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IJmuiden - Vrijwilligers van de IJmuider Reddingsbrigade zijn vorige week in touw geweest om te assisteren bij het evacueren van inwoners in het zuiden van 
Nederland en in België. Door de hevige overstromingen moesten veel mensen hun huizen verlaten. In dergelijke situaties kan de Nationale Reddingsvloot 
worden ingeschakeld, een vloot van 88 vaartuigen, gestationeerd door het hele land heen. Reddingsbrigade Nederland participeert hierin en levert zowel mate-
rialen als bemensing. Elders in deze krant een interview met enkele direct betrokkenen.

IJmuider Reddingsbrigade betrokken 
bij reddingsactie na overstromingen

Owen Schellevis en Christopher Broek lopen door het getro�en gebied in België. Foto’s: aangeleverd

Verzamelpunt om gezamenlijk in kolonne te vertrekken naar het rampgebied. 
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Wat is uw ervaring met 
cybercriminaliteit?

Iedereen kent wel iemand in zijn omgeving 
die getro en is door cybercriminaliteit. Denk 
daarbij aan oplichting via verkoopwebsites, 
WhatsApp of via datingsites, maar ook aan 
phishing, hacking en ransomware per sms 
of e-mail.  Dit kan helaas iedereen overko-
men. Door het delen van ervaringsverhalen 
wil Noord Holland Samen Veilig (NHSV), 
Slachto erhulp Nederland en gemeente Vel-
sen inwoners voor de gevolgen van cybercri-
minaliteit waarschuwen. U kunt daarbij hel-
pen. 

NHSV - een samenwerkingsverband tussen 
politie, Openbaar Ministerie en 34 gemeen-
ten (waaronder gemeente Velsen) – zoekt 
via de website www.hetslachto erspreekt.nl 
slachto ers van cybercriminaliteit die (ano-
niem) hun verhaal willen vertellen. Door 
ervaringsverhalen te delen vergroten we het 
bewustzijn rond de gevaren van cybercrimi-
naliteit. 

Meld uw verhaal
Bent u benadeeld door een vorm van cyber-
crime en wilt u (anoniem) uw verhaal met 
anderen delen en uw omgeving attenderen 
op de risico’s en gevolgen? 
Kijk dan op www.velsen.nl/wat-is-uw-er-
varing-met-cybercriminaliteit voor meer 
informatie. U kunt uw ervaring mailen naar 
info@nh-sv.nl. 

Delen van Limburg staan onder water als 
gevolg van enorme regenval. En dat leidt 
tot schade, overlast en ontreddering. Dat 
er in korte tijd zoveel regenwater viel, 
op sommige plaatsen 200 millimeter in 
twee dagen, is heel uitzonderlijk. Maar 
stel dat die hoeveelheid regen in Velsen 
was gevallen. Wat voor overlast zouden 
wij dan hebben? En hoe zouden we ons 
kunnen wapenen tegen zulke hoeveel-
heden regen? 

Gemeente Velsen heeft onderzocht op wel-
ke locaties overlast verwacht kan worden 
bij zowel heftige hoosbuien (waarbij er in 
een uur meer regen valt dan normaal in een 
maand), maar ook voor zeer langdurige re-
genval. De resultaten van dat onderzoek 
staan in de Klimaatatlas Velsen: https://
velsen.klimaatatlas.net/. Zie op de a� eeld-
ing de situatie aan het einde van een piekbui 
waarbij meer dan 70 millimeter valt in één 

uur. Deze bui kan ongeveer eens in de 100 
jaar voorkomen. In de klimaatatlas is ook te 
vinden welke gebouwen kwetsbaar zijn voor 
overstroming, welke wegen onbereikbaar 
worden en via welke route het water weg-
stroomt naar lagergelegen gebieden in de 
wijk. Ook droogte en hitte zijn te vinden in de 
Klimaatatlas. 

Lees meer over wat wij als gemeente Velsen 
doen om ons tegen water te beschermen, en 
wat u zelf kunt doen op: 
www.velsen.nl/wat-gebeurt-er-in-velsen-
als-er-heel-veel-neerslag-valt? 

Velsen is op weg naar een duurzame, klimaat-
neutrale gemeente. Een onderdeel daarvan is 
dat we aan de slag gaan met klimaatadapta-
tie. Dit doen we samen met inwoners, organi-
saties, instellingen en bedrijven. Samen gaan 
we voor een Duurzaam Velsen

Wat gebeurt er in Velsen 
als er heel veel regen valt?

 Gratis naar de 
speeltuin voor 
minimagezinnen
Spelen is leuk en bewegen is gezond. 
Ook voor kinderen die opgroeien in 
een gezin dat iets minder te beste-
den heeft moet dit mogelijk zijn. 
Heeft u kinderen tot 10 jaar en heeft 
u een laag inkomen? Uw kind komt 
dan in aanmerking voor een gratis 
seizoenkaart bij een van de volgen-
de speeltuinen:

Stichting ‘De Veilige Haven’, Heeren-
duinweg 6a, in IJmuiden 
Speeltuin Santpoort, Valckenhoefl aan 
2, Santpoort-Noord 
Speeltuin Zeewijk Natuurlijk, Denne-
koplaan 96, 1974 VC IJmuiden

Wilt u een aanvraag doen? Meer in-
formatie over deze regeling vindt u op 
www.velsen.nl/producten/gratis-naar-
de-speeltuin-voor-minimagezinnen 

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

Mededelingen

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

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

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

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

Jouw burgemeester, 
Frank Dales

 

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

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

Het plantseizoen is aangebroken

Velsen wordt groener

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

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

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

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

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

    Kopje nieuws van de raad
  De gemTi cusam alit faces exeremporro 

volupti consequodis abore que natureped 
quis doluptioo venecusdae ilite ads rero 
occumqui in corro volor mo venecusdae 
ilite adist dolorpo rerature, tem sum aut 
aut miliquam cus, eossi doluptatur sum 
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    Kopje nieuws van de raad
  De gemTi cusam alit faces exeremporro 

volupti consequodis abore que natureped 
quis doluptios rero occumqui in corro vo-
lor mo venecusdae ilite adist dolorpo rera-
ture, tem sum aut aut miliquam cus, eossi 
doluptatur sum arum ut as magniet minc-
te omni dellenis provide nihilitia conse-
cerovit quis eicte plaborr. Ario verovid 
ea natius inctis es qui odi o�cipsant est, 
ut fugia illupta turibus doluptatio com-
moluptas nost aut poreribea voluptatium 
imperum dolore perrum ut ea iunt lis qu-
undelibus et esequiant abo. At faccabo.In-
imillacit modistentis ipsus sinis et, sime 
experro te videbis dolorem delestotam si-
num assente niae si dita cum laboriaest a 
plitinum doloraesto ipsament facepedion 
cor aut laccab im et o�catur sit optatem 
et vendi dolorunt quame nonsequiam esto 
molut mo excepta temquia vollaut et que 
nossin cum sitia volestrum

ZETELVERDELING
Er zijn 33 raadsleden in Velsen. 
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sequo est eos molupti orepel intem 
eum ipit aut ex eossum volupta none 
nist, sim sita debis et autempe llatem 
fugitaecae velis aut issinctem el is 
molorerum aut ad mo errunte perupta 
quatiam rescilit qui adi ullabori dite-
molut que parchitis ma qui optatiunte 
experum fugitati culpa dit fuga. Nam 
remporia cus.

Vraag zelf uw uittreksels 
en aktes aan

Heeft u een uittreksel met daarop uw 
persoonsgegevens nodig? Of een akte 
van de burgerlijke stand? Dat kunt 
u heel gemakkelijk via onze website 
regelen.

Er zijn bureaus die aanbieden dit voor u 
te regelen. Dit raden wij af. Uw aanvraag 
wordt niet sneller afgehandeld en het kost 
u meer geld. En dat is natuurlijk zonde. Een 
uittreksel of een akte versturen wij binnen 
6 werkdagen per post. U hoeft er niet voor 
naar het gemeentehuis. Meer informatie 
vindt u op www.velsen.nl/inwoner/identi-
fi catie-
rijbewijs-en-uittreksel.  

Afspraak maken 
Ook voor het maken van afspraken geldt 
dat u dit altijd het beste zelf kunt doen, via 
www.velsen.nl/producten/brp-uittreksel-
voorheen-gba. Heeft u geen internet? Of 
weet u niet hoe u dat moet doen? Dan kunt 
u altijd bellen, via (0255)567200.

IJmuiden is met het strand, de duinen 
en de haven een veelzijdige en aantrek-
kelijke plek om stedelijk te wonen en te 
ondernemen. Zeewijk en Oud-IJmuiden 
zijn door de vernieuwing van afgelopen 
jaren daar mooie voorbeelden van. In het 
gebied tussen het Pontplein en het Stad-
spark is alleen nog veel meer mogelijk 
voor bijvoorbeeld starters, gezinnen, ou-
deren en ondernemers. De urgentie om dit 
deel van IJmuiden klaar te stomen voor 
de toekomst wordt steeds groter. Met de 
vernieuwingsplannen van Woningbedrijf 
Velsen doet zich nu een unieke kans voor 
om IJmuiden een ander gezicht te geven. 
Daarom heeft de gemeente Velsen over 
het gebied nagedacht en de mogelijkheden 

uiteengezet in de gebiedsvisie Pont tot 
Park. Een exacte invulling is dit niet. Het is 
een denkrichting, de start van het gesprek. 
U kunt meedenken over de kwaliteitsslag 

die we in dit gebied kunnen maken door 
voor 4 september de enquête in te vullen 
via velsen.nl/pont-tot-park.  

Geef uw mening over de gebiedsvisie Pont tot Park

Ploggers Daan en Steef ‘ploggen’ in 
11 dagen langs de hele Nederlandse 
kust. Ploggen betekent dat je wandelt 
en tegelijkertijd zwerfvuil opruimt. 
Loopt u 27 juli mee op het strand van 
IJmuiden?

De wandeling is van IJmuiden naar Zand-
voort en in totaal ongeveer 8 km lang. U kan 
een deel meelopen of het hele traject. Ver-
zamelen is vanaf 10:00 uur bij Makai Beach 
(IJmuiden). Om 11:00 uur is de aftrap, en 
precies om 11.11 uur start de wandeling. 

Meld u snel aan via www.plogsack.com/
events!

Doe mee aan de beach clean up!



Aanvragen omgevingsvergunning

IJmuiden
• Linnaeusstraat 143, plaatsen dak-

opbouw (13/07/2021) 86046-2021
• Kennemerlaan 93, veranderen entree 

(13/07/2021) 86274-2021
• IJmuiderstraatweg 45, veranderen 

2e verdieping, realiseren dakterras 
(14/07/2021) 86851-2021

• Briniostraat 12, brandveilig gebruik 
(16/07/2021) 88058-2021

Velsen-Noord
• Wijkerstraatweg 251, legaliseren 

woningsplitsing in 3 appartementen 
(14/07/2021) 86947-2021

• Dijckmansstraat 4, plaatsen tuinhuis 
(14/07/2021) 86961-2021

Santpoort-Zuid
• Brederoodseweg 69, kappen 2 bomen 

(12/07/2021) 85635-2021

Santpoort-Noord
• Kerkerinklaan 4, vervangen erker en 

voordeurkozijn (11/07/2021) 84925-
2021

• Hoofdstraat 38, veranderen kap, plaat-
sen dakkapellen (voor- en achterzijde) 
(13/07/2021) 85944-2021

• Irissenstraat 3, vergroten 1e en 2e 
verdieping (14/07/2021) 86913-2021

• Biallosterskilaan 55, bouwen garage / 
berging met overkapping (14/07/2021) 
86939-2021

• Burgemeester Enschedelaan 66, 
kappen boom (15/07/2021) 87361-2021 
(Noodkap)

• Hoofdstraat 236, kappen 2 bomen 
(15/07/2021)

Velserbroek
• Ans Rosendahlstraat 28, plaatsen deur-

kozijn (voorzijde) (12/07/2021) 
85151-2021

• Zon bastion 5, inpandige verbouwing 
zorgcomplex met sloopwerkzaam-
heden (12/07/2021) 85384-2021

• Lepelaar 14, plaatsen dakkapel (voor- 
en achterzijde) (13/07/2021) 
86320-2021

• Aletta Jacobsstraat 19, plaatsen 
dakkapellen (voor en achterzijde) 
(15/07/2021) 87569-2021

Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
• Zeeweg 113 en 115, bouwen kelder 

onder hotel (15/07/2021) 22237-2021
• Trawlerkade naast 8, uitbreiden vries-

huis, expeditieruimte en kantoorruim-
ten (15/07/2021) 55947-2021

• Kennemerlaan 224, wijzigen gebruik 
van winkel naar 2 appartementen 
(15/07/2021) 39067-2021

• De Rijpstraat 15B - 15D, vergroten van 
3 bedrijfunits en vervangen kozijnen 
(15/07/2021) 48609-2021

Ingetrokken aanvragen 
omgevingsvergunning
IJmuiden
• 4e Havenstraat 20, bouwen 1e verdie-

ping (13/07/2021) 28620-2021
• Vlissingenstraat 43, plaatsen 2 opslag-

containers (15/07/2021) 12008-2021
Velsen-Noord
• Kraandrijverstraat 43, op-/overslaan 

grond, zeven grond,  breken puin of 
asfalt, plaatsen vlaggenmasten en 
terreinafscheiding (15/07/2021) 
16942-2018

Santpoort-Noord
• Corantijnstraat 8, bouwen veranda 

(15/07/2021) 53445-2021

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
IJmuiden
• Huygensstraat 67RD, legaliseren kamer-

gewijze bewoning (4 kamers, 4 perso-

nen) (13/07/2021) 59696-2021
• Doorneberglaan 234, plaatsen airco 

unit op het dak van een appartemen-
tenblok (13/07/2021) 71094-2021

• Snelliusstraat 21 RD, legalise-
ren splitsen woning in 2 woningen 
(15/07/2021) 22312-2021

• Pegasusstraat 40, wijzigen voorgevel 
(15/07/2021) 68617-2021

• Kortenaerstraat 59, plaatsen dakop-
bouw (15/07/2021) 80225-2021

• Kompasstraat 63, plaatsen dakopbouw 
(15/07/2021) 43988-2021

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

wijzigen gebruik horecagelegenheid 
naar 6 gestapelde woningen en vergro-
ten woningen (15/07/202149681-2021)

Santpoort-Zuid
• Van Dalenlaan 136, plaatsen dakkapel 

(voorzijde) (13/07/2021) 61256-2021
Santpoort-Noord
• Corantijnstraat 25, plaatsen overkap-

ping (zijtuin) (13/07/2021) 31517-2021
• Molenveltlaan 34, bouwen aanbouwen, 

veranderen kap, plaatsen dakkapellen 
(voor- en achterzijde) (13/07/2021) 
54214-2021

• Valckenhoefl aan 63, realiseren balkon 
(achterzijde) (13/07/2021) 69608-2021

Velserbroek
• De Zeiler 138, plaatsen dakopbouw 

(13/07/2021) 61305-2021
• De Weid 32, plaatsen dakkapel (voor-

zijde) (15/07/2021) 57885-2021

Geweigerde omgevingsvergunning
IJmuiden
• Kompasstraat 63, splitsen naar 2 

woningen (15/07/2021) 43988-2021

Santpoort-Zuid
• Anna van Burenlaan 8, legaliseren

overkapping en bijgebouw 
(13/07/2021) 43626-2021

Verleende standplaatsvergunnin-
gen APV artikel 5:15 
IJmuiden
• ‘’Bevolkingsonderzoek borstkanker’’, 

op maandag t/m zaterdag, van 19 april 
t/m 30 september 2021. Locatie: Ken-
nemerplein  (15/07/2021) 81073-2021

Velserbroek
• ‘Verkoop pizza’s’ , maandag t/m vrijdag, 

van 28 juli 2021 t/m 28 juli 2022, 
Locatie: parkeerterrein  Aurora Bastion 
(13/07/2021) 67078-2021

Verleende evenementenvergunnin-
gen APV artikel 2:10
IJmuiden
• ‘Strand6Daagse’: doorkomst Gemeen-

te Velsen 28 juli 2021 vanaf 11.00 uur 
tot 29 juli 2021 tot 11:00 uur, inclusief 
overnachting sportcomplex Planeten-
weg 271 (voetbalvereniging SVIJ) te 
IJmuiden (16/07/2021) 58997-2021

Velsen-Zuid
• Oefenwedstrijden Telstar, op 13 juli 

2021 van 13:00 tot 17:00 uur, op 20 juli 
2021 van 15:00 tot 19:00 uur, locatie: 
BUKO stadion, Minister van Houten-
laan 123  (13/07/2021) 80535-2021

Overige bekendmakingen
• Kapmelding van een Prunus aan de 

Valckenhoefl aan in Santpoort-Noord. 

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

Bekendmakingen

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

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

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

Corona nieuws

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

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

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

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie en voorwaarden: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Horeca

Coronamaatregelen tijdens de zomer 
 

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

9 juli 2021

Klachten?  
 
Blijf thuis en laat je 
direct testen.

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

 .

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

Wassen

Basisregels

Toegankelijke versie: 
rijksoverheid.nl 

Evenementen en cultuur

Vaste zitplaats verplicht. 

 
Maximaal 24 uur per evenement. 

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

Algemeen Extra maatregelen per 10 juli:

Mondkapjesplicht

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

 
1,5 meter afstand verplicht.

Horeca open tot 0.00 uur. 

 
Vaste zitplaats verplicht. 

 
Geen entertainment. 

 
Nachtclubs en discotheken dicht.

Winkelen en boodschappen

Reguliere openingstijden.

Recreatie

Reguliere openingstijden.

Sport

1,5 meter afstand niet verplicht 
tijdens het sporten. 

 
Met coronatoegangsbewijzen  
meer publiek toegestaan.

Werk

Werk maximaal de hel� van de 
werktijd op kantoor.

Reizen en vakanties

Bekijk actuele reisadviezen op 
wijsopreis.nl.

In het openbaar vervoer en 
personenvervoer. 

 
Op stations en vliegvelden. 

 

In het voortgezet onderwijs.

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

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

oud.

 .

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle
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Door Ingeborg Baumann

Het is protocollair vastgelegd dat de 
burgemeester alleen mag aantreden 
bij 65-jarige huwelijken. Maar toen 
Steef Hammerstein, oud commercieel 
directeur van Telstar, Frank Dales 
appte dat hij een klusje voor hem had 
vond burgemeester Dales dat in prin-
cipe een leuk idee. Hij geniet alleen 
van een welverdiende vakantie. 
Hammerstein nam zijn taak met verve 
en een niet van echt te onder-
scheiden ambtsketting over. 

Ruimte
De lokale pers was uiteraard ruim-
schoots aanwezig, Dicky is een feno-
meen. Er werd in allerlei vormen 
gevraagd of Telstar geen bedreiging 
was voor hun huwelijk. Of Jaap zich 
nooit eens achtergesteld voelde. Of 
Dicky niet altijd te veel hooi op haar 
vork neemt en nooit thuis is. Maar 
Dicky zegt: ,,Mijn man was en is 
belangrijker, voor 100 procent.’’ Jaap 
protesteert nog even voor de vorm: 
,,Nee hoor, eerst komt Telstar.’’ En dan 
zegt Dicky dát waar het waarschijnlijk 
in een goed huwelijk om draait: ,,Jaap 
gaat voor. Altijd.  Want hij gaf me de 
ruimte. Voor Telstar, voor de operet-

tevereniging, voor Slachto�erhulp, 
voor de �etsclub en voor het CDA.’’ 
Jaap: ,,Ik heb Telstar nooit gezien als 
rivaal.’’

Hammerstein
Steef Hammerstein speecht mooie 
woorden en haalt herinneringen op. 
,,Zestig jaar is niet niets. Het is een 
mooi huwelijk dat twee dochters 
opleverde, Annemarie en Karin.’’ Er 
zijn ook vier kleinkinderen, inmiddels 
vier achterkleinkinderen en er is een 
vijfde op komst. 
Hammerstein geeft een voorbeeld 
van de strijdvaardigheid van Dicky: 
,,Er waren in het begin van jullie 
huwelijk nogal wat obstakels. Zo 
hadden jullie geen woonruimte. Je 
ging naar het woningbedrijf en zei: ‘Ik 
ga pas weg als ik een huis heb’.’’ Dat 
lukte en het echtpaar heeft 48 jaar op 
de IJmuiderstraatweg gewoond. Het 
schijnt dat daar heel wat verbouwd is 
want het was nooit goed volgens 
Dicky. Jaap zit er laconiek bij met een 
sigaartje en houdt wijselijk zijn mond 
maar zelfs een buitenstaander ziet dat 
hij best trots is op zijn vrouw.

Heilig 
,,Eén ding was Jaap heilig en voor de 

rest kon Dicky haar gang gaan’’, zegt 
Hammerstein. ,,Om klokslag 13.00 uur 
moest er warm worden gegeten en ’s 
avonds stonden er twee boterham-
metje klaar want dan was Dicky weer 

gevlogen. Naar Telstar meestal en 
geloof me: Je haalt wat op je nek als je 
haar binnenhaalt als vrijwilliger. 
Iedereen werd wel eens op het matje 

geroepen bij haar.’’ De eerdere huwe-
lijksjubilea van het Sintenie koppel 
werden afwisselend volop of niét 
gevierd. ,,Er was vaak van alles aan de 
hand.’’ Gelukkig dat dit feest, zij het in 
aangepaste vorm, wel gevierd kon 
worden. 

Seizoenskaart
Er worden cadeaus gegeven. Dicky 
krijgt uit handen van Hammerstein 
een voetbalshirt met alle namen van 
de spelers van Telstar. Maatje medium 
dus dat is nog even een worsteling 
om aan te trekken. Maar Dicky kun je 
niet blijer maken. Jaap krijgt een 
seizoenkaart cadeau voor de oost-
tribune. ,,Dan kun je in alle rust kijken.’’ 
Dát gaat niet gebeuren volgens Jaap. 
,,Ik ga echt níét hoor. Ik kan er niet 
tegen en er gaat van alles mis als ik 
het wel doe. Ik krijg buikpijn en moet 
naar de wc en weet ik het.’’ Jaap is al 
die jaren nooit mee geweest. Gewoon 
niet! De eerste keer dat Dicky hem 
namelijk meenam naar Telstar 
schreeuwde ze in haar opwinding: 
‘’Trek die broek van zijn kont!’’, in een 
kennelijk spannende situatie. Jaap 
zweerde toen dat het de eerste en de 
laatste keer zou zijn dat hij meeging. 
Hij heeft zijn woord gehouden en 
daar helpt geen seizoenkaart op wat 
voor tribune dan ook aan. 

Vreemdgaan
Er wordt aan Dicky gevraagd of Jaap 
het nooit erg vond dat ze ‘vreemd 
ging’ met Telstar. Ze antwoordt op 
haar eigen resolute manier: ,,Wat een 
vreselijk akelig woord. En nee, het 

houdt ons huwelijk levendig.’’ En Jaap 
zegt: ,,Ik vond het prima en heerlijk 
voor haar. Een mens moet wat te 
doen hebben. Ik ook hoor, ik heb zat 
te doen.’’ Dicky: ,,Als het andersom 
was geweest was het ook goed 
geweest. Maar ik ben wel heel dank-
baar dat hij er altijd was voor de 
kinderen. Dat ik alles kon doen en doe 
komt ook door Jaap.’’ 

Telstar
Donderdag gaat Dicky met de 
seizoenkaarten aan de gang, zegt ze. 
,,Dan moeten ze tegen Emmen, dat 
wordt een hele kluif. Mijn familie komt 
uit Emmen. Ik heb zo veel bewonde-
ring voor de organisatie, voor Pieter 
de Waard, Natasha, de technische staf 
en iedereen. We doen allemaal onze 
stinkende best. Maar het is een zalige 
club, het gaat vanzelf. Alles loopt 
omdat we zo’n eenheid zijn.’’ 
Er worden foto’s gemaakt. Jaap 
vraagt: ,,Moeten we kussen?’’ Dicky: 
,,Dat doen we graag. We kussen veel.’’ 

Velsen – Dinsdag vierden Dicky Sintenie en haar man Jaap hun 60- jarig huwelijk. Tante Dicky, zo wordt ze 
genoemd door iedereen die, op welke manier dan ook, betrokken is bij Telstar. Ze werd landelijk bekend door 
een �lmpje waarin ze haar tomeloze enthousiasme op niet mis te verstane wijze uit. Menig man, Dicky is 83 dus 
we mogen nog in hokjes denken, zit relaxter op de tribune of voor de buis tijdens een wedstrijd. En Telstar is 
niet het enige waar haar energie aan wordt gegeven. Dicky was en is overal met hart en ziel  betrokken, wat ze 
ook aanpakt. En dat is heel wat geweest in haar leven. En toch: ,,Mijn man is belangrijker, echt hoor. 100 
procent!’’

‘Hij heeft me de ruimte gegeven voor Telstar’

 Een lieve kus van Dicky en Jaap. Ze kussen graag. Foto: Ingeborg Baumann

Steef Hammerstein speechte leuk, ze kennen elkaar al een paar jaar.

60 jaar lief, leed en elkaar wat gunnen. Misschien wel het recept voor een �jn 
huwelijk. Foto: aangeleverd
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TYPISCH IJMUIDEN

Werk aan de kop van de zuidpier
Wekelijks staat Erik Baalbergen aan de hand van 
een foto stil bij een IJmuidens onderwerp naar 
aanleiding van de actualiteit, een bijzondere 
gebeurtenis, een evenement of gewoon een van de 
mooie taferelen die IJmuiden biedt. In deze a�eve-
ring aandacht voor de kop van de zuidpier die weer 
onder handen gaat.

Door Erik Baalbergen

Een wandeling op een van de pieren staat garant voor 
genieten van zeelucht, mooie vergezichten, langsva-
rende schepen en allerlei vogels. Soms zie je zelfs een 
zeehond of een bruinvis. En heel soms heb je met je 
camera mazzel – of zoek je het gewoon op. Zo heb ik 
een paar weken geleden met het zoeken van een juiste 
maar veilige en droge plek en met een beetje geduld 
de bijgaande foto gemaakt op de kop van de Zuidpier. 
De visser zelf staat overigens ook op een veilige plek, 
maar vanuit mijn positie lijkt het net of hij een douche-
beurtje krijgt door de opspattende golf. De zee was 
verder kalm, maar de golf was veroorzaakt door een 
niet eens zo snel langsvarend schip.

Tussen de visser en de zee bevindt zich een �auwe 
helling van asfalt, dat vorig jaar als onderdeel van een 
reparatie van de kop van de Zuidpier is aangebracht. 
Dit herstel duurde vanaf begin augustus tot aan de 
wintermaanden. In die tijd was de pier slechts af en toe 
in een weekend deels toegankelijk voor wandelaars. 

De asfalthelling is sinds dat herstel in korte tijd ziender-
ogen afgebrokkeld. Een typisch geval van ‘de zee 
neemt’. Vooral met laagwater is deze afbrokkeling goed 
te zien.

Vorige week kondigde Rijkswaterstaat met een nieuws-
bericht nieuwe herstelwerkzaamheden van het ‘zuide-
lijk havenhoofd IJmuiden’ aan, om de Zuidpier ‘weer in 
goede staat voor het komende stormseizoen’ te 
brengen. Op 19 juli, begin deze week startten de voor-
bereidende werkzaamheden. Vanaf 26 juli wordt de 
schade aan de kop van de Zuidpier hersteld.

Omdat de werkzaamheden gepaard gaan met zwaar 
bouwverkeer over de pier, wordt de Zuidpier van 19 juli 
tot 15 oktober afgesloten voor het publiek. Tot medio 
augustus wordt de pier in de weekenden geopend 
voor publiek. Daarna zal de weekendopening afhanke-
lijk zijn van de voortgang van de werkzaamheden. En 
deze voortgang is afhankelijk van het weer.

Voor de fervente pierloper en zeehengelaar is het de 
komende maanden dus even afzien. Gelukkig hebben 
we rond IJmuiden voldoende andere mogelijkheden 
om te wandelen, te hengelen en te genieten. Boven-
dien kan de echte pierverslaafde nog altijd vluchten 
naar onze “reservepier”, de Noordpier! Laten we hopen 
dat de pierreparateurs wijs geworden zijn van de vorige 
reparatie en dat we volgend jaar het hele jaar kunnen 
genieten van de Zuidpier. Mag deze leek tot slot nog 
een gratis kleine tip geven? Gebruik grote rotsblokken 
of betonblokken rond de kop. De rest van de pier heeft 
het dankzij zulke blokken ook al lang volgehouden!

De visser staat op een veilige plek, maar vanuit mijn positie lijkt het net of hij een douchebeurtje krijgt door de opspattende 
golf. Foto: Erik Baalbergen

Het Pieter Vermeulen Museum (PVM) 
is een veel bezochte publieksplek, 
waar de thema’s natuur, klimaat en 
duurzaamheid al decennialang 
worden gekoppeld aan educatie. Het 
is een samengaan van innovatie en 
kennis over klimaatverandering 
gecombineerd met natuurhistorie. 
Een plek waar geleerd kan worden 
over het leven op aarde met hands-
on educatie en waar we werken aan 
een circulaire toekomst.

Het bestuur en de directie van het 
museum hebben de ambitie uitge-
sproken om op zoek te gaan naar 
een nieuwe locatie voor het 
museum. Een nieuwe locatie waar de 
collectie van Pieter Vermeulen veel 
beter beheerd en museaal gepresen-
teerd kan worden. Door een groter 
oppervlak kan het nieuwe museum 
ook meer bezoekers ontvangen en 
activiteiten ontplooien. Daarnaast is 
de schaalsprong belangrijk voor de 
continuïteit en het duurzaam kunnen 
blijven voeren van een museum.

Het Pieter Vermeulen Museum gaat 
voor de ontwikkeling van het 
museum samenwerken met Perspekt 
Studios uit Haarlem. Perspekt brengt 
mens en materie graag met elkaar in 

contact. De ruimtelijke projecten 
motiveren bezoekers om verder te 
kijken. En bieden opdrachtgevers als 
musea, bezoekerscentra en bedrijfs-
leven een nieuwe beweging voor 
hun boodschap. Perspekt wil een 
verhaal tot leven brengen, tastbaar 
maken en betekenis geven. Perspekt 
gelooft in beleving, verrassende 
content en concretisering van hun 
projecten.

Bezoek de tentoonstelling 
‘Zo slim als een vos’ 
In de huidige tentoonstelling ‘Zo slim 
als een vos’ leren bezoekers waarom 
alles en iedereen meetelt in de 
natuur en waarom biodiversiteit 
belangrijk is. De vos zien we in 
verschillende leefgebieden en in elk 
jaargetijde. De vos beschikt namelijk 
over een groot aanpassingsver-
mogen en weet wanneer hij in een 
bepaald gebied moet zijn voor 
voedsel, voortplanting en veiligheid. 
De vos is ‘slim’ en in deze tentoonstel-
ling is hij dan ook de centrale �guur 
die de bezoekers meeneemt door de 
seizoenen. Het is op dit moment 
alleen mogelijk om een bezoek te 
brengen door een tijd te reserveren 
via de website www.pietervermeu-
lenmuseum.nl.

Pieter Vermeulen Museum 
slaat z’n vleugels uit
Velsen - Vorige week dinsdagavond vond de feestelijke ondertekening 
van de samenwerkingsovereenkomst tussen het Pieter Vermeulen 
Museum en Perspekt Studios uit Haarlem plaats. De twee partijen gaan 
samenwerken aan de ambities van het Pieter Vermeulen Museum: een 
nieuw museum op een nieuwe locatie.

Bram Diepstraten (Gemeenste Velsen) en Fred van Dam (voorzitter bestuur PVM) zijn 
getuige van de feestelijke ondertekening van het samenwerkingscontract door Paul 
Aris (directeur PVM) en Marielle Beek (Perspekt). Foto: aangeleverd

IJmuiden - Op zaterdag 24 juli is er 
weer een ko�erbakmarkt op Plein 
1945. Dus heeft u nog plannen om 
uw kelder of zolder op te ruimen, dan 
heeft u nu de kans om uw overtollige 
bruikbare spullen te verkopen. Auto 
kost 10 euro en een auto met 
aanhanger 15 euro. De markt is van 
8.00 tot 16.00 uur. 

Aanmelden hoeft niet, u kunt zo 
komen. Mocht u toch nog vragen 
hebben dan kunt u contact opnemen 
met de volgende telefoonnummers: 
0255-533233 of 06-10475023.

Als u het niet redt om te ruimen voor 
deze datum is er een nieuwe kans op 
14 augustus en 4 september.

Kofferbakmarkt op Plein 1945 Aanvankelijk kwam het plan van de 
architect neer op het volledig 
ontmantelen van de staalfabriek, 
maar daarin is inmiddels het nodige 
gewijzigd. Het staalbedrijf blijft in het 
nieuwe plan voor de helft bestaan. 
Het zuidelijke (en meest vervuilende) 
deel van de staalfabriek zou gesloopt 
moeten worden en plaats moeten 
maken voor woningbouw. Volgens 
Van Duijn hebben inmiddels meer 
dan 38 vooraanstaande bedrijven en 

wetenschappers een bijdrage gele-
verd aan het plan. Namen noemt hij 
niet, omdat veel van die partners nog 
een werkrelatie met Tata Steel 
zouden hebben. Intussen is in België 
de basis gelegd voor een joint-
venture met Isohemp om in 
IJmuiden middels een nieuwe fabriek 
massaal hennepbetonblokken te 
gaan produceren, die in de geplande 
woningen verwerkt gaan worden. 
Soortgelijke plannen bestaan er voor 

een fabrikant die houten draagcon-
structies voor gebouwen kan produ-
ceren. Intussen hangt veel af van hoe 
de Nederlandse overheid en het 
Indiase moederbedrijf zullen 
beslissen over Tata Steel. Van Duijn: 
,,Wanneer duidelijk wordt dat de 
Nederlandse overheid door strikte 
concurrentieregels niet bij machte is 
dit al drie jaar verlieslijdende bedrijf 
te hulp te schieten, zal het standpunt 
van de Indiase eigenaren in ons voor-
deel veranderen en staan wij klaar 
om vanaf dag één onze plannen uit 
te gaan voeren en daarmee de werk-
gelegenheid bij het staalbedrijf te 
garanderen, te vergroenen en uit te 
breiden.’’ 

Op www.havenstadijpoort.nl staat 
uitgebreide informatie over het plan.

Regio - Architect Pieter van Duijn uit Wijk aan Zee werkt nog altijd aan 
zijn project Havenstad IJpoort, een alternatieve invulling voor het terrein 
waar zich nu de staalfabriek bevindt. Het ambitieuze plan kreeg een 
nieuwe wending toen begin dit jaar een formeel bod op de staalfabriek 
werd uitgebracht. Hoewel dat bod aanzienlijk hoger lag dan de becij-
ferde waarde van de staalfabriek, is het door de directie van Tata Steel 
afgewezen. Van Duijn laat weten dat er inmiddels rechtstreeks contact is 
met het moederbedrijf in India.

Initiatiefnemers Havenstad IJpoort 
in overleg met moederbedrijf Tata
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COLUMN DE HEIDEBERG

Het levenseinde is voor velen een moeilijk te bespreken onderwerp. Er 
zijn veel misverstanden op dat gebied. Dat maakt het praten erover niet 
makkelijker. 

Hieronder presenteer ik u de meest voorkomende. 

“De kanker is uitgezaaid. Ze kunnen niets meer voor me doen”
In het ziekenhuis kan worden geconstateerd dat curatieve behande-
lingen, dus gericht op genezing, niet meer aan de orde zijn voor iemand 
met kanker. Bijvoorbeeld omdat de tumor te hard groeit of omdat er 
sprake is van uitzaaiingen. Patiënten krijgen te horen dat zij ‘uitbehan-
deld’ zijn. Echter: er wordt gedoeld op genézing. In het traject dat op die 
constatering volgt, een traject dat weken, maanden, jaren kan duren,  zijn 
nog volop behandelingen beschikbaar. Palliatieve behandelingen, gericht 
op verlichting van klachten. 

“Als je vecht en positief blijft, kun je kanker verslaan en ga je niet 
dood.”
Bij een groot deel van de Nederlanders bestaat het idee dat een positieve 
houding ten opzichte van je ziekte de overlevingskansen vergroot. Dat 
betreft met name de ziekte kanker. Natuurlijk is het zo dat stress het func-
tioneren van het afweersysteem beïnvloedt. Maar daarmee is niet gezegd 
dat ‘zorgen maken’ invloed heeft op de ontwikkeling van kankercellen. 
Hoe deze zich ontwikkelen, is een kwestie van geluk (goedaardig) of pech 
(kwaadaardig). Kanker oordeelt niet. Het doet maar wat, zonder aanziens 
des persoons, en zonder verschil te maken tussen mensen die ‘strijden’ of 
‘berusten’.

“Uiteindelijk moet je je aankomende dood accepteren, anders is het 
niet goed.”
In de theorie over verliesverwerking speelt bovenstaande visie van de 
Amerikaanse psychiater Elisabeth Kübler-Ross nog steeds een grote rol. 
Dit is inmiddels compleet achterhaald. Toch bestaat er bij de meerderheid 
van de Nederlanders (waaronder helaas ook zorgverleners) nog steeds 
het idee dat men bepaalde rouwfasen in een vaste volgorde moet door-
lopen: boosheid, onderhandelen, depressie en acceptatie.. De gangbare 
gedachte over rouw is dat een geleden verlies eerder om integratie of 
verzoening vraagt, dan om acceptatie. Een langdurend proces van ‘de pijn 
opzoeken’ en ‘de pijn vermijden’.

“Iedereen wil thuis sterven. Thuis is het beste.”
Uit diverse onderzoeken blijkt dat een overgrote meerderheid van de 
Nederlanders het liefst thuis wil sterven. Bij een groot deel van de 
mensen wordt deze wens geen realiteit; slechts 30 procent overlijdt thuis. 
Als het sterven in verpleeg- en verzorgingshuizen wordt meegerekend 
(veel bewoners zien dat als ‘thuis’), overlijdt 65 procent thuis. Hoewel dit 
als een gemis voor een belangrijk deel van de Nederlanders wordt gezien 
(35%), ligt de praktijk anders. Thuis sterven is lang niet voor iedereen 
ideaal. Soms is het huis te klein, soms voelt men zich thuis niet veilig, 
soms is het voor de toekomstige nabestaanden niet prettig de stervende 
in huis te hebben.

“Ik heb een euthanasieverklaring, dus ik heb recht op euthanasie.”
Het grootste misverstand inzake euthanasie leidt regelmatig tot grote 
con�icten tussen patiënten en naasten enerzijds, en artsen en hun 
beroepsorganisaties anderzijds. Er bestáát immers geen recht op eutha-
nasie. Een euthanasievraag is een verzoek aan de arts, niets meer en niets 
minder. Uiteraard heeft een actuele euthanasieverklaring wel waarde: het 
kan de wens ondersteunen in een gesprek tussen arts en patiënt over 
euthanasie. Ook is het van waarde in relatie tot de mogelijke strafvervol-
ging van de arts, na de uitvoering van een euthanasie.

“Als de arts eenmaal met mor�ne begint, dan ben je zo dood.”
Mor�ne wordt in de laatste levensfase regelmatig gebruikt ter bestrijding 
van pijn en benauwdheid, 
met name als andere 
middelen, bij pijn bijvoor-
beeld paracetamol en 
diclofenac, niet voldoende 
werken. Over mor�ne 
bestaan veel vooroor-
delen: het zou verslavend 
zijn, je hebt er telkens 
meer van nodig, het is de 
enige pijnbestrijder in de 
laatste levensfase en je 
gaat er eerder dood aan. 
Allemaal niet waar. Je gaat 
er hooguit eerder dood 
aan als de arts de dosis 
veel te snel ophoogt. Dat 
kan voor een ademde-
pressie zorgen, en daar 
kun je aan dood gaan.

Jan Bakker, voorzitter 
Hospice de Heideberg

Misverstanden

Santpoort-Zuid - Zaterdag 24 en 
zondag 25 juli is het ‘Ruïne 
Bewoond’-weekend in de Ruïne van 
Brederode met speciaal bezoek van 
Den Spiesdraegers uit 1625. Nadat 
Hendrik van Brederode, de Grote 
Geus, het vuur had aangewakkerd 
voor de Tachtigjarige Oorlog nam na 
zijn dood Willem van Oranje het 
stokje van hem over tot hij vermoord 
werd. Hoe zijn moordenaar gemar-
teld werd kun je lezen bij de Martel-
tentoonstelling. Hij gaf geen kik, 
omdat hij overtuigd was dat hij een 
goede daad had gepleegd. Den 
Spiesdraegers 1625 strijden door en 
roepen jong en oud op om zich aan 
te sluiten bij het leger van de Prins 
van Oranje. De Prins heeft u nodig! 
De geus Nanning Onbevreescht 
vertelt over zijn geuzendaden en laat 
zijn wapenuitrusting zien. Jonge 
menschen die zich aansluiten bij het 
geuzenleger ontvangen uiteraard 
soldij hiervoor. Aagje de Vertelster 
zorgt ervoor dat de Herinnering aan 
Hendrik de Grote Geus voort zal 
leven. Ook heeft zij deze Herinnering 

opgeschreven in het boek Ju�rouw 
Hendriks, De vloek van de Ruïne van 
Brederode, die zij desgewenst kan 
signeren. 

Naast deze levende geschiedenis is 
de alom geroemde Playmobilten-
toonstelling ‘Strijd om Holland’ met 

de 4.000 poppetjes te bezichtigen 
met de speurtocht voor jong en oud. 
Tickets kun je reserveren via de 
website ruinevanbrederode.nl. Met 
dank aan de gemeente Velsen, het 
Kickstart Cultuurfonds en het Anjer-
fonds voor het mede mogelijk 
maken.

Ruïne Bewoond 24/25 juli: 
Den Spiesdraegers komen!

In de Ruïne van Brederode komt de geschiedenis dit weekend weer tot laven. 
Foto: Dorine van Gils

IJmuiden - Wat is er mooier om in 
gedachten terug te gaan naar de 
vakantietijd? Bij ontmoetingscen-
trum Zeestroom hebben ze dat 
gevoel in de afgelopen week gepro-
beerd terug te brengen. In een 
themaweek zijn zij dagelijks met hun 
kwetsbare clubleden hiermee bezig 
geweest.
Met meegebrachte vakantiefoto’s en 
souvenirs in een versierde ruimte, 
compleet met minicamping, was het 
gemakkelijk om de herinneringen en 
het gevoel op te halen.
Per dag stond een vakantieland 

centraal en waren de activiteiten 
daarop aangepast. 
Franse chansons, uiensoep en stok-
brood met brie op de Franse dag en 
een heuse salsadansshow met tapas 
en het versieren van waaiers tijdens 
de Spaanse dag.  
Het hoogtepunt van deze week was 
het dagje erop uit dat samen met de 
Buurtsportcoach van zwembad De 
Heerenduinen was georganiseerd. Al 
was dat in eigen omgeving, het 
vakantiegevoel was �ink aanwezig; 
een workshop jeu des boules spelen 
met een tweetal leden van PUIJ, een 

luxe lunch op het terras van Sport-
café De Duinen en de bloemetjes 
buiten zetten samen met de peuters 
van Partou, vulde deze zonovergoten 
dag. Alle deelnemers gingen voldaan 
terug naar huis.
Bent u benieuwd naar wat ontmoe-
tingscentrum Zeestroom voor u kan 
betekenen?

Loop eens bij ons langs op het 
Zeewijkplein 262 IJmuiden of bel 
met 023-8910503. Mailen mag ook 
naar oc.zeestroom@zorgbalans.nl. De 
ko�e staat voor u klaar!

Vakantiesfeer bij ontmoetings-
centrum Zeestroom in IJmuiden

Een feest voor jong én oud! Foto: aangeleverd
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COLUMN GGD KENNEMERLAND

Wat zijn we geschrokken. De afgelopen dagen ging het aantal meldingen 
van covid-19 steil omhoog. Alle records zijn gebroken. De versoepelingen 
waartoe is besloten, heeft ertoe geleid dat veel mensen dat als vrijbrief 
hebben gezien om helemaal los te gaan. Met als gevolg dat het virus – en 
vooral de besmettelijker deltavariant – vrij baan heeft gekregen. 
Het overgrote deel van de besmettingen was te zien in de leeftijdsgroep 
onder de 30 jaar. Begrijpelijk ook wel dat jongeren zich beknot hebben 
gevoeld in hun vrijheid en dat het tot een ontlading is gekomen. Hopelijk 
gaan de nieuw ingestelde maatregelen helpen om beter zicht en grip te 
houden op het virus, want dat zijn we wel een beetje kwijtgeraakt. 

Wat nu belangrijk is dat we zoveel als mogelijk mensen gevaccineerd 
krijgen. Reden hiervoor is dat er nog teveel mensen zijn die zich nog niet 
hebben laten inenten. En dat zijn niet alleen jongeren, maar ook nog 
mensen in een leeftijdsgroep waar het ziekteverloop niet altijd mild is en 
waar dus ook een risico op een ziekenhuisopname kan gaan optreden. 
GGD Kennemerland doet er alles aan om deze doelgroepen te bereiken. 
Het gaat vaak om mensen die de Nederlandse taal nog niet goed machtig 
zijn, onbekend zijn met wat wordt aangeboden, het maken van een 
afspraak een te grote drempel vinden of gewoon het niet willen. De kunst 
is om die laatste groep zo klein als mogelijk te houden. 

Voor jongeren introduceren we 
deze week in Haarlem een bijzon-
dere avond: Sjansen met Janssen. 
Doel is om enerzijds jongeren in 
staat te stellen elkaar onder corona-
veilige omstandigheden te 
ontmoeten en anderzijds ter plekke 
zich te kunnen laten vaccineren met 
Janssen. Met dat vaccin is 1 prik 
voldoende. Kortom, we gaan niet bij 
de pakken neerzitten. Wij zijn al 
zover gekomen. Veel kwetsbare 
mensen zijn gevaccineerd en de 
druk op de zorg was weer terug 
gebracht tot aanvaardbare propor-
ties. Een vierde golf? Dat laten we 
toch niet gebeuren? Laten we 
daarom swingend en sjansend er 
alles aan doen om ook de jeugd 
snel gevaccineerd te krijgen! 

Sjansen met Janssen

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

LEZERSPOST

Weet u wat ik zo gek vind? Toen onze Hoogovens nog Koninklijk was, 
hadden we geen geklaag over stof en stank. Nee, zelfs dikke oranje rook 
uit de pijpen. En nu heet die Koning Tata en zijn er ineens klachten? Mijn 
hele familie uit IJmuiden is gestorven aan longkanker en de gevolgen van 
onze Koninklijke Oranje Staal. Maar geen hond die zich er druk om 
maakte! Ze hebben zelfs het ziekenhuis in IJmuiden gesloopt. Ja, omdat 
kanker niet meer bestond, want Het Koninklijke is weggepoetst in die 
jaren naar Estel en Hoegst en Corus en meer van die Duitse Koninklijke 
bloedverwanten, tot de centen waren verdeeld en Tata aanschoof. En nu 
de vervuiling en stof het heeft gedaan, gaan we miauwen en piepen. En 
al de Koninklijke zakkenvullers van toen wonen in mooie groene bossen 
en frisse gebieden. 
Opa heeft het allemaal meegemaakt, ook die longkanker van de Konink-
lijke sto�abriek aan zee. Maar opa heeft geluk gehad. Hij moppert nog op 
die oranje wolken uit de pijpen van toen die Koninklijke gifwolken- en 
dampenfabriek in IJmuiden. Wat een vies huichelaarszooitje en gluipers 
in onze groene regering. Wat een wegkijkers in de jaren! 
De Hoogovens is in deze jaren een van de schoonste staalfabrieken 
geworden en kan nog schoner als de Indiase zakkenvullers zich terug-
trekken en Hoogovens weer Koninklijk is. Zes miljard verprutsen aan 
corona? Wat hadden de mensen in de IJmond daar een hoop schone 
lucht voor kunnen krijgen in plaats van een gif-injectie voor de wat zware 
griep! En geen hond hoor je erover, van die bang gemaakte burgers door 
CDA’er Hugo de Jonge. 
Zes miljard weg aan rommel en vriendjespolitiek. Ik schaam me rot als 
ouwe Hoogovenrot. Investeer in deze speciaal gemaakte stalen in die 
wereldbekende staalfabriek uit IJmuiden! Het kan met hulp schoner en 
schoner, maar dan moeten de opvreters en winstdieven eruit worden 
getrapt en de winsten weer terug in het bedrijf. Dus regering: zorg voor 
de Koninklijke terugkomst op dat terrein aan de Noordzee. Zorg dat je 
erbij komt, word weer eigenaar samen met de belastingbetalende werk-
nemers. Bouw op en breek niet af! Wat wil je met die plek die onbewoon-
baar is, langer dan mensenlevens kunnen bedenken. 
Dus maak de Oranje gifwolken weer van witte stoom. Laten we de 
Koninklijke Hoogovens in ere herstellen met een schone directie en 
eerlijk beleid.

Nicolaas Spijker

Vervuiling Tata Steel

De vier raadsfracties wijzen erop dat 
in een eerder stadium nog werd 
gesteld dat de helft van de 
woningen in Hofgeest-West middel-
duur zouden zijn, dat wil zeggen 
onder de 363.000 euro. ,,Gezien het 
feit dat de woningen beginnen bij 
560.000 euro lijkt dat een mislei-
dende beantwoording. Woningen 
zijn wel duurder geworden, maar dit 
is buitenproportioneel. Wij zullen 
het college hier kritisch op 

bevragen’’, zo stellen de vier partijen. 
Ze geven aan dat in Velserbroek juist 
woningen nodig zijn voor jongeren. 
,,In 2011 was bij de woningbouw in 
de Hofgeest nog afgesproken dat de 
nadruk bij de woningbouw moet 
liggen op doorstroming en bouwen 
voor jongeren en starters. Wij 
constateren dat er niet gebouwd 
wordt voor starters en het is de 
vraag of doorstroom vanuit Velser-
broek naar zulke dure woningen 

waarschijnlijk is. Het is dan ook de 
vraag wat Velserbroek aan dit plan 
heeft.‘’ Ruim twee jaar geleden 
dienden D66 Velsen, CDA, Christen-
Unie en PS al een motie in waarin 
bedongen werd dat van de vrijesec-
torwoningen minimaal 25 procent 
voor starters gebouwd zou moeten 
worden. Die motie werd toen 
verworpen door een ruime meerder-
heid van de gemeenteraad. ,,Het is 
tijd dat we meer gaan luisteren naar 
onze inwoners en meer bouwen 
naar behoefte’’, zeggen de vier frac-
ties nu. 
Ze besluiten: ,,Het is tijd om slim 
naar de woningbouwopgave te 
kijken en niet blind staren op snel-
heid. Wij zullen ons daarvoor blijven 
inzetten, zodat elke Velsenaar een 
passende woning kan krijgen.’’

Velserbroek - Op de website www.hofgeestbuiten.nl presenteert CV De 
Hofgeester Gronden de plannen voor de woningbouw die op de locatie 
Hofgeest-West gaat plaatsvinden. De toekomstige bewoners van het 
gebied zullen behoorlijk diep in de buidel moeten tasten, want de goed-
koopste woningen in dit plan gaan 560.000 euro kosten. Voor de duurste 
woning moet zelfs 925.000 euro worden betaald. Een gemiste kans voor 
de woningmarkt, zo vinden de fracties van D66 Velsen, CDA, Christen-
Unie en PS.

Raadsfracties teleurgesteld over 
woningprijzen plan Hofgeest-West

Het pand aan de Kanaalstraat staat al 
geruime tijd leeg, nadat het eerder 
onderdak bood aan onder meer een 
cultureel podium en een radiostudio. 
Van oorsprong is het pand echter 
een elektriciteitscentrale, die in het 
begin van de vorige eeuw werd 
gebouwd. Nadat de gemeente 
Velsen besloot om het pand te koop 
te zetten, meldden zich diverse 
gegadigden. Uiteindelijk is de 
gemeente met de Xie Xie Groep, ook 
eigenaar van hotel Augusta, tot 
concrete afspraken gekomen. Alles 
valt of staat echter bij de �nanciering 
van het pand door de koper. Om het 
benodigde geld op tafel te krijgen, 
zet de koper onder meer een vast-
goedportfolio in. ,,Dit portfolio is 
getaxeerd en de rapporten zijn 
recent bij ons ingediend ter beoor-

deling’’, laten burgemeester en 
wethouders weten. Het vastgoed-
portfolio wordt ingebracht als 
onderpand voor een hypothecaire 
lening. Op deze manier kan de over-
waarde van het vastgoed gebruikt 
worden voor de �nanciering van het 
hotel.
Door het project in twee fases uit te 
voeren kan het hotel sneller in 
bedrijf genomen worden. De
onderdelen van het plan die in de 
eerste fase vallen zijn de delen die 
direct omzet generen voor de koper. 
Hiermee daalt het �nanciële risico 
voor de koper.

Door de raadsfracties van Christen-
Unie en CDA waren vragen gesteld 
over de gang van zaken. De partijen 
zijn bezorgd over de voortgang van 

het project en de risico’s die kleven 
aan het gefaseerd uitvoeren van het 
plan. Het college geeft desgevraagd 
aan dat men alleen met de Xie Xie 
Groep in gesprek is, andere poten-
tiële kopers zitten niet aan de onder-
handelingstafel: ,,Als we nu met de 
andere overgebleven partijen in 
gesprek gaan, kan dit verkeerde 
verwachtingen scheppen bij deze 
partijen. Aangezien wij als gemeente 
transparant willen opereren vinden 
wij het geen goed plan om in dit 
stadium met al de andere partijen in 
contact te treden.’’ 
Men wijst op het feit dat de koper 
momenteel zeer hard werd aan de 
realisatie van het project. Een bouw-
bedrijf maakt op dit moment de 
begroting, die bevindt zich in de 
laatste fase. Op dit moment worden 
de laatste details uitgewerkt om 
binnen het gestelde budget van de 
koper het project te kunnen reali-
seren. Overigens zal de uiteindelijke 
bouw van het hotel met de bijbeho-
rende faciliteiten zo’n anderhalf jaar 
in beslag nemen. Dat houdt in dat 
het hotel begin 2024 de deuren zou 
kunnen openen.

IJmuiden - Uiterlijk volgende maand verwacht de gemeente Velsen het 
contract te kunnen sluiten met de Xie Xie Groep, waarmee de verkoop 
van het Witte Theater moet worden beklonken. De koper verzocht de 
gemeente om de realisatie van het beoogde hotel met bijbehorende 
congreszaal in twee fasen te kunnen uitvoeren. Dat bleek nodig te zijn 
omdat de �nanciering voor het gehele project niet rond kwam. De 
gemeente gaat mee in dat verzoek en hoopt dat de aannemer in het 
derde kwartaal van 2022 aan de slag kan gaan.

Verkoop pand Witte Theater
lijkt vrijwel rond te zijn

Velserbroek - Een tuin is een heel 
persoonlijk stukje natuur aan huis. Na 
een bezoek gaat tuindesigner Monique 
van den Haak met de wensenlijst aan 
de slag. Naast het beoogde ontwerp 
ontvangt de klant een extra ontwerp in 
een gesloten envelop; de verrassings-
tuin. Het gekozen ontwerp ontvangt 
men op schaal getekend met een 
impressietekening, compleet met 
beplantingsplan. Men kan dan een 
hovenier benaderen of de klus zelf 
doen. Een vrijblijvende afspraak is snel 
gemaakt. Stuur een e-mail naar 
ontwerp@verrassingstuin.nl.

Een sterk tuinontwerp: 
Verrassingstuin.nl

Een isometrische tekening van 
een ontwerp. Foto: aangeleverd
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AGENDA
VRIJDAG 23 JULI

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

Zee- en Havenmuseum zie onder 
Exposities. Vandaag extra: Zomer-
pret in het museum. Gratis speur-
tochten met gids (5 t/m 11 jaar) of 
escapespel (12 t/m 18 jaar). 
Inschrijven via zeehavenmuseum.
nl.

Bij Makai Beach in IJmuiden, Kenne-
merstrand 160 wordt iedereen 
uitgenodigd om alles te leren over 
visserijafval, met speciale juttassen 
samen het strand te ontdoen van 
zwerfafval en de nieuwste aanwinst 
van de duikers van Healthy Seas te 
bezoeken: duikboot ‘MAKO’. Voor 
kinderen worden allerlei span-
nende activiteiten georganiseerd. 
12.45-16.00 uur.

Filmtheater Velsen: 14.00 De Slag 
om de Schelde (16+), 17.00 Meskina 
(AL), 20.00 uur Envole-moi (9+). 
www.�lmtheatervelsen.nl.

Sjansen met Janssen: Van 17.30 tot 
19.30 uur kunnen vrijgezelle 
volwassenen zonder medische indi-
catie zich aanmelden voor een 
vaccinatie met Janssen én een blind 
date in het Kennemer Sportcenter 
in Haarlem. Aanmelden via de 
website van GGD Kennemerland

Buitenrondleiding Bunker Museum 
IJmuiden, 19.00-21.00 uur. Reser-
veren: www.bunkermuseum.nl. 
Foto: Ruud Pols

ZATERDAG 24 JULI
Ko�erbakmarkt op Plein 1945 in 
IJmuiden, 08.00-16.00 uur. 
Meedoen? Aanmelden niet nodig. 
Vragen? 06-10475023.

Zomerpret in Velsen: zie 23 juli.

Filmtheater Velsen: 11.00 uur Azna-
vour, le regard de charles (AL), 14.00 
uur Voorpremière Minari in het 
kader van het eenjarig jubileum 
Filmtheater Velsen (besloten voor-
stelling), 17.00 uur Envole-moi (9+, 
20.00 uur Meskina (AL). www.�lm-
theatervelsen.nl.

Zee- en Havenmuseum zie onder 
Exposities. Vandaag extra: 
zeeschilder Fred Boom signeert zijn 
boeken.

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

Ruïne Bewoond-weekend in Ruïne 
van Brederode: levende geschie-
denis. Tickets reserveren via de 
website ruinevanbrederode.nl. Ook 
zondag. Foto: Dorine van Gils

ZONDAG 25 JULI
Zomerpret in Velsen: zie 23 juli.

Filmtheater Velsen: 11.00 en 14.00 
uur voorpremière Minari in het 
kader van het eenjarig jubileum 
Filmtheater Velsen (besloten evene-
ment), 17.00 uur Meskina, 20.00 uur 
voorpremière The Father (keuze�lm 
van bezoekers Filmtheater Velsen). 
www.�lmtheatervelsen.nl.

Ruïne van Brederode: zie zaterdag.

Buitenrondleiding Bunker Museum 
IJmuiden, 13.00-15.00 uur. Reser-
veren: www.bunkermuseum.nl.

MAANDAG 26 JULI
Zomerpret in Velsen: zie 26 juli.

DINSDAG 27 JULI
Zomerpret in Velsen: zie 23 juli. 
Vandaag onder andere gratis roof-
vogelworkshop op Ruïne van 
Brederode.

Beach Clean-up Day. Ploggers 
Daan en Steef ‘ploggen’ in 11 
dagen langs de Nederlandse kust. 
Vandaag van IJmuiden naar 
Zandvoort. Meehelpen? Verza-
melen vanaf 10.00 uur bij Makai 
Beach, de aftrap is om 11.00 uur. 
Aanmelden: www.plogsack.com/
events. Poster: aangeleverd

Filmtheater Velsen: 11.00 uur 
Envole-moi (9+), 14.00 uur TINA 
(AL), 17.00 uur Aznavour, le 
regard de Charles (AL), 20.00 uur 
Meskina (AL). www.�lmtheater-
velsen.nl.

WOENSDAG 28 JULI
Zomerpret in Velsen: zie 23 juli.

Voorlichting over borstprotheses in 
het Spaarne Gasthuis, 14.00-15.00 
en 15.00-16.00 uur. Aanmelden via 
www.spaarnegasthuis.nl. Vragen? 
023-2242060.

DONDERDAG 29 JULI
Zomerpret in Velsen: zie 23 juli.

EXPOSITIES
Safe Side Routes, vijf unieke wande-
lingen gecombineerd met kunstui-
tingen door Velsen. Kaarten en info: 
www.stadsschouwburgvelsen.nl.

Raadhuis voor de Kunst, Torenstraat 
7 in Oud-Velsen: kleurrijk werk van 
Mi-Lou Beugeling en Jaap Hoeksma 
t/m 31 juli op vrijdag, zaterdag en 
zondag van 13.00 tot 17.00 uur.  

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

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

Museumhuis Beeckestijn is open op 
vrijdag, zaterdag en zondag van 
11.00 tot 16.00 uur. Toegang 4 euro. 
Tickets uitsluitend online via www.
museumhuizen.nl. 

Zee- en Havenmuseum is open op 
woensdag t/m zondag van 13.00 
tot 17.00 uur. Exposities: ‘Naar Zee’ 
van Fred Boom/‘Post-IJmuiden-
Boten’ van Dolph Kessler/ ‘Ongepo-
lijst’ van Ymkje Veenstra. 4 speur-
tochten/escapespel. www.zeeha-
venmuseum.nl.

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

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

De start van de kortebaan is later dan 
je gewend bent (16.00 uur), dus heb 
je meer tijd om je te verdiepen in de 
prestaties van de deelnemers als je 
gaat inzetten bij de Totalisator. In 
2019 werd er maar liefst 147.777,50 
euro omgezet, een nieuw landelijk 
record. 
Gokken op “winnend” (uitbetaling als 
paard wint) en “plaats” (uitbetaling 
als paard bij eerste 3 komt) is popu-
lair in Santpoort. Het spel “Winscore” 
wordt ook steeds vaker gebruikt 
omdat de uitbetalingen daar fors 
kunnen zijn. Bij deze variant geef je 
van alle ritten per omloop aan wie de 
winnaar van de rit wordt. 

Belangrijk: Runnerz-account 
omzetten naar ZEturf
Steeds meer Santpoorters weten de 
weg naar het online gokken te 
vinden. Het voorkomt dat je na 
a�oop in de rij moet staan bij de 
totalisator. Je winst wordt dan auto-
matisch op jouw persoonlijke 
account bijgeschreven. In het kader 
tref je belangrijke instructies aan 
voor het online gokken. 
Als je online wil gokken, bereid je 
dan goed voor! Runnerz is inmiddels 
overgenomen door ZEturf. Dat bete-
kent dat je je account vooraf 
eenmalig moet overzetten. Niet 
moeilijk, maar moet je van tevoren 
wel even in orde maken. Het bedrag 
dat je nog bij Runnerz tegoed had, 
neem je dan ook eenvoudig mee 
naar je nieuwe account bij ZEturf. 
Hieronder vind je de belangrijkste 

instructievideo’s die helder uitleggen 
hoe je te werk moet gaan en wat je 
waar kan vinden.
Runnerz account overzetten (https://
ap.lc/8D5Em)
Hoe werkt de ZEturf.nl startpagina 
(https://ap.lc/dubKM)
Zo speel je “winnend”: https://vimeo.
com/574850852
Zo speel je “plaats”: https://vimeo.
com/574843164
Zo speel je “winscore”: https://vimeo.
com/574846691
Live beelden (https://ap.lc/cofG9)
Storten en spelen (https://ap.
lc/1gaGG)

Totalisator op Broekbergenplein
Wil je gewoon inzetten bij de totali-
sator? Dat kan ook, want op het 
Broekbergenplein, nabij de Aart 
Aarts Muziektent, komt vanaf 14.00 
uur de wagen van de totalisator te 
staan. Vergeet je Drafpas niet mee te 
nemen om het programmaboekje 
voor de koers gratis mee te kunnen 
nemen. Ook niet-leden kunnen 
tegen betaling daar vanaf 14.00 uur 
een programmaboekje ophalen. Ook 
hier geldt: respecteer de 1,5 meter 
afstand. 

Volgende week het complete 
Programma van het Dorpsfeest Sant-
poort in deze krant.

Op de site van deze krant, www.
hofgeest.nl, kunt u de bovenstaande 
links meteen openen in het verhaal 
over de harddraverij.

261ste Kortebaan 
Santpoort gaat door!
Santpoort - De Kortebaan Santpoort kan dit jaar gelukkig doorgaan! Er 
wordt gestreden om de “Aart Aarts trofee”. Echter dit keer niet in Sant-
poort zelf. De koers zal gereden worden op de grasbaan in Emmeloord, 
waarbij helaas geen publiek mag komen. Dus geen activiteiten in de 
Hoofdstraat, maar de wedstrijd is live vanuit huis te volgen via RTV 
Seaport: Ziggo kanaal 37, KPN kanaal 1490 of internet www.rtvseaport.
nl/live-tv. Lukt dat niet dan kan je altijd nog via de livebeelden via www.
zeturf.nl bekijken.

De wijzigingen die in het stuk zijn 
aangebracht, kunnen volgens burge-
meester en wethouders leiden tot 
een inhoudelijk beter plan waarvoor 
meer draagvlak is bij de omwo-
nenden. Het bestemmingsplan gaat 
uit van de realisatie van diverse 
woningen, waaronder eengezinswo-
ningen en (zorg)appartementen. In 
totaal is ruimte voor maximaal 
tachtig woningen, waarvan minimaal 
dertig procent in de sociale verhuur. 
Daarnaast wordt de mogelijkheid tot 
de realisatie van een
woon/zorgconcept geboden in het 
gemeentelijk monument inclusief de 
kapel. Hierbij valt te
denken aan de realisatie van appar-
tementen met zorg en een gezond-
heidscentrum met huisarts en
fysiotherapeut. Het is op dit moment 
nog niet bekend of de initiatiefnemer 
dergelijke voorzieningen
gaat realiseren.
Het monumentale Missiehuis zal 

worden hersteld en wordt voorzien 
van een uitbouw aan de
zuidvleugel. Ook biedt het bestem-
mingsplan de mogelijkheid om de in 
het verleden
afgebroken klokkentoren te 
herstellen, dan wel een verwijzing 
hiernaar te realiseren. In het  plange-
bied zijn parkeren op eigen terrein, 
een boomgaard met een parkachtig 
karakter en een groene inrichting 
van de openbare ruimte inbegrepen. 
Aanvankelijk was in de zuidoostelijke 
hoek van het terrein een apparte-
mentengebouw ingetekend, maar 
dat leidde tot weerstand bij direct 
omwonenden. In plaats hiervan 
komen op deze plek grondgebonden 
woningen van maximaal drie bouw-
lagen. Om de groene kern van de 
locatie beter tot zijn recht te laten 
komen is er bovendien voor gekozen 
om het bouwvolume van de sacristie 
(dat als een uitstulping vastzit aan de 
kapel) weg te bestemmen.

Bestemmingsplan Missiehuis 
klaar voor inspraakprocedure
Driehuis - Het voorontwerp van het nieuwe bestemmingsplan voor het 
terrein van het Missiehuis gaat binnenkort het inspraaktraject in. Nadat 
de gemeente het plan op detailniveau wijzigde, kunnen de inwoners van 
Driehuis en andere betrokkenen er binnenkort op reageren. Nog voor 
het eind van het jaar wil de gemeente het nieuwe bestemmingsplan de�-
nitief vaststellen.

SLUIS HAVEN INFORMATIE PUNT

UITKIJK

SLUIS HAVEN INFORMATIE PUNT

DE SHIP ZOMERWEKEN
11 juli - 3 september 2021

Coupon voor een gratis lekkernij (op=op) tijdens

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

Ga voor meer informatie naar www.ship-info.nl 
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Door Raimond Bos

Het is één uur in de nacht van 
woensdag op donderdag als bij 
vrijwilliger Richard Broersen de 
telefoon gaat. Hij is O�cier van 
Dienst bij de Reddingsbrigade en 
opgeleid om leiding te geven bij 
grote incidenten. Veel woorden 
worden er niet gewisseld. Richard 
stapt zijn bed uit en begeeft zich 
naar de Dokweg. Daar bevindt zich 
het hoofdkantoor van Reddingsbri-
gade Nederland. Hier is het actie-
centrum ingericht, van waaruit de 
hulpactie gecoördineerd wordt. 

Niet veel later zit hij er aan de desk 
om het draaiboek in gang te zetten. 
Richard: ,,Op basis van de berichten 
in de media werden twee pelotons 
(3 en 5) in vooralarm gezet. Zo’n 
peloton bestaat uit zestien boten, 
de IJmuider Reddingsbrigade levert 
één boot voor peloton 2.’’ Niet alle 
boten die ingezet worden, komen 
van de reddingsbrigades. De Natio-
nale Reddingsvloot is een samen-
werkingsverband, waarin ook de 
brandweerkorpsen participeren. In 
Noord-Holland betreft het de 
veiligheidsregio’s Noord-Holland-
Noord, Zaanstreek-Waterland, 

Amsterdam Amstelland en Kenne-
merland. Elk van deze veiligheidsre-
gio’s levert vier boten aan de vloot, 
die op een afgesproken punt 
bijeenkomen en vanaf daar in 
kolonne naar het rampgebied 
vertrekken. ,,We ze daar aan gaan 
tre�en, weten wij op dat moment 
ook niet precies.’’

Als twee uur later de eerste groep 
vrijwilligers, compleet met 
reddingsboot en uitrusting, 
onderweg is naar Zuid-Limburg, 
valt het besluit om ook peloton 2 in 
vooralarm te zetten. Richard belt de 

coördinatoren van de veiligheidsre-
gio’s. De coördinator van veilig-
heidsregio Kennemerland belt Kim 
de Vlieger uit haar bed. Aan haar de 
taak om voor dit peloton de mede-
werkers van hun eenheid op te 
trommelen. Kim: ,,We moesten 
vanaf 05.00 uur stand-by staan. Ik 
heb allereerst mijn vader Ron 
wakker gebeld en toen Christopher 
Broek, hij werd de chau�eur van de 
ploeg.’’ Als de bemensing geregeld 
is, houdt Kim zich bezig met het 
regelen van alle benodigdheden. 
De EHBO-ko�ers, zaklantaarns, 
overlevingspakken, enzovoort. 
Alles moet klaar staan, zodat de 
vrijwilligers direct kunnen 
vertrekken. De kolonne, waarin 
Christopher donderdagochtend 
meerijdt, begeeft zich in eerste 
instantie naar Eindhoven. Hij heeft 
op dat moment nog geen idee of 
en waar de ploeg ingezet zal 
worden voor reddingswerk. 
,,Halverwege de rit kregen we te 
horen dat we naar de Belgische 
stad Luik moesten rijden. Daar 
hebben we ons verzameld in een 
oude militaire kazerne. We hebben 
de kolonne opgedeeld in eenheden 
van vier boten met elk vier 

personen als bemanning. Ik reed 
met mijn ploeg achter een busje 
van de brandweer aan. Sommige 
wegen waren niet meer te berijden, 
zo veel water stond er.’’

Christopher ziet een soort spook-
stad om zich heen. ,,Het aantal 
auto’s dat er rondreed, was denk ik 
op de vingers van twee handen te 
tellen. Het was er leeg. Sommige 
huizen stonden tot aan de eerste 
verdieping onder water. De bewo-
ners leken soms amper te bese�en 
wat er gebeurd was. Sommigen van 
hen reageerde apathisch als ze 
door ons werden aangesproken.’’ 
Ambulances en bussen van het 
stadsvervoer werden ingezet om 
bewoners weg te brengen. De 
IJmuidense ploeg heeft tot taak om 
met de boot bij woningen langs te 
gaan en waar nodig bewoners mee 
te nemen naar hoger gelegen 
gebied. Van ongeveer 09.30 uur tot 
diep in de nacht wordt gewerkt. 
Dan is het tijd voor een kort slaap-
moment, om vervolgens weer in 
actie te komen. De volgende avond 
rond 18.30 uur is de ploeg in Maas-
tricht, de plek waar de bemanning 
samenkomt voor de a�ossing. 
Vanuit het actiecentrum is inmid-
dels bepaald dat het peloton actief 
blijft, maar dat er a�ossing voor de 

lifeguards komt. Om zo e�ciënt 
mogelijk te kunnen werken, blijft 
het materieel in Maastricht achter 
en worden de teamleden met een 
touringcar vervoerd. Ron de Vlieger, 
de vader van Kim en net als Richard 
ook opgeleid tot O�cier van 
Dienst, is dan inmiddels aan het 
werk in het actiecentrum. In 1993 
en 1995 reisde hij zelf af naar 
Limburg om de helpende hand te 
bieden na ernstige overstromingen. 
Hij kent het klappen van de zweep 
dus goed. ,,We doen wat we het 
hele jaar doen. Daar zijn we goed 
op getraind, dus dat gaat wel goed.’’

Volgens Ron zijn het vooral de 
bijzondere omstandigheden die 
een reddingsactie als deze extra 
zwaar maken. ,,We zorgen direct na 
de inzet voor een debrie�ng en 
eind deze week gaan we met alle 
betrokkenen een persoonlijk 
gesprek aan. We letten daarbij goed 
op eventuele gedragsverande-
ringen. Waar nodig gaan we een 
professioneel traject in.’’ Kim vult 
aan: ,,We zijn niet alleen collega’s, 
we zijn intussen ook allemaal 
vrienden van elkaar. We merken het 
heel snel als het niet goed gaat met 

één van ons en daar kunnen we 
dan direct op reageren.’’ Kim is 
teamleider bij de IJmuider 
Reddingsbrigade, maar met een 
klus als deze heeft ze niet eerder te 
maken gehad. ,,Het is veel groter, 
maar wel heel nuttig om te 
beleven. Ik heb nog nooit zo veel 
gebeld als in de afgelopen dagen.’’ 
Richard beschouwt de inzet als de 
ultieme stresstest voor de organi-
satie: Hij zegt: ,,Het gaat allemaal zo 
snel, je wordt een beetje geleefd, 
maar ik vond het heel bijzonder om 
mee te maken.’’ Ron wijst erop dat 
de werkwijze van de brandweer en 
van de reddingsbrigades niet op 
ieder vlak overeen komen. Dat is 
soms even wennen, want de brand-
weer heeft bij dergelijke inzetten 
een coördinerende rol. ,,De eerste 
uren verlopen wat chaotisch. Je 
probeert er zo snel mogelijk struc-
tuur in te krijgen, maar het is geen 
dagelijks ding. Je mist de routine en 
dan vergeet je wel eens wat. Maar 
je zult zien, als wij volgend jaar 
weer zouden moeten assisteren bij 
zoiets, dan loopt het als een trein!’’

Meer weten over de IJmuider 
Reddingsbrigade of een donatie 
doen ter ondersteuning van het 
reddingswerk? Kijk op www.ijrb.nl 
voor uitgebreide informatie.

IJmuiden - Meer dan twintig vrijwilligers van de IJmuider Reddingsbrigade zijn vorige week betrokken geweest 
bij de ondersteuning die de Nationale Reddingsvloot bood na de overstromingen in Nederland en België. 
Sommigen van hen waren als lifeguard actief in het rampgebied, anderen leverden vanuit de thuisbasis in 
IJmuiden hun bijdrage. We spraken enkelen van hen over deze bijzondere inzet.

IJmuider Reddingsbrigade betrokken
bij reddingsactie na overstromingen

Richard Broersen als O�cier van Dienst verzamelt alle eenheden voor vertrek. Foto’s: aangeleverd

Eenheden staan op strategische plaatsen klaar langs de Maas in Noord-Limburg

Eenheden van de Nationale Reddingsvloot controleren in België diverse dorpen 
waar de nacht ervoor hoog water stond



Win een schoonheidsbehandeling van 
Beauty & Afslankstudio Velserbroek

Klompenmakerstraat 7 in 
Velserbroek tel. 023-5490556

Puzzel mee en win een een schoonheidsbehandeling van Beauty & Afslankstudio Velserbroek!
Mail de oplossing voor maandag 26 juli naar: puzzel@jutter.nl vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnummer. 
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. podium voor mannequins; 7. omwoelen van
grond; 12. smal en lang stuk hout; 13. hemelsblauw; 14. bezit
van een boer; 15. deel van een mast; 17. fijn weefsel; 19. wild
zwijn; 21. land van de tovenaar; 22. woonboot; 24. walvisachtig
zoogdier (mv.); 27. dierentuin; 28. overzetpont; 30. plaats in
Brazilië (afk.); 31. Europeaan; 32. deel van een schip; 33.
plechtige belofte; 35. spottend lachje; 37. doortochtgeld; 38.
lentebloem; 41. Europeaan; 42. kerkbediende; 44. wens tot
voorspoed; 46. tuingereedschap; 47. marterachtig roofdier; 48.
Zwitserse tennisser; 49. eerste mens; 50. gedroogd gras; 52.
leiriem; 54. soort weefsel; 56. vertragingstoestel; 58. neer-
slachtig (triest); 61. koordans; 62. tijdelijk in gebruik geven; 64.
straatsteen; 65. opgewarmd eten; 67. bloeimaand; 68. Neder-
landse Aardolie Maatschappij (afk.); 70. bladader; 72. rekenop-
gave; 73. plaats in Zeeland; 76. klein soort hert; 77. bekende
Nederlandse motorrace; 78. plaats in Italië; 79. land in het Mid-
den-Oosten; 81. laatstleden (afk.); 82. vaatwerk; 83. snijbloem;
84. vruchtennat; 86. lesschema; 87. lachwekkend (geestig).

Verticaal 1. kampeerwagen; 2. buisverlichting; 3. open plek in
het ijs; 4. Indische dakbedekking; 5. niet poeslief (vals); 6.
zomermaand; 7. bestuurslid van een studentenvereniging; 8.
bakplaats; 9. lof en eer; 10. germanium (scheik. afk.); 11. perio-
de van mooi weer voor de herfst; 16. vlaktemaat; 18. gevange-
nis; 20. op grote afstand; 21. vrouwtjesschaap; 23. ommezwaai
(draai); 25. ploegsnede; 26. goed heilig man; 27. hoofdkaas;
29. meetkundig figuur; 32. het paard borstelen; 34. aanwijzend
voornaamwoord; 36. rusteloos heen en weer lopen; 37. kever;
39. hoofdslagader; 40. afvoerbuis met zwanenhals; 42. geslo-
ten rijtuig (koets); 43. verdieping; 45. soort dakbedekking; 46.
lidwoord; 51. uitroep van schrik; 53. bovendien (alsmede); 54.
vrouwelijk beroep; 55. openbaar vervoermiddel; 56. schoon en
zuiver; 57. spijslijst; 59. alcoholische drank; 60. vol losse dra-
den; 62. onderwijzer; 63. verzorging van patiënten na behande-
ling; 66. bedorven; 67. snijwerktuig; 69. Fries voor moeder; 71.
opstootje; 73. kleurnuance; 74. delfstof; 75. Amerikaans ruimte-
vaartinstituut (afk.); 78. stap; 80. houten drinkbeker; 82. bok-
sterm (afk.); 85. per persoon (afk.).
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Het is geweldig dat we al zoveel mensen hebben 
kunnen helpen om van hun overgewicht af te 
komen.  ,,Vooral de erkenning van de internist 
van het ziekenhuis, is fantastisch’’, zegt Annet van 
Afslankstudio Velserbroek. ,,Hij zei: wat jullie 
presteren is ons in een paar jaar niet gelukt.’’ 
Annet is superblij met deze mooie erkenning 
vanuit het ziekenhuis.  Nieuw is dat je nu ook je 
gezicht kan laten bevriezen om van je onderkin, 
rimpels of wallen af te komen. Petra heeft net 
haar eerste gezichtsbehandeling gehad, mijn 
gezicht is glad en stevig en mijn onderkin is al 
stukken minder. Ik raad het iedereen aan! Marian 

is ook zeer tevreden, zij komt al jaren in de salon 
op de Bodyformer. Het houdt mijn �guur mooi in 
vorm, ik ben altijd blij om weer heen te gaan, ook 
voor de gezelligheid. Benieuwd naar de aller-
nieuwste afslankmethodes? Pro�teer dan deze 
week van de zomerstunt aanbieding! De hele 
week 2 halen = 1 betalen, overtuig uzelf en 
breng een vrijblijvend bezoek aan Beauty & 
Afslankstudio Velserbroek aan de Klompenma-
kerstraat 7. 

Voor meer informatie: 023- 5490556 www.
afslankstudiovelserbroek.nl. (foto: aangeleverd) 

Velserbroek – Vet bevriezen is vet verliezen! De oplossing tegen vet voor mannen en vrouwen. 
Met een blijvend resultaat, zonder operatie, pijnloos, veilig en e�ectief. 

Allernieuwste vriestechniek  
om af te vallen
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Citymarketing Velsen verzint elk jaar 
een bijzondere actie om de haven-
plaats te promoten. In 2019 gingen 
de .IJmuiden-letters ‘on tour’ door 
Amsterdam en Haarlem en in 2020 
werd de onder kinderen zeer popu-
laire mascotte Kaatje Kabeljauw 
geïntroduceerd. 
Dit jaar werd dus gekozen voor een 
reclamevliegtuig die met de tekst 
‘IJmuiden Rauw aan Zee’ meerdere 
rondes boven de metropoolregio 
Amsterdam vloog. Op social media 
verscheen een bericht dat de luchtre-
clame zelfs was gezien boven Gelder-
land. Het vliegtuig wordt in augustus 
en september nogmaals ingezet. 
Voor de tekst van de tweede vlucht 
wordt een prijsvraag uitgeschreven: 
hoe zou jij de gemeente promoten in 
26 letters?
Bezoekers van het Vondelpark 

konden vrijdag en zaterdag op de 
foto op een ministrandje. De foto 
werd op een Photo�yer met infor-
matie over IJmuiden aan Zee geplakt. 
Inwoners van de hoofdstad 
reageerden enthousiast op de actie: 
,,Veel toeristen gaan bij een bezoek 
aan Amsterdam ook een dagje naar 
het strand, waarbij het merendeel in 
Zandvoort uitkomt. Dit is dus een 
slim charme o�ensief!’’ Een motor-
agent die een tijdje had staan kijken 
stak bij vertrek zijn duim omhoog.

Citymarketing Velsen ondersteunt de 
gemeente Velsen sinds 2020 bij de 
toeristische marketing en promotie. 
Dit gebeurt onder de naam IJmuiden 
Rauw aan Zee. Eerder dit jaar zijn de 
toeristische website en de website 
van citymarketing samengevoegd op 
ijmuiden.nl.

Velsen/Amsterdam - Met een reclamevliegtuig en een promotieteam in 
het Amsterdamse Vondelpark heeft citymarketing afgelopen weekeinde 
de aandacht gevestigd op IJmuiden Rauw aan Zee. Vanwege de corona-
maatregelen kiezen veel mensen (opnieuw) voor een vakantie of dagje 
weg in eigen land. De keuze valt daarbij steeds vaker op IJmuiden en de 
gemeente Velsen.

IJmuiden Rauw aan Zee volop in beeld

Bezoekers van het Vondelpark konden vrijdag en zaterdag op de foto op een ministrandje Foto: Michel van Bergen

Het vliegtuig wordt in augustus en september nogmaals ingezet. Voor de tekst van de tweede vlucht wordt een prijsvraag uitgeschreven: hoe zou jij de gemeente promoten in 26 letters? Foto: Michel van Bergen

Velsen - Wat zijn we er aan toe er om 
in de nasleep van Corona er weer op 
uit te gaan... Naar het strand, de 
duinen of gewoon lekker thuisblijven 
in de tuin. En dat met ‘gouwe ouwe’ 
muziek en de zomer hits ‘van nu’ die 
ons blij maken en in de stemming 
brengen voor een bijzondere middag 
vol nostalgie en zomerse geluiden.  
Daarom staat donderdagmiddag 22 
juli bij RTV Seaport de radio volledig 
in het teken van de zomer. Tijdens 
een speciale thema-uitzending 
tussen 13.00 – 17.00 uur is de middag 
gewijd aan de Summer of Love: met 
de beste 60’s en 70’s muziek omrand 

met een vleugje liefde naast DJ’s en 
singer-songwriters uit de 00’s en 10’s!
Radiomakers Cees, Jim en Richard 
verwennen de luisteraars van RTV 
Seaport radio met muziek van The 
Beatles, Beach Boys, Bob Dylan, Roy 
Orbinson enz. Maar ook met meer 
moderne muziek van Bob Marley, 
The Eagles, Gipsy Kings enz. geniet 
van Bob Sinclair, Shakira enz. nog 
veel meer zomerse muziek . . . 
Kortom, een line-up die je aan de 
radio doet kluisteren!
Meeluisteren kan via de ether op 
107,8 FM of online via rtvseaport.nl/
live-radio

RTV Seaport ‘Summer of Love’ 
radio-special om blij van te worden

Initiatiefnemers van de radiospecial Summer of Love: Jim van der Eng en Cees Min. 
Foto: aangeleverd

Voor veel mensen zonder partner, is 
de coronaperiode extra zwaar 
geweest. Het doel van het evene-
ment ‘Sjansen met Janssen’ is dan 
ook om volwassenen die dat leuk 
vinden, in staat te stellen om elkaar 
op een laagdrempelige en coronavei-
lige afstand te ontmoeten. Tegelijker-
tijd geeft het hen een extra mogelijk-
heid om een vaccinatie te komen 
halen.

Veiligheid
Uiteraard wordt de veiligheid in acht 
genomen tijdens het evenement. De 
vijftien minuten wachttijd is ervoor 
bedoeld om mensen die net gevac-
cineerd zijn, te monitoren op bijwer-
kingen. Deze wachttijd wordt nu 

gebruikt voor de blind date. Mocht 
een deelnemer zich niet goed voelen 
tijdens de blind date, dan is er medi-
sche hulp beschikbaar.

Aanmelden
Wie interesse heeft in een Janssen-
vaccin en een blind date, kan zich 
vanaf vandaag aanmelden via de 
website van GGD Kennemerland.  De 
locatie wordt voor deze gelegenheid 
omgetoverd tot een romantische 
plek waar pas-gevaccineerde 
mensen elkaar tijdens de vijftien 
minuten wachttijd beter kunnen 
leren kennen. Normaal is de vaccina-
tielocatie in Haarlem op vrijdag open 
tot 16.30 uur, voor deze gelegenheid 
zijn de openingstijden verruimd.

Een tweede date
Twee weken na de Janssen-vacci-
natie zijn de deelnemers beschermd 
tegen COVID-19 en hebben zij meer 
mogelijkheden om te daten. 
Wanneer de blind date opvolging 
krijgt twee weken na de vaccinatie, 
ontvangt het stel een presentje van 
GGD Kennemerland.

Over het Janssen-vaccin
Alle 18-plussers die dat willen, 
kunnen zich sinds juni melden bij de 
GGD voor een vaccinatie met het 
Janssen-vaccin. Mensen die al een 
afspraak hebben staan voor vacci-
natie met een ander vaccin maar 
toch Janssen willen, kunnen hun 
afspraak omzetten naar 1 prik met 
het Janssen-vaccin.
De Gezondheidsraad vindt dat 
iedereen die het Janssen-vaccin 
heeft gekregen hier verstandig aan 
heeft gedaan. Het is volgens de 
Gezondheidsraad ook verstandig om 
gemaakte afspraken na te komen.

Regio - GGD Kennemerland organiseert op vrijdag 23 juli in het 
Kennemer Sportcenter ‘Sjansen met Janssen’. Van 17.30 tot 19.30 uur 
kunnen vrijgezelle volwassenen zonder medische indicatie zich 
aanmelden voor een vaccinatie met Janssen én een blind date. Die date 
krijgen ze na a�oop van de vaccinatie, in de wachtruimte van de 
vaccinatielocatie.

Sjansen met Janssen: 
daten na vaccinatie in Haarlem
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Velsen - Maak een ander blij met 
kleding die jij niet meer draagt en 
vind zelf tweedehands parels in de 
doorgeeftas. Een duurzame, voorde-
lige en gezellige manier om je garde-
robe te updaten! 
In plaats van samen te komen voor 
een kledingruilfeestje geven de deel-
nemers een tas met kleding aan 
elkaar door. 
De Kettingkledingruil is begonnen in 
Amsterdam en opgezet door Nichon 
Glerum. Zij heeft haar concept 
gedeeld en inmiddels zijn er al meer 

dan honderd kettingen door het hele 
land. 

Voor de plaatsen IJmuiden/Velser-
broek/Driehuis/Velsen-Zuid loopt al 
een tijdje een groep voor de maten 
38-42. Binnenkort gaat er voor deze 
regio een nieuwe groep starten, 44+, 
voor dames met een maatje meer. Ze 
houden contact via een 
whatsapp-groep.
Wil je ook meedoen? Via de lande-
lijke website www.kettingkledingruil.
nl geef je je op.

Kettingkledingruil ook in Velsen

Als het kan, trekt Maron het liefst elke 
dag even de hardloopschoenen aan. 
,,Het geeft een heerlijke energieboost’’, 
vertelt ze. De mogelijkheid om ook in 
Ethiopië te gaan hardlopen, sprak haar 
zeer aan. Het werd een geweldige 
ervaring, waar ze met plezier op 
terugkijkt. ,,Ik heb al heel wat reizen in 
mijn leven gemaakt, maar deze reis is 
echt de highlight van al mijn reizen. 
Ethiopië is zo’n bijzonder en dyna-
misch land met een prachtige natuur 
en lieve mensen die echt leven in het 
nu. Ze zijn zo dankbaar en gastvrij, 
ondanks de situatie waarin ze over het 
algemeen verkeren.’’ Tijdens haar 
bezoeken aan de onderwijsprojecten 
van StartIp4Kids zag ze hoe belangrijk 
deze lesprogramma’s zijn. ,,De jongen 
in de rolstoel vergeet ik niet meer: de 
groei die hij door het programma 
heeft doorgemaakt is enorm. Voor-
heen sprak hij niet, maar dankzij het 
programma is hij gaan communiceren 
en durfde hij ook zijn emoties te gaan 
tonen. Zijn moeder kwam ons nog 
speciaal bedanken omdat ze zo blij is 
met haar blije zoon!’’
De reis naar Ethiopië maakte ze samen 

met Katja Visser, de voorzitter van de 
organisatie. Ruim een jaar later 
ontmoetten de twee elkaar bij toeval 
opnieuw op Schiphol. Maron: ,,Daarna 
hadden we veelvuldiger contact en 
besloot ik me aan te sluiten als vrijwil-
liger. Ik ben nu verantwoordelijk voor 
de social media van de stichting. Ik 
verspreid de laatste nieuwtjes over de 
verschillende projecten, boeiende 
content en mooie foto’s op de social 
mediakanalen, waarmee ik anderen 
hoop te inspireren ons te steunen of 
om ons te volgen. Wat ik hoop voor de 
toekomst is dat de projecten dit jaar 
weer kunnen starten en daarmee ook 
de themareizen naar Ethiopië, Nepal 
en Peru. Het is zo belangrijk dat 
mensen onze projecten en de landen 
zien en ervaren, waardoor ze ook 
begrijpen waarom we dit doen en ons 
hiervoor inzetten. Daarnaast heeft 
ieder kind gewon recht op goed 
onderwijs om zijn of haar talenten te 
ontdekken en te benutten.’’ 
Donaties vormen de basis voor het 
werk van de stichting. Via www.star-
tup4kids.nl/doneren kan een bijdrage 
geleverd worden.

Velserbroekse Maron 
zet zich in voor StartUp4Kids
Velserbroek - Maron Dekker (27) werkt in het dagelijks leven als team-
leider in de reisbranche, maar heeft daarnaast een passie voor atletiek. 
Die combinatie leidde uiteindelijk naar StartUp4Kids, een organisatie die 
wereldwijd onderwijsprojecten opzet voor kinderen in achtergestelde 
gebieden. In 2017 nam Maron deel aan een reis naar Ethiopië, waar ze 
het hardlopen kon combineren met het bezoeken van de projecten die 
StartUp4Kids in dat land heeft geïnitieerd.

Maron Dekker, links op de foto: ,,De projecten zijn voor mij geslaagd wanneer de 
kinderen door de lessen, die ze dankzij ons krijgen, levensvaardigheden opdoen en 
die meenemen voor hun toekomst, zodat ze een onafhankelijk en positief leven 
kunnen leiden.’’ Foto: aangeleverd

Regio - Op 26 juni heeft een groep 
van 20 cursisten van de natuurgid-
senopleiding van het IVN Zuid-
Kennemerland het gidsendiploma 
behaald. De cursus, die ruim ander-
half jaar duurde, moest na het 
uitbreken van de COVID-19-pan-
demie fors worden aangepast: 
Lessen via Zoom, online begeleiding 
en uitvoering van opdrachten alleen 
of met zijn tweeën in het veld. Niet 
ideaal maar uiteindelijk bleek het te 
doen.

Eén van de opdrachten tijdens de 
cursus was het ontwikkelen van een 
nieuwe wandelroute voor de IVN 
routes-app. Deze routes-app bestaat 
al langer en bevat een verzameling 
van zo’n 350 wandel-, �ets- en kano-
routes in Nederland. De app is gratis 
te downloaden in de Google Play 

Store en de Apple Store. De routes 
zijn via de IVN-website te bekijken en 
kunnen worden gedownload op de 
mobiele telefoon voor o�ine 
gebruik.
Met behulp van de app kun je de 
route volgen. Maar er is meer: De 
routes bevatten “points of interest” 
waarbij zowel tekst, beeld als geluid 
worden ingezet. Je hebt dus als het 
ware altijd je eigen gids bij de hand.

Voor de regio Zuid-Kennemerland is 
een mooie verzameling routes te 
downloaden. Sinds kort is daar een 
prachtige wandelroute aan toege-
voegd. Drie vers opgeleide natuur-
gidsen, Juno Rouwenhorst, Koos 
Possel en Gerard van Dijk, hebben 
tijdens hun opleiding deze nieuwe 
route ontwikkeld. Het betreft een 
wandelroute van 5,3 kilometer 

binnen het Nationaal Park Zuid-
Kennemerland. Start- en eindpunt 
van de route is het parkeerterrein 
van Parnassia (ingang Zeeweg Bloe-
mendaal). Grofweg slingert de route 
zich rond het Vogelmeer en voert 
door de duinen en langs het strand. 
Desgewenst kan de route worden 
ingekort. Bijzonder aan deze route is 
de enorme variatie qua landschap, 
cultuur, �ora, fauna en niet te 
vergeten de bijbehorende historie. 
De route is het hele jaar geschikt om 
te lopen. Voor iedereen is er 
voldoende te zien: van schitterende 
vergezichten vanaf duintoppen 
(verrekijker mee!) tot het strand, van 
oude aardappelakkertjes tot Natura 
2000, van rozenstruiken tot mos, van 
vogeltelpost tot vogelkijkhut, van 
lagen in het zand tot archeologie en 
van aardgasleiding tot strandpaal. 
Ook bijzondere waarnemingen en 
ontmoetingen zijn met een beetje 
geluk mogelijk: orchideeën, genti-
aantjes, parnassia en bitterling, 
zonnende zandhagedissen en 
ontmoetingen met vossen, Schotse 
hooglanders of konikpaarden.
Tijdens de route ontdek je van alles 
over het gebied waarin je loopt. Deze 
route is i.v.m. de steile en soms mulle 
zandpaden vooral geschikt voor de 
actieve wandelaar. Net als bij een 
aantal andere app-routes kan veel 
informatie zowel gelezen als beluis-
terd worden en wordt de informatie 
ondersteund door foto’s. De wandel-
route kan via de IVN Routes-app 
gedownload worden op een mobiele 
telefoon en kan vanaf de IVN Routes-
website worden geprint (PDF).

IVN Zuid-Kennemerland lanceert 
een nieuwe approute (wandeling)

Van links naar rechts Gerard, Koos en Juno bij de voorbereiding van hun route. 
Foto: Ronald Cassee, IVN-ZK

Elk jaar wordt 640.000 ton vistuig 
verloren of achtergelaten in onze 
zee n en oceanen. Ze worden 
“spooknetten” genoemd omdat ze 
onder water bijna onzichtbaar lijken 
en miljoenen zeedieren doden. Om 
een van de grootste vervuilingspro-

blemen van onze tijd aan te pakken 
en tegelijkertijd bij te dragen aan een 
oplossing voor oceaanvervuiling, nu 
en in de toekomst, is in 2013 Healthy 
Seas opgericht.
Sindsdien heeft Healthy Seas meer 
dan 585 ton afvalnetten ingezameld 

en ervoor gezorgd dat ze een waarde-
volle bron worden die de circulaire 
economie ondersteunt - samen met 
meer dan 200 vrijwillige duikers van 
Ghost Diving, meer dan 90 partners in 
duurzaam ondernemen, en verschil-
lende stakeholders van de visserij-
sector wereldwijd. Healthy Seas orga-
niseert het hele jaar door zeeschoon-
maakacties, bijvoorbeeld in de 
Noordzee, de Adriatische Zee en de 
Middellandse Zee, maar ook in Nieuw-
Zeeland en Egypte. De organisatie 
werkt samen met lokale vissersge-
meenschappen om hun afvalnetten in 
te zamelen voordat ze op een stort-
plaats of, erger nog, in de natuur 
terechtkomen.
De teruggewonnen nylon visnetten 
worden samen met ander nylonafval 
geregenereerd tot ECONYL-garen - de 
basis voor nieuwe duurzame 
producten zoals sokken, zwemkle-
ding, tapijten, en meer.
De organisatie werkt voor dit evene-
ment samen met We Are Nature. Zij 
zijn onder andere bekend van het 
project Grondsto�utters langs de 
Nederlandse kust, waarbij strandgan-
gers ko�e of een ijsje krijgen wanneer 
zij een volle juttas inleveren bij een 
van de deelnemende paviljoens.
Komt u ook lekker uitwaaien, het 
strand ontdoen van zwerfafval en alles 
leren over de duikmissies
van Healthy Seas? Vrijdag 23 juli van 
12.45 tot 16.00 uur.

Healthy Seas beach cleanup
en duikbootbezoek in IJmuiden
IJmuiden - Op vrijdagmiddag 23 juli slaan Healthy Seas, We Are Nature en 
Stichting Herpetofauna de handen ineen om aandacht te vragen voor 
één van de grootste vormen van plasticvervuiling in zeeën en op 
stranden: ‘spooknetten’ en ‘vispluis’. Bij Makai Beach in IJmuiden worden 
deelnemers uitgenodigd om alles te leren over visserijafval, met speciale 
juttassen samen het strand te ontdoen van zwerfafval en de nieuwste 
aanwinst van de duikers van Healthy Seas te bezoeken: duikboot ‘MAKO’. 
Voor kinderen worden allerlei spannende activiteiten georganiseerd 
zoals een VR-experience, een visnet-spel en een beelden-expositie van de 
onderwatermissies.

Healthy Seas organiseert het hele jaar door zeeschoonmaakacties. Foto: aangeleverd
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Velsen-Zuid - Op Gymnasium Feli-
senum mogen dit jaar 90 geslaagden 
worden bijgeschreven. 86 leerlingen 
hebben toestemming gegeven voor 
publicatie in de krant. Dat zijn:
Danya Al-Hilali, Tim van Amersfoort, 
Anne-Moon Baas (Cum Laude), Anna 
Bak, Mare Bethe, Bas Bierman, Lucas 
Biesenbeek, Juliette Blansjaar, Lukas 
Borghardt, Eva Borgmann (Cum 
Laude), Tjarda Boshuizen, Sven 
Bosma (Cum Laude), Evert 
Bronstring, Luna de Bruin, Job Callen-
bach (Cum Laude), Esmee van 
Campenhout, Mick Cazemier (Cum 
Laude), Mike Cornelisse, Alyssa 
Daane, Lisa Dennie, Mees van Dijk, 
Anna Doornhof, Shad Fatali, Laura 
Forster, Sara van der Geest, Danique 
de Graaf, Abel Groen, Thijs Groe-
neweg, Meike van der Heijde, Femke 
Heijmering, Ingmar Heinz, Martijn 
Hiemstra, Myles van der Jagt, Gligor 
Jancev, Anne Joustra, Marit van de 
Kamp, Julian Kemp, Cornelis Kijkuit, 

Peter Kluft, Eva de Koning, Richard 
Koning, Jade Kooistra, Bya Krid, Dean 
Kuurstra, Wouter Kwint, Daan 
Le�erts, Mette Lijmer, Frenklin Meij-
vogel, Matthias Mischke, Maarten 
Moens (Cum Laude), Talisa Mosk 
(Cum Laude), Claire Mosselman, 
Daan Mulder, Ruben Neelis, Janella 
Nienhuis, Femke Nouris, Anne-Lotte 
Oldenburg, Lynn Quist, Gerrit van 
Reeuwijk, Paola Rijs Zamorano (Cum 
Laude), Sien Robben, Sven van 
Roode, Kilian van Roosmalen, Frans 
Salden, Gizem Sarier, Ste�en Schee-
lings (Cum Laude), Anouk Scheeres, 
Elsa Schoorl, Fynn Sorgdrager, Anne 
van Splunder, Robin Staal, Emma 
Stikker, Julia Stikker, Robbert Stroet, 
Caran Thijssen, Olaf Tijs, Julia van der 
Velde, Amelia Veldhuis (Cum Laude), 
Maurits Verweij, Jasmijn van der 
Vlerk, Boaz Voogt, Jaiden Wahjad, Eva 
Wellema, Nathan Yaiçin, Josephine 
van Zeben, Seline Zwanikken.
Allemaal van harte gefeliciteerd!

Geslaagden op 
Gymnasium Felisenum

Bij elke locatie hangt een qr-code 
waarmee je een video kunt bekijken 
met interessante weetjes of een 
spannend verhaal, waardoor de 
route ook zeer geschikt is voor 
kinderen. Aan het einde van elke 
video verschijnt een letter in beeld. 
Deze letters samen vormen een zin 
van 18 letters. En ook die zin is een 
verrassing. 
In ieder geval wordt duidelijk dat 
Velsen heel wat te vertellen heeft! De 
route is te vinden op ijmuiden.nl/
ontdekvelsen.
De �etsroute kan in één keer worden 
gereden, maar dat hoeft niet natuur-
lijk. Onderweg is namelijk van alles te 
zien en natuurlijk zijn er heel wat 
gezellige plekken waar je kunt 
stoppen voor een hapje of een 
drankje. De route is daarom opge-
splitst in een westelijk deel (route A) 
en een oostelijk deel (route B) met 
elk 9 locaties. Het is ook mogelijk om 

de locaties los te bezoeken, bijvoor-
beeld als onderdeel van een wande-
ling. En misschien nodigt een locatie 
wel uit tot een langer bezoek.
De �etsroute Ontdek Velsen is 
ontwikkeld door Koel Creative 
Productions uit Driehuis in samen-
werking met Citymarketing Velsen | .
IJmuiden. De locaties die zijn opge-
nomen zijn het Bunker Museum 
IJmuiden, Dorp Velsen, Korenmolen 
de Zandhaas, Bibliotheek Velsen/
KunstForm Velsen, Landgoed Duin & 
Kruidberg, Museumhuis Beeckestijn, 
Noordzeevis uit IJmuiden, Pieter 
Vermeulen Museum, Raadhuis voor 
de Kunst, Ruïne van Brederode, 
Zeesluis IJmuiden/SHIP, Informatie-
boerderij Zorgvrij, Stadsschouwburg 
Velsen, BUKO Stadion (Telstar), Thalia 
Theater, Zee- en Havenmuseum, 
IJmuiden Rauw aan Zee, Buitenplaats 
Velserbeek en ’t Mosterdzaadje. 
Plekken die bekend zijn, die een 

kennismaking waard zijn, die je aan 
bezoekers van onze gemeente wil 
laten zien en waar je misschien met 
andere ogen naar gaat kijken.

Ontdek Velsen
De �etsroute is een voorproe�e voor 
zondag 12 september. Op die dag 
vindt het evenement Ontdek Velsen 
plaats. Culturele instellingen, maat-
schappelijke organisaties en 
bedrijven laten dan zien wat wij in 
tijden van corona hebben moeten 
missen en waar we ons weer op 
kunnen gaan verheugen. Bewoners 
en bezoekers kunnen bij de parels 
van Velsen terecht voor een unieke 
activiteit. Van de schouwburg tot de 
horeca en van de musea tot de 
maakindustrie. Deelname is gratis. 
Ontdek Velsen vormt tevens de start 
van het culturele seizoen en valt 
samen met de Open Monumen-
tendag 2021.

Foto’s die je onderweg maakt kun je op 
Instagram of Facebook delen met 
#ontdekvelsen. 

Velsen - Ontdek Velsen op de �ets! Citymarketing heeft een gratis route 
uitgezet langs 18 culturele en monumentale parels in de gemeente 
Velsen. De �etsroute is bedoeld om bewoners en bezoekers te laten (her)
ontdekken wat onze veelzijdige gemeente allemaal te bieden heeft.

Op de fiets langs de parels van Velsen

Bij elke locatie hangt een qr-code waarmee de deelnemers een video kunnen bekijken met interessante weetjes of een spannend 
verhaal. Dat maakt de �etsroute ook leuk voor kinderen. Foto: aangeleverd

PIEREWAAIEN
IJmuiden - Het meest rauwe uitje in Velsen, de 
Noord- of Zuidpier op. En af. Als visser, als wande-
laar, als fotograaf of als �etser. Als toerist of als 
inwoner van Velsen. Als vaste of toevallige bezoeker 
uit binnen- of buitenland. In deze rubriek in woord 
en beeld, wat een pierenwaaier bezighoudt en 
waarom hij of zij zich op die unieke plek in de 
Noordzee bevindt.

Door Arita Immerzeel

Hand in hand in het wit gekleed lopen Henk en Ineke 
van Riel (72 en 71 jaar) in de zon op de Zuidpier. Het 
blijkt één van de favoriete bezigheden van hen te zijn. 
,,We lopen hier het liefst elke dag. Er liggen hier heel 
wat herinneringen voor ons,” vertelt Ineke enthousiast. 
Henk vult haar aan. ,,Het is mijn lievelingsplek in 
IJmuiden.” Van oorsprong blijkt Henk een Amster-
dammer, die 22 jaar geleden naar IJmuiden verhuisde. 
,,We voelen ons hier erg thuis en zijn ook nog steeds 
erg happy met elkaar, na ruim dertig jaar!” Ineke valt 
hem daarin bij. ,,We zijn nog steeds blij met elkaar. Ik 
liep zojuist weer herinneringen op te halen, we hebben 
zoveel meegemaakt hier op de pier. Zo liepen we hier, 
toen Nelson Mandela werd vrijgelaten. We riepen het 
uit, Mandela vrij! Met onze armen wijd en onze blik op 
zee.” 

Ineke laat zien, hoe zij dat deed en het ziet er inderdaad 
heel blij uit. Ook herinnert zij zich een groot blok hasj, 
dat zij vonden. ,,Ik dacht, we zijn binnen, maar het was 
shit,” aldus Henk. Ineke haalt romantisch getinte herin-
neringen aan. ,,We hebben hier zoveel �jns meege-
maakt. Pure romantiek.” Henk vraagt of de foto niet in 
een seksblad geplaatst zal worden. Maar de Jutter l 
Hofgeest, daar is het stel blij mee. ,,Wat zal onze 
dochter opkijken! Echt, hartstikke leuk. Zet er maar bij, 
dat wij voor altijd jong zijn gebleven.” 

Hand in hand en met wapperende haren vervolgen ze 
hun weg. Samen pierewaaien maakt hen gelukkig, dat 
is wel duidelijk. 

Velsen-Zuid -Juli is de maand waarin van oudsher het hooien plaatsvindt. Op 
diverse plekken in Velsen liggen inderdaad hooibalen, zoals deze drie op het 
plantsoen van de Minister Lelylaan. Foto: Arita Immerzeel

Het is weer hooimaand

Santpoort-Zuid - Dankzij het vakan-
tieprogramma Zomerpret van de 
gemeente Velsen kunnen kinderen 
van 7 tot en met 14 jaar die in de 
gemeente Velsen wonen gratis deel-
nemen aan een van de Roofvogel-
workshops op de Ruïne van 
Brederode. Deze Roofvogelwork-
shops worden gegeven door valke-
nier Martin van Stichting Happy 
Wings. De valkenier brengt op een 
onvergetelijke wijze jeugd veilig in 
contact met het leven van de roofvo-
gels. De workshops worden 
gehouden op dinsdagmiddag 27 juli 
en 3, 10 en 17 augustus van 13.00 - 

14.00 uur of van 15.00 - 16.00 uur. 
Kinderen nemen zelfstandig deel, 
dus zonder ouders. Wel is het natuur-
lijk heel leuk om samen met broertje, 
zusje, vriendje of vriendinnetje te 
komen. Meld je kind(eren) aan via de 
website ruinevanbrederode.nl. Bij de 
activiteit Roofvogelworkshop vind je 
het aanmeldingsformulier. Je 
ontvangt dan zo spoedig mogelijk 
bevestiging. Kijk voor alle Zomerpret-
activiteiten voor jeugd tot en met 22 
jaar op de gemeentelijk pagina 
velsen.nl/zomerpret. Met dank aan 
de gemeente Velsen voor het mede 
mogelijk maken.

Gratis roofvogelworkshops
op de Ruïne van Brederode

De valkenier brengt op een onvergetelijke wijze jeugd veilig in contact met het 
leven van de roofvogels. Foto: Kees Sikkes








