 
begon haar carrière destijds op de 
Kruisbergschool, later de Klipper en 
nu de Origon. 

Het werd een geweldig feest! ‘s 
Morgens konden alle kinderen spel-
letjes doen op het schoolplein. Ieder 
kind kreeg van Wilma een ijsje uit de 
schepkar! Na schooltijd konden de 
ouders Wilma gedag zeggen en was 
er voor oud-collega’s en genodigden 
een receptie! 

Wilma gaat nu van haar pensioen 
genieten, haar collega’s wensen haar 
een mooie tijd toe. Foto: aangeleverd

Juf Wilma neemt afscheid
van kleuters Origon

Belangrijk voor deze woningen is dat 
ze een warme jas krijgen. Daarom 
laat Woningbedrijf Velsen de zolder-
vloer, de gevels en de begane grond-
vloer isoleren. Ook worden de 
buitenkozijnen vernieuwd. Daarnaast 
knapt men de badkamer, keuken en 

het toilet op bij woningen waar dat 
niet recent gedaan is. In de 
woningen komt een aansluiting voor 
elektrisch koken. Na de uitvoering 
van de werkzaamheden zijn de 
woningen veilig, goed geïsoleerd en 
tochtvrij. De woningen gaan van 

energielabel F/G naar gemiddeld 
A/B.

Selectieprocedure
Voor dit project heeft Woningbedrijf 
Velsen het anders aangepakt. Een 
selectie van aannemers kreeg veel 
vrijheid om zichzelf te presenteren. 
Met slechts een aantal voorwaarden 
werd de markt uitgedaagd om met 
het beste idee en plan te komen. De 
Huurdersraad en bewonerscom-
missie waren nauw betrokken bij het 
selectieproces.

Uitvoering
Heembouw is de aannemer die het 
project gaat uitvoeren. Hun plan 
wordt eerst door de bewonerscom-
missie goed bekeken. Dit is een 
belangrijk onderdeel in de nieuwe 
aanpak van Woningbedrijf Velsen. De 
samenwerking met de Huurdersraad 
en de bewonerscommissie zorgt 
ervoor dat er draagvlak is bij de 
huurders.

Duurzaamheid
Door het verbeteren van de buiteni-
solatie, dak, gevel en vloer, verbetert 
de energieprestatie. De bewoners 
gaan �ink op hun gasverbruik 
besparen. Naast besparing is bewust-
wording ook heel belangrijk. Heem-
bouw zet voor dit project een ener-
giecoach in die bij bewoners langs-
gaat om advies te geven over 
energiebesparing.

IJmuiden - Woningbedrijf Velsen gaat 269 woningen aan de Planetenweg 
en omstreken volgend jaar verduurzamen. De huurders zijn hierover 
inmiddels geïnformeerd. De werkzaamheden zullen naar verwachting in 
het voorjaar van 2023 starten.

Portiekwoningen Planetenbuurt 
krijgen flinke verduurzamingsingreep

Het energielabel van de portiekwoningen wijzigt van F/G naar A/B. 
Beeld: Woningbedrijf Velsen

Santpoort - Na het door de corona 
niet doorgaan in 2021 van de 
oldtimerdag Santpoort, gaat het 
op 10 september 2022 wél lukken 
om de weilanden aan de voet van 
de ruïne van Brederode met 
Oldtimers te vullen. Het kabaal 
van de stoom�uiten nemen we 
voor lief.

Zoals u van de organisatie gewend 
bent zal het terrein ingenomen 
worden door een groot aantal 
oldtimer-voertuigen. Diverse stoom-
walsen, een dorsmachine aange-
dreven door een stoommachine, een 
brandweer-stoomspuit die getrokken 
wordt door paarden, stationair draai-
ende brandweer-stoomspuiten, 
oldtimer-motoren en race-motoren, 
oldtimer-tractoren, brom�etsen, 
vrachtwagens, maar bovenal 
oldtimer luxe auto’s die gepoetst 
opgesteld worden door de 
eigenaren. 

Taxeren en demonstraties
Is uw veteraan eraan toe om 
getaxeerd te worden? Het toonaan-
gevende taxatiebureau Gratama & 
Luxwolda Classic Car Taxaties biedt 
een taxatie tegen een gereduceerd 
tarief van €90,00 inclusief btw. 
Tevens zijn er demonstraties van Alex 
van der Broek. Hij ‘vliegt’ op zijn 
crossmotor over diverse hindernissen 
zoals grote rioolbuizen en beton-

blokken. Hij gaat bijna verticaal 
omhoog tegen obstakels. Alex is 
diverse malen kampioen trial-rijden 
van Nederland geweest.
Voor de brom�etsen, luxe auto’s, 
motoren en tractoren (rondje Tour de 
Bal) zal een rit uitgezet worden door 
de omgeving.
Veel stoom, veel voertuigen, veel 
amusement en heel veel oldtimers. 
Maar ook het bulderen van de Wish-
pering Giant zal niet onopgemerkt 
blijven. Drie helicoptermotoren laten 
van zich horen als dit monster 
meedoet aan trekkertrek-
wedstrijden. Spektakel!
Een deel van het terrein zal ingericht 
worden met marktkramen. Wie weet 
vind je nog iets van je gading.

Ook worden de kleintjes niet 
vergeten. De organisatoren laten een 
stoomtreintje rijden en er is een team 
voor de kids aanwezig. Spelletjes, 
tekenen, knutselen. Zij zullen zich 
niet vervelen. Voor de inwendige 
mens is er catering voorzien van 
terrasjes. 

Als klapstuk van deze dag gaat men 
afsluiten met de enige echte Neder-
landse rockband “The Clarks”.

Het evenement is van 10.00 tot 20.00 
uur. Toegang is gratis en ook uw �ets 
of auto kunt u gratis stallen. Zie ook: 
www.oldtimerdagsantpoort.nl.

Oldtimer-evenement in 
Santpoort op 10 september

Een prachtige stoomwals, het is slechts één van de vele fraaie oldtimers die bij de 
ruïne te zien zullen zijn op zaterdag 10 september. Foto: aangeleverd
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Megan, geboren en getogen in 
IJmuiden, kwam via haar vijf jaar 
oudere broer Dylan in contact met 
honkbal. Ze raakte enthousiast over 
deze sport en meldde zich aan bij 
Sparks Haarlem, waar haar vader 
Roland en broer Dylan destijds lid 
waren. Toen Dylan naar honk- en 
softbalvereniging Kinheim – even-
eens in Haarlem – overstapte om 
hogerop te kunnen komen, ging 
Megan mee. Met een fanatieke vader 
en broer kon het niet missen dat 
Megan goed de smaak te pakken 
kreeg. Eerst als catcher van het team 
– dat uiteindelijk door haar vader 
werd gecoacht – en later als pitcher.

Sinds de vader van Megan het team 
coacht, met hulp van medecoach 
Ruben de Groot, zijn de meiden al 
twee keer Nederlands kampioen 
geworden en winnen ze wedstrijd na 
wedstrijd. Op het moment dat 
Megan samen met haar drie teamge-
noten Tessa Philippo, Melany Agui-

lera Zayas en Isis de Groot (inder-
daad, dochter van de medecoach) in 
de voorselectie steeds verder 
kwamen, was de spanning bij de 
meiden te snijden! Toen uiteindelijk 
het hoge woord eruit was, waren ze 
door het dolle heen! Alle vier waren 
ze door, waarmee ze vanuit Kinheim 
de zogezegde ho�everancier zijn van 
het team met de zeventien meest 
talentvolle speelsters in Nederland, 
samengesteld door bondscoach 
Martijn Teuben en zijn technische 
staf.
Het Koninkrijksteam speelt tijdens 
het EK tegen Kroatië, Oekraïne, 
Litouwen, Duitsland, Italië, Frankrijk, 
Groot-Brittannië en Tsjechië. 
Vanwege afzegging van Polen heeft 
de organisatie van het EK Softbal U15 
het wedstrijdschema aan moeten 
passen. In plaats van twee groepen is 
er gekozen voor één grote groep. Dit 
betekent voor Team Kingdom of the 
Netherlands dat de groepsfase in 
eigen land bestaat uit acht 

wedstrijden. Op de afsluitende dag, 
zaterdag 23 juli, wordt om 18.30 uur 
de �nale gespeeld tussen de 
nummers één en twee. Op https://
honkbalsoftbal.nl/2022/07/02/
wedstrijdschema-ek-softbal-u15-be-
kend/ staat het hele wedstrijd-
schema. Megans ouders Sandra en 
Roland en haar broer Dylan zijn 
bijzonder trots op haar deelname en 
zij het met haar team heel ver gaat 
schoppen tijdens het EK.

IJmuiden - Megan Telleman (14) is geselecteerd voor Team Kingdom of 
the Netherlands U15 Softball. De IJmuidense mag voor Nederland 
uitkomen als één van de pitchers tijdens het EK, dat van 18 tot en met 23 
juli plaatsvindt in Enschede. Bondscoach Martijn Teuben begeleidt het 
team.

IJmuidense Megan Telleman in 
nationaal softbalteam U15

Megan Telleman in actie op het veld. 
Foto: DFotogra�e

De vier teamgenoten, van links naar rechts: Isis de Groot, Tessa Philippo, Megan Telleman en Melany Aguilera Zayas. 
Foto: aangeleverd

De culturele sector is creatief en 
innovatief en zoekt in Velsen graag 
de samenwerking. Dit heeft geleid 
tot een kick-o�-concert op de podia 
van de grote evenementen in 
Spaarnwoude. DJ’s, percussie en de 
solisten van de Summer Park 

Sessions maken met een live band 
op 17 augustus hun entree. Het 
aanwezige publiek krijgt een 
prachtig voorproe�e van wat er drie 
weken later in park Velserbeek 
plaatsvindt en krijgt een uniek kijkje 
op het terrein van LatinVillage, Dance 

Valley en Dutch Valley. Het optreden 
kan worden gezien als try-out. Beide 
organisaties hopen de onderlinge 
samenwerking in de toekomst verder 
vorm te geven.  Doelstelling hierbij 
blijft: ruimte en een podium bieden 
aan lokaal talent tijdens de Velsen 
Village Valley Sessions. Via www.
summerparksessions.nl wordt 
binnenkort bekendgemaakt hoe 
publiek zich voor deze bijzondere 
avond kan aanmelden.
Beeld: aangeleverd

Velsen - Het nieuwe culturele evenement Summer Park Sessions, dat op 
9, 10 en 11 september plaatsvindt, gaat samenwerken met de organi-
sator van Dance Valley, Dutch Valley en LatinVillage. Op 17 augustus zal 
een exclusief evenement plaatsvinden waarop vijfhonderd bezoekers 
welkom zijn.

Summer Park Sessions maakt 
uitstapje naar Spaarnwoude Santpoort - Teams van vier 

personen die willen meedoen aan 
de Steppenrace tijdens het Dorps-
feest Santpoort op maandag 1 
augustus kunnen zich vanaf nu 
inschrijven.

De Steppenrace is een Autopedrace 
voor de oudere jongeren (vanaf 15 
jaar). Teams van vier personen 
leggen individueel een parcours met 
hindernissen af op een �inke eenper-
soons autoped. Daarbij nemen ze het 
op tegen een tweede team in de 
naastgelegen baan. 

Dames- en herenteams komen in een 
aparte klasse uit. Bij gemengde 
teams zal de meerderheid aan 
geslacht bepalen in welke categorie 
het team uitkomt. Twee heren en 
twee dames worden ingedeeld bij de 
heren. De start valt om 18.30 uur, 
maar de deelnemers moeten zich om 
18.00 uur melden.
Wie wil deelnemen kan het inschrijf-
formulier vinden op website www.
dorpsfeest-santpoort.nl. Schrijf op 
tijd in, want er kunnen 20 teams 
meedoen. De inschrijving sluit op 31 
juli om 20.00 uur. Deelname gratis. 

Inschrijven Steppenrace
De winnaars van de Steppenrace in 2019. Foto: Joost Wouters

Drie jaar geleden startte Nova 
College samen met bedrijven van 
GreenBiz IJmond als eerste in Neder-
land met een nieuwe opleiding die 
commerciële en technische vaardig-
heden op gebied van duurzaamheid, 
circulaire economie en de energie-
transitie combineert. Nova College 
springt daarmee in op de grote vraag 
van particulieren en bedrijven. Zij 
hebben behoefte aan advies over 
duurzame technische toepassingen 
om gebouwen minder energie te 
laten gebruiken zoals het overgaan 
van gas naar elektriciteit uit zonne- 
of windenergie.
Erdogan Öztürk, opleidingsmanager 
Nova College van de techniek-
campus Beverwijk: ,,Bijna alle 
studenten hebben al een baan 
aangeboden gekregen. Helaas voor 
de bedrijven gaat de helft van de 
studenten nog verder studeren.’’
Vacatures als duurzaamheidsadviseur 
of consultant duurzaamheid zijn niet 
om aan te slepen. Er komt steeds 
meer vraag naar mensen met kennis 
op zowel technisch als commercieel
gebied. Erdogan Öztürk: ,,De net 
afgestudeerde studenten zijn breed 
inzetbaar. Ze kunnen omgaan met 
technische tekeningen en kunnen 
daarnaast ook een projectbegroting 

opstellen en bewaken. Werven en 
behouden van klanten hoort ook bij 
de taken en ze zorgen ervoor dat het 
werkproces goed loopt. Door de 
technische kennis die ze hebben 
opgedaan spreken ze dezelfde taal 
als een installatieafdeling. De 
studenten hebben in hun laatste 
studiejaar zelfs ervaring opgedaan in 
het buitenland tijdens een stage in 
Denemarken.’’
Het komende schooljaar start weer 
een nieuwe groep studenten op de 
campus Hoofddorp en de campus 
Beverwijk. Erdogan Öztürk: ,,We 
merken dat de vraag van het bedrijfs-
leven steeds groter wordt en dat de 
populariteit van de opleiding groeit. 
Studenten vinden duurzaamheid 
belangrijk en willen graag meer 
weten over de zogenaamde ‘groene’ 
technieken. Dat deze opleiding niet 
alleen maar technisch is, spreekt veel 
studenten aan. Door de groeiende 
vraag hebben wij ons zo ingericht 
dat we een grote groep studenten 
aankunnen. 

Mochten er nog studenten zijn die 
zich aan het oriënteren zijn, ook 
vanuit havo 4, dan is het nog steeds 
mogelijk om contact op te nemen via 
novacollege.nl/duurzaamheid.’’

Regio - De eerste lichting studenten van de unieke opleiding Junior 
Consultant Duurzaamheid van het Nova College is afgestudeerd. De 
organisaties die particulieren en bedrijven adviseren over verduurza-
ming en daarbij ook kostenbesparing, staan te springen om deze afge-
studeerde mbo-studenten.

Banen voor het oprapen voor 
Junior Consultants Duurzaamheid
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Team uit Delft met Martin van 
Schie wint uithoudingsrace

Elk jaar vindt begin juli de Monaco 
Energy Boat Challenge plaats. Tijdens 
deze competitie strijden duurzaam 
aangedreven boten om het wereld-
kampioenschap. Het team deed mee 
aan de open zee klasse die bestond 
uit drie onderdelen: snelheid, 
manoeuvreerbaarheid en uithou-
dingsvermogen. Voor elk onderdeel 
worden er punten uitgereikt die 
uiteindelijk de wereldkampioen 
bepaalt van de Monaco Energy Boat 
Challenge.

Door de overwinning bij de uithou-
dingsrace en een mooie tweede plek 
in de manoeuvreerbaarheid race, 
behaalde het team de tweede plaats 
in het wereldkampioenschap. ,,Het 
hele team heeft hier zo ontzettend 
hard naartoe gewerkt. In één jaar tijd 

hebben we een boot gebouwd 
waarmee we racen tegen commer-
ciële bedrijven. Om dan de tweede 
plek te behalen, dat is ongelofelijk’.’, 
aldus de trotse Martin van Schie.

Waterstof: de toekomst van duur-
zame scheepvaart  
Van alle zeven teams was het TU 
Delft Hydro Motion Team slechts een 
van de twee teams die gebruik 
maakte van waterstof, terwijl de rest 
gebruik maakt van batterijen. Water-
stof is een opkomende energiebron 
in de maritieme sector waar het 
studententeam zich dit jaar in heeft 
verdiept en heeft toegepast in hun 
boot. ,,Het grote voordeel van water-
stof ten opzichte van batterijen is dat 
wij veel meer energie kunnen 
meenemen in een compactere 

ruimte’’, aldus Martin, ,,om als elektri-
sche boot dezelfde afstand te 
kunnen varen als onze waterstof-
boot, moet deze boot veel meer 
ruimte hebben om accu’s mee te 
nemen die dezelfde hoeveelheid 
energie dragen.’’
Dat je ver kunt varen met waterstof 
heeft het team zeker bewezen. Het 
succes van het team benadrukt dat 
waterstof wel eens de toekomst van 
duurzame scheepvaart zou kunnen 
zijn.

TU Delft Hydro Motion Team
Het TU Delft Hydro Motion Team 
bestaat uit 25 studenten van elf 
verschillende studies aan de TU Delft. 
In één jaar tijd hebben de studenten 
van het team het gehele proces 
doorlopen van ontwerpen, produ-
ceren, testen en tenslotte racen van 
een waterstofboot. Sinds de oprich-
ting in 2005 probeert het team de 
maritieme sector te inspireren om 
schoner te varen. Dit jaar heeft het 
team de mogelijkheden van water-
stof verkend. ,,Wij hebben laten zien 
dat het mogelijk is om in één jaar tijd 
een waterstofboot te bouwen. Dan 
kan de maritieme industrie het ook!’’, 
zegt Martin vol trots.

Santpoort/Monaco - Afgelopen week vond in Monaco de negende editie 
van de Monaco Energy Boat Challenge plaats, waarbij het TU Delft Hydro 
Motion Team met hun waterstofboot het opnam tegen commerciële 
bedrijven vanuit heel de wereld. In de strijd tegen vooral elektrische 
boten won het team de uithoudingsrace, waarbij ze vier uur lang zoveel 
mogelijk afstand moesten varen. Het team legde bijna twee keer zo veel 
afstand af als de nummer twee. Hiermee lieten ze hun zes concurrenten 
ver achter zich. Door te winnen bewees Santpoorter Martin van Schie, 
samen met de 24 andere studenten, de potentie van waterstof voor de 
maritieme industrie.

De waterstofboot in actie. Foto: aangeleverd

In de maanden maart tot en met juni 
is de verlichting ten noorden van 
Velsen vervangen. In juli en augustus 
start de vervanging van de verlich-
ting ten zuiden van Velsen. Om de 
hinder voor de weggebruiker zoveel 
mogelijk te beperken wordt er 
gewerkt tijdens de zomermaanden.

Werkzaamheden in juli
- Maandag 18 juli tot en met vrijdag 
22 juli. Tussen 06.00–15.00 uur zijn er 
in beide richtingen minder rijstroken 
beschikbaar op de A208.
- Maandag 25 juli tot en met 
donderdag 28 juli. Tussen 06.00 en 
15.00 uur zijn er in beide richtingen 
minder rijstroken beschikbaar op de 
A208.
- Vrijdag 29 juli tussen 10.00 en 15.00 
uur zijn er minder rijstroken beschik-
baar op de A22 tussen Velsertunnel 
en knooppunt Velsen.

Voor de werkzaamheden op de A208 
van 18 juli tot en met 29 juli wordt 
overdag tot 15.00 uur in beide rich-
tingen hinder verwacht die kan 
oplopen tot circa 30 minuten extra 
reistijd.

Werkzaamheden in augustus
- Maandag 1 augustus tot en met 
woensdag 3 augustus. Tussen 21.00 
en 05.00 uur is de Velsertunnel A22 in 
de richting van Haarlem twee 
nachten dicht. Verkeer wordt omge-
leid via de calamiteitenbogen en de 
Wijkertunnel.
- Woensdag 3 augustus tot en met 
zaterdag 6 augustus. Tussen 21.00 en 
05.00 uur is afrit 1 IJmuiden, komend 
vanuit Alkmaar, drie nachten 
afgesloten. 

- Maandag 8 augustus tot en met 
woensdag 10 augustus. Ven 21.00–
05.00 uur is de toerit 1 Velsen, rich-
ting Beverwijk, 2 nachten afgesloten.
- Maandag 22 augustus tot en met 
vrijdag 2 september. Op werkdagen 
van 06.00 tot 15.00 uur zijn er minder 
rijstroken beschikbaar aan zuidzijde 
van de Velsertunnel.

Openbare verlichting op A22
De openbare verlichting op de A22 
wordt voorzien van ledverlichting. 
Ledverlichting is duurzamer, verbruikt 
tot zo’n 30% minder energie en heeft 
een aanzienlijk langere levensduur. 
De oude lampen gingen zo’n 4 jaar 
mee. Ledverlichting heeft een levens-
verwachting van ruim 20 jaar. Daar-
naast is ledverlichting beter op de 
weg te richten en is de hoeveelheid 
licht beter in te stellen. Het resultaat 
is een gelijkmatige lichtverdeling en 
meer licht op de weg, waardoor 
zowel de omgeving als de natuur 
minder hinder van strooilicht ervaren. 
Naast de verlichting wordt ook de 
energievoorziening bestaande uit 
voedingskasten en kabels vernieuwd. 
Van zonsondergang tot 23.00 uur 
brandt de nieuwe verlichting op 
100% lichtniveau. Vanaf 23.00 uur 
wordt de verlichting gedimd naar 
circa 30% lichtniveau waarna het om 
05:00 uur weer teruggebracht wordt 
naar 100% lichtniveau.

Advies aan weggebruikers
Rijkswaterstaat adviseert weggebrui-
kers de omleidingsborden te volgen 
en de reis voor te bereiden met 
behulp van www.rws.nl/werkzaam-
heden. Op die manier zijn weggebrui-
kers het snelst op hun bestemming.

Verkeershinder op A22 en A208 
bij Velsen in juli en augustus
Velsen - Rijkswaterstaat vervangt in juli en augustus de openbare verlich-
ting op de A22 en de A208, ten zuiden van Velsen. Zowel overdag als ’s 
nachts zorgt dit op verschillende momenten voor hinder voor de wegge-
bruiker. Verkeer wordt ter plekke omgeleid. De extra reistijd varieert 
tussen de 5 en 30 minuten.

Wethouders Sebastian Dinjens en 
Jeroen Verwoort openden het evene-
ment dat plaatsvond bij het bedrijf 
Blok System Supply in Velsen-Noord. 
In hun bedrijfskantine kwamen zo’n 
vijftig ondernemers, medewerkers 
van bedrijven en maatschappelijke 
organisaties samen. Er waren spre-
kers aanwezig die onderwerpen als 
(collectieve-) zonne-energie, druk op 
het elektriciteitsnet en energiever-
bruik hebben toegelicht. De middag 

eindigde met een netwerkborrel, 
waarin de klimaatpartners met elkaar 
ideeën konden uitwisselen over 
duurzaamheid.

Alle klimaatpartners van het Lokaal 
Klimaat Akkoord beloven met hun 
deelname actief mee te doen met dit 
soort evenementen, hun ervaringen 
op het gebied van duurzaamheid 
met andere organisaties en de 
samenleving te delen én om zich in 
te zetten om de benodigde 55% 
CO2-reductie in 2030 te behalen.

Opening Marlène
Tijdens de bijeenkomst werd de 
innovatieve energieopwekker 
‘Marlène’ onthuld. Een nieuw soort 
windmolen die het bedrijf Elegant 
Energy samen met Blok System 
Supply ontwikkeld heeft. Deze wind-
molen is kleiner en heeft geen slag-

schaduw, waardoor ze makkelijker op 
bijvoorbeeld bedrijventerreinen 
geplaatst kan worden.

Lokaal Klimaat Akkoord
In 2030 moeten we in Velsen, net als 
in de rest van Nederland, 55% 
CO2-uitstoot reduceren ten opzichte 
van 1990. Om deze doelen te 
behalen, moeten we als samenleving 
sneller minder CO2 gaan uitstoten. 
Iedereen moet aan de slag. 
Wethouder Dinjens: ,,Een onderdeel 
van het Lokaal Klimaat Akkoord is dat 
we in gesprek gaan met de impact-

makers in Velsen: de bedrijven en 
organisaties die het meeste impact 
kunnen maken op het gebied van 
CO2-reductie. Deze verbinden we 
met koplopers, zodat zij elkaar 
kunnen inspireren. De bijeenkom-
sten van het Lokaal Klimaat Akkoord 
hebben als doel deze bedrijven en 
organisaties bij elkaar te brengen 
zodat ze van elkaar kunnen leren. Elk 
jaar onthullen we in de nationale 
klimaatweek de thermometer waarin 
de CO2-uitstoot van Velsen is weer-
gegeven. Met het Lokaal Klimaat 
Akkoord en bijeenkomsten als deze, 

willen we deze thermometer elk jaar 
weer een stukje omlaag brengen.’’
Inwoners kunnen meedoen met het 
Lokaal Klimaat Akkoord door duur-
zame initiatieven in te dienen op 
www.velsengoedbezig.nl. Voor elk 
duurzaam initiatief planten ze één 
boom in Velsen. Zo wordt elk initia-
tief dat helpt CO2 te besparen met 
CO2-compensatie beloond. 

De supporters van het Lokaal 
Klimaat Akkoord, waaronder Blok 
System Supply, betalen voor deze 
bomen. 

Velsen - Vorige week organiseerde de gemeente Velsen in samenwerking 
met klimaatpartners GreenBiz IJmond en Blok System Supply de aller-
eerste inspiratiesessie van het Lokaal Klimaat Akkoord. Alle klimaatpart-
ners en -supporters waren uitgenodigd. Er waren sprekers en de deelne-
mers gingen met elkaar in gesprek hoe ze kunnen versnellen op het 
gebied van verduurzaming.

Bedrijven en organisaties aan de slag 
met versnellen CO2-reductie

De deelnemers aan de eerste inspiratiesessie van het Lokaal Klimaat Akkoord. Foto: aangeleverd

Marlène. Foto: aangeleverd
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Gedeputeerde Jeroen Olthof (Leef-
baarheid, Gezondheid en Milieu): ,,Ik 
ben blij dat de luchtkwaliteit in Noord-
Holland steeds beter wordt. Maar het 
is niet genoeg. Nog steeds hebben 
inwoners last van sto�en in de lucht. 
Daarom pleiten we bij het Rijk voor 
scherpere milieuregels, die gericht zijn 
op het beperken van gezondheids-

schade. Tot die tijd werken we op 
verschillende manieren aan een scho-
nere lucht. Zoals het aanscherpen van 
vergunningen voor zeer zorgwek-
kende sto�en. Want iedereen heeft 
recht op een gezonde leefomgeving.’’

Belangrijkste conclusies
Alle drie de regio’s voldoen aan de 

Europese wettelijke grenswaarden 
voor luchtkwaliteit. De trendanalyse 
laat zien dat vanaf 2009 de concentra-
ties �jnstof (PM10, PM2,5) en stikstof-
dioxide (NO2) in alle drie de regio’s 
dalen. Aan de aangescherpte WHO-
advieswaarden wordt in de drie 
gebieden, net als op veel andere 
plaatsen in Nederland, nog niet 
voldaan.

Blijven werken aan een schone lucht
De provincie investeert in betere 
luchtkwaliteit. Daarom ondertekende 
ze het Schone Lucht Akkoord (SLA). 

Afgelopen mei stelde de provincie het 
uitvoeringsprogramma SLA op waarin 
staat hoe Noord-Holland in 2022 
werkt aan een schone lucht.

Monitoren luchtkwaliteit
De provincie Noord-Holland meet al 
jaren de luchtkwaliteit in de IJmond, 
Westpoort en de Haarlemmermeer. 
Dit gebeurt in deze gebieden omdat 
hier sprake is van uitstoot door 
bijvoorbeeld industrie, verkeer, 
scheepvaart of luchtvaart. GGD 
Amsterdam voert deze metingen uit 
en rapporteert erover. De metingen 

zijn een aanvulling op het Landelijk 
Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM 
(Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu) en zijn bedoeld om op basis 
van lokale omstandigheden meer 
details over de luchtkwaliteit te 
meten. De metingen zijn voor 
iedereen te volgen op www.lucht-
meetnet.nl. De meetgegevens worden 
een keer per jaar in een datarapport 
per regio verzameld en geanalyseerd. 
Kijk op www.noord-holland.nl/onder-
werpen/gezonde_leefomgeving_
milieu/luchtkwaliteit voor meer 
informatie.

Regio - In de regio IJmond, het havengebied van Amsterdam (Westpoort) 
en in Haarlemmermeer is in 2021 op alle meetlocaties voldaan aan de 
Europese wettelijke normen voor luchtkwaliteit. Dit staat in de jaarlijkse 
datarapporten luchtkwaliteit 2021 die zijn opgesteld in opdracht van de 
provincie Noord-Holland.

Luchtkwaliteit in Noord-Holland wordt steeds beter

Het doel van re_B00TCMP is om 
jongeren te laten zien hoe ze hun 
cyberkennis op een goede manier 
kunnen inzetten. Ook ouders waren 
zaterdag welkom. Zij kregen infor-
matie over hoe ze hun kinderen 
kunnen ondersteunen en hoe ze 
met hun kinderen in contact kunnen 
blijven om tijdig risicogedrag te 
kunnen signaleren.

Marieke Verhagen, projectleider 

Cybercrime en Digitale criminaliteit 
van NHSV: ,,Met een weerbaarheids-
project als re_B00TCMP willen we 
jongeren in een vroeg stadium 
bereiken. Door het bieden van posi-
tieve alternatieven en trainingen 
willen wij als overheid, politie en 
Openbaar Ministerie cybercriminali-
teit helpen voorkomen en de 
jongeren het verschil laten inzien 
tussen ethical white hat hackers en 
grey en black hat hackers. Wij willen 

ze laten inzien dat zij juist veel 
goeds kunnen doen. Daarnaast was 
er deze editie bewust aandacht voor 
de ouders, om hen handvatten te 
geven en te leren signalen op te 
vangen.”

Gamen
De 40 jongeren verwierven exclu-
sieve toegang tot het evenement 
door goed te scoren via assessments 
tijdens gastlessen in juni en juli op 

scholen in de deelnemende 
gemeenten. Tijdens re_ B00TCMP 
kregen zij interactieve presentaties 
over ethisch hacken, cybersecurity 
en de gaming industrie. Zo gaven de 
organisaties Northwave en Korper 
ICT inzicht in de wereld van cyber-
veiligheid, de uitdagingen voor hun 
bedrijven en de carrièrekansen voor 
de deelnemers. Het cybercrimeteam 
van politie Noord-Holland vertelde 
over politie-onderzoeken op het 

gebied van cybercrime, wat wettelijk 
online wel en niet mag en over 
mogelijkheden om te werken bij de 
politie. Daarnaast konden jongeren 
gamen met de politie.

Gerben Brug, van het cybercrime-
team Noord-Holland kijkt tevreden 
terug op het evenement: ,,Ook dit 
jaar hebben we weer een veelzijdig 
programma neergezet. We hebben 
in ieder geval kunnen overbrengen 
welke kant jongeren kunnen kiezen 
als het gaat om cybercrime.’’

re_BOOTCMP eindigde zaterdag met 
een ‘hackwedstrijd’. Winnaar Chris-
topher: ,,Het was een leuke en inte-
ressante middag en ik heb veel 
bijgeleerd. Vooral de workshop met 
Northwave heeft mij geboeid. De 
challenge was leuk en prikkelend 
met veel variatie in de 
moeilijkheidsgraad.” 

Zach was één van de jongeren die 
aanwezig was: ,,Het meest verras-
send vond ik dat het gezellig was 
om te gamen met de politie en om 
te leren van de bedrijven tijdens de 
workshops. Ik wil zelf iets in de ICT 
doen in het onderhouden van data-
bases. Gelukkig ben ik nog nooit 
benaderd om het verkeerde pad te 
bewandelen.” 

Over NHSV
NH Samen Veilig (NHSV) is een regi-
onaal samenwerkingsverband 
tussen 32 gemeenten, politie en het 
Openbaar Ministerie binnen de 
politie-eenheid Noord-Holland. De 
partners werken integraal samen 
om inwoners digitaal weerbaarder 
te maken tegen cybercrime en gedi-
gitaliseerde criminaliteit. NHSV 
werkt aan complexe veiligheids-
stukken die gemeentegrens-over-
schrijdend zijn en waar cybercrime 
onderdeel van is.

Website: www.nh-sv.nl.

Regio - Op zaterdag 9 juli kwamen bijna 40 jongeren met sterk ontwikkelde IT- vaardigheden bijeen tijdens re_B00TCMP. Op uitnodiging van Noord-
Holland Samen Veilig (NHSV), de politie en de deelnemende gemeenten Alkmaar, Beverwijk, Haarlemmermeer, Den Helder, Heemstede, Purmerend 
en Velsen kregen zij inzicht in de kansen en risico’s die hun IT-talenten met zich meebrengen. Dit evenement werd voor de tweede keer georganiseerd 
in het H2O esports- en gamingcentrum in Purmerend.

Jonge IT-talenten bijeen om meer te weten 
te komen over kansen en risico’s cybercriminaliteit

Challenge winnaar Christopher en het re_BOOTtCMP team) Foto: Pressrecord

Een nieuw terrein betekent natuurlijk 
ook nieuwe mogelijkheden. De totaal 
andere omgeving biedt ruimte voor 
een letterlijk groeiend festival: wat 

Young Art in samenwerking met 
Landgoed Rorik zal omtoveren tot 
een prachtige, nieuwe plek voor 
Beverwijk. Er valt genoeg te beleven, 

te drinken en eten, en op het gehele 
terrein is van alles te zien. Met een 
line-up die uiteenloopt van grotere 
namen als Nona en Hang Youth naar 
regionale helden als Star�sh en 
Fleebag is er voor iedereen wat wils. 
Met YAF <Playground> is er ook voor 
de makers van morgen weer 
voldoende speelruimte, en aan inter-
actieve kunst is met initiatieven als 

#Kunsdt en Senseorgan geen gebrek. 
Lokale DJ collectieven als Rocktailt-
winz en Blubberbeats houden het 
vuurtje op de dansvloer brandend, 
en het feest houdt op beide dagen 
aan tot middernacht. 

Young Art Festival is per �ets het 
beste bereikbaar, en de NS heeft 
speciaal voor deze gelegenheid zelfs 

extra �etsen beschikbaar gesteld: 
vanaf Station Beverwijk is het slechts 
tien minuten �etsen. Voor degenen 
die toch met de auto willen komen is 
er bij de Waterlinie ruimte voor een 
Kiss & Ride en parkeergelegenheid 
tegen een vergoeding van €7,50. 

Meer informatie is te vinden via 
youngartfestival.nl.

Regio - Op vrijdag 15 en zaterdag 16 juli is Young Art Festival terug van 
weggeweest, en hoe! Komend weekend kun je op Landgoed Rorik aan de 
Noorderweg in Beverwijk genieten van twee dagen vol muziek, dans, 
theater, beeldende kunst en natuurlijk het belangrijkste: lokaal talent 
van eigen Beverwijkse – en IJmondiale – bodem.

Young Art Festival is terug op 15 en 16 juli



3114 juli 2022 • inderegio.nl NIEUWS

Door Henk de Reus

Florian vertelt hoe het vogelmuseum 
tot stand kwam. ,,Al een hele poos 
verzamelde ik van alles wat ik in de 
natuur vond, van veren tot een 
wespennest. Het assortiment was erg 
breed. Toch ging mijn aandacht het 
meest uit naar vogels en verzamelde 
ik alles wat hiermee te maken heeft. Ik 
gaf het een plekje op m’n kamer. Een 
jaar terug werd deze te vol en kwam 
ik op het idee om alles in een 
museum buiten te zetten. Ik hield 
hierdoor ruimte op m’n kamer over en 
kon meteen m’n verzameling aan de 
buitenwacht laten zien.’’ Hij neemt de 
verslaggever mee naar z’n vogelmu-
seum. Als deze vertelt dat hij voor de 

krant ooit een artikel over de gier-
zwaluw schreef is Florians reactie 
direct: ,,Welke? De gierzwaluw kent 
immers meerdere soorten.’’ Vervol-
gens noemt de wijsneus meteen zes 
verschillende soorten op. Oeps, wil je 
wat betrokkenheid en interesse voor 
het onderwerp tonen, dan krijg je 
meteen ongevraagd les. Plots wijst hij 
in de lucht. ,,Kijk daar gaat een 
puttertje.’’

Uilenbraakballen
Alle vondsten zijn in drie open kasten 
ondergebracht: verschillende soorten 
vogeleieren, -nesten, -veren, -sche-
dels, -poten, -vleugels en uilenbraak-
ballen. Alles is keurig geordend en 
voorzien van een uitleg of aandui-

ding. Wil je toch nog wat meer weten, 
dan is Florian niet te beroerd om het 
verhaal erbij te vertellen. Hij heeft zelf 
geen vogels maar vindt vogels wel 
heel leuk.

Slimme vogel
Dat Florian een slimme vogel is 
bevestigen zijn ouders. ,,Hij kent 
nagenoeg alle vogels van naam en 
weet zelfs de Latijnse namen. Ook kan 
hij de roep van elke vogel nadoen.’’ 
Florian gaat wel eens het duingebied 
in om vogels te fotograferen en komt 
dan ook regelmatig ervaren vogel-
spotters tegen. Bij sommigen valt de 
mond wel eens open als Florian zegt 
om welke vogel het gaat, hoe het 
beestje geclassi�ceerd moet worden 
en als hij zijn roep nadoet. Bij een 
recent bezoek aan het Teylersmuseum 
in Haarlem maakte hij het museum 
attent op een fout in de collectie. 
Aanvankelijk wisten ze niet wat ze 
met dit bijdehandje aan moesten en 
keken ze hem wat meewarig aan. 
Maar bij nader onderzoek bleek 
Florian het gelijk aan zijn zijde te 
hebben. Op de jeugdfotoclub in 
Haarlem hebben ze een slim medelid 
aan hem.

Foto’s
Florian heeft alle vogels die hij voor 
zijn lens tegenkwam op de gevoelige 
plaat vastgelegd. De hele verzameling 
heeft hij netjes geordend en met een 
beetje hulp van zijn ouders in foto-
zoekkaarten verwerkt. Deze zijn 
verdraaid handig wanneer je een 
vogel spot maar niet weet hoe het 
beestje heet. Je herkent de vogel 
meteen op de foto-zoekkaart. Ze zijn 
voor twee euro bij hem te koop. Dit is 
om de kosten terug te verdienen.

Plannen
Florian heeft nog geen duidelijke 
toekomstplannen. Voorlopig houdt 
hij het bij zijn hobby en wil hij z’n 
school afmaken. Wat hij wel zeker 
weet is dat hij later ornitholoog wil 
worden. Dit zal niemand verwon-

deren. Het vogelmuseum staat aan de 
Piet Heinlaan nummer 1 en is dage-
lijks gratis te bezichtigen. Mocht u van 
opgezette vogels af willen, of heeft u 
andere vogeldingen over, breng ze 
dan even langs bij Florian. Hij kan dit 
goed gebruiken voor zijn museum.

Regio - Florian uit Castricum is nog maar tien jaar, maar weet alles over wat 
er in Nederland en Europa rondvliegt. Hij kent vogels niet alleen van naam, 
maar kan ook hun roep nadoen. Florian weet zelfs ervaren vogelaars iets 
bij te leren. Enige tijd geleden opende hij de derde kast van z’n 
vogelmuseum.

Slimme vogel Florian (10) trots op eigen museum
Florian is wat trots op z’n museum en kan bezoekers alles over vogels vertellen. Foto: Henk de Reus

Alle vogelvondsten zijn netjes in de kasten gesorteerd en gelabeld. 
Foto: Henk de Reus

Voor de niet-vogelkenner biedt Florian vogel zoekkaarten aan om ze te leren 
herkennen. De foto’s maakte hij zelf. Foto: aangeleverd






