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* Tevens inkoop zilver

Velsen - De komst van het 
omstreden vluchtelingenschip naar 
Velsen-Noord heeft een nieuwe 
wending gekregen. Onlangs gaven 
burgemeester en wethouders 
toestemming om aan de VOB-kade 
tijdelijk een cruiseschip te laten 
afmeren. Hierop worden duizend 
vluchtelingen gehuisvest voor de 
periode van maximaal 180 dagen. 
Het Centraal Orgaan Asielzoekers 
(COA) heeft echter te elfder ure een 
ander schip moeten regelen, want 
de MS Victoria 1, die aanvankelijk 
voor dit doel in beeld was, blijkt al 
te zijn verhuurd aan de Schotse 
overheid.

Rederij Tallink is eigenaar van het 
cruiseschip en moest wachten op 
een de�nitief besluit over het 
mogen aanleggen in Velsen. Toen 
dat besluit eenmaal was gevallen, 
bleek de rederij het schip al aan de 
Schotten te hebben verhuurd, 

waardoor het niet meer beschik-
baar is. ,,Net als u, ben ik hier zeer 
onaangenaam door verrast’’, 
schreef staatssecretaris Eric van der 
Burg van Justitie en Veiligheid 
vorige week aan de Velsense burge-
meester Frank Dales. Een alternatief 
kon hij ook meteen bieden: Tallink 
heeft een alternatief schip aange-
boden waarop asielzoekers opge-
vangen kunnen worden. 
,,Het COA heeft een exclusiviteit 
kunnen afdwingen, waardoor de 
rederij het schip voor tien dagen 
niet aan andere partijen mag 
verhuren. Op dit moment lopen de 
onderzoeken of het schip, dat 
langer is dan de Victoria I, ook op 
een veilige wijze aan de kade 
aangemeerd kan worden’’, aldus 
Van der Burg.

De tijdelijke opvang van vluchte-
lingen in Velsen-Noord stond 
aanvankelijk gepland voor begin 

augustus, maar is nu een maand 
doorgeschoven. Intussen gaan de 
werkzaamheden aan de Wijker-
meerweg om het terrein geschikt 
te maken voor die opvang gewoon 
door. Hoewel op het alternatieve 
schip waarschijnlijk meer hutten 
beschikbaar zijn, houdt het COA 
vast aan de eerder gemaakte 
afspraken over het aantal op te 
vangen vluchtelingen. In Velsen-
Noord zullen duizend vluchte-
lingen onderdak op het schip 
krijgen. 
Op piekmomenten kan men dit 
laten stijgen tot maximaal twaalf-
honderd, maar slechts voor maxi-
maal tien dagen achtereen en 
maximaal dertig dagen gedurende 
de totale periode. Doordat de MS 
Voctoria 1 in de reeds gesloten 
overeenkomst met het COA bij 
naam genoemd werd, was de 
gemeente Velsen genoodzaakt 
nieuwe contracten af te sluiten.

Cruiseschip voor vluchtelingen 
wordt toch niet de MS Victoria 1

Velsen - Op het terrein van rugbyclub The Smugglers heette wethouder Bram Diepstraten zaterdag de eerste deelnemers aan Zomerpret welkom. Net als vorig 
jaar biedt de gemeente Velsen deze zomer in samenwerking met diverse aanbieders een breed scala aan activiteiten voor kinderen. Door een gemeentelijke 
subsidie aan de deelnemende organisaties – beschikbaar vanuit de coronasteungelden – zijn alle activiteiten voor de kinderen gratis. Het leverde zaterdag 
direct een gezellige drukte op bij The Smugglers. Met een stormbaan, levend ganzenbord en diverse andere sport- en spelactiviteiten vermaakten de aanwezige 
kinderen zich prima. Hun ouders zaten langs de kant en hadden volop de tijd om met elkaar van gedachten te wisselen. Elders in deze krant een uitgebreid 
verslag van deze eerste Zomerpretdag en van het Zomerpret-evenement op Plein 1945, afgelopen maandag. Foto: Bos Media Services

Zomerpret feestelijk van start
Velsen - Nu de vakantie begonnen is 
zijn er veel opzeggingen van kranten-
bezorgers. Ook zijn er trouwe kran-
tenbezorgers die een paar weken op 
vakantie zijn en waar geen vervan-
ging voor kan worden gevonden. 
Help ons alstublieft uit de brand, ook 
al is het maar voor een paar weken.

Bel onze bezorgafdeling Verspreidnet 
BV op 0251-674433. Bij voorbaat heel 
hartelijk dank.

Dringende oproep 
voor bezorgers





Wees alert 

en geniet van  

een heerlĳke  

vakantie

 TIPS
Digitaal veilig  
op vakantie!

Laat cybercriminelen niet weten dat u op 
vakantie bent door dit op Social Media te 
melden. Hebt u leuke vakantiekiekjes? Deel 
deze pas op Social Media als u terug bent 
van vakantie. 

Deel niets op Social Media

Maak geen gebruik van een gratis open wifi-
netwerk verbinding tijdens uw vakantie. 
Vraag het hotel, vakantiehuis of de camping 
naar hun beveiligde wifi-netwerk. 

Gebruik geen gratis wifi-netwerk

Gebruik voor internetbankieren op vakantie 
alleen uw smartphone waarop u de app van uw 
bank hebt geïnstalleerd. Deze in combinatie 
met 4G zorgt voor een veilige verbinding. 

Doe bankzaken op uw eigen mobiel

Krijgt u een bericht van iemand die zegt  
een familielid te zijn? Wees alert! Criminelen 
doen zich vaak voor als een bekende en  
vragen om geld.

Wees alert, check berichten

Wees voorzichtig met uw reisdocumenten. 
Geef nooit uw identiteitsbewijs af! Wordt er 
om een kopie gevraagd? Geef dan een 
eigen kopie waarin u overbodige gegevens 
onleesbaar hebt gemaakt.

Geef nooit uw identiteitsbewijs af

Meer informatie op www.velsen.nl/cybercrime-of-internetoplichting

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

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

Wilt u meer advies over wat u zelf kunt doen om te vergroenen? Of heeft u hulp nodig? 
Op 23 juli staan we met duurzaam Velsen en het Duurzaam Bouwloket op het Zomerfestival 
IJmuiden (op de hoek bij de Napierstraat). Op 5 augustus staan we op de jaarmarkt van de 
Dorpsfeest Santpoort. Hier krijgt u niet alleen tips over vergroenen, maar ook over bijvoor-
beeld energie (besparen), isoleren en zonnepanelen.

Agenda van de raadsvergadering 
van woensdag 20 juli en donderdag 21 juli  

Reces

Na de laatste vergadering op donderdag 
30 juni is het zomerreces voor de gemeente-
raad begonnen. Tijdens het reces zijn er geen 
geplande vergaderingen.  De raadsleden be-
reiden zich voor op de vergaderingen van het 
najaar en genieten uiteraard ook van de zomer 
na een zeer drukke periode met verkiezin-
gen, inwerkprogramma en het komen tot een 
raadsakkoord.

De eerstvolgende vergaderingen zijn donder-
dag 15 september 2022. Deze avond staan ver-
schillende sessies gepland.

Contact gemeenteraad
Heb je in de tussentijd een dringende vraag 
voor de raadsleden of wil je iets onder de aan-
dacht brengen van de gemeenteraad? Mail 
dan naar de raadsgri�  e via gri�  e@velsen.nl 
of bel naar 0255 567251. De raadsgri�  e is in 
de zomer beperkt bereikbaar van 25 juli tot 
5 augustus. 

Foto’s raadsleden op hun 
favoriete plek in Velsen
   
De komende maanden stellen op de wij alle 
33 gemeenteraadsleden van Velsen voor op 
de sociale media van de gemeenteraad. De 

raadsleden vertellen wat hun favoriete plek 
is in Velsen en waarom.  Wilt u weten waar 
Joanna van der Zanden(D66) en MaartenJan 
Hoekstra(GroenLinks) zijn en waarom volg 
dan de gemeenteraad via twitter:  
@RaadvanVelsen

AGENDA VAN DE RAAD

Afgelopen dinsdag was het 34 graden, 
niet in Zuid-Frankrijk of Spanje, maar 
gewoon hier in Velsen. De laatste jaren 
krijgen we steeds vaker te maken met 
extreem weer, zoals heftige regenbuien 
en hittegolven. Dit zal de komende jaren 
alleen maar toenemen. Om hier zo goed 
mogelijk mee om te gaan, moeten we hier 
met zijn allen maatregelen voor nemen. 

Klimaatadaptatie noemen we dat. De beste 
manier is om te vergroenen. Op het kaartje 
kunt u zien in welke wijken het erg heet kan 
worden met extreem weer. Met de roodste 
plekken gingen we als gemeente de afgelo-
pen jaren aan de slag met projecten zoals Van 
grijs naar groen. Maar ook u als inwoners 
kunnen iets doen om onze gemeente koel te 
houden. 

Tuin vergroenen
Maak uw tuin zo groen mogelijk door bijvoor-

beeld extra bomen en planten aan te planten. 
Een groene tuin is namelijk veel koeler dan 
een tuin met tegels. (Doe bijvoorbeeld mee 
aan het NK tegelwippen: 
velsen.nl/nk-tegelwippen-2022). Daarnaast 
is het nu al lange tijd erg droog. U kunt hel-
pen door uw regenpijpen af te koppelen en 
het water direct in de grond te laten zakken 
of aan te sluiten op een regenton. Hiermee 
voorkomt u dat het water in het riool ver-
dwijnt. Dit helpt om het grondwater beter op 
peil te houden.  

Extra bomen in Velsen
Velsen is op weg naar een duurzame, kli-
maatneutrale gemeente. Een gemeente die 
rekening houdt met klimaatverandering. 
Met het Lokaal Klimaat Akkoord planten we 
extra bomen in Velsen. Hoe meer duurzame 
initiatieven u indient op velsengoedbezig.nl, 
hoe meer bomen wij planten.

Herstelacademie 
De Herstelacademie Haarlem en Meer 
organiseert voor inwoners van gemeente 
Velsen, themabijeenkomsten. Deze zijn 
gratis, wel graag van te voren aanmelden. 

Themabijeenkomst Lekker in je vel 
Maandag 25 juli van 14.00 - 16.00 uur 
(inloop  vanaf 13.45 uur) bij SLUIS 751, 
Lange Nieuwstraat 751, 1971 GG 
IJmuiden. 

Aanmelden, informatie of een fl yer 
van ons programma overzicht  
E: cursusadministratie@
herstelacademie.org  
T: 06 33735694 
www.herstelacademie.org  

De herstelacademie in het kort
Bij de Herstelacademie bieden we een 

Iep in volle windvang
In het plantsoen aan de Homburgstraat 
zijn drie iepen verwijderd die iepziekte 
hebben. Een andere iep, dicht bij het 
kruispunt Homburgstraat /Van Popta-
plantsoen, die is door het weghalen van 
deze bomen vrij is komen te staan, heeft 
nu de volle vindvang. De boom is zeer in 
slechte staat bij de wortelvoet. Hij heeft 
een fl inke zwam aantasting. En al het 
gewicht van de boom hangt richting het 
kruispunt. Deze boom is gekapt.

Hitte in Velsen
Wat kunnen we doen?

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

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

www.facebook.com/raadvanvelsen                                                         

programma van educatie en zel¢ ulp voor 
mensen met een psychische en/of versla-
vingskwetsbaarheid waarbij de cursisten 
elkaar vooral ondersteunen.  Begeleid 
door medewerkers die allemaal zelf ook 
te maken  hebben (gehad) met een psy-
chische en/of verslavingskwetsbaarheid. 

Digitaal veilig 
op vakantie!

Wees alert 

en geniet van 

een heerlĳke 

vakantie

 TIPS



Bekendmakingen
Ingediende aanvragen omgevings-
vergunning
IJmuiden
• Lange Nieuwstraat 453, plaatsen dak-

kapel (voorgevel) (11/07/2022) 
83096-2022

• Spilbergenstraat 4, bouwen 
dakopbouw (11/07/2022) 83277-
2022 

• Paulus Potterstraat 30, vergroten 
2e verdieping, plaatsen dakkapellen 
(voor- en achtergevel) (12/07/2022) 
83398-2022

• Loggerstraat 13, plaatsen luifel 
(12/07/2022) 83960-2022

• Kastanjestraat 9, bouwen dakopbouw 
(13/07/2022) 84526-2022

Velsen-Noord
• Duinvlietstraat 14, plaatsen dakkapel 

(voorgevel) (12/07/2022) 83580-2022
• Wijkerstraatweg 215, wijzigen gebruik 

naar woning (13/07/2022) 
84294-2022

• Wijkerstraatweg ong. (kavel 7), 
bouwen woning (13/07/2022) 
84537-2022

Santpoort-Zuid
• Duinweg of Duivelslaan 32, 

bouwen aanbouw (12/07/2022) 83917-
2022

Driehuis
• Driehuizerkerkweg 113, vervangen 

galmborden (15/07/2022) 85563-2022

Welstand
Verlengen beslistermijn 
IJmuiden 
• Lange Nieuwstraat 503, verbouwen 

en uitbreiden bovenwoning (vergro-
ten 1e en 2e verdieping, plaatsen dak-
kapel voorgevel, plaatsen entreedeur) 
(12/07/2022) 51409-2022

•
Santpoort-Zuid
• Bloemendaalsestraatweg 42, plaatsen 

dakkapel (voorgevel) (14/07/2022) 
63153-2022

Velserbroek
• Westbroekplas, uitvoeren werkzaam-

heden (verbeteren zwemwaterkwali-
teit) (14/07/2022) 63568-2022

Ingetrokken aanvragen 
omgevingsvergunning
IJmuiden
• Frans Naereboutstraat 66, vervan-

gen kap door opbouw met 2 woningen 
(12/07/2022) 103963-2021

• Wijk aan Zeeërweg 72, splitsen in 
6 appartementen (14/07/2022)

Ingediende aanvraag onthe�ng 
werkzaamheden buiten reguliere 
werktijden  APV artikel 4:4
Velsen-Noord
• Nabij Wenckebachstraat / Gildenlaan 

N197 te Velsen-Noord, Sealen van 
bochten, in avond en nacht van 3 op 4 
augustus 2022 van 20:00 uur t/m 05:00 
uur  (12/07/2022)

Ingediende aanvragen evenemen-
tenvergunningen APV artikel 2:10
Velsen-Zuid
• “Strong Viking Brother edition” op 8 

en 9 oktober 2022, locatie: R102 15 
(13/07/2022) 84550-2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
IJmuiden
• Lijsterlaan 19, wijzigen interne

constructie en bouwen garage 
(12/07/2022) 64747-2022

• Kennemerlaan 216, plaatsen dakkapel 
(voorgevel) (12/07/2022) 76916-2022

• Napierstraat 10, plaatsen 2 dakkapel-
len (zijgevel) (12/07/2022) 
61662-2022

• Pruimenboomplein 35, plaatsen 
balkonbeglazing (14/07/2022) 
64855-2022

• Bestevaerstraat 18, vergroten 1e 
verdieping (voorgevel) (14/07/2022) 
67974-2022

Velsen-Noord
• Duinvlietstraat 46 plaatsen dakkapel 

(voorgevel) (14/07/2022) 56944-2022
• Van Nidekstraat 7, bouwen aanbouw 

(14/07/2022) 65659-2022

Santpoort-Zuid
• Van Dalenlaan 29, plaatsen dakkapel 

(voorzijde) (12/07/2022) 70756-2022
• Harddraverslaan 3, kappen 2 bomen 

(12/07/2022) 77286-2022

Santpoort-Noord
• Rijksweg 406, wijzigen interne 

constructie (12/07/2022) 64787-2022
• Kruidbergerweg 83, bouwen dakop-

bouw (14/07/2022) 63118-2022

Driehuis
• Waterloolaan 3, tijdelijk (5 jaar) 

gebruiken als moestuin (14/07/2022) 
44321-2022

Velserbroek
• Ambachtsweg 3, plaatsen terrasscher-

men, wijzigen lichte horeca categorie 
1 naar 2 (12/07/2022) 64468-2022

• J. Michaelpad 136, wijzigen kozijn 2e 
verdieping (voorgevel) (12/07/2022) 
69875-2022

• Lockerskamp 1, plaatsen 2 dakkapellen 
(voor- en achterzijde) (14/07/2022) 
64153-2022

Geweigerde omgevingsvergunning
Velsen-Noord
• Stratingplantsoen 101A/101RD/101B 

en Wijkerstraatweg 119/121B, legali-
seren verbouw naar 5 woningen, veran-
deren gevels (14/07/2022) 44879-2022

Ontwerpbesluit weigering om-
gevingsvergunning – uitgebreide 
procedure
Velsen-Zuid
• Perceel Amsterdamseweg 50, het 

bouwen van een loods (13/07/2022)  
88648-2022

Buiten behandeling gestelde 
aanvraag omgevingsvergunning 
Velsen-Zuid
• Kerkesingel 1, bouwen overkapping 

met zonnepanelen (12/07/2022) 
(Rijksmonument)

Verleende filmvergunningen APV 
artikel 2:7 
IJmuiden
• “Toen we van de Duitsers verloren” 

van 18 t/m 27 juli op verschillende 
locaties in IJmuiden (14/07/2022) 
84259-2022

Verleende evenementenvergun-
ning APV artikel 2:10
IJmuiden
• “Kinderfestival 2022” ,18 juli 2022 van 

10:00 uur tot 17:30 uur, locatie: Plein 
1945 (12/07/2022) 68093-2022

Velsen-Zuid
• “NK MTB Spaarnwoude”, 23 en 

24 juli 2022, locatie: Valleiweg 
1981(12/07/2022) 28203-2022

Santpoort-Noord
• “Pleinfeest Bosbeekschool”, 13 juli 

2022 van 16:00 tot 20:00 uur, loca-
tie: Burgemeester Enschedelaan 66 
(12/07/2022) 64155-2022

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

Het �lmzomerprogramma (13 t/m 
28 augustus) omvat arthouseparel-
tjes als Hit the Road (bekroond met 
vijf sterren in Trouw) en Alcarràs 

(winnaar Gouden Beer in Berlijn), 
Oscarwinnaars als Drive My Car en 
Summer of Soul en megakaskrakers 
als Downton Abbey A New Era en 

Top Gun: Maverick. Van eigen 
bodem presenteren we Met Mes 
van de getalenteerde regisseur Sam 
de Jong met een fenomenale 

hoofdrol voor Hadewych Minis. Ook 
te zien is de zomerse uitwaai�lm 
Licorice Pizza van de Amerikaanse 
meesterregisseur Paul Thomas 
Anderson.

Gratis �lms voor jonge 
�lmliefhebbers
Jonge �lmliefhebbers uit Velsen 
kunnen zich helemaal op deze �lm-
zomer verheugen. In samenwerking 
met de gemeente Velsen biedt 
Stadsschouwburg & Filmtheater 
Velsen in het kader van Zomerpret 
Velsen vier gratis �lmvertoningen 
aan voor jongeren: Lightyear (6+), 
Jurassic World: Dominion (12+), 
Minions: Hoe gru superschurk werd 
(6+) en Knor (6+).

Musical Movie Festival
Voor het allereerste Musical Movie 
Festival (1 tot en met 4 september) 
selecteerde het Velsense Filmthe-
ater twaalf populaire grote musical-
�lms. Nieuwe en oude kaskrakers, 
waaronder de legendarische Holly-
wood-klassieker Singin in the ‘Rain 
en de Nederlandse evergreen Ja 
Zuster, Nee Zuster. De Grease Sing-
A-Long zal begeleid worden door 
een special guest.

Voor dit festival zijn ook passe-
partouts verkrijgbaar via de stads-
schouwburgvelsen.nl.

Velsen - Van 13 augustus t/m 4 september presenteert Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen een speciaal �lm-
programma vol hoogtepunten. Van �lmfestivalfavorieten tot blockbuster-successen. Maar ook met gratis fami-
lie�lms én de eerste editie van het Musical Movie Festival, waar een selectie van de beste internationale musi-
cal�lms de revue zal passeren. Op zaterdag 13 augustus om 15.00 uur opent DJ-duo De Platenbakker de 
Velsense Filmzomer op feestelijke wijze op het terras van het Filmtheater. Op alle zaterdagen tijdens de Film-
zomer kunnen �lm- en terrasbezoekers van 15.00 tot 19.00 uur op het terras genieten van livemuziek. Het 
terras is vanaf 13 augustus van donderdag tot en met zondag voor iedereen geopend van 10:00 tot 22:30 uur 
voor zomerse drankjes en bijpassende snacks.

Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen 
t it met een onnige fi m omer

The Greatest Showman wordt gedraaid op het Musical Movie Festival. Foto: aangeleverd

Het programma van Musical 
Movie Festival:
Donderdag 1 september 14.00 uur 
A Star is Born, 17.00 uur La La Land 
en 20.00 uur Elvis.
Vrijdag 2 september 14.00 uur Elvis, 
17.00 uur Moulin Rouge en 20.00 
uur The Greatest Showman.
Zaterdag 3 september 11.00 uur 
Frozen, 14.00 uur Mamma Mia! 
17.00 uur Mamma Mia! Here We Go 
Again en 20.00 uur Grease 
(Sing-A-Long). 
Zondag 4 september 11.00 uur 
Singin’ In the Rain, 14.00 uur Elvis, 
17.00 uur Ja Zuster, Nee Zuster en 
20.00 uur Les Misérables.

Praktische gegevens
Filmzomerprogramma: zaterdag 13 
en zondag 14 augustus, donderdag 
18 t/m zondag 21 augustus en 
donderdag 25 t/m zondag 28 
augustus. Elke zaterdag van 15.00 
tot 19.00 uur livemuziek van De 
Platenbakker, The Warners óf 
3House DJ’s op het terras van het 
Filmtheater aan de Groeneweg 71 in 
IJmuiden. Terras geopend vanaf 
10.00 uur.

Zomerpret Velsen: donderdag 25 en 
zondag 28 augustus.

Musical Movie Festival: donderdag 1 
t/m zondag 4 september. Voor dit 
festival zijn ook passe-partouts 
verkrijgbaar via de stadsschouw-
burgvelsen.nl.

Kaarten verkrijgbaar via www.stads-
schouwburgvelsen.nl.
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VERSCHIJNT DONDERDAG

EDITIE 8
VELSEN-NOORD, IJMUIDEN, 
VELSEN-ZUID, DRIEHUIS, 
V E L S E R B RO E K , S A N T P O O R T -
NOORD EN SANTPOORT-ZUID

Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900

Openingstijden
ma. t/m wo. 09.00-17.00 uur 
donderdag 09.00 - 12.30 uur 
vrijdag gesloten

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl 
verkoop@hofgeest.nl

Advertentieverkoop
Jeroen van Duijn 
Tel. 06-33836478 
Ellen Gouda
Tel. 06-51128572
Petra Schiltmeijer
Tel. 06-53942911
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beter milieu.
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op gerecycled papier

Door Raimond Bos

Een prachtige zomerdag met een 
stralend zonnetje, een stel vrolijke 
begeleiders en een groep enthousi-
aste basisschoolkinderen van vrijwel 
alle leeftijden. Mooier had de 
nieuwe editie van Zomerpret niet 
kunnen beginnen. Geheel volgens 
planning neemt wethouder Bram 
Diepstraten om 10.00 uur het 
woord. Hij is er trots op dat het 
opnieuw gelukt is om de kinderen 
van Velsen een gevarieerd zomer-
programma te kunnen aanbieden. 
Zijn speech houdt hij kort, want de 
kinderen staan te trappelen van 
ongeduld om deel te nemen aan de 
activiteiten die deze ochtend op het 

programma staan. De grote storm-
baan trekt hun aandacht, maar ook 
het levend ganzenbord willen ze 
graag spelen. Meteen nadat Diep-
straten zelf als eerste over de storm-
baan klauterde, kregen de kinderen 
te horen met welke begeleider ze 
mee mochten lopen voor hun eerste 
activiteit. De groepsindeling is geba-
seerd op de leeftijden van de 
kinderen.

Stormbaan
Julia (11) uit Velserbroek staat even 
later in de rij om zelf de stormbaan 
te beklimmen. Ze heeft er zichtbaar 
zin in. Hoe wist ze van het bestaan 
van dit evenement af? ,,De vader 
van een vriendin van mij is van het 
bedrijf dat de stormbaan geplaatst 
heeft’’, vertelt ze. Ze vindt het 
ontzettend leuk dat Zomerpret er is. 
Vorig jaar was ze niet van de partij, 
dit wordt dus haar eerste kennisma-
king met de activiteiten. Aan de 
andere zijde van de stormbaan glijdt 
de 5-jarige Rowan van de glijbaan af. 
Ook hij woont in Velserbroek en zijn 
moeder Verona, die met hem mee 
loopt als hij terugkeert naar het 
begin van de attractie, blijkt degene 
te zijn geweest die hem op het 
bestaan van Zomerpret attendeerde. 
,,Ik zag het eerst op Facebook en 
later kregen we het ook via school te 
horen’’, bevestigt ze.

Zeepbellen blazen
Iets verderop probeert Susanna (11) 

uit Velserbroek om zeepbellen te 
blazen. Geen gewone bellen, maar 
hele grote exemplaren, met een 
doorsnee van tientallen centimeters. 
Hoe dan? Ze toont een ringvormig 
koord, dat tussen twee stokjes is 
gespannen. ,,In het midden zit een 
dingetje aan het koord, zodat het 
zwaar is’’, legt ze uit. Op de grond 
staat een emmer met zeepsop. 
Daarin moet het koord onderge-
dompeld worden. Daarna is het een 
kwestie van in de lucht houden en 
zodanig bewegen dat door de lucht-
verplaatsing een zeepbel ontstaat. 
,,Maar het is best wel moeilijk. Er zit 
veel schuim in de emmer, je moet 
het touw echt diep op de bodem 
leggen. En het gaat vaak in de 
knoop’’, constateert ze. Ook haar 
zusje Milla (5) probeert in een ander 
groepje om mooie bellen te blazen. 
Hun moeder bekijkt het tafereel 
vanaf de zijlijn van het rugbyveld.

Subsidie
Eind februari dit jaar startte de 
inschrijving voor organisaties die 
aan Zomerpret wilden deelnemen. 
Zij konden gedurende een aantal 
weken subsidie aanvragen voor het 
bekostigen van de activiteiten. Bram 
Diepstraten: ,,Dat geld komt uit de 
rijksgelden voor coronasteun. Het is 
belangrijk dat we bewegen en cultu-

rele activiteiten voor kinderen 
blijven stimuleren. Daarnaast willen 
we de kinderen die niet op vakantie 
kunnen gaan hiermee een mooi 
alternatief bieden.’’ Diverse organisa-
ties schreven zich dit jaar in voor 
deelname. Van muziekles tot een 
workshop boogschieten en van een 
matrozenspeurtocht tot stunt-
steppen, het  aanbod is zeer breed. 
,,Superleuk om te zien en heel mooi 
dat we dit kunnen doen’’, aldus een 
enthousiaste wethouder.

Begroting
Of Zomerpret een blijvertje gaat 
worden in Velsen, kan Diepstraten 
nu nog niet zeggen. Vorig jaar was 
het een succes, maar dat kwam 
mede doordat er toen nauwelijks 
vakantiemogelijkheden waren door 
de coronabeperkingen. ,,Eerst gaan 
we bekijken of het dit jaar net zo 
succesvol is. De opkomst op deze 
eerste dag is in elk geval hoopvol. 
Binnenkort starten we met het 
inkleuren van de begroting voor 
volgend jaar. Daarbij kunnen we 
bekijken of we Zomerpret kunnen 
continueren.’’ Voor alle activiteiten 
van Zomerpret geldt dat deelname 
gratis is, maar aanmelden is wel 
verplicht. Het complete overzicht is 
op www.velsen.nl/zomerpret-2022 
te vinden.

Velsen - Deze zomer kunnen kinderen in de basisschoolleeftijd vrijwel 
elke dag deelnemen aan gratis sportieve en/of culturele activiteiten. Het 
programma Zomerpret is wegens het succes van vorig jaar geprolon-
geerd en biedt kinderen de mogelijkheid om tijdens de zomervakantie 
lekker te bewegen en hun creativiteit de vrije loop te laten. Zaterdagoch-
tend vond de eerste activiteit plaats. Wethouder Bram Diepstraten 
opende Zomerpret door als eerste de opblaasbare stormbaan te trot-
seren die op het terrein van rugbyclub The Smugglers in Velserbroek was 
neergezet.

Prachtige start voor Zomerpret in Velsen

Met een levensgrote versie van ‘boter kaas en eieren’ was het rennen geblazen.

Met het doorknippen van het lint was Zomerpret 2022 geopend. Foto’s: Bos Media Services

Supergrote bellen blazen, niet zo 
eenvoudig als het lijkt.
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Door Arita Immerzeel

IJmuiden - Op het Gijzenveltplant-
soen vond maandagmiddag de 
aftrap plaats van een kinderweek vol 
sport en spel. 

Bijna 50 kinderen in de leeftijd van 3 
tot 10 jaar bezochten, ondanks de 
verzengende hitte, de interkerkelijke 
speelmiddag. Er was voor elk wat 
wils. De vrijwilligers en leerlingen van 
het CIOS verzorgden meerdere acti-
viteiten, waaronder een heuse zeep-
helling. Grote partytenten zorgden 

voor schaduw. Er was voldoende 
ijswater, limonade en waterijs. Ook 
werden de kinderen getrakteerd op 
suikerspin en pannenkoeken. 
Onder de naam IMPACT worden in 
het hele land deze interkerkelijke 
activiteiten georganiseerd. Als thema 
is dit jaar gekozen voor ‘je wordt 
gezien’. Wie wilde kon een zonnebril 
versieren of een polaroidfoto van 
zichzelf en/of met vriendjes mee naar 
huis nemen.

Lieneke Breevaart keek maandag 
terug op een zeer geslaagde dag. 

,,Het was grappig en heel leuk om te 
zien, hoe kinderen zich met elkaar 
vermaakten. We hadden op 20 deel-
nemende kinderen gehoopt. Door de 
hitte was dat best even spannend. 
Dat er bijna 50 kinderen zo enthou-
siast meededen was geweldig. Een 
mooi begin van de speelweek, ik 
verheug mij alweer op de dagen, die 
nog gaan komen.”

Het speelevent is gratis te bezoeken, 
vrijdag is de laatste dag. Van 14.00 
uur tot 16.30. Locatie: 
Gijzenveltplantsoen.

Kinderweek vol sport 
en spel succesvol begonnen

Het evenement op het Gijzenveltplatsoen duurt nog tot en met vrijdag. Foto: aangeleverd

Aan de slag in de natuur
Met dit nieuwe tuinproject stimu-
leert Stichting BuitenGewoon 
mensen om lekker bezig te blijven. 
Een tuin is daar ontzettend geschikt 

voor. Groene vingers of niet; in de 
tuinen van Stichting BuitenGewoon 
vermaakt iedereen zich. Zo kun je 
zelf groente en fruit verbouwen, 
helpen met scho�elen of simpelweg 

een praatje maken in de zon. De 
frisse buitenlucht is gezond, veilig en 
geeft je een lekkere oppepper.

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

Maandrooster
Week 29 worden 2 nieuwe percelen 
vrijgemaakt voor gebruik.
Week 30 worden de 2 percelen 
verder aangepakt.
Week 31 worden alle percelen 
onkruidvrij gemaakt.
Week 32 worden er windmolens 
gemaakt en aarde naar de tuin 
gebracht. 

Meld je aan
Zin om te tuinieren of help je graag 
als vrijwilliger? Meld je aan of vraag 
om meer informatie via aanmelden@
st-bg.nl of 023 5831511.

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

Tuinieren in Velserbroek en IJmuiden 
met Stichting BuitenGewoon

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

Velsen - Er wordt dit jaar helaas geen 
Pierloop Velsen georganiseerd. Over 
of en hoe de Pierloop in 2023 geor-
ganiseerd gaat worden zal later dit 
jaar een besluit genomen worden. 
Het evenement, met als hoofd-
sponsor Cornelis Vrolijk, zou dit jaar 
net als tijdens de laatste editie in 

2019 starten en �nishen bij het 
Leonardo Hotel IJmuiden aan de 
Kennemerboulevard. 

Er is te veel onzekerheid om het 
benodigde grote aantal vrijwilligers 
aan het parcours rond te krijgen. In 
combinatie met het te verwachten 

veel kleinere aantal deelnemers heeft 
de organisatie het besluit doen 
nemen het evenement dit jaar niet 
door te laten gaan. Naast de vrijwil-
ligers speelt ook het �nanciële aspect 
mee, overal zijn de prijzen dusdanig 
gestegen dat de organisatie haar 
begroting zullen moeten herzien.

Wéér geen Pierloop Velsen

IJmuiden – Mede-eigenaar van 
Restaurant Boschbeek Marcel van 
Gool (38) gaat de uitdaging aan. 
Onder de naam Brasserie Bosch is hij 
in dat bijzondere pand aan het einde 
van de Kennemerboulevard, met dat 
geweldige uitzicht op zee, strand en 
jachthaven zijn eigen brasserie 
begonnen. Met een toegankelijke, 
betaalbare kaart die precies aansluit 
bij wat je wilt. Of dat nu een hapje na 
een dagje strand is, een lekkere lunch 
na een  wandeling op de pier, of 
gewoon omdat je heerlijk en écht 
uiteten wil. 
,,Restaurant Boschbeek blijft ook 
gewoon bestaan hoor. Maar ik kon 

de verleiding om iets nieuws te 
beginnen niet weerstaan. Het is een 
superto�e locatie, dat uitzicht alleen 
al!’’ Marcel is ‘zijn leven lang’ al chef-
kok. Hij bereidt alles zelf en heel vers 
en de kaart wordt aangepast aan de 
seizoenen. Zowel de lunch- als de 
dinerkaart zijn divers met klassiekers 
als burgers en saté maar ook bijvoor-
beeld surf & turf en risotto. Dit alles 
overgoten met z’n eigen sausje. 
,,Beetje oosters, beetje mediterraans. 
Ik merk nu al dat als mensen eenmaal 
onze gast zijn geweest ze verrast zijn 
en terugkomen. Dat moet je hebben.’’ 
Leuk om daar te werken ook, ze 
kunnen nog wat hulp gebruiken. 

Nieuwe brasserie op
unieke locatie in IJmuiden

Marcel en zijn vriendin Tahnee genieten zelf ook elke dag van de heerlijke locatie. 
Foto: Tahnee Lemm

Eigenaar Henk van der Valk heeft 
contracten met diverse bedrijven in 
de o�shore- en visserijwereld, maar 
mag ook het Koninklijk Huis tot zijn 
klantenkring rekenen. Inmiddels telt 
zijn bedrijf achttien medewerkers en 
bestaat zijn wagenpark uit veertien 
voertuigen, waaronder twee bussen. 
,,We krijgen er een derde bus bij’’, 
meldt hij trots. Het blijkt echter 
momenteel lastig te zijn om goed 
gemotiveerd personeel te vinden. 
,,Terwijl dit toch juist één van de 
leukste beroepen is die je kunt 
bedenken. Je komt op plekken waar 
je anders nooit komt. Alleen al deze 
week hadden we ritten naar Dene-
marken, Duitsland en België, maar 
ook gewoon binnen Nederland’’, 

aldus Henk. Hij zoekt mensen die niet 
alleen uitstekend kunnen autorijden, 
maar zich ook als een correct gast-
heer weten te gedragen. ,,Misschien 
een 65-plusser, die het leuk vindt om 
dit werk één of twee dagen in de 
week te doen. Maar iedereen is 
welkom, van jong tot oud.’’ Om taxi-
werk te mogen doen, is een chauf-
feurspas vereist. Hiervoor moet eerst 
een speciaal examen worden afge-
legd. Henk: ,,We voeren eerst een 
sollicitatiegesprek met de kandi-
daten. Als iemand in aanmerking 
komt voor de vacature, verzorgen wij 
in eigen beheer het hele traject om 
de chau�eurspas te krijgen.’’ Kijk op 
www.taxivdvalk.nl voor de 
contactgegevens.

Taxiservice Van der Valk
zoekt parttime chauffeurs
IJmuiden - Op zoek naar een uitdagende en afwisselende parttimebaan? 
Taxiservice Van der Valk zoekt wegens uitbreiding van de dienstverlening 
taxi- en buschau�eurs die beschikbaar zijn voor één of twee dagen in de 
week. Het bedrijf heeft zich gespecialiseerd in personenvervoer in het 
hogere segment, waarbij verre ritten geen uitzondering zijn.

Behalve voor taxi- en busvervoer kunnen klanten bij Van der Valk zelfs terecht voor 
het boeken van een helikoptervlucht. Foto: aangeleverd
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Driehuis - De kop van dit artikel is 
momenteel een veel gebezigde zin 
in de buurttuin Waterloo in Driehuis. 
Met veel enthousiasme tovert een 
kleine groep vrijwilligers het voorma-
lige grasveld van de voetbalvereni-
ging VVV Waterloo om tot een prach-
tige tuin vol groenten, bloemen en 
kruiden. De eerste courgettes en 
bonen zijn al geoogst. De tomaten 
groeien en kleuren langzaam rood. 
Ook zijn de eerste pompoenen 
gespot. 
Vlinders, bijen, vogels en andere 
insecten hebben de nieuwe tuin ook 
ontdekt; blij maken ze gebruik van 
zoveel groen. 
In het centrum van het veld is een 
cirkelvormige ruimte gecreëerd; hier 
staan wat stoelen, tafels en banken. 
Na een avondje plukken, wieden en 
oogsten wordt hier af en toe gezellig 
een drankje gedronken. 
De watervoorziening is een uitda-
ging! Dankzij veel inventiviteit is er 
een irrigatiesysteem aangelegd, 
waardoor het regenwater van het 
dak van het Pieter Vermeulen 
museum in twee grote watertanks 

opgevangen wordt. Nu nog wel even 
duimen voor wat meer regen deze 
zomer!

Woon je in Driehuis en wil jij ook 
meehelpen en meegenieten met de 
buurttuin Waterloo? Je bent van 
harte welkom! Kijk voor meer infor-
matie: https://buurttuinwaterloo.
jouwweb.nl/ of mail buurttuin.drie-
huis@gmail.com 

‘Giet jij vandaag de tuin? 
Dan doe ik het morgen!’

De watervoorziening is een uitdaging! 

De eerste courgettes en bonen zijn al geoogst. Foto’s: aangeleverd

Velsen-Zuid - Op Gymnasium Feli-
senum mogen dit jaar 99 geslaagden 
worden bijgeschreven. 95 leerlingen 
hebben toestemming gegeven voor 
publicatie in de krant. Dat zijn:
Liz Abbing Santpoort-Noord, Stan 
Arpad Driehuis, Roos Backer Heems-
kerk, Anne Bakker Beverwijk, Kirsten 
te Beest IJmuiden, Raquél Beijer 
Velsen-Zuid, Rubén Beijer Velsen-
Zuid, Hugo Berg Beverwijk, Levie 
Beumer Velsen-Zuid, Tom Bloemers 
Santpoort-Noord, Daphne de Boer 
Velsen-Zuid, Ilana Boeser Beverwijk, 
Jamy Born Velserbroek, Kaj van Borre 
Wijk aan Zee, Cato Bosga Uitgeest, 
Isra Boztoprak IJmuiden, Aniek van 
den Brink Halfweg, Elena van den 
Brink IJmuiden, Lara Brouwer Heems-
kerk, Silas de Bruin Wijk aan Zee, 
Anna Butter Uitgeest, Tommy Chical 
Driehuis, Christina Corbett (Cum 
Laude) Wijk aan Zee, Daan Cruysheer 
IJmuiden, Raf Deen Beverwijk, Robin 
Diepstraten IJmuiden, Jelle Dik 
IJmuiden, Jurrian van Doeselaar 
Haarlem, Hannah Doornenbal 
Haarlem, Nina EbléVelserbroek, Kyrill 

Ermakov Haarlem, Henk van Essen 
Spaarndam, Adriaan Fornerod 
Haarlem , Merel Gerrits Velserbroek, 
Bart Gevaert Heemskerk, Stijn van 
der Giesen Santpoort-Noord, Elisa 
van Gils Driehuis, Tytus Glab Haarlem, 
Inez de Haas Velserbroek, Maaike 
Hakvoort IJmuiden, Lianne  Hatz-
mann Heemskerk, Mirthe Hatzmann 
Heemskerk, Wies van der Hooft Drie-
huis, Aidan Houtkamp Haarlem, 
Julius de Jager Santpoort-Noord, 
Lucas Jansen Driehuis, Duco Jaspers 
Velserbroek, Vasiliy Karlashchuk 
Haarlem, Floyd Klinkhamer Sant-
poort-Noord, Linde Koks Santpoort-
Noord, Merel Kooistra Heemskerk, 
Anne Kraaijeveld Velsen-Noord, Luna 
Kraaijeveld (Cum Laude) Beverwijk, 
Wouter van Leersum Haarlem, 
Benicio Leons IJmuiden, Lucas Levin 
Driehuis, Feline van Loon Santpoort-
Zuid, Lujein Mousa IJmuiden, Evan 
Murré Beverwijk, Romek Nijsen 
Uitgeest, Merel Nouris Velsen-Zuid, 
Oliwia Nowak Haarlem, Tim O`Dwyer 
Santpoort-Noord, Siem Oosterveer 
Spaarndam, Lisa Postema Velser-

broek, Elena Puijk IJmuiden, Djace 
Reijs IJmuiden, Solveig de Reus 
IJmuiden, Joachim Schelvis Velsen-
Noord, Taro Schenk IJmuiden, Lars 
Schotvanger IJmuiden, Danique 
Schram Heemskerk, Mike Smit 
IJmuiden, Milan Sorgdrager Velser-
broek, Felice Starreveld (Cum Laude) 
Driehuis, Maud Stephanus Velser-
broek, Romé Stikvoort Beverwijk, 
Sjoerd Stoop Santpoort-Noord, 
Wouter Stoop IJmuiden, Mick 
Stringer Haarlem, Ryanne van Triest 
IJmuiden, Maurice Verhaag Heems-
kerk, Izabella Voortman Heemskerk, 
Iris Waardijk (Cum Laude) Santpoort-
Zuid, Mare Walta Beverwijk, Sylvie 
Webbe IJmuiden, Kevin van der 
Weert Beverwijk, Fleur Weidemann 
(Cum Laude) Driehuis, Lynn Weis-
scher Heemskerk, Lars Wester Velser-
broek, Nick van der Woude IJmuiden, 
Leah van Zeelt IJmuiden, Nikkie van 
Zoelen Velserbroek, Vincent van 
Zutphen Beverwijk, Maarten Zwart 
IJmuiden.

Allemaal van harte gefeliciteerd!

Geslaagden Gymnasium Felisenum

Santpoort - Dinsdag 12 juli 
verzorgde het harmonieorkest van 
Muziekvereniging SOLI het zomer-
avondconcert in de binnentuin van 
appartementengebouw Roos en 
Beek. Het was een leuk concert met 
een grote variatie in het muziekpro-
gramma. Een prima sfeer met 
welhaast Italiaanse toestanden, 
waarbij bewoners vanaf de balkons 

en galerijen, of gewoon lekker 
zittend op het gras van hun waarde-
ring getuigden met kreten als ‘Olé’ en 
‘Bravo!’. Daar dit concert voor de 
vijfde keer plaats had, en dus een 
lustrumconcert genoemd mag 
worden, ontvingen dirigent en muzi-
kanten naast gul applaus ook alle-
maal het boek ‘ROOS en BEEK, 
Wonen op de Spanjaardberg. Ook de 

schrijver van het boek, Guus Harten-
dorf, was aanwezig zodat hij desge-
wenst de boekjes kon signeren. Dit 
alles werd door de SOLI-leden zeer 
gewaardeerd. Betre�end boekje is 
overigens voor liefhebbers nog 
verkrijgbaar voor 10 euro, waarbij de 
gehele opbrengst ten goede komt 
aan de Stichting ALS Nederland. Bel 
met 023-8882773 en het komt goed!

SOLI meets Roos en Beek
Een heerlijk zomers sfeertje bij dit concert van Soli. Foto: aangeleverd

Santpoort - Ook tijdens het Dorps-
feest Santpoort is de oorlog tussen 
Oekraïne en Rusland niet te negeren. 
Om die reden staat het Ko�econcert 
dit jaar geheel in het teken van vrede 
en verbinding. Op zondag 31 juli van 
12.00 tot 14.00 uur brengen de muzi-
kanten Maria Nemtsova (piano), 
Dasha Beltiukova (�uit) en Vitaly 
Vatulya (saxofoon) werk van Russi-
sche, Oekraïense, Franse en Wit-
Russische componisten. Dit gebeurt 
in de sfeervolle Dorpskerk aan de 
Burgemeester Enschedélaan 57 te 

Santpoort.
U kunt daarbij aanwezig zijn. Maxi-
maal 250 kaarten zijn vanaf 22 juli af 
te halen bij Booy Optiek (Hoofdstraat 
166) en Nieuwland & Aarts (Bloemen-
daalsestraatweg 127). Toegang is 
gratis, maar aan het eind van het 
concert zal de voorzitter van de 
Harddraverij Vereniging met zijn 
hoed klaarstaan om een vrijwillige 
bijdrage in ontvangst te nemen. 
Het concert is zonder pauze en na 
a�oop wordt u een drankje 
aangeboden.

rten o fie on ert o en

Dasha Beltiukova (�uit), Maria Nemtsova (piano) en Vitaly Vatulya (saxofoon). 
Foto: aangeleverd

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

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

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

www.lijfengezondheid.nl/
registreren
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Santpoort-Noord - Een wielrenner is vrijdagavond gewond geraakt bij een 
botsing met een �etser op de Kennemergaardeweg in Santpoort-Noord.
Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. Een traumahelikopter landde in 
het naastgelegen weiland. Het slachto�er is met de ambulance naar het 
ziekenhuis gebracht. De andere �etser is voor controle naar het ziekenhuis 
gegaan. Foto: Michel van Bergen

Wielrenner raakt gewond
bij botsing met fietser

Hoewel de intentieverklaring niet 
bindend is, is deze verklaring wel 
richtinggevend. Het document dient 
als raamwerk voor de maatwerkaf-
spraak tussen de overheid en Tata 
Steel.

Terugdringen van CO2
Een belangrijk onderdeel om Tata 
Steel te verduurzamen is het terug-
dringen van de CO2-uitstoot. In de 
intentieverklaring spreekt Tata Steel 
Nederland de ambitie uit om in 2030 
5 megaton minder CO2 uit te stoten 
en versneld in 2045 volledig klimaat-
neutraal te zijn. Tata Steel besloot in 
september vorig jaar over te gaan 
van de ondergrondse opslag van 
CO2 naar de productie van groen 
staal met het Direct Reduced Iron- 
productieproces. Dit proces is duur-
zamer en schoner dan de huidige 
manier van staal maken, en maakt bij 
de productie gebruik van groene 
waterstof. De overgang naar deze 
manier van staal produceren is 
complex, omdat het hele staalpro-
ductieproces moet worden aange-
past en bestaande hoogovens 
moeten worden vervangen.

Minister van Economische Zaken en 
Klimaat, Micky Adriaansens: ,,We 
willen dat Tata Steel sneller schoner 
wordt. Minder CO2-uitstoot en het 
beperken van de impact op de leef-
omgeving: met deze intentieverkla-
ring leggen het bedrijf en de over-
heid de ambities vast. Dit werken we 
nu verder uit in de maatwerkaf-

spraken met het bedrijf. Een belang-
rijke mijlpaal. Samen met de 
provincie Noord-Holland onder-
zoeken de Staatssecretaris en ik hoe 
we de plannen kunnen 
ondersteunen.”

Verbeteren milieu- en gezond-
heidssituatie voor 2030
In de gewijzigde intentieverklaring 
zijn extra ambities opgenomen over 
het verminderen van de impact van 
het bedrijf op de leefomgeving. Zo is 
onder andere afgesproken dat Tata 
Steel Nederland onderzoek gaat 
doen naar het verder verbeteren van 
de milieu- en gezondheidssituatie 
vóórafgaand aan de transitie in 2030. 
Maar ook om de mogelijkheid te 
onderzoeken van het al eerder 
sluiten van bepaalde bedrijfsactivi-
teiten, zoals de Kooks- en gasfabriek 
2.

Staatssecretaris van Infrastructuur en 
Waterstaat, Vivianne Heijnen: ,,Ik vind 
dat de toekomst van Tata Steel alleen 
schoon en duurzaam kan. Dat staat 
heel helder in deze intentieverkla-
ring. Met daarin ook extra ambities 
voor de verbetering van de leefom-
geving voor 2030. We houden een 
vinger aan de pols zodat de ambities 
realiteit worden. Verbeteringen zijn 
nodig voor het klimaat, het milieu en 
voor de gezondheid van 
omwonenden.”

Samen de ambities waarmaken
Het Rijk, de Provincie Noord-Holland 

en Tata Steel onderstrepen het 
belang van een meer duurzame en 
schone staalproductie voor Neder-
land. In de intentieverklaring geven 
de overheden aan bereid te zijn te 
onderzoeken hoe de plannen en 
projecten om het bedrijf om te 
vormen tot een meer duurzame en 
schone staalfabriek ondersteund 
kunnen worden. Naast eventuele 
benodigde �nanciële ondersteuning, 
gaat het ook om tijdige besluitvor-
ming over vergunningaanvragen en 
het realiseren van de nodige water-
sto�nfrastructuur. Ook wordt er 
aandacht besteed aan het 
stikstofvraagstuk.

Met deze intentieverklaring is de 
richting bepaald die de komende tijd 
in de bindende maatwerkafspraken 
tussen Tata Steel en het Rijk verder 
uitgewerkt wordt.

Hans van den Berg, CEO Tata Steel: 
,,Onze ambitie is om zo snel mogelijk 
groen staal in een schone omgeving 
te maken. Dit betekent een hele 
nieuwe koers waarbij we inzetten op 
waterstof. Daarmee kunnen wij een 
forse bijdrage leveren aan de 
klimaatdoelstellingen. We voelen ons 
gesteund door de overheid die deze 
uitdaging samen met ons wil 
oppakken.”

Jeroen Olthof, gedeputeerde Leef-
baarheid, Milieu en Gezondheid: 
,,Voor de inwoners van de IJmond is 
belangrijk dat we in de intentiever-
klaring gezamenlijk afspraken maken 
over de omschakeling naar een duur-
zame staalproductie en dat gezond-
heid daar onderdeel van uitmaakt. 
De Expression of Principles is een 
mooie eerste stap, die zo spoedig 
mogelijk moet worden uitgewerkt in 
een uitvoeringsprogramma.’’

IJmuiden - De provincie Noord-Holland, het ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Tata 
Steel Nederland hebben vandaag een intentieverklaring (Expression of 
Prinicples) ondertekend over verduurzaming. Tata Steel wil 2030 5 
Megaton minder CO2 uitstoten en in 2045 CO2 neutraal zijn. Ook zijn 
extra ambities voor verbetering van de leefomgeving opgenomen in 
deze nieuwe Expression of Principles.

Afspraken over CO2-reductie
en verbeteren leefomgeving 
Tata Steel en Overheid

Santpoort - Van 1 tot en met 25 
augustus kunnen alle kinderen van 7 
tot en met 12 uit de gemeente Velsen 
gratis meedoen aan de Calm Kids 
Club in het bos, op een prachtige 
locatie bij werkschuur de Bosuil van 
Natuurmonumenten. Elke maandag-, 
woensdag- en donderdagmiddag 
zijn er twee groepen (7-9 van 12.30 
tot 14.30 uur en 10-12 jaar van 14.45 
tot 16.45 uur). 
,,Kinderen kunnen bij de Calm Kids 
Club ontprikkelen, tot rust komen en 
leren hier te verbinden met zichzelf 
en de natuur’’, aldus Rianne Out-
Dolmans. ,,Als alle kinderen gearri-
veerd zijn bij de ingang van Natio-
naal Park Noord Kennemerland 
maken we een mooie mindful-
wandeling door het bos naar werk-

schuur de Bosuil van Natuurmonu-
menten. We hopen op mooi weer 
zodat we lekker buiten op het gras-
veld kunnen zitten! Hier start het 
droomavontuur: een korte yoga- en 
meditatieles met iedere keer een 
ander thema en met een creatieve 
verwerkingsopdracht in het thema 
van de les, zoals jungledieren 
magneten krassen, raamvlinders 
maken of pootafdrukken van dieren 
kleien. Aan het eind van de les 
bespreken we nog even hoe 
iedereen zich voelt en dan is het tijd 
om helemaal ontspannen naar huis 
te gaan!’’
Voor meer info over de activiteiten 
en het aanmeldproces, zie https://
www.velsen.nl/zomerpret-calm-kids-
club en https://www.calmkids.club/

Zomeractiviteit Calm Kids Club 
bij werkschuur de Bosuil

Kinderen kunnen bij de Calm Kids Club ontprikkelen en tot rust komen. 
Foto: aangeleverd

Santpoort-Noord - Iedereen die van 
tuinen, tuinieren of gewoon van 
gezelligheid houdt, groene vingers 
of niet, is welkom tijdens de Open 
Tuindagen van Amateur Tuinders 
Vereniging De Hofgeest in 
Santpoort-Noord. 
Op zaterdag 30 juli en zondag 31 juli 
wacht een feestelijk onthaal op het 
gezellige marktplein en in een aantal 
opengestelde tuinen. Allerlei lekkere 
hapjes, vele soorten vis, planten, 
boeken en door tuinleden zelfge-
kweekte groente worden te koop 

aangeboden door de vrijwilligers van 
de vereniging. 
De Nederlandse Kring van Fuchsia-
vrienden is aanwezig met een extra 
grote kraam. Ook zijn er mooie 
gebruiksvoorwerpen te koop en 
creaties van verschillende kunstzin-
nige en creatieve kraamhouders. Of 
schuif aan bij de knutselkraam waar 
jong en oud onder begeleiding in 
korte tijd een leuk tuinstukje of ander 
creatief werkje kan maken. Kom 
daarna even bij van alle indrukken op 

het terras onder de plataan. 
Houd er rekening mee dat er voorna-
melijk contant afgerekend moet 
worden. Vanwege de verwachte 
grote belangstelling is het aan te 
raden om lopend of op de �ets te 
komen. ATV De Hofgeest is gevestigd 
op het Spekkenwegje 2 in 
Santpoort-Noord. 
De Open Tuindagen zijn te bezoeken 
op zaterdag 30 juli van 12.00 tot 
18.00 uur en zondag 31 juli van 11.00 
tot 16.30 uur. 

Open Tuindagen bij ATV De Hofgeest

Het is goed toeven op het terras onder de plataan. Foto’s: aangeleverd

Hopelijk schijnt de zon weer! 

Regio - Heeft u na een borstampu-
tatie of na een borstsparende 
operatie behoefte aan voorlichting 
over het kopen en dragen van 
uitwendige borstprotheses? Of over 
bijpassende lingerie en badkleding? 
Iedere laatste woensdagmiddag van 
de maand kunt u in het Spaarne 
Gasthuis gratis voorlichting, adviezen 
en tips krijgen van ervaringsdeskun-
dige prothesevoorlichters, die 
samenwerken met de Borstkanker 
Vereniging Nederland.

Datum, tijd en locatie
Datum: woensdag 27 juli van 14.00 
tot 15.00 uur op de poli oncologie 

locatie Hoofddorp. U bezoekt het 
spreekuur alleen of samen met uw 
naaste. U krijgt ruim de gelegenheid 
om materialen te bekijken, te over-
leggen en vragen te stellen.

Aanmelden
Er wordt gewerkt op afspraak. 
Aanmelden via de website van het 
Spaarne Gasthuis. Ga naar Nieuws en 
Meer/voorlichting over 
borstprotheses.
Heeft u vragen over dit spreekuur? 
Belt u dan de afdeling patiëntenvoor-
lichting op 023-224 2060 of stuur een 
mail naar patiëntenvoorlichting@
spaarnegasthuis.nl.

Voorlichting over borstprotheses
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Velsen - In veel tuinen die volop in 
bloei staan genieten ook insecten 
zoals de hommel op de foto hier-
onder en de kolibrievlinder op de 
bovenste foto. Tot 2003 was de koli-
brievlinder een zeldzame trekvlinder 
in ons land. Elk jaar werden er hoog-
stens tientallen gemeld. Maar de 
vlinder houdt van warmte, en 
klimaatverandering zorgt daarom 
voor steeds meer waarnemingen van 
kolibrievlinders. In het uitzonderlijk 
warme 2018 werden er zelfs zeven-
duizend kolibrievlinders gemeld. De 
kans wordt zodoende steeds groter 
dat deze exotische trekvlinder ook in 
de buurt van jouw achtertuin of zelfs 

balkon �addert. Zo ook in de tuin van 
Marja van der Wulp, zij maakte deze 
prachtige foto.
Hommels zijn minder uniek maar wel 
fotogeniek, getuige onderstaande 
foto die Erika Meijer op haar balkon 
maakte. Zij schrijft: ,, Toen mijn man 
en ik deze week vierden dat we 35 
jaar een stel zijn, kregen we een 
lavendelplant cadeau. Mooie kleur, 
lekker ruikend. Dat vond deze 
hommel ook, want meteen nadat we 
de plant op ons balkon hadden 
gezet, kwam zij aanvliegen. Prachtig 
om te zien hoe de hommel te werk 
gaat. Wel even oppassen dat de hond 
haar niet weg hapt...’’

Ook de hommels en vlinders 
genieten van het mooie weer

De kolibrievlinder. Foto: Marja van der Wulp

De snoepende hommel. Foto: Erika Meijer

TYPISCH IJMUIDEN

Een watertoren in Almelo
Wekelijks staan we in deze rubriek stil bij een IJmui-
dens onderwerp aan de hand van een foto en 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 een watertoren in Almelo.

Door Erik Baalbergen

Wat doet een Almelose watertoren in een a�evering van 
Typisch IJmuiden? Een blik op de bijgaande foto moge 
voldoende zijn om die vraag te beantwoorden! In een 
a�evering van deze rubriek van eind 2017 over onze 
eigen markante watertoren aan de Evertsenstraat 
eindig ik met: ‘De toren mag dan een typisch IJmuidens 
icoon zijn, maar kent wel zijn gelijke: in Almelo staat z’n 
tweelingbroer’!

Almelo
Vorige week waren we een klein weekje op stap in 
Overijssel en omstreken. Onderweg naar Bad Bentheim 
via een toeristische route kwamen we langs het Twentse 
Almelo. Zodra ik ‘Almelo’ op de borden zag staan, moest 
ik denken aan een van de bekende uitspraken van de 
Almelose cabaretier Herman Finkers: ‘Eén stoplicht 
springt op rood, een ander weer op groen. In Almelo is 
altijd wat te doen’. Maar de plaatsnaam deed me nog 
een belletje rinkelen: de tweelingbroer van de IJmuider 
watertoren! Een beetje googelen doet dan wonderen 
en al snel reden we op de Reggestraat in Almelo aan.

Verschillen
Op afstand geeft de silhouet van de watertoren een 
vertrouwd gevoel. Dichterbij gekomen worden de 
verschillen duidelijk. Het meest opvallend is het massief 
witte uiterlijk met lichtblauwe tinten. Een ander 
verschilpunt is het formaat: het Almelose tweeling-
broertje lijkt wat korter en dikker, maar dat zou optisch 
bedrog kunnen zijn. Ook ontbreken de klokken. Tot slot 
valt op dat deze watertoren wel een – ietwat verwilderd 
– tuintje om zich heen heeft maar verder helemaal is 
ingebouwd in een woonwijk, terwijl de onze vrij staat, 
in een parkje.

Overeenkomsten
Ondanks de verschillen hebben de watertorens veel 
overeenkomsten. Beide zijn vierkant, van beton, rijks-
monument, niet meer als watertoren in gebruik en in 
particuliere handen. De IJmuidense watertoren is in 
1915 gebouwd naar ontwerp van bouwkundig inge-
nieur W. de Vrind en civiel ingenieur D. Drost in 
opdracht van de gemeente Velsen. De toren is in 1917 
in gebruik genomen, bijna 43 meter hoog en heeft een 

waterreservoir met een inhoud van 550 kubieke meter. 
Recentelijk is de watertoren grondig verbouwd tot 
woontoren met elf appartementen.

De Almelose watertoren is in 1926 gebouwd naar 
ontwerp van architect G. Halbertsma en ingenieur J. 
Buining in opdracht van de Algemene Waterleiding 
Maatschappij Almelo. De toren is ruim 38 meter hoog 
en heeft een waterreservoir met een inhoud 750 
kubieke meter. Opvallend is dat het rijksmonumenten-
register bij de Almelose watertoren meldt: ‘De toren is 
een kopie van een inmiddels afgebroken watertoren die 
in 1916 in Velsen (NH) is gebouwd.’ Misschien dat de 
rijksmonumentencommissie haar eigen registers er 
maar ’s beter op na moeten slaan; de IJmuider toren 
staat er nog steeds en wordt ook nog steeds vermeld in 
hetzelfde register.

Veranderingen
Op oude foto’s van de Almelose watertoren is de gelij-
kenis met de IJmuidense watertoren van voor de 
verbouwing tot woontoren heel duidelijk te zien. Op 
heel oude foto’s lijkt zelfs de omgeving als twee drup-
pels water op ons watertorenpark. Bij een restauratie 
van de Almelose toren begin jaren zeventig van de 
vorige eeuw zijn de vensteropeningen in de schacht 
dichtgemaakt. Enkele jaren later is de beschildering 
aangebracht, waarbij met lichtblauw verticale 
elementen van de toren zijn aangegeven. In 2010 zet 
drinkwaterbedrijf Vitens de watertoren in de verkoop.

In 2016 koopt een particulier de watertoren met de 
bedoeling deze te verbouwen tot eigen woning. In 
recente krantenartikelen lezen we dat deze eigenaar 
helaas de boel toch een beetje heeft laat verslonzen. 
Een columnist pleit voor het respecteren van de monu-
mentale schat die Almelo rijk is, waaronder de water-
toren aan de Reggestraat: ‘De 38 meter hoge reus 
schreeuwt om onderhoud. Dat geldt ook voor de omlig-
gende tuin, waar overtollig groen welig tiert’.

Tja, en welke van de twee torens de mooiste is, laat ik 
graag aan de lezer over. Het zijn duidelijk tweeling-
broers. In elk geval inspireerde de Almelose toren mij 
tot aanvulling van de regels van Herman Finkers:

Eén stoplicht springt op rood, een ander weer op 
groen.

In Almelo is altijd wat te doen.

Maar wat mij nog het meest kan bekoren,

is de twee-eiige tweelingbroer van IJmuidens 
watertoren!

De watertoren aan de Almelose Reggestraat is het twee-eiige tweelingbroertje van onze eigen watertoren aan de 
Evertsenstraat. Foto: Erik Baalbergen





Kruiswoordpuzzel Win een Body 
Sculpting Pro 
behandeling 
van Beauty & 
Afslankstudio 
Velserbroek
Klompenmaker-
straat 7 in 
Velserbroek,
tel. 023-5490556

Puzzel mee 
en win een 
TC-Cryo 
behandeling 
van Beauty & 
Afslankstudio 
Velserbroek!
Mail de 
oplossing voor 
woensdag 
27 juli naar: 
puzzel@jutter.nl
vermeld hierbij 
uw naam, adres 
en telefoon-
nummer.

COLUMN DE HEIDEBERG

Het is vakantietijd. Maar het leven en dus de terminale zorg gaan gewoon 
door. Alle vrijwilligers, ook in de thuiszorg, gaan gewoon door. Want er komt 
een einde aan genezen, maar er is geen einde aan het bieden van zorg. 
Deskundige, liefdevolle zorg voor onze gasten en zeker ook voor de naasten. 
Partners mogen dan weer partner zijn, kinderen weer kinderen. Er hoeft niet 
meer geredderd, geregeld en verzorgd te worden. Er kunnen herinneringen 
worden opgehaald en nieuwe herinneringen gemaakt. We zijn er trots op 
dat de betrokken vrijwilligers van ons Hospice ook in de vakantiemaanden 
klaar staan om de laatste periode van het leven zo comfortabel mogelijk te 
maken.

Dorpsfeest
Deze maanden bruisen vaak van energie. Zo wordt van 30 juli tot en met 6 
augustus het Dorpsfeest Santpoort gehouden en de daarbij horende wieler-
ronde en ook de hardloopwedstrijd loopt vlak langs ons hospice. Reuring 
alom dus. Nu zijn onze gasten wel wat gewend met een basisschool als 
naaste buur en de levendigheid die dat met zich meebrengt wordt in het 
algemeen als positief ervaren. Midden in het leven staan, juist in de laatste 
fase van het leven. Meegenieten van vrolijkheid en feestelijkheden zolang 
het kan en als prettig wordt ervaren.

Energie
In de zomermaanden combineert de prachtige tuin van Hospice de Heide-
berg de loomheid van de zomer met de energie van de bloei van de 
bloemen en planten. Het is voor onze gasten en hun gasten heerlijk toeven 
daar, een wereldje op zich. Midden in Santpoort.

Midden in het leven
Wilt u er deze zomermaanden eens over nadenken om ons team van vrijwil-
ligers te komen versterken. Het is mooi en belangrijk werk waarin je steunt 
en zorgt terwijl je zelf ook alle 
steun krijgt die je nodig hebt. 
Want we doen het samen, je staat 
niet alleen. Ook niet in de thuis-
zorg. En er is voor iedereen, voor 
elke persoonlijkheid en waar je 
ook denkt een steentje te kunnen 
bijdragen, een passende taak. Of 
dat nu in de tuin is, het doen van 
klusjes of boodschappen, het 
bereiden van lekkere maaltijden 
of ‘aan het bed’, zoals het wordt 
genoemd. Ons team steunt elkaar 
bij het steunen van onze gasten 
en hun naasten.
Ik hoop dat iedereen van een �jne 
zomer kan genieten, namens ons 
hele team.

Jan Bakker, voorzitter.

Midden in het leven

Door Arita Immerzeel

IJmuiden - Meer dan 400 kinderen 
speelden maandag op het zonover-
goten Plein 1945. Levenslustig als 
kinderen zijn, werd er gerend, 
gespeeld en geroepen. En geduldig 
gewacht in de zon op hun beurt om te 
bungeejumpen.

Ook voor de schmink stond een rij, 
waar geduldig gewacht werd. ‘s 
Morgens waren de kinderspelen 
bedoeld voor kinderen met een 
beperking, ‘s middags voor basis-
schoolleerlingen, van groep 1 tot en 
met groep 8. ,,Bungeejumpen en 
schmink zijn favoriet,” aldus Iris Greven 
van Stichting Welzijn Velsen. Samen 
met SIG, STG, Stichting De Baan en 
Stichting SportSupport Kennemerland 
organiseerde Stichting Welzijn Velsen 
dit grootse festijn als onderdeel van 
Zomerpret Velsen. ,,Op de eerste 
vakantiedag van de grote vakantie is 
dit een mooie traditie om kinderen in 
de wijk met elkaar te verbinden. Je zit 
hoe groot de belangstelling is, 
ondanks de hitte!” aldus een enthousi-

aste Iris. ,,De stormbaan is ook zo 
gewaardeerd trouwens. Ach en het 
springkussen, de suikerspinnen en 
limonade ook. Ik zie, dat er geen 
enkele speelactiviteit onbenut is. Ook 
het ballengooien niet,” merkt zij op, als 
zij over het drukke plein rondkijkt. 
,,Voor de aankleding hebben we 

‘jungle’ als thema gekozen. En kijk, 
ook de trappen voor het stadhuis zijn 
volop in gebruik.” Inderdaad zoeken 
een aantal ouders daar de schaduw 
op. En glijden een aantal kinderen van 
de glijbaan, naast de trappen. 
Vervelen is er niet bij, deze eerste 
vakantiedag vol zomerspelen.

Plein 1945 voor één dag vol 
zinderende zomerspelen

Er was van alles te beleven op het feestelijk aangeklede Plein 1945. Foto’s: Arita Immerzeel

Schminken.... altijd een schot in de roos.
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. zuivelproduct; 7. gestremde melk; 12.
gehoororgaan; 13. Nederlandse prinses; 14. omslag voor
papieren; 15. langspeelplaat (afk.); 17. aanlegplaats voor
schepen; 19. lading (hinder); 21. kosten koper (afk.); 22. als-
mede; 24. zuivelproduct; 27. woud; 28. ankertouw; 30. steen;
31. rivier in Utrecht; 32. oevergewas; 33. familielid; 35. naar
omlaag; 37. gordijnrail; 38. plaats in Italië; 41. bedorven; 42.
afvalbak met twee compartimenten; 44. eikenhout van schors
ontdoen; 46. taaie grondsoort; 47. reuk (aroma); 48. medisch
beroep; 49. meubelstuk; 50. karweitje; 52. Europese hoofd-
stad; 54. periode van vierentwintig uur; 56. waterdier; 58.
boekenschrijver; 61. binnenvaartuig; 62. gedeeltelijk; 64. ten-
nisterm; 65. besmettelijke ziekte; 67. bierton; 68. Engels bier;
70. enakskind; 72. afgemat; 73. Franse kaassoort; 76. mol-
lengang; 77. met name (afk.); 78. militair hoofddeksel; 79.
landstreek in Noord-Brabant; 81. muzieknoot; 82. kippenloop;
83. verdieping; 84. lidwoord; 86. oxideren; 87. iemand die
voor niets deugt.

Verticaal 1. grote groep wielrenners; 2. muzieknoot; 3.
scheepsherstelplaats; 4. land in Azië; 5. hard lachen; 6. over-
winning; 7. voorheen (vroeger); 8. plaats in Rusland; 9. voch-
tig; 10. grand prix (afk.); 11. lolly; 16. duw of zet; 18. deel van
een huis; 20. bergweide; 21. boerderijdier; 23. het aange-
kochte; 25. inwendig orgaan; 26. finishlijn; 27. bibliotheek
(afk.); 29. zuivelproduct; 32. zuivelproduct; 34. waadvogel;
36., schenking (gift); 37. straat (Frans); 39. politieman; 40.
plaats in Korea; 42. inlandse gemeente op Java; 43. adem-
halingsstoornis; 45. Nederlandse omroep stichting (afk.); 46.
lager technische onderwijs (afk.); 51. glansverf; 53. oog in
een touw; 54. Nederlandse kaassoort; 55. insectenlarve; 56.
familietwist; 57. morsdoekje; 59. tafelgast; 60. overschot; 62.
denksport; 63. meetrekken (sleuren); 66. elektrisch geladen
deeltje; 67. tuimeling; 69. roem (lof); 71. nachtroofvogel; 73.
deel van een euro; 74. inwendig orgaan; 75. een soort van
mijt; 78. jongensblouse; 80. onderricht; 82. muzieknoot; 85.
de onbekende (Lat. afk.).

Kruiswoordpuzzel
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

55 31 28 54 83 87 10 46 13 26 80 58 73 78

49 69 5 66 35 59 11 50 44 62 43 47

KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. zuivelproduct; 7. gestremde melk; 12.
gehoororgaan; 13. Nederlandse prinses; 14. omslag voor
papieren; 15. langspeelplaat (afk.); 17. aanlegplaats voor
schepen; 19. lading (hinder); 21. kosten koper (afk.); 22. als-
mede; 24. zuivelproduct; 27. woud; 28. ankertouw; 30. steen;
31. rivier in Utrecht; 32. oevergewas; 33. familielid; 35. naar
omlaag; 37. gordijnrail; 38. plaats in Italië; 41. bedorven; 42.
afvalbak met twee compartimenten; 44. eikenhout van schors
ontdoen; 46. taaie grondsoort; 47. reuk (aroma); 48. medisch
beroep; 49. meubelstuk; 50. karweitje; 52. Europese hoofd-
stad; 54. periode van vierentwintig uur; 56. waterdier; 58.
boekenschrijver; 61. binnenvaartuig; 62. gedeeltelijk; 64. ten-
nisterm; 65. besmettelijke ziekte; 67. bierton; 68. Engels bier;
70. enakskind; 72. afgemat; 73. Franse kaassoort; 76. mol-
lengang; 77. met name (afk.); 78. militair hoofddeksel; 79.
landstreek in Noord-Brabant; 81. muzieknoot; 82. kippenloop;
83. verdieping; 84. lidwoord; 86. oxideren; 87. iemand die
voor niets deugt.

Verticaal 1. grote groep wielrenners; 2. muzieknoot; 3.
scheepsherstelplaats; 4. land in Azië; 5. hard lachen; 6. over-
winning; 7. voorheen (vroeger); 8. plaats in Rusland; 9. voch-
tig; 10. grand prix (afk.); 11. lolly; 16. duw of zet; 18. deel van
een huis; 20. bergweide; 21. boerderijdier; 23. het aange-
kochte; 25. inwendig orgaan; 26. finishlijn; 27. bibliotheek
(afk.); 29. zuivelproduct; 32. zuivelproduct; 34. waadvogel;
36., schenking (gift); 37. straat (Frans); 39. politieman; 40.
plaats in Korea; 42. inlandse gemeente op Java; 43. adem-
halingsstoornis; 45. Nederlandse omroep stichting (afk.); 46.
lager technische onderwijs (afk.); 51. glansverf; 53. oog in
een touw; 54. Nederlandse kaassoort; 55. insectenlarve; 56.
familietwist; 57. morsdoekje; 59. tafelgast; 60. overschot; 62.
denksport; 63. meetrekken (sleuren); 66. elektrisch geladen
deeltje; 67. tuimeling; 69. roem (lof); 71. nachtroofvogel; 73.
deel van een euro; 74. inwendig orgaan; 75. een soort van
mijt; 78. jongensblouse; 80. onderricht; 82. muzieknoot; 85.
de onbekende (Lat. afk.).
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DONDERDAG 21 JULI

16 juli t/m 28 augustus

Zomerpret in Velsen! Voor kinderen 
van 4 t/m 12 jaar worden 6 weken 
lang de leukste activiteiten georga-
niseerd voor zoveel mogelijk zomer-
pret. Info: velsen.nl/zomerpret.

Zomerfestival IJmuiden tot en met 
zondag. Vandaag: Kortebaan van 
IJmuiden van 12.00 tot 18.00 uur op 
de Kennemerlaan (foto: aangele-
verd). Op het muziekpodium op het 
Kennemerplein treedt op: Colibri 
The Band, 18.30-01.00 uur. www.
zomerfestivalijmuiden.nl.

VRIJDAG 22 JULI
Zomerpret in Velsen! Zie 21 juli.

Zomerfestival IJmuiden tot en met 
zondag! Vandaag: grasvolleybaltoer-
nooi van 10.30 tot 17.00 uur op 
plantsoen bij Homburgstraat. Op 
het muziekpodium op het Kenne-
merplein treden op: Furnace and 
the Fundamentals (AUS, foto aange-
leverd), 19.00-01.00 uur. www.
zomerfestivalijmuiden.nl.

Rondleiding langs en door de 
bunkers van de batterijen Olmen en 
Heerenduin, 19.15-21.15 uur. 
Aanmelden en info: www.bunker-
museum.nl.

ZATERDAG 23 JULI

Zomerfestival IJmuiden tot en met 
zondag. Vandaag: Jaarmarkt op de 
Kennemerlaan (foto: aangeleverd)
van 09.00 tot 17.00 uur. Op het 
muziekpodium op het Kennemer-
plein treden op: Hans Kap, 13.00-
17.00 uur, entree gratis. en The Dirty 
Daddies (foto onder: aangeleverd), 
19.00-01.00 uur. Entree in voorver-
koop via website 7,50 ex. Fee, aan 
de deur 12,50 ex. Fee. www.zomer-
festivalijmuiden.nl.

Zomerpret in Velsen! Zie 21 juli.

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

NK Mountainbike in Spaarnwoude. 
Info:  https://www.mtb-spaarn-
woude.nl/wedstrijden/
nk-mountainbike/

Kunstmarkt op de Westkolk in 
Spaarndam, 11.00-17.00 uur. Ook 30 
juli, 6 en 13 augustus. www.kunst-
marktenspaarndam.nl. Foto: 
aangeleverd

ZONDAG 24 JULI

Zomerfestival IJmuiden, laatste dag! 
Vandaag: Foodparc.IJmuiden van 
12.00 tot 20.30 uur op plantsoen bij 
Homburgstraat. Muziek op het 
plantsoen bij de Homburgstraat: 
Venus Tunes Live (foto: aangele-
verd), 12.00-20.30 uur. Entree gratis. 
Op het muziekpodium op het 
Kennemerplein treden op: De 
vrienden van Zomerfestival.
IJmuiden: DJ franky B. (bekend van 
de Cooldown Cafe act), René Karst 
(bekend van ‘Liever te dik in de kist’), 
Mart Hoogkamer, Jeroen van der 
Boom met zijn eigen live band en 
als afsluiter DJ Jean, 17.00-00.00 uur. 
Entree in voorverkoop via website 
15,- ex. Fee, aan de deur 17,50 ex. 
Fee. www.zomerfestivalijmuiden.nl.

Zomerpret in Velsen! Zie 21 juli.

NK Mountainbike zie zaterdag.

Rondleiding langs en door de 
bunkers van de batterijen Olmen en 
Heerenduin, 13.00-15.00 uur. 
Aanmelden en info: www.bunker-
museum.nl.

Avontuurlijk Forteiland. Spannende 
dingen zoals boogschieten en even-
wichtsbalk op Forteiland. www.pbn.
nl/programmas/
avontuurlijkforteiland.

MAANDAG 25 JULI
Zomerpret in Velsen! Zie 21 juli.

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

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

DINSDAG 26 JULI
Zomerpret in Velsen! Zie 21 juli.

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

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

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

WOENSDAG 27 JULI
Zomerpret in Velsen! Zie 21 juli.

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

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

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

DONDERDAG 28 JULI
Zomerpret in Velsen! Zie 21 juli.

EXPOSITIES
Zee- en Havenmuseum is in juli en 
augustus open van dinsdag t/m 
zondag van 13.00 tot 17.00 uur. 
Exposities: ‘Werken op en aan het 
Noordzeekanaal’ en ‘Op de Sluizen 
van IJmuiden’. 4 speurtochten en 
escapespel (12+). Audiotour met 
BNers. Op vrijdag en dinsdag 
ZOMERPRET: gratis matrozenspeur-
tocht 4/12 jaar onder leiding van 
een gids. Reserveren vooraf www.
zeehavenmuseum.nl. Zie ook: www.
zeehavenmuseum.nl. 

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

Pieter Vermeulen Museum: alles 
over dino’s. En kunst van Linda 
Molenaar. Open dinsdag tot en met 
vrijdag en zondag van 13.00-17.00 
uur. www.pietervermeulenmuseum.
nl. 

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

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

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

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

De natuurfotograaf Kees Sikkes en 
de tekenaar Frans van der Burg 
exposeren hun werk in woonzorgin-
stelling de Hofstede op de Aletta 
Jacobsstraat 227 in Velserbroek tot 
en met 31 augustus. 

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

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

Nora van Klingeren exposeert wand-
kleden en zijden sjaals in Engelmun-
duskerk Velsen-Zuid t/m 21 
augustus. Thema: IJsland-klimaat-
verandering. Te bezoeken op zater-
dagen van 11.00 tot 17.00 uur en op 
zondagen van 12.30 tot 17.00 uur.

Hip jeu de boules op LTC Hofgeest

‘Jeu de boules’ is hip and happening! 
Spelen ze het in Frankrijk op bijna 
elke hoek van de straat, wij Hollan-
ders spelen het vooral op de 
camping. Maar nu niet meer alleen 
daar, want de ene na de andere hore-
cazaak duikt bovenop de trend om 
dit uit te baten. En laat het concept 
‘boules, bites én bar’ nu mooi 
aansluiten bij de tennistraditie?

Wil je meedoen op zondag 7 
augustus? Dat kan als je lid bent van 
de vereniging of als je een maatje 

vindt die lid is. Van een koppel is dus 
minimaal één van de twee lid. Het 
inschrijfgeld is 5 euro per koppel, via 
pin te betalen op de speeldag. Je 
kunt een tijdsblok aangeven van 
11.00 tot 14.00 uur of van 14.00 tot 
17.00 uur. O�  ciële jeu de boules-
ballen zijn aanwezig. LTC Hofgeest 
streeft ernaar om vier toernooidagen 
te houden om daarna het toernooi af 
te sluiten met ‘la grande � nale’. Je 
kunt je als koppel inschrijven door 
een mail te sturen naar: toernooi@
ltchofgeest.nl 

Velserbroek - Na de introductie van padel met de aanleg van drie padel-
banen is tennisvereniging LTC Hofgeest nóg een balsport rijker. Er zijn op 
het mooie, landelijk gelegen park twee jeu de boules banen aangelegd. 
Op zondag 10 juli werd het eerste toernooi gespeeld. Zondag 7 augustus 
is de volgende speeldag. Iedereen kan meedoen mits van een koppel er 
één lid is van de vereniging.

Op 7 augustus is het volgende toernooi bij LTC Hofgeest. Foto: aangeleverd
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SAMEN VOOR ELKAAR

Als je bloemiste van beroep bent, is het natuurlijk niet 
zo vreemd dat je de natuur goed gezind bent. Martina 
van den Heuvel uit de Dennenstraat in IJmuiden nam 
contact op met de gemeente toen ze een oproep las 
voor het aanleggen van een geveltuintje voor haar 
huis. Martina: ,,Ik zag de oproep staan, nadat ik al een 
stukje gelezen had over een geveltuin in Velsen-Noord. 
Ik kwam in contact met Hans Lammers van de groenaf-
deling van de gemeente en toen is het balletje eigenlijk 
gaan rollen. Ik ben de straat gaan benaderen en kreeg 
veel positieve respons, meerdere buren hebben 
meegedaan.’’
Martina vervolgt: ,,We zijn goed ondersteund door de 
gemeente. De tegels werden eruit gehaald, nieuwe 
goede grond werd aangebracht en we kregen vijf 
planten. Wat ik zo leuk vind: het ziet er niet alleen 
gezellig uit, het is ook goed voor het milieu want het 
water loopt nu beter weg, het groen trekt insecten aan 
en dat is prima voor de natuur. Ik word daar persoonlijk 
blij van. In het najaar van 2021 zijn de voorbereidingen 
begonnen en deze zomer kan de hele straat daar dus 
van genieten. Het resultaat mag er zijn. Bijkomend 
voordeel is dat het de saamhorigheid in de straat 
bevordert. De laatste paar jaar zijn er aardig wat buren 

verhuisd, zodat dit ook een leuke manier was om de 
nieuwe buren beter te leren kennen, waar we in 
geslaagd zijn,’’ aldus de enthousiaste bloemiste die bij 
Abelia op de Kennemerlaan werkzaam is. Wilt u in uw 
straat ook geveltuintjes realiseren, stuur dan een mail 
naar info@velsen.nl met in het onderwerp 
‘geveltuintjes’.

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

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

Martina van den Heuvel voor haar nieuwe geveltuintje. Foto: 
aangeleverd

Geveltuintjes verhogen 
saamhorigheid in de straat

IJmuiden - Het was alweer een tijd 
geleden dat Damclub IJmuiden 
(DCIJ) voor het laatst in IJmuiden 
speelde. Na het noodgedwongen 
vertrek uit het Jan Ligthartgebouw 
aan de Eksterlaan is DCIJ al een 
aantal jaren neergestreken in Drie-
huis. Waar de IJmuidenaren elkaar 
normaal gesproken op vrijdagavond 
in de Jan Campertschool tre�en, 
mochten zij nu eenmalig op het plein 
voor het stadhuis spelen als onder-
deel van een serie 
promotie-activiteiten. 

Het stadhuis zelf is DCIJ niet onbe-
kend, aangezien het er sinds jaar en 
dag het schooldamtoernooi in de 
Burgerzaal houdt. Op Plein 1945 
spelen was echter weer een nieuwe 
ervaring. Het plein leent zich goed 
voor een damtoernooi. Er is genoeg 
ruimte voor een damequivalent van 
het Tata Steel schaaktoernooi.  Ook 
heerste er een vredige stilte op het 
plein, waardoor de deelnemers zich 
goed konden concentreren. Dit was 
uiteraard niet de bedoeling van de 

organisatie, die hoopte op veel 
aanschuivende voorbijgangers.

De aanwezigen maakten er het beste 
van en hadden een leuk toernooi 
met de draaimethode die ook toege-
past wordt bij het Oudejaarstoernooi. 
Kees Pippel voelde zich het meest op 
zijn gemak in deze setting en pakte 
met 12 punten uit 7 wedstrijden de 
titel. Jesse Bos eindigde met een 
punt minder op de tweede plaats en 
Jack van Buuren en Martin van Dijk 
deelden de derde plaats. Ook oud-lid 
Stella van Buuren kwam meespelen 
en bracht een vriend uit Groningen 
mee. Deze kreeg eerst wat training 
van jeugdleidster Nicole Schouten en 
vloerde diezelfde Nicole op het eind 
met een winnende plakker.

De volgende activiteit van DCIJ is 
ditmaal overdag, op vrijdag 5 
augustus bij het Dorpsfeest Sant-
poort. Jong en oud kunnen 
aanschuiven voor een partij of een 
demonstratie van allerlei damtips en 
-trucs.

DCIJ-nieuws: Plein 1945 voor 
even omgetoverd tot damarena

Regio - Vrijdagavond was de laatste discoavond voor mensen met een beper-
king in deze regio in Castricum. DJ Dylan zorgde voor swingende muziek en 
de ongeveer dertig aanwezigen konden hun favoriete hits aanvragen. Vooraf 
was door Dylan in de hele regio �ink gepromoot. ,,We denken dat daarom de 
opkomst zo groot was, want we hadden ook in de omgeving van IJmuiden 
gepromoot. Het was geweldig om iedereen met zo veel plezier te zien dansen, 
zingen en swingen.’’ De G-disco heeft nu een zomerstop en gaat op vrijdag 16 
september weer van start. Het team wenst iedereen een �jne vakantie toe. 
(Foto: aangeleverd)

Laatste G-disco goed bezocht

Helaas waren er minder aanschuivers dan gehoopt maar de deelnemers speelden 
toch een leuk toernooi. Foto: aangeleverd

Veel is hetzelfde tijdens de traditio-
nele kortebaan in Santpoort. Het 
grootste verschil is echter dat het 
deelnemersveld bestaat uit paarden 
van Nederlandse én Belgische eige-
naren. In totaal komen zestien deel-
nemers in actie. Zij strijden volgens 
het principe Grand-16. Dit betekent 
dat de verliezers uit de eerste 
omloop zich via een herkansing 
alsnog kunnen plaatsen voor de 
tweede omloop. Vanaf deze ronde 
gaat de koers verder met twaalf 
paarden, gelijk aan voorgaande jaren 
met een maximumaantal deelne-
mers van 24 paarden in de eerste 
omloop.

De kortebaan is van oudsher een 
Nederlandse sport. Hier hebben we 
een uitgebreid circuit met jaarlijks 25 
tot 30 kortebanen. In België is de 
sport in opkomst. Op het strand van 
De Haan vinden jaarlijks twee 
koersen soortgelijk aan de kortebaan 
plaats. Ook staat er op vrijdag 12 
augustus voor de eerste keer een 
kortebaan in het Belgische Ruiselede 
op het programma.

Kanshebbers
Het is daarom logisch dat vooral de 
paarden van Nederlandse eigenaren 
kans maken op de overwinning. 

Coktail Bar is met twee zeges dit 
seizoen het meest succesvol. Ook 
Southwind Raptor is op dreef. De 
ruin won in Warmond en boekte 
ereplaatsen in Venhuizen, Sassen-
heim en Hoofddorp.

In Egmond aan den Hoef zette 
Candy Blue Chip direct haar eerste 
start om in een overwinning. Dit 
deed ze op zo’n overtuigende 
manier dat de merrie bij deelname in 
Santpoort ongetwijfeld tot de favo-
rieten behoort.

Het aantal Belgische deelnemers op 
de kortebaan is dit seizoen voor-
alsnog beperkt. Francis Neirinck 
kwam in Beverwijk met twee 
paarden in actie, maar strandde 
direct in de eerste omloop. Zijn Colo-
rado Blue was eerder dit jaar de 
beste in De Haan. Cesar Charisma 
won de andere editie op het strand. 
De ruin zegevierde vorig jaar ook 
twee keer tijdens een alternatieve 
kortebaan op de Renbaan Duindigt. 
Bij deelname is hij op papier de 
grootste troef van de Belgen.

Loting
De SNDR verricht de loting van de 
kortebaan Santpoort op dinsdag 2 
augustus. De deelnemende paarden 
zijn vervolgens direct te bekijken op 
www.kortebaandraverijen.nl. Later 
volgt een uitgebreide voorbeschou-
wing met tips waarmee iedereen zijn 
voordeel kan doen bij het plaatsen 
van een weddenschap bij de 
totalisator.

Als onderdeel van het Dorpsfeest 
Santpoort vind je alles over het 
evenement op www.dorpsfeest-
santpoort.nl. Hier is ook het 
complete programma te bekijken.

Santpoort - Tijdens de kortebaan in Santpoort op donderdag 4 augustus 
gaat een langgekoesterde wens vanuit de drafsport in vervulling. Op de 
Hoofdstraat staat de eerste kortebaaninterland tussen Nederland en 
België op het programma. Gezien de uitslagen van het huidige seizoen is 
het thuisland favoriet. De aanvang is 13.00 uur. De eerste start valt 
omstreeks 13.30 uur.

Kortebaan Santpoort in teken van 
eerste interland Nederland – België

De laatste editie van de kortebaan in Santpoort in 2019. Foto: aangeleverd
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Wat ga je doen?
Je wordt gekoppeld aan een nieuw-
komersgezin (in veel gevallen met 
een vluchtelingenachtergrond). Je 
gaat een jaar lang wekelijks bij het 
gezin op bezoek (ongeveer 2 uur per 
week). Je helpt de ouders bij het 
begrijpen van brieven en e-mails van 
school. Je gaat mee naar de ouderge-
sprekken op school, bespreekt van 
tevoren met de ouders waar ze met 
de leerkracht over willen praten en 
helpt ze het gesprek te voeren. Je 
bekijkt samen met de ouders wat het 
kind nodig heeft. Je beantwoordt 
vragen van de ouders over het 
schoolsysteem in Nederland en je 
helpt het kind indien nodig met het 
huiswerk. Je probeert een vertrou-
wensband met het gezin op te 
bouwen.

Welzijn Velsen zoekt 
schoolmaatjes die:
• het gezin respectvol en gelijk-
waardig benaderen; 
• makkelijk contact maken en 
�exibel zijn;
• re�ectievermogen en een open 

houding hebben, ook voor feedback;
• stevig in hun schoenen staan. 
• (Ervaring met ouderbetrokkenheid 
en met mensen uit andere culturen is 
�jn, maar niet vereist)  

Wat krijg je?
• drie intervisiebijeenkomsten en 
twee nascholingsavonden tijdens het 
projectjaar (planning in overleg);
• begeleiding door de coördinator 
en contact met de andere 
schoolmaatjes;
• de kans een gezin uit een andere 
cultuur goed te leren kennen.
• twee trainingsavonden vooraf-
gaand aan het project;
De datums van de trainingsavonden 
staan al vast, namelijk: woensdag 7 
en 21 september van 19.30 tot 22.00 
in Buurthuis de Dwarsligger, Plane-
tenweg 338 in IJmuiden

Op jouw lijf geschreven? 
Neem contact op met: Marjolein 
Karel, coördinator Schoolmaatjes 
Velsen, tel. 06-33583990 / e-mail: 
karel@welzijnvelsen.nl. Of kijk op de 
website www.schoolmaatjesONS.nl.

Schoolmaatjes gezocht 
voor nieuwkomersgezinnen
Velsen - Wil jij een gezin uit een ander land wegwijs maken op de school 
van hun kinderen? Als schoolmaatje help je nieuwkomers met een vluch-
telingenachtergrond meer betrokken te zijn bij de school van hun 
kinderen. Goed contact tussen school en ouders is heel belangrijk voor 
deze kinderen, die meestal veel hebben meegemaakt en hier met een 
achterstand beginnen.

De markt staat aan de historische Westkolk, de oude sluis van Spaarndam. Foto: aangeleverd

Spaarndam - De komende vier zater-
dagen, 23, 30 juli en 6 en 13 
augustus, zal er op de Westkolk te 
Spaarndam veel te zien zijn. Dan 
vindt de 51ste editie plaats van de 

Kunstmarkten Spaarndam. De 
markten worden gehouden van 
11.00 uur tot 17.00 uur. De toegang is 
gratis. De markt telt dit jaar 40 
kramen met schilderijen, sieraden, 

aquarellen, beelden, fotogra�e en 
nog veel meer. De kramen worden 
allemaal door de kunstenaars zelf 
bemand. Achter de Westkolk staat de 
Oude Kerk waar verschillende 

concerten worden gehouden tijdens 
de marktdagen. 
De �ets is het ideale vervoermiddel 
voor wie wil komen. Parkeren van de 
auto kan alleen op wat grotere 

afstand, bijvoorbeeld in Spaarndam-
oost. Ook geen probleem, want dan 
hebt u een leuke wandeling van 5 
minuten. Voor meer informatie: 
www.kunstmarktenspaarndam.nl.

Weer kunstmarkten in Spaarndam de komende zaterdagen

IJmuiden - Met een schitterend 
circus vierden de groepen 1 tot en 
met 7 van de Vliegende Hollander 
het einde van het schooljaar. Balan-
ceren op ballen en koord, bordjes 
draaien op een stok, eenwieler rijden, 
zeepbellen maken en er zelfs in 
staan,schminken en nog veel meer. 
Een echte piste maakte dit eindfeest 
compleet. Het was helemaal top! Alle 
ouders die kwamen kijken kregen 
een Merci-chocolaatje. Om te 
bedanken voor de �jne samenwer-
king het afgelopen schooljaar. 
Nu een welverdiende vakantie! 
Foto: aangeleverd

Einde schooljaar 
gevierd met circus

LEZERSPOST

Op deze foto van rond 1940 is een groep schilders te zien. Mijn opa Piet 
de Jong staat rechts op de achterste rij. 2e rechts op de voorste rij is dhr. 
H. Groen. Mogelijk zijn deze schilders in dienst bij de Gemeente Velsen, 
maar het kan ook een andere werkgever zijn. Wie weet andere namen bij 
deze foto? Waar, wanneer, waarom en door wie is de foto genomen?
Mevr. M. de Jong
Medejong60@ziggo.nl

Wie staat op deze foto?

Santpoort - De uitbaters van de Po�ertjeskraam in Santpoort-Noord komen met geweldig nieuws voor de meer dan 
100 kinderen die hebben deelgenomen aan de kleurwedstrijd. Omdat alle kleurplaten zo goed gelukt zijn, heeft 
iedereen gewonnen! Wie een kleurplaat heeft ingeleverd en hem samen met tante Esmeralda Lucas uit de stapel kan 
halen, krijgt een waardemunt die goed is voor een portie po�ertjes, een glaasje ranja én een lolly toe! Deze munt is tot 
en met het einde van het Dorpsfeest Santpoort (uiterlijk 6 augustus) in te leveren. Foto: aangeleverd

Alleen maar winnaars 
kleurwedstrijd poffertjeskraam

Regio - De dierenpolitie heeft vorige 
week weer een aantal prik-/pennen-
halsbanden op verschillende 
adressen in Kennemerland in beslag 
genomen. Het gebruik van prikhals-
banden is sinds 1 juli 2018 verboden 
en valt onder dierenmishandeling.
De prikbanden zijn halsbanden met 

scherpe punten van metaal of plastic.

Als de politie ziet dat een prikband 
door de eigenaar van een hond 
wordt gebruikt, wordt niet alleen de 
prikband in beslag genomen, maar 
ook direct proces-verbaal 
opgemaakt.

Ziet u een hond met een prikband? 
Bel dan 144
De ervaring leert dat mensen vaak 
zelf niet de eigenaren van honden 
durven aanspreken op het gebruik 
van een prikband. Ziet u een hond 
met een prikband? Belt u dan met 
144 om hier melding van te maken.

Prik- en pennenhalsbanden in beslag genomen
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Santpoort-Zuid - Het schooljaar is 
ten einde en alle leerlingen van de 
Brederode Dalton kwamen vrijdag 8 
juli met 2 bloemen op school. Een 
bloem voor Juf Wilma Jonker en een 
bloem voor Juf Marion Geldhof. Zij 
zijn namelijk met pensioen gegaan! 
Beide dames werden in de buitenklas 
omringd door vele bloemen die 
persoonlijk door de leerlingen 
werden overhandigd. Marion en 
Wilma hebben verschillende leer-
jaren lesgegeven, waardoor kinderen 
door de hele school hen kennen. De 
laatste paar jaar draaiden zij samen 
een kleutergroep genaamd ‘zonne-
bloem’. Zij namen deze ochtend dan 

ook vele zonnebloemen in 
ontvangst. 
Ook het team heeft uitgebreid stil 
gestaan bij het vertrek van deze 
geliefde collega’s. En wat hebben zij 
zich ingezet! Marion is sinds 2007 
werkzaam op de Brederode Dalton, 
Wilma sinds 1999, dat is wel een 
feestje waard! Met z’n allen door de 
grachten van Haarlem varen, terwijl 
je op de boot toegezongen wordt 
door het hele team... Marion en 
Wilma genoten zichtbaar. 

Namens alle leerlingen en leer-
krachten; Geniet van jullie welver-
diende pensioen!

Een zee van zonnebloemen
Juf Wilma en juf Marion werden bedolven onder de bloemen. Foto: aangeleverd

Santpoort - Wegens groot succes 
organiseert Schaakclub Santpoort 
het Santpoortse Kroeglopertoernooi. 
Dit toernooi mag zich landelijk 
meten met de grootste kroegloper 
toernooien in Nederland. Elk jaar 
doen er meer dan 100 deelnemers 
mee! Schakers uit heel Nederland 
nemen het in duo’s, in zeven rondes 
met een speeltempo van 15 minuten 
per persoon per partij tegen elkaar 
op. Er wordt gespeeld volgens het 
na-ijlend Zwitsers. 

Er wordt om 10.00 uur verzameld bij 
Brasserie De Wildeman. Daarna gaan 
de schakers uiteen om te spelen bij 
De Wildeman, Laantje, Café Bartje, De 
Weyman, Brasserie Bank, Chen Tong 
Kong en de evenemententent van 

Korf Catering op de Weyman Weide.
De organisatoren Bas Haver, Hans 
Kors en Rob de Roode hebben een 
stevige prijzenpot klaar staan. Denk 
daarbij aan geldprijzen, ratingprijzen 
en prijzen in natura. Ook dit jaar is er 
een jeugdprijs voor het best geklas-
seerde duo waarbij beide spelers 
jonger zijn dan 16 jaar. Maar deze 
prijzenpot is niet de enige motivatie 
om deel te nemen. Het is met name 
de gezelligheid en de bijzondere 
opzet van de dag. 

Meedoen?
Voor meer informatie of aanmelden 
(€ 20,00 per duo), kan via https://
www.schaakclubsantpoort.nl/kroeg-
lopertoernooi. Info: Rob de Roode: 06 
28984000. 

Inschrijven negende editie 
Schaak -Kroeglopertoernooi

Dit toernooi mag zich landelijk meten met de grootste kroeglopertoernooien in 
Nederland. Foto: aangeleverd

Op vier zaterdagen voeren de Orgel-
tochten langs (dorps)kerken met 
historische orgels. Iedere tocht biedt 
klassieke ingrediënten: kwalitatief 
goede muziekprogramma’s, eeuwen-
oude instrumenten en bijzondere 
kerken. 
Het programma van de Orgeltochten 
in Noord-Holland brengt de orgellief-
hebber komende zomer ook naar De 
Rijp, Kwadijk, Edam, Twisk, Opper-
does, Medemblik en Schagen. Het 
volledige programma met de te 
bezoeken kerken is te vinden op: 
www.orgeltochtennoord-holland.nl.
Het programma van de orgeltocht in 
Velsen-Zuid, Driehuis en Beverwijk 
op zaterdag  30 juli:
om 10.30 uur wordt in de Engelmun-
duskerk in Velsen-Zuid het orgel 
bespeeld door organist Aart Berg-
wer�, om 12.00 uur bepeelt hij het 
orgel van de Engelmunduskerk in 
Driehuis en om 14.30 uur het orgel in 
de Grote Kerk Beverwijk.

Iedereen kan deelnemen aan deze 
muzikale verrassingstocht zonder 
opgave vooraf. De aanvangstijd is 
10.30 uur. Deelname is € 15.00 p.p. 
inclusief programma, exclusief lunch-
kosten. Het volledige programma en 
alle praktische informatie is te vinden 
op www.orgeltochtennoord-holland.
nl.

Velsen/Beverwijk - Nergens zijn zoveel orgels te vinden als in de regio 
Noord-Holland! Daarom klinken ook dit zomerseizoen een groot aantal 
van deze instrumenten tijdens de Orgeltochten Noord-Holland. De 
tweede serie concerten is op zaterdag 30 juli  in Velsen-Zuid, Driehuis en 
Beverwijk onder leiding van organist Aart Bergwer�. Orgelliefhebbers en 
geïnteresseerden zijn welkom op deze tocht door het mooie landschap 
langs prachtige instrumenten in bijzondere kerken.

Orgeltochten Noord-Holland bezoekt 
Velsen-Zuid, Driehuis en Beverwijk

Het J.W. Walker orgel uit 1865 in de Engelmunduskerk in Driehuis

IJmuiden aan Zee - Chiny van Huis-
stede woont van april tot en met 
september op het grote strand in een 
strandhuisje. Zij stuurde maandag-
avond deze foto van haar uitzicht op 
de ondergaande zon en achterge-
laten peuken en drankverpakkingen 
van strandgangers. Bij elke strandop-
gang zijn tasjes te pakken, waarin 
afval verzameld kan worden. Het 

geheel kan dan in een van de vele 
verzamelcontainers op het strand 
weggegooid worden. ,,Nodeloos 
vervuilen van strand en zee, nee, 
daar worden mensen niet vrolijker 
van,” aldus Chiny, die de boel 
opraapte. 
,,Het staat toch duidelijk op de tasjes, 
dat op een schoon strand mensen 
vrolijker zijn!”

Op een schoon strand
zijn mensen vrolijker

Zo jammer..... Foto: Chiny van Huisstede

Santpoort - Juf Ineke van de 
Bosbeekschool is na 43 jaar in het 
onderwijs gewerkt te hebben, met 
vervroegd pensioen gegaan. Maar 
liefst 33 jaar heeft juf Ineke op de 
Bosbeekschool gewerkt. Zij is 
begonnen als kleuterleidster en 
daarna heeft ze vele jaren groep 3 
gehad. Juf Ineke was dol op haar 
jonge leerlingen die ze het lezen en 
schrijven mocht aanleren. Ook 
genoot ze enorm van het knutselen 
en voorlezen. Ook was er altijd wel 
tijd voor een grapje. Juf Ineke was 
zeer begaan met al haar leerlingen 
en probeerde het beste uit de leer-
lingen te halen. Altijd met oog en 
zorg voor het individuele kind. 
Hoewel juf Ineke een klein afscheid 
wilde, werd het vorige week toch een 
feestelijke boel samen met de leer-
lingen en collega’s. Onder luid 
applaus werd juf Ineke in een 
erehaag op school uitgeleide 
gedaan. Op weg naar een welver-
diend pensioen. Foto: aangeleverd

Afscheid juf Ineke van 
de Bosbeekschool






