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De baggerspecie wordt uit het 
depot Averijhaven gehaald, omdat 
het baggerdepot indertijd gebouwd 
is om vervuilde baggerspecie uit het 
Noordzeekanaal tijdelijk op te slaan. 
Sinds 2007 is er geen nieuwe 
baggerspecie meer bijgekomen. 
   
Uitvoering werkzaamheden
De start van de werkzaamheden 
bestaat uit het aanvoeren van mate-
rieel en het inrichten van het bouw-
terrein. In augustus wordt een zoge-
naamde snijkopzuiger in het depot 
gehesen. De snijkopzuiger is een 
werktuig dat met behulp van een 
roterende snijkop de bagger van de 
bodem losmaakt en opzuigt. Vervol-
gens wordt de baggerspecie via een 
persleiding overgebracht op een 
transportschip voor vervoer richting 

het Rijksdepot De Slufter bij 
Rotterdam.
 
Tijdens de werkzaamheden neemt 
aannemer Van Oord verschillende 
maatregelen om het werk veilig uit 
te voeren. De overlast voor de 
omgeving is beperkt. Tijdens de 
werkzaamheden blijven het strand 
en het uitkijkpunt bij het depot 
toegankelijk voor bezoekers. Ook de 
watertaxi en passerende schepen in 
het Noorderbuitenkanaal onder-
vinden geen hinder van de werk-
zaamheden. Naar verwachting zijn 
de werkzaamheden in mei 2022 
gereed.
 
Energiehaven
Na het verwijderen van de bagger-
specie wordt het terrein van de 

Averijhaven overgedragen aan de 
provincie Noord-Holland, gemeente 
Velsen, Port of Amsterdam en 
Zeehaven IJmuiden. Dit consortium 
ontwikkelt het terrein van de Averij-
haven en een naastliggend terrein 
van Tata Steel tot Energiehaven. De 
nieuw te realiseren Energiehaven 
levert een belangrijke bijdrage aan 
de energietransitie en de verduurza-
ming van de regio. Het openbare 
haventerrein is gericht op o�shore 
windactiviteiten en wordt een 
uitvalsbasis voor de realisatie van 
toekomstige windparken op de 
Noordzee. De ontwikkeling van de 
Energiehaven is een samenwerking 
tussen de partijen in het consor-
tium, het ministerie van Infrastruc-
tuur en Waterstaat en Tata Steel.
 
Meer informatie
Geïnteresseerden die op de hoogte 
willen blijven van de werkzaam-
heden in de Averijhaven kunnen 
meer informatie vinden op www.
rijkswaterstaat.nl/averijhavendepot.

IJmuiden - Rijkswaterstaat is deze week gestart met (voorbereidende) 
werkzaamheden om de verontreinigde baggerspecie uit het Averijhaven-
depot te verwijderen. De circa 850.000 kubieke meter baggerspecie 
wordt met een schip weggebracht naar het Rijksdepot De Slufter bij 
Rotterdam en daar de�nitief opgeslagen.

Verwijderen baggerspecie 
Averijhavendepot van start

De Averijhaven. Bron: Van Oord

Santpoort - Zaterdag werd het afge-
schaalde Dorpsfeest Santpoort 
geopend met een indrukwekkende 
rijtuigendag. Ondanks de korte voor-
bereidingstijd en de ingekorte route 
wist de organisatie met Fred Brans 
toch nog 17 rijtuigen aan de start te 
krijgen. Zij vertrokken eerst richting 
de verzorgingshuizen in Driehuis en 
gingen daarna via het voormalige 
PZ-terrein naar Santpoort-Zuid en 

Bloemendaal. De deelnemers werden 
door Bartje Bloemendaal getrakteerd 
om een broodjeslunch, waarna het 
laatste deel van de route door Sant-
poort ging.
Hoewel voor de start de buien boven 
Santpoort nog even dreigden, bleef 
het de hele route droog. Het weer 
was zelfs zo aangenaam, dat het 
afsluitende bu�et in het zonnetje 
kon worden genoten.

Toch weer genieten!

Santpoort - Baanwielrenner Matthijs 
Büchli uit Santpoort-Zuid heeft 
dinsdag in Tokyo Olympisch goud 
gewonnen. Hij veroverde die 
medaille samen met Roy van den 
Berg, Harrie Lavreysen en Je�rey 
Hoogland op het onderdeel team-

sprint. In de �nale werd overtuigend 
afgerekend met aartsrivaal Groot-
Brittannië. Met een tijd van 41,369 
seconden bleven de Nederlanders 
maar net boven hun eigen wereldre-
cord (41,225). 
Büchli reed niet mee in die �nale, 

maar deed veel voorwerk in de voor-
rondes, zodat andere benen 
gespaard konden blijven. Een zeer 
succesvolle tactische zet. 

De Santpoorter mocht daarom wel 
het goud in ontvangst nemen.

Olympisch goud voor Matthijs Büchli

Een van de 17 rijtuigen die deelnam aan deze editie van de Rijtuigendag. 
Foto: Ton van Steijn
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Misschien heb je het al gezien: de boom 
bij de rotonde van Driehuis is vorige 
week gekapt. Dit is jammer, want het 
was een oude, grote boom. Helaas leed 
deze boom aan de iepziekte: een ziekte 
die ervoor zorgt dat een iep snel achter-
uitgaat. 

Ieder jaar, aan het begin van het voorjaar, zien 
we iepen ziek worden door deze ziekte. Het 
is een schimmelinfectie die de sapstroom in 
een iep afsluit en ervoor zorgt dat de zieke 
boom langzaam afsterft. Omdat het een erg 
besmettelijke ziekte is, die nauwelijks te be-
handelen is, halen wij zieke iepen zo snel mo-
gelijk weg. Dat is in Driehuis ook gebeurd. 

Op dezelfde plek plaatsen we een nieuwe 
boom terug. Dit wordt een andere boomsoort 
of een resistentere iep. Meer weten over de 
iep, de iepziekte en andere bomenziekten? 
Kijk eens op bomenbieb.nl. Of wil je meer 
weten hoe wij met dit soort ziekten omgaan? 
Kijk op velsen.nl/groen-in-velsen

Iepen bij rotonde Driehuis 
geveld door iepziekte

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
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Heeft u al zonnepanelen geplaatst op uw bedrijfsdak door gebruik te maken van de SDE++ 
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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/
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Nieuws van de raad
Besproken in de sessies
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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

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  

Hoe ervaart u de veiligheid 
en leefbaarheid in uw buurt?

Vanaf 11 augustus ontvangt u mogelijk per post 
een uitnodiging van I&O Research om deel te ne-
men aan de Veiligheidsmonitor. Dit is een onder-
zoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtpro-
blemen en het optreden van gemeente en politie 
bij u in de buurt. In de gemeente Velsen zijn 3885 
willekeurig gekozen inwoners geselecteerd. De 
gemeente gebruikt de uitkomsten van dit onder-
zoek bij het vormgeven en evalueren van haar vei-
ligheidsbeleid. Voor de betrouwbaarheid van het 
onderzoek is het van belang dat zoveel mogelijk 
inwoners die een uitnodigingsbrief ontvangen, 
meedoen aan het onderzoek. Deelname kan via 
internet of schriftelijk. De resultaten worden in 
maart 2022 verwacht.



Aanvragen omgevingsvergunning

IJmuiden
•	 Kastanjestraat	13,	plaatsen	dakopbouw	

(26/07/2021)	91628-2021
•	 Strandweg	80,	maken	sparing	(intern)	

en	veranderen	inrichting	(26/07/2021)	
91660-2021

•	 Diezestraat	4,	plaatsen	dakkapel	(voor-
zijde)	(28/07/2021)	92479-2021

•	 Rondweg	28,	veranderen	gevelbekle-
ding	en	gevelopeningen	(voor-	en	ach-
terzijde)	(30/07/2021)	93880-2021

•	
Santpoort-Noord
•	 Terrasweg	68,	kappen	2	bomen	

(30/07/2021)	93993-2021
•	 Duin	en	Kruidbergerweg	64,	verande-

ren	en	vergroten	woning	(28/07/2021)	
93016-2021

•	 Hagelingerweg	47,	legaliseren	afzuig-
installatie	(29/07/2021)	93446-2021

•	 Terrasweg	29,	vergroten	dakkapel	
(voorzijde)	(29/07/2021)	93538-2021

•	 Hoofdstraat	177a,	deels	wijzigen	ge-
bruik	wonen	naar	B&B	(28/07/2021)	
92724-2021

Velserbroek
•	 Ster	Bastion	105,	wijzigen	gebruik	1e	

verdieping	naar	2	zelfstandige	apparte-
menten	(28/07/2021)	92895-2021

•	 Maan	Bastion	16	t/m	408,	tijdelijk	
inrichten	bouwplaats	(23/07/2021)	
92375-2021

Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
•	 Kennemerlaan	1,	wijzigen	gebruik		

winkel	met	2	bovenwoningen/kanto-
ren	naar	5	kantoorunits	met	4	boven-
woningen	(26/07/2021)	63474-2021

•	 Cederstraat	29,	vergroten	2e	verdie-
ping	en	plaatsen	dakkapel	(rechter-	
zijde)	(29/07/2021)	68430-2021

Ingetrokken aanvragen omge-
vingsvergunning
Santpoort-Zuid
•	 Willem	de	Zwijgerlaan	50,	bouwen	aan-

bouw	met	kelder	(26/07/2021)	81282-
2021

Ingediende aanvraag onthe�ng 
werkzaamheden buiten reguliere 
werktijden  APV artikel 4:4
Santpoort-Zuid
•	 t.h.v.	De	Veenen	14,	verwijderen	2		

onbewaakte	spoorwegovergangen	
nachten	van	18	op	19	augustus	2021	
van	01:24	tot	05:24	uur	en	15	op	16		
september	2021	van	01:24	tot	05:24	
uur	(28/07/2021)	93179-2021

Ingediende aanvragen evenemen-
tenvergunningen APV artikel 2:10
IJmuiden
•	 “Van	Speijk	BBQ	feest”,	op	11	septem-

ber	2021	van	18:00	tot	23:00	uur,	loca-
tie:	Van	Speijkstraat	31	(26/07/2021)	
91882-2021

•	 “Ontdek	Centrum	IJmuiden”,	op	11	
september	2021	van	10:30	tot	16:30	
uur,	locatie:	Marktplein(26/07/2021)	
93323-2021

Verleende omgevingsvergun- 
ningen - reguliere procedure
IJmuiden
•	 Vleetstraat	14,	het	plaatsen	van	een	

dakopbouw	(29/07/2021)	74784-2021
•	 Burgemeester	Rambonnetlaan	34,	

het	plaatsen	van	een	dakopbouw	
(29/07/2021)	70469-2021

Santpoort-Zuid
•	 Velserenderlaan	2,	tijdelijk	gebruik	

van	het	terrein	voor	overnachten	
(10	weekenden	per	jaar,	voor	5	jaar)	
(27/07/2021)	70113-2021

Santpoort-Noord
•	 Duin-	en	Kruidbergerweg	89,	het		

vervangen	van	een	bestaande	schuur	
(27/07/2021)	4467-2021

Velserbroek
•	 Zadelmakerstraat	140,	het	plaatsen	van	

een	tijdelijk	(1	jaar)	doek	aan	zijgevel	
(27/07/2021)	74852-2021

•	 Wilhelmina	Druckerstraat	24,	het	
plaatsen	van	een	dakkapel	(voor-	en	
achtergevel)	(27/07/2021)	75357-2021

•	 Floraronde	38,	het	plaatsen	van	
een	dakkapel	(voor-	en	achterzijde)	
(27/07/2021)	71212-2021

Verleende evenementenvergun-
ning APV artikel 2:10
IJmuiden
•	 “Schuimdisco	voor	kinderen”,	op	21	

augustus	2021	van	11:00	tot	16:00	
uur,	locatie:	Galle	Promenade	2-36	
(26/07/2021)	69342-2021

Overige bekendmakingen
•	 Kennisgeving	anterieure	overeenkomst	

“Park	Missiehuis”
•	 Bekendmaking	Besluit	bodem-	

kwaliteitskaart
•	 Ontwerpbestemmingsplan	en	MER	

Energiehaven	(NL.IMRO.0453.BP-
0103ENERGIEHAVE1-O001)

•	 Individuele	gehandicaptenparkeer-
plaats	De	Olmen	7,	1974	SH			
IJMUIDEN

•	 Individuele	gehandicaptenparkeer-
plaats	Kamgras	14,	1991	JV			
VELSERBROEK

•	 Kapmelding	van	een	Prunus	aan	de		
Valckenhoeflaan	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,  
Bibliotheek Velserbroek, uitleenpunt 
Huis ter Hagen en uitleenpunt de Moer-
berg.

Bekendmakingen

00 inderegio.nl • 5 augustus 2021NIEUWS

Door Raimond Bos

De 22-jarige Olav Molenaar kwam ter 
wereld in Koog aan de Zaan, maar 
verhuisde al vroeg in zijn leven naar 
Santpoort-Noord. Zijn eerste erva-
ringen op het gebied van roeien 
deed hij echter nog in zijn geboorte-
streek op, bij de plaatselijke roeiver-
eniging in Zaandam. Dat smaakte 
naar meer, dus Olav besloot over te 
stappen naar roeivereniging Het 
Spaarne in Heemstede. Daar kreeg 
hij de mogelijkheid om ook in 
competitieverband te gaan roeien. 
Zo raakte hij steeds meer bedreven 
in deze sport en het duurde niet lang 
voordat hij, onder begeleiding van 
oud-toproeier Sven Schwarz, 
deelnam aan landelijke wedstrijden. 
Olav zette het Nederlands kampioen-
schap bij de junioren op zijn naam en 
nam ook meerdere malen deel aan 
wereldkampioenschappen. ,,Daar 
was ik niet onsuccesvol, maar ik won 
geen medailles. Het was wel een hele 
goede leerervaring’’, vertelt hij. In zijn 
studententijd sloot Olav zich aan bij 
Skøll, de grootste studentenroeiver-
eniging van Nederland. Vanuit die 
vereniging nam hij onder meer deel 
aan het kampioenschap in Engeland, 
dat geldt als het grootste niet-Olym-
pische roei-evenement ter wereld. 
Ook daar slaagde hij erin om met 
goud huiswaarts te keren.

Amerikaanse universiteiten
Wie zich als roeier in de kijker speelt, 
weet zich verzekerd van de aandacht 
van Amerikaanse universiteiten. Deze 
opleidingsinstituten nemen veelal 
deel aan onderlinge competities en 
zijn erop gebrand om de beste 
roeiers ter wereld aan zich te binden.

 Olav: ,,In de loop van mijn junioren-
carrière ben ik zo’n twintig tot vijfen-
twintig keer door universiteiten uit 
Amerika benaderd. Als je in Amerika 
gaat studeren, kost dat bakken met 
geld. Maar voor jeugdsporters 
hebben ze vaak een budget, dat door 
donateurs wordt opgebracht. Vooral 
voor roeien, hockey en zwemmen 
proberen ze met sporters in contact 
te komen. Ik had uiteindelijk twee 
universiteiten om uit te kiezen, dat 
waren de University of Washington 
en de University of California 
Berkeley. Je moet dan een afweging 
maken op basis van het geld, de 
prestige van de universiteit en de 
kwaliteit van het roeiteam. Ik heb 
uiteindelijk voor California gekozen. 
Het is daar heerlijk weer, bijna altijd 
dertig graden met een zonnetje en in 
het team zitten hele gezellige 
jongens.’’ 
Olav koos voor een studie politieke 
economie, maar weet nog niet zeker 
wat hij daarmee uiteindelijk precies 
wil gaan doen.

Brons in Tsjechië
Terug in eigen land sloot Olav zich 
aan bij het Nederlands dubbelvier-
team onder de 23 jaar. Met dit team 
werd hij inmiddels twee keer derde 
op een wereldkampioenschap. Het 
meest recent gebeurde dat in Tsje-
chië, waar hij vorige maand deelnam. 
Samen met Guus Mollee, Noud 
Scholten en Gertjan van Doorn 
behaalde hij het brons na een zinde-
rende �nale, die nipt door gastland 
Tsjechië werd gewonnen, met Italië 
daar vlak achter. De Nederlandse 
boot lag zelfs na vijfhonderd meter 
even aan de leiding. Teamgenoot 
Guus Mollee is overigens uit Sant-
poort-Zuid afkomstig en Noud 
Scholten uit Aerdenhout. Gertjan van 
Doorn woont in Leiden. Olav: ,,Noud 
was in mijn tijd bij de junioren al mijn 
teamgenoot. Ik ken hem dus al jaren 
en heb veel samen met hem 
getraind. Gertjan was voorheen altijd 
mijn grote concurrent. Hij was veruit 
de beste roeier, maar hij zat bij een 
andere club. Uiteindelijk werd 
Gertjan kampioen en ik eindigde dat 
jaar als tweede.’’ 

Saillant detail is dat de twee roeiers 
nu weliswaar samen opereren in het 
Nederlands team onder 23, maar in 
Amerika ook weer elkaars concur-
renten waren: ,,Ik koos voor Cali-
fornia, maar Gertjan voor 

Washington, dus ook daar streden 
we weer tegen elkaar.’’ 

Olympische Spelen
Deelname aan de Olympische Spelen 
vergt een lange periode van voorbe-
reiding. ,,Je moet ongeveer twee jaar 
van tevoren wel bij het Nederlands 
team zitten, om geselecteerd te 
worden voor de Spelen. Ik zat in die 
tijd in Amerika. Ik was misschien net 
op het randje goed genoeg geweest 
voor deelname, maar nog niet het 
supertalent dat even de boel op 

stelten zou komen zetten. Daarom 
wil ik proberen om deel te nemen 
aan de Spelen in 2024. Ik kan dan de 
hele cyclus oefenen met de selectie.’’ 
Voordat hij dat traject ingaat, wil 
Olav eerst zijn studie afronden. 
Mocht deelname aan de Olympische 
Spelen uiteindelijk niet lukken, dan 
overweegt hij om een masteroplei-
ding te gaan volgen. 
,,Mijn coach in Amerika heeft in elk 
geval aangeboden om mijn studie 
nog een extra jaar te betalen, dus die 
mogelijkheid is er.’’

Santpoort - Nederland pakte vorige maand voor het eerst in vijfentwintig jaar goud bij de Olympische Spelen 
op het onderdeel roeien voor mannen. De dubbelvier mannen waren al favoriet voor de overwinning nadat ze 
in de afgelopen twee jaar al bijna alle andere prijzen in internationale wedstrijden hadden weten te winnen. In 
Tokio wisten ze zelfs een nieuw wereldrecord neer te zetten. Voor Santpoorter Olav Molenaar komt deelname 
aan het Nederlands Olympisch team steeds dichterbij. Hij hoopt over vier jaar, als de Spelen in Parijs plaats-
vinden, aan de start te mogen verschijnen. Vorige maand nam hij in Tsjechië deel aan het wereldkampioen-
schap roeien voor deelnemers onder de 23 jaar. De Nederlandse dubbelvier wist daar een podiumplek te 
bemachtigen.

Santpoortse roeier Olav Molenaar 
wil naar Olympische Spelen in 2024

Olav Molenaar studeert in Amerika. Foto: aangeleverd





2 inderegio.nl • 5 augustus 2021NIEUWS

VERSCHIJNT DONDERDAG

EDITIE 8 + 9
VELSERBROEK, DRIEHUIS, 
VELSEN-Z., SANTPOORT-Z. 
EN SANTPOORT-N.
IJMUIDEN & VELSEN-N.

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

Openingstijden
ma. t/m wo. 09.00-17.00 uur 
donderdagmiddag 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

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie
Renée Wouwenaar
Marja van der Wulp
Raimond Bos
Arita Immerzeel
Ingeborg Baumann

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.jutter.nl/kabalen-opgeven

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en 
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Uitgave van
Kennemerland PERS B.V.
Onderdeel van 
Regio Media Groep B.V.

Oplage de Hofgeest: 13.400
Oplage de Jutter: 18.400

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

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant gepro-
duceerd advertentie-, foto-, en/of 
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet per 
e-mail, fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toestem-
ming van de uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.jutter.nl/privacy

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

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

TYPISCH IJMUIDEN

Wekelijks staat Erik Baalbergen aan de hand van een foto stil bij een 
IJmuidens onderwerp naar aanleiding van de actualiteit, een bijzon-
dere gebeurtenis, een evenement of gewoon een van de mooie tafe-
relen die IJmuiden biedt. In deze a�evering aandacht voor typisch 
IJmuidense ‘kade-decoraties’.

Door Erik Baalbergen

Wie wel ‘ns over de kades langs de IJmuider havens slentert, of op z’n goed 
IJmuiens gezegd: een kantje pikt, zal niet verbaasd staan van de visnetten, 
bomen, kettingen, trossen, viskisten en pallets die her en der zijn uitgestald 
of opgestapeld. Daarnaast deponeren de vissersschepen hun “bijvangst” 
bestaande uit de uit zee opgeviste boomstammen, als stootboeien 
gebruikte banden en ander groot afval op de kade. Kleiner afval wordt in 
grote KIMO zakken op de kade afgeleverd. Daarmee dragen ook de zeevis-
sers bij aan een schonere zee.
Vooral het vistuig en de viskisten zijn dankbare objecten voor een plaatjes-
maker als ik. Ze leveren kleurrijke en aparte plaatjes op. Typisch IJmuidense 
kade-decoraties! De bijgaande foto’s tonen een klein deel van de oogst van 
de afgelopen maand.

Op de eerste foto zien we meerdere torens van tientallen lege viskisten op 
elkaar. De meeste kisten zijn gemerkt met ‘YM’ op de kopse kant en ‘HVY BV’ 
met een jaartal op de zijkant. Deze zijn eigendom van de Hollandse Visvei-
ling IJmuiden, een van de werkmaatschappijen van Zeehaven IJmuiden. 
Wellicht vormen deze stapels een mooie inspiratiebron voor de architectuur 
voor toekomstige hoogbouw in IJmuiden aan Zee. Architecten, laat u 
inspireren!

De tweede foto toont een kluwen visnetten. De netten zelf zijn duidelijk 
herkenbaar. De zichtbare (vaal)oranje draadjes, ‘pluis’ genaamd, worden in 
de platvis- en garnalenvisserij onder de visnetten gebonden om deze te 
beschermen tegen slijtage door het schuren op de bodem. Veel pluis is 
gemaakt van plastic draden. Helaas komen afgebroken pluisdraadjes als 
plasticafval in zee terecht. Veel vissers gebruiken al alternatieve ‘pluisjes’, 
zoals �etsbanden en resten van oude visnetten.

De derde foto toont een reeks keurig naast elkaar uitgestalde kettingen. Net 
niet zichtbaar op de foto hangt aan het uiteinde van elke ketting een kaartje 
van een bekende IJmuidense leverancier van deze kettingen. Misschien een 
idee om je geliefde met zo’n ketting te verrassen? Niet voor om de nek 
natuurlijk, maar als decoratie in de IJmuidense woonkamer of tuin!

Foto’s: Erik Baalbergen

Typisch IJmuidense ‘kade-decoraties’

Summer Park Sessions is een initia-
tief van de Velsense zanger/acteur 
Maarten Redeker. Hij zat net als veel 
vakgenoten noodgedwongen thuis 
toen het idee ontstond voor een 
zomeravondconcert in Park Velser-
beek. Dat idee groeide uit tot dit 
mini-festival dat plaatsvindt op een 
van de mooiste plekken in de 
gemeente Velsen. ,,Het terrein 
wordt opengesteld voor sessies van 
verschillende Velsense culturele 
organisaties zodat zij eindelijk weer 
kunnen optreden, �yeren, kaarten 
kunnen verkopen en sponsoren 
kunnen werven’’, aldus Maarten. 
,,Daarnaast zorgen we dat het 
publiek weer kan uitkijken naar een 
mooi cultureel avondje uit. Tijdens 
de zomeravondconcerten brengen 
Velsense professionals een 
bijzonder en gevarieerd programma 
ten gehore. Iets om naar uit te 

kijken! En dat alles in een hele 
relaxte sfeer.’’

Summer Park Sessions wordt mede 
mogelijk gemaakt door de 
gemeente Velsen, RIGO Ver�abriek 
en Citymarketing Velsen | .IJmuiden. 
,,Het is na een jaar met lege zalen en 
afgelastingen natuurlijk geweldig 
dat de Velsense cultuursector weer 
kan laten zien wat het in huis heeft’’, 
aldus cultuurwethouder Jeroen 
Verwoort. ,,Dit festival biedt een 
podium voor amateurgezel-
schappen en lokale artiesten die 
lang niet konden optreden. En het 
publiek kan weer genieten van 
Velsense optredens, dat is erg �jn.’’ 

Ook citymarketeer Friso Huizinga 
ziet het belang in van het kleinscha-
lige festival. ,,De �etsroute langs 18 
culturele en monumentale parels 

die wij deze zomer hebben uitgezet, 
Ontdek Velsen, sluit hier mooi bij 
aan. Bovendien vult Summer Park 
Sessions voor een deel het gat dat is 
ontstaan door de afgelasting van 
het Havenfestival IJmuiden, de 
tweede keer op rij.’’
Machiel van Westerhoven van RIGO 
Ver�abriek sluit zich hierbij aan: 
,,We kunnen en mogen elkaar ein-
de-lijk weer live ontmoeten. Ik denk 
dat we daar allemaal heel erg aan 

toe zijn en we hebben zin in de 
Summer Park Sessions! We dragen 
de lokale kunst- en cultuursector 
een warm hart toe. Want kunst 
geeft kleur en verruimt je blik en 
laat dat nou net ons ding zijn!’’
Het volledige programma van 
Summer Park Sessions is te vinden 
op summerparksessions.stager.nl. 
Kijk voor meer informatie op 
www.facebook.com/
summerparksessions. 

Velsen-Zuid - Park Velserbeek is op 20, 21 en 22 augustus dé culturele 
hotspot van de gemeente Velsen. Bij de muziektent vinden dan de 
Summer Park Sessions plaats met ruimte voor zang, dans, muziek en 
workshops door lokale gezelschappen. Elke avond vindt er een Summer 
Park Concert plaats met optredens van onder meer Alderliefste (vrijdag), 
Krystl (zondag), Rick Zwart, Mieke van der Hulst, Matthijs Schelvis, 
Robbert van Unnik en Maarten Redeker. Het driedaagse festival kan 
onder de huidige coronamaatregelen gewoon doorgaan, want alle 500 
bezoekers hebben een vaste zitplaats. Tickets zijn verkrijgbaar via 
summerparksessions.stager.nl.

Summer Park Sessions: 
culturele hotspot in Velserbeek

Het wordt een mini-festival op een van de mooiste plekken in de gemeente 
Velsen. Logo: aangeleverd





8 inderegio.nl • 5 augustus 2021NIEUWS

AGENDA
DONDERDAG 5 AUGUSTUS

Zomerpret in Velsen. Vrijwel iedere 
dag t/m 22 augustus activiteiten 
voor jeugd van 4 t/m 23 jaar. 
Programma: www.velsen.nl/zomer-
pret. Visual: aangeleverd

Santpoortse Summer Sale: drie 
dagen koopjesjacht bij winkeliers 
Santpoort-Noord.

Dorpsfeest(je) Santpoort: vandaag 
261ste Kortebaan Santpoort. www.
dorpsfeest-santpoort.nl.

Gratis � lm voor jongeren in Filmthe-
ater Velsen: Straight Outta Compton, 
20.00 uur. Reserveren: www.� lmthe-
atervelsen.nl. Ook gratis � lms op 12 
en 19 augustus. Foto: aangeleverd

VRIJDAG 6 AUGUSTUS
Zomerpret in Velsen: zie 5 augustus. 
Vandaag onder andere stuntstep-
wedstrijd in Santpoort-Noord, 
15.30-18.00 uur. Meer informatie: 
www.schaatslab.nl.

Dorpsfeest(je) Santpoort: vandaag 
puzzeltocht voor paard en ruiter en 
Chilli SchaatsLab Summer Step 
Series. www.dorpsfeest-santpoort.
nl.

Santpoortse Summer Sale: zie 5 
augustus.

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.

Filmtheater Velsen: 14.00 uur 
Envole-moi (9+), 17.00 uur The 

World to Come (12+), 20.00 uur 
Minari (9+). www.� lmtheatervelsen.
nl.

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

Santpoortse Summer Sale: zie 5 
augustus.

Biomarkt in Haarlem-Noord, op het 
voorterrein van de Haarlemmer 
Kweektuin, 10.00-15.00 uur.

Zomerpret in Velsen: zie 5 augustus.

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

Dorpsfeest(je) Santpoort: vandaa 
buikschuiven voor kids en jeugd. 
www.dorpsfeest-santpoort.nl.

Filmtheater Velsen: 11.00 uur 
Meskina (AL), 14.00 uur The World 
To Come (12+), 17.00 uur Minari 
(9+), 
20.00 uur Cruella (12+). www.� lm-
theatervelsen.nl.

ZONDAG 8 AUGUSTUS
Zomerpret in Velsen: zie 5 augustus.

Filmtheater Velsen: 11.00 uur Jazz 
on a Summer’s Day (AL), 14.00 uur 
Made in Italy (AL) – Cinema Italia, 
17.00 uur Paolo Conte, It’s 
Wonderful (AL), 20.00 uur Minari 
(9+). www.� lmtheatervelsen.nl.

Zee- en Havenmuseum zie onder 
Exposities. Vandaag extra: 
zeeschilder Fred Boom is aanwezig 
om te signeren.

MAANDAG 9 AUGUSTUS
Zomerpret in Velsen: zie 5 augustus.

DINSDAG 10 AUGUSTUS
Zomerpret in Velsen: zie 5 augustus.
Vandaag onder andere gratis roof-
vogelworkshop op Ruïne van 

Brederode en stuntstepwedstrijd in 
Velserbroek, 15.30-18.00 uur. Meer 
informatie: www.schaatslab.nl.

Filmtheater Velsen: 11.00 uur The 
World To Come (12+), 14.00 uur Jazz 
on a Summer’s Day (AL), 17.00 uur 
Minari (9+), 20.00 uur Cruella (12+). 
www.� lmtheatervelsen.nl.

WOENSDAG 11 AUGUSTUS
Zomerpret in Velsen: zie 5 augustus.

DONDERDAG 12 AUGUSTUS
Zomerpret in Velsen: zie 5 augustus. 
Vandaag onder andere stuntstep-
wedstrijd in Santpoort-Noord, 
15.30-18.00 uur. Meer informatie: 
www.schaatslab.nl.

Gratis � lm voor jongeren in Filmthe-
ater Velsen: De belofte van Pisa, 
20.00 uur. Reserveren: www.� lmthe-
atervelsen.nl. Ook gratis � lm op 19 
augustus. Foto: aangeleverd

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

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. Nu met speciaal 
escaperoomspel voor kinderen. 
Informatie en aanmelden via: www.
hoogovensmuseum.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/ ‘Ongepolijst’ van 
Ymkje Veenstra. 4 speurtochten/
escapespel. www.zeehavenmu-
seum.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.

Ship zomerweken: Havenrondvaart 
IJmuiden - Amsterdam op 28 
augustus. Stap aan boord voor een 
heerlijke dagtocht door de havens 
van Amsterdam. 49,95 euro, 
kinderen 25% korting. Zie ook www.
ship-info.nl. 

Santpoort - Het Jeu de Boules was 
een van de onderdelen die deze 
week wel doorgang kon vinden in 
het sterk aangepaste programma van 
Dorpsfeest(je) Santpoort. 
De uitslagen:
Dagkampioen en 1e prijs heren: 
Raymond Tonen 3 gewonnen, saldo 
+33, 2e plaats Rob Schelvis 3 
gewonnen, saldo +32, 3e plaats 
Ricardo Cardol 3 gewonnen, saldo +28.

Dames
1e plaats Louise Vermeulen 2 
gewonnen, saldo +13, 2e plaats Inge 
van Heulen, 2 gewonnen, saldo +6, 
3e plaats Inge Poelgeest 2gewonnen, 
saldo +5
Jeugd 
1e plaats Stella Filmer 2 gewonnen, 
saldo +13, 2e plaats Merel Visser, 2 
gewonnen, saldo +1, 3e plaats Joan 
Filmer 2 gewonnen, saldo -6.

Uitslag Jeu de Boules Dorpsfeest

McDonald’s kiest er bewust voor om 
geen gebruik te maken van 
bestaande faciliteiten op het gebied 
van groene energie, maar juist 
contracten af te sluiten met zon- en 
windparken die nog ontwikkeld 
moeten worden. Hiermee wil het 
bedrijf de energietransitie een extra 
impuls geven. De restaurantketen 
werkt samen met Eneco om dit doel 
te behalen. 
Eneco participeert op diverse locaties 
in projecten voor het duurzaam 
opwekken van energie. Ook bij de 
ontwikkeling van het IJmuidense 
windpark Spuisluis is het bedrijf 
betrokken. Tezamen met de 
bedrijven Windpark IJmond, Midwest 
Wind en Waardpolder Participatie 
ontwikkelt Eneco Solar & Wind in 
IJmuiden zes windturbines die 
samen ongeveer 75.000 MWh elektri-

citeit moeten gaan leveren. Dat zou 
voldoende zijn om ongeveer 25.000 
huishoudens van elektriciteit te 
kunnen voorzien.

Slechts een klein deel van die capaci-
teit zal door McDonald’s worden 
afgenomen. De restaurantketen kiest 
ervoor om de benodigde energie 
gespreid over het land af te nemen. 
Eneco geeft bij afname van groene 
energie een garantie van oorsprong 
met het daarbij behorende certi� caat 
af. Op basis daarvan staat zwart op 
wit langs welke weg de groene 
energie is verkregen. Het is de 
bedoeling dat het windpark Spuisluis 
in het tweede kwartaal van 2022 
operationeel wordt. Eneco laat 
desgevraagd weten dat de werk-
zaamheden conform planning 
gestart zijn en op schema lopen.

IJmuiden - Alle restaurants van McDonald’s in Nederland moeten in 2023 
draaien op groene energie uit nieuw te ontwikkelen zon- en windparken. 
Eén van de windparken die hiervoor de energie gaat opwekken is wind-
park Spuisluis in IJmuiden. De voorbereidende werkzaamheden voor de 
bouw van dit windpark zijn inmiddels nagenoeg afgerond. In september 
start men met het opbouwen van de zes windturbines.

Hamburgers bakken op 
windenergie uit IJmuiden

In de periode van 15 januari t/m 28 
juli zijn er 571.203 vaccinaties gezet 
door GGD Kennemerland, waarvan 
348.027 eerste prikken (61%) en 
223.108 tweede prikken (39%).
In de week van 22 t/m 28 juli zijn er 
28.722 vaccinaties gezet door GGD 
Kennemerland, waarvan 3.886 eerste 
prikken (14%) en 24.836 tweede 
prikken (86%). Er zijn deze week 
6.013 vaccinaties minder gezet dan 
vorige week.
De komende weken zal het aantal 
gezette vaccinatie per week blijven 
afnemen. Als gevolg hiervan zal het 
aantal vaccinatielocaties verspreid 
over de regio ook afnemen.  
 
Besmettingen en testen
In de week van 22 t/m 28 juli waren 
er in Kennemerland 1.139 nieuwe 
besmettingen (207 per 100.000 
inwoners). Dit zijn er 1.395 minder 
dan vorige week (-55%).
In die week (22 t/m 28 juli) zijn er 
9.517 testen afgenomen door GGD 
Kennemerland. Dit zijn er  6.869 
minder dan vorige week (16.386).
In vrijwel alle leeftijdsgroepen lag 
het aantal besmettingen deze week 
duidelijk lager ten opzichte van de 
week ervoor. De 13- tot 29-jarigen 
lieten de grootste afname zien. 
Ondanks de forse afname, lag het 

aantal besmettingen per 100.000 
inwoners deze week opnieuw het 
hoogst bij de 18- tot 24-jarigen (536 
per 100.000 inwoners), gevolgd door 
de 13- tot 17-jarigen (481 per 
100.000 inwoners).

In Uitgeest eerste prik ook zonder 
afspraak
Vanaf nu kan iedereen van 12 jaar en 
ouder die nog geen vaccinatie-
afspraak heeft gemaakt terecht in 
Uitgeest voor de eerste prik zonder 
afspraak. GGD Kennemerland wil 
inwoners hiermee de mogelijkheid 
bieden om zich laagdrempelig te 
laten vaccineren. De vaccinatielocatie 
in Uitgeest is geopend tot en met 15 
augustus. 

Op de locatie in Uitgeest wordt 
gevaccineerd met BioNTech/P� zer. 
De mogelijkheid om langs te komen 
zonder afspraak geldt alleen voor 
mensen die nog geen vaccinatie-
afspraak hebben staan en voor de 
eerste prik komen.
Het adres: Sporthal De Zien aan de 
Zienlaan 4. 

Vaccineren zonder afspraak vindt op 
maandag plaats van 13.30 tot 19.00 
uur en op dinsdag tot en met zondag 
van 10.00 tot 16.00 uur.

Vaccineren zonder afspraak 
mogelijk in Uitgeest
Regio - Iedere vrijdag informeert de GGD Kennemerland de media over de 
actuele feiten betre� ende het coronavirus in onze regio. Deze week aandacht 
voor het vaccinatietraject, de wekelijkse cijfers en een eerste prik zonder 
afspraak in Uitgeest. 

SLUIS HAVEN INFORMATIE PUNT

UITKIJK

SLUIS HAVEN INFORMATIE PUNT

DE SHIP ZOMERWEKEN

Stap aan boord voor een heerlijke 
dagtocht door de havens van Amsterdam!

Boek direct via 020 820 1111 of www.amsterdamboatcruises.nl

28 augustus 2021

Doe de Havenrondvaart IJmuiden - Amsterdam v.v. tijdens

*) Kinderen t/m 15 jaar 25% korting

€ 49,95*
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IJmuiden - Op zaterdag 7 augustus 
is er weer een gezellige snu�elmarkt 
op de Lange Nieuwstraat. Tegenover 
de winkels worden de kranten opge-
steld. De markt wordt gehouden van 
8.00 tot 16.00 uur. De kramen 
worden gevuld met mooie en leuke 
tweedehands artikelen. 

Als u ook een keer aan deze markt 
wilt deelnemen (meerdere keren 
mag ook), of vragen heeft, dan kunt 
u contact opnemen met: 0255-
533233 of 06-10475023.

De volgende markten zijn op 21 
augustus en 11 september.

Snuffelmarkt in IJmuiden

COLUMN

Snotterend en niezend zat mijn 
patiënt voor mij op de stoel. 
Corona? Nee, hooikoorts. De 
hooikoorts-periode is er weer 
voor veel mensen. Het ligt er een 
beetje aan waar mensen aller-
gisch voor zijn. Is dit voor gras- 
of boompollen, dan heb je 
vooral klachten in de lente of de 
zomer. De ernst van de klachten 
wil ook nog wel eens verschillen. 
Heel veel mensen ervaren hun 
hooikoorts als een sterke beper-
king van hun lichamelijke moge-
lijkheden en van hun kwaliteit 
van leven. Ze hebben last van 
niezen en jeuk en zijn door de 
allergie vermoeid en slapen 
slecht door een dichte neus. 
Toch is er wel wat aan te doen. 
Soms met medicatie voor het 
hooikoorts-seizoen en soms 
door medicijnen die de allergie 
wegnemen. Vraag uw huisarts er 
eens naar. 
Zie ook onze website www.west-
broekerplas.nl/blogs.

Hooikoorts

COLUMN GGD KENNEMERLAND

Zoals bekend zitten we in de tweede helft van de vaccinatiecampagne en 
gaan we het opgebouwde netwerk aan test- en vaccinatievoorzieningen 
ontmantelen. We schakelen terug naar één massa test- en vaccinatielocatie 
op Schiphol en zetten daarnaast in op een �jnmazig aanbod dat zich 
vooral richt op bijzondere doelgroepen. Nu we nog een uitgebreid 
netwerk hebben staan en we graag iedereen in de gelegenheid willen 
stellen om zich dicht bij huis te laten vaccineren, start GGD Kennemerland 
met een open inloop, te beginnen in Uitgeest en later ook op andere 
locaties.
Vanaf maandag 2 augustus kan iedereen van 12 jaar en ouder, die nog 
geen vaccinatie-afspraak heeft gemaakt, in Uitgeest (locatie De Zien aan 
de Zienlaan 4) terecht voor de eerste prik zonder afspraak. Op de locatie in 
Uitgeest wordt gevaccineerd met BioNTech/P�zer. De mogelijkheid om 
langs te komen zonder afspraak geldt alleen voor mensen die nog geen 
vaccinatie-afspraak hebben staan en voor de eerste prik komen. Geadvi-
seerd wordt te kijken op de website van de GGD Kennemerland om meer 
te weten over de openingstijden en wat je mee moet nemen. Spreekt u in 
uw omgeving wellicht mensen die moeite hebben ervaren om een 
afspraak te maken? Wijs ze dan vooral op deze mogelijkheid.   
Wat nog wel van het hart moet is dat het op onze test- en vaccinatiestraten 
nog steeds voorkomt dat medewerkers worden lastig gevallen of zelfs 
bedreigd. Soms gaat het om mensen die verward gedrag laten zien, maar 

ook om mensen die niet mis te 
verstaan uiting geven aan hun 
ongenoegen over testen en vacci-
neren. Tevens hebben we ook te 
maken met schriftelijke bedrei-
gingen. Hoewel het hebben van 
een eigen mening en het uiten 
daarvan in onze samenleving een 
grondrecht is, kan niet worden 
toegestaan dat geweld, fysiek of 
verbaal, tegen hulpverleners 
plaatsvindt. 
We zien gelukkig de meldingen 
weer dalen en de vaccinatiegraad is 
hoog. Dus we zijn al ver op streek. 
Ook al denk je er anders over, laat 
dan wel de mensen hun werk doen 
voor degenen die zich wel door 
testen en/of vaccineren beschermd 
voelen. Een beetje lief zijn voor 
elkaar, is niet verkeerd.

Eerste prik zonder afspraak

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

THUIS IN SANTPOORT

Het lijkt wel of het kleine gebouw op de foto met grote zijwaartse kracht 
tegen het trottoir wordt aangedrukt, zo strak staat het aan de openbare 
weg. Het betreft het pand Hoofdstraat 270, hoek Johan van Beemlaan. Het 
blijkt een oude blekersschuur uit 1734 te zijn, die behoord heeft tot de van 
oorsprong 16de eeuwse blekerij Zorgvrij, die later uitgroeide tot een 
buitenplaats en pakweg tot het gebied van Spaarnberg liep. De gronden 
van deze blekerij werden vanaf 1800 opgesplitst en verkocht. Het blekers-
huis dat pal naast de schuur stond, werd in 1838 afgebroken.
De blekersschuur annex stal  is in  baksteen opgetrokken. Als we in termen 
uit het bouwjargon spreken, hebben de kopse kanten van de schuur  een 
samengetrokken (a.h.w. naar boven toe  samengeknepen)  topgevel met 
een ingezwenkte  (naar binnen toelopende) afdekking van lood.  
De gevels zijn voorzien van vensters met roedeverdeling en ge�ankeerd 
door luiken. Bovenin de topgevels bevinden zich twee sierlijke kleine 
rondlichten. In de rechter zijgevel  (niet zichtbaar) zijn nog de inrijdeuren 
terug te vinden.
De blekersschuur is fraai gerestaureerd en als woning in gebruik 
genomen. Gelukkig is het nu een door het rijk beschermd monument. Zo 
blijft dit mooie in het oog springende gebouw ook voor de toekomstige 
generaties behouden.

Stichting Santpoort
Tekst: Jos Diekstra
Foto: Florian van der Horst

Laatste restant van een blekerij

Staal is hard nodig voor de energie-
transitie en het verduurzamen van 
onze samenleving. Tata Steel is een 
grote werkgever in de IJmond-
regio, en een motor voor de Neder-
landse economie. Tata Steel en FNV 
zien het als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid om zo snel als 
mogelijk duurzaam geproduceerd 
staal te maken voor deze en 
volgende generaties. Tata Steel 
heeft de ambitie om in 2030 al 40% 
CO2 minder uit te stoten. 
 
Het onderzoek betreft twee routes:
1. Het afvangen en opslaan van een 
deel van de CO2 dat vrijkomt uit de 

restgassen van hoogovens. Uit de 
restgassen wordt ook blauwe 
waterstof geproduceerd. In een 
tweede stap overgaan van de 
hoogoven naar DRI-technologie 
(deze “directe reductie” technologie 
kan ijzer maken op basis van 
aardgas of waterstof, uitgevoerd in 
combinatie met een of meer 
vlamboogovens).
2. Direct de hoogovens uitfaseren 
en overstappen naar de DRI- tech-
nologie. Staal wordt niet langer op 
basis van kolen geproduceerd, 
maar in eerste instantie op basis 
van aardgas. De overstap naar 
waterstof wordt gemaakt zodra 

voldoende groene waterstof 
beschikbaar komt.
 
Het haalbaarheidsonderzoek zal 
een aantal criteria laten meewegen. 
Zoals: technische haalbaarheid, 
vermogen om aan de klimaat-
doelen voor 2030 te voldoen, 
economische haalbaarheid, maat-
schappelijk draagvlak, impact op de 
milieubelasting en op de omge-
ving, werkgelegenheid en toekomst 
bestendigheid.
 
Gedurende het onderzoek zullen 
diverse stakeholders (overheden, 
experts, belanghebbenden en 
NGO’s) worden geraadpleegd. De 
verwachting is dat begin september 
een tussentijds beeld geschetst kan 
worden. De ambitie is dat dit haal-
baarheidsonderzoek afgerond zal 
zijn in het najaar van 2021.

Velsen - Tata Steel en FNV zijn in juni gezamenlijk gestart met de voorbe-
reidingen van een onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek naar de beste 
manier om de staalproductie te verduurzamen. Een volgende stap is nu 
genomen door een opdracht te verstrekken aan het consultancy bedrijf 
Roland Berger.

Haalbaarheidsonderzoek 
duurzame toekomst Tata Steel

Regio - Een 84-jarige bewoner van 
Beverwijk heeft onlangs aangifte 
gedaan van bankhelpdeskfraude, 
ook wel spoo�ng genaamd. Hij is 
telefonisch benaderd door een 
vrouw die zich uitgaf als medewerk-
ster van een bank. Zij gaf aan dat er 
geprobeerd was om geld van de 
rekening van de aangever te sluizen, 
en dat er nu snel geld veilig gesteld 
moest worden. 
De 84-jarige aangever verleende 
medewerking en heeft ingelogd. 
Uiteindelijk is er € 13.000,-- van de 
rekening weggesluisd voor bestel-
lingen aan kleding.
De politie in de IJmond constateerde 
een �inke toename van dit soort 
delicten. De politie waarschuwt een 

ieder hier nooit op in te gaan.
Medewerkers van een bank zullen u 
nooit vragen om uw beveiligings-
code, uw pas op te sturen of af te 
geven, geld over te maken of via een 
link in te loggen in Mobiel of Internet 
Bankieren. Uw bank zal u nooit onder 
druk zetten zo snel mogelijk te 
handelen. Een bank heeft namelijk 
zelf de mogelijkheid om een reke-
ning te blokkeren als dat nodig is. 
Komt een leidinggevende aan de 
lijn? Let op, dat is ook een oplichter 
die in het complot zit.

Meer informatie over bankhelpdesk-
fraude/spoo�ng vindt u op www.
politie.nl/onderwerpen/bankhelp-
deskfraude-spoo�ng.html.

Waarschuwing voor bank-
fraudegevallen in de IJmond

IJmuiden - Helaas is door het stil 
leggen van alle evenementen ook al 2 
jaar het Wopsie Topsie Kamp niet 
doorgegaan. Maar omdat er nu toch 
langzaam weer wat kleine activiteiten 
mogelijk zijn komt er een Wopsie 
Topsie speldag! Op zondag 29 
augustus, van 9.30 uur tot 19.00 uur 
wordt dit gehouden op het terrein 
van Atletiek Vereniging Suomi. 
Kinderen van 6 tot en met 12 jaar oud 
zijn van harte welkom. De organisa-
toren vragen slechts een kleine 
bijdragen van 10 euro en dit is inclu-
sief lunch en avondeten.
Tijdens deze speldag worden er de 
hele dag leuke en sportieve activi-
teiten gehouden. De deelnemers 
kunnen helaas niet zoals op kamp 
blijven slapen in een tentje… maar ze 
gaan proberen het kampgevoel er wel 
in te houden. Wopsie Topsie staat 

voor een betaalbare, en voor iedereen 
toegankelijke manier, om kinderen 
lekker buiten te laten spelen. Iets wat 
ze al ruim 60 jaar gedaan hebben en 

hopen te kunnen blijven doen, al is 
het in een kleine versie dit jaar!
Aanmelden via: www.wopsietopsie.
nl/aanmelden.

Wopsie Topsie speldag 2021

Wopsie Topsie staat voor een betaalbare, en voor iedereen toegankelijke manier, om 
kinderen lekker buiten te laten spelen. Foto: aangeleverd
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Deelnemers aan de receptenwed-
strijd konden in juni een verse 
zeeduivel ophalen in de haven van 
IJmuiden. In een video werd uitge-
legd hoe zij de vis moesten �leren. 
Vervolgens konden de deelnemers 
een foto of video van hun bereiding 
insturen. Nienke, die tijdens een 
diner bij een van de visrestaurants in 
IJmuiden door een vriendin op de 
wedstrijd was gewezen, koos voor 

het maken van een video. ,,Nienke 
heeft naar het oordeel van de jury 
een zeer compleet en beeldend 
gerecht aangeleverd. Mooi speels en 
stapsgewijs uitgelegd en gebruik 
makend van mooie ingrediënten 
waarbij de zeeduivel uiteraard de 
hoofdmoot vormde. Het water liep 
ons in de mond!’’
Een eervolle vermelding was er voor 
de jongeren van leerwerkbedrijf De 

Ripper uit Haarlem. Op initiatief van 
Anja Droog verwerkten zij de 
zeeduivel tot een vissoep en �let met 
zeekraal en sa�raan. De leerlingen 
zijn samen met hun docenten uitge-
nodigd voor een rondleiding in de 
visafslag van IJmuiden. Na a�oop 
staat er natuurlijk een gebakken visje 
voor ze klaar.

De volgende receptenwedstrijd vindt 
plaats in september. Dan staat er 
schol op het menu. Noordzeevis uit 
IJmuiden maakt via Facebook en 
Instagram bekend op welke datum 
deelnemers een gratis vis kunnen 
ophalen. 
Zie ook noordzeevisuitijmuiden.nl.

IJmuiden - De eerste receptenwedstrijd van Noordzeevis uit IJmuiden is 
gewonnen door Nienke de Vries uit Heiloo. Van alle inzendingen maakte 
haar bereiding van zeeduivel met groene asperges de meeste indruk op 
de jury. De winnares ontving uit handen van Floris van Esterik van 
Maxima Seafood een waardecheque die zij kan besteden bij één van de 
45 ambassadeurs van Noordzeevis uit IJmuiden.

Nienke de Vries wint 
receptenwedstrijd met zeeduivel

Santpoort-Noord - Ondanks de 
aanpassingen waar wij als mensen 
het laatste jaar mee te maken 
hebben gaat de natuur gewoon zijn 
eigen gang. Ook bij Amateur Tuin-
ders Vereniging De Hofgeest gaat het 
tuinleven onverstoorbaar door. Nu, in 
augustus, plukken de tuinders de 
vruchten van de geleverde arbeid 
van de afgelopen maanden. De 
tuinen staan er mooi onderhouden 
bij en daarom verwelkomt de vereni-
ging graag belangstellenden tijdens 

de Open Tuindagen op zaterdag 14 
en zondag 15 augustus. 
Daar bieden tuinleden hun groente 
te koop aan en tonen zij hun zelfge-
maakte werkstukken van eigen tuin-
producten. Neem een kijkje in de 
opengestelde tuinen of geniet van 
een drankje, heerlijke verse vis en 
andere versnaperingen op de markt 
op het complex. Ook fuchsia’s en 
andere tuinplanten zijn er te koop, 
evenals handgemaakte sieraden en 
tuincreaties, kaarten, boeken en 

tweedehands spulletjes. Kortom voor 
ieder wat wils. 
Vanzelfsprekend zullen de geldende 
regels rondom corona in acht 
genomen worden. Om parkeerover-
last te voorkomen wordt aangeraden 
om op de �ets te komen.  
ATV De Hofgeest is gevestigd aan het 
Spekkenwegje 2 te Santpoort-Noord. 
De Open Tuindagen zijn te bezoeken 
op zaterdag 14 augustus van 12.00 
tot 18.00 uur en zondag 15 augustus 
van 11.00 tot 16.30 uur. 

Markt en open tuinen ATV De Hofgeest
Voor ieder wat wils op de Open Tuindagen van de Santpoortse amateurtuindersvereniging. Foto: aangeleverd

HEEL VELSEN LEEST

Wat is het �jn om vakantie te hebben. Zes 
weken lang de tijd hebben om boeken te 
lezen. Vlak voordat wij op vakantie 
gingen ontving ik van uitgeverij de 
Fontein nog een magisch boek: Het eiland 
van verloren woorden.
Dit boek ging direct mee in mijn ko�er. Al 
bij het lezen van de proloog was ik geïn-
teresseerd om het boek verder te gaan 
lezen.
De koningin van Florean is de eerste 
magiër die heerst over het eilandenrijk. 
Maar als zij op mysterieuze wijze overlijdt 
en haar zoon plotseling koning zou 
moeten worden, volgen de meest 
vreemde gebeurtenissen elkaar in rap tempo op.
De raadsman van de koningin neemt de troon over en is vastbesloten de 
kinderen van de koningin te vinden en ook te vermoorden. Want magiërs 
kunnen toch geen koninkrijk leiden. Gelukkig heeft Julian zijn zusjes Noa 
en Mijt die hem helpen om het koninkrijk terug te winnen. Al gaat dat 
niet altijd even makkelijk.
Er blijken verdwenen magische talen te zijn. Terwijl Julian alle 9 bekende 
magische talen spreekt, lijkt zijn zusje Noa geen magiër te zijn. Totdat de 
eerste verloren taal gevonden wordt. Noa blijkt deze taal te spreken. En 
hoewel ze zich regelmatig in de problemen werkt, en ze daarbij gered 
moet worden door haar broer, blijkt haar nieuwverworven talent ook van 
zeer grote waarde om het koninkrijk terug te winnen.
Lukt het deze bijzondere familie om de macht terug te winnen? En welke 
magische wezens komen zij onderweg tegen die hen zullen helpen?
Dit boek is een fantasievol boek voor kinderen vanaf 10 jaar. De schrijfster 
Heather Fawcett heeft er echt een prachtig verhaal van gemaakt. In de 
eerste hoofdstukken lijkt het een wat onsamenhangend verhaal, maar 
naarmate het verhaal vordert hoe logischer het verhaal wordt.
Veel leesplezier!

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

Bottelier pakt goud bij 
Bayerische kampioenschappen

De wedstrijd werd gehouden in de 
Wörthsee, een grote recreatieplas 
voor watersporten, nabij München. 
Het water vormde voor de zwem-
mers geen problemen met een 
temperatuur van 24˚C. Voor de 5 kilo-
meter moesten er vier rondes afge-
werkt worden van 1,25 kilometer 
lang. 
Nadat Bottelier eerder dit jaar zilver 
pakte op de 5 kilometer bij de Duitse 
kampioenschappen, was hij nu de 
snelste op de 5 kilometer bij de Baye-
rische kampioenschappen. Bottelier 
heeft zijn winst te danken aan een 
tactisch sterke zet. ,,Aan het begin 
van de tweede ronde kon ik mijn 

concurrenten verrassen, waardoor ik 
een minimale voorsprong had bij het 
draaien van de volgende boei. Vanaf 
toen was het aanzetten en consoli-
deren’’, aldus Bottelier. 

Het openwaterseizoen is voor Botte-
lier nog niet afgelopen. Begin 
september gaat hij deelnemen aan 
de Ultramarathon om van het eiland 
Capri naar Napels te zwemmen in 
Italië. ,,Dat is een 36 kilometer lange 
wedstrijd, waar ik enorm naar uit kijk. 
De laatste keer dat ik deze oversteek 
maakte was in 2018. Sindsdien is er 
een hoop veranderd, dus ik ben 
benieuwd wat ik daar kan laten zien.’’

Velsen/Wörthsee - Openwaterzwemmer Lars Bottelier heeft afgelopen 
zaterdag goud gewonnen op de 5 km bij de Bayerische Kampioen-
schappen. Bottelier was in 56:11,70 te snel voor Aaron Schmidt (56:34,97) 
en Moritz Bockes (57:01,64).

Velsenaar Lars Bottelier woont voor zijn sport momenteel in Duitsland. 
Foto: aangeleverd

Nienke de Vries ontving uit handen van Floris van Esterik van Maxima Seafood een waardecheque die zij kan besteden bij één van 
de 45 ambassadeurs van Noordzeevis uit IJmuiden. Foto: aangeleverd
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Dit gratis �lmprogramma is mede 
mogelijk gemaakt door de Gemeente 
Velsen met het initiatief Zomerpret 
Velsen. Een speciaal evenement om 
jongeren deze zomer gratis sport en 
cultuur te bieden. In Filmtheater 
Velsen draaien op 5,12 en 19 
augustus �lms die gratis toegankelijk 
zijn voor jongeren tussen de 12 en de 
18 jaar oud. Het programma bestaat 
uit kersverse blockbusters en recente 
populaire �lms waarin muziek een 
grote rol speelt. Filmprogrammeur 
Hugo Emmerzael: ,,Ook jongeren 
hebben afgelopen jaren ontzettend 
veel moeten inleveren qua plezier, 

sociaal contact en culturele erva-
ringen. Met deze fantastische, laag-
drempelige �lms hopen we deze 
zomer wat terug te kunnen geven.” 
De gratis kaarten kunnen op de 
website van Stadsschouwburg & 
Filmtheater Velsen gereserveerd 
worden. Let op: er is een leeftijd-
scheck aan de deur. Er kan om legiti-
matie worden gevraagd.

Programma Filmtheater Velsen in 
het kader van Zomerpret Velsen: 
Donderdag 5 augustus - 20.00 uur - 
Straight Outta Compton
Hoe is rap eigenlijk groot geworden? 

Dit waargebeurde verhaal begint 
halverwege de jaren 80 in Compton 
Californië. Vijf jonge mannen delen 
samen hun ervaringen. Dat doen ze 
door ‘brutale’ en eerlijke muziek te 
maken waarmee ze in opstand 
komen. Onder de naam N.W.A. 
(bekend van onder andere Dr. Dre, 
Ice Cube en Eazy-E) zorgen ze voor 
een eigen revolutie en vertellen ze 
de wereld met hun muziek over het 
leven in hun gevaarlijke buurt.

Donderdag 12 augustus - 20.00 uur - 
De belofte van Pisa
Tiener Samir, door iedereen Sam 
genoemd, kan fantastisch trompet 
spelen. Met wat hulp van zijn oudere 
broer mag hij auditie doen aan het 
Muzieklyceum en wordt hij nog 
aangenomen ook. Als enige leerling 
van Marokkaanse afkomst begint hij 
aan de chique opleiding in 
Amsterdam-Zuid. Tot zijn stomme 
verbazing wordt Annelies, het 
mooiste meisje uit de klas, verliefd 
op hem… Ver�lming van Mano 
Bouzamours bestseller roman.

Donderdag 19 augustus - 20.00 uur - 
Fast & Furious 9
Hou je van het ronkende geluid van 
auto’s en motors? Dan is Fast & 
Furious 9 echt iets voor jou. Dit is het 
negende hoofdstuk uit de Fast & 
Furious saga, die al twintig jaar 
bestaat en wereldwijd al meer dan $5 
miljard heeft opgebracht.

Velsen - Ben je tussen de 12 en 18 jaar oud? Kom gratis en voor niks 
blockbusters en �lms kijken in Filmtheater Velsen. En tijdens de �lm 
wordt er ook gratis frisdrank en popcorn geserveerd. Speciaal voor jou. 
Kortom, een to�e avond naar de bioscoop met jouw vrienden deze 
zomer!

Gratis film voor jongeren

Twee van de �lms waar jongeren de komende donderdagen gratis naartoe mogen. 
Foto’s: aangeleverd

IJmuiden - Twee buurvrouwen, die aan 
de Zeeweg wonen, op het stukje 
tussen de rotonde richting Water-
loolaan en Slingerduinlaan, staken 
samen in coronatijd de handen uit de 
mouwen. Zij legden een mooie bloe-
mentuin aan in het gemeentelijk plant-
soen. Voor het tweede jaar op rij is het 
een bloemrijk perk geworden. Het 
oogt natuurlijk en er is ook wel wat aan 

komen waaien, maar een en ander 
blijkt dus ook wel door de helpende 
hand van twee actieve vrouwen. Al 
eerder werd bericht in dit lokale week-
blad over de opvallend mooie en grote 
klaprozen ter plekke. Er bloeien nu 
paarse vlinderstruik, witte monnikskap, 
gele vrouwenmantel en nog veel meer 
kleurrijk moois. Er �adderen vlinders en 
�etsers stappen af om zaaddozen van 

de uitgebloeide papavers te oogsten. 
Eén van de twee buurvrouwen, die niet 
met naam noch foto in de krant wil, 
vertelt, dat het idee ontstaan is, toen 
tijdens de lockdown sportscholen 
werden gesloten. ,,We zijn gaan spitten 
en hebben veelal zaad en stekken uit 
onze eigen achtertuinen gebruikt, om 
de boel op te �euren. Zo waren we 
toch in beweging en het staat mooi. 

Bloementuin aangelegd 
door bewoners van de Zeeweg

IJmuiden - Een gewonde zwaan is 
vrijdagavond 23 juli gevangen in de 
jachthaven van IJmuiden aan Zee en 
overgebracht naar een vogelhospi-
taal. De nek en de poot van het dier 
baarden zorgen. De vogel was 
misvormd. De dierenambulance 
Velsen, Reddingsteam Zeedieren 
Velsen en de IJmuider Reddingsbri-
gade kwamen in actie.

Met een boot probeerden zij de 
zwaan te pakken. Dat ging niet heel 
gemakkelijk. Meerdere pogingen 
mislukten. Pas toen de vogel 
uitgeput was, kon een medewerker 
van de dierenambulance het dier 
vangen met een net.
De zwaan is voor verder onderzoek 
naar het vogelhospitaal in Haarlem-
Noord gebracht.

Gewonde zwaan gevangen

Vereende krachten waren nodig om de zwaan te vangen. 

Het uitgeputte dier geeft zich gewonnen..... Foto’s: aangeleverd

Voor het tweede jaar op rij is het een bloemrijk perk geworden. Foto: Arita Immerzeel

IJmuiden - Op 25 augustus start de 
Velser Zwem Vereniging (VZV) weer 
met de trainingen van het onderdeel 
mini-waterpolo. Het mini-waterpolo 
wordt niet in competitieverband 
gespeeld maar er worden geregeld 
toernooitjes georganiseerd (meestal 
op een zondag). Zo’n toernooi duurt 
circa 2 uur en elk team speelt een 
aantal wedstrijdjes van 3 tot 5 
minuten.
Minipolo is bestemd voor kinderen 
van 6 tot ongeveer 9-10 jaar. De 
kinderen moeten in het bezit zijn van 
een A en B zwemdiploma
De spelregels zijn minimaal. De 
jongste kinderen kunnen staan, en 
mogen af en toe de bal met 2 

handen vangen en gooien. Ook mag 
de bal nog onder water worden 
geduwd, behalve als het kind wordt 
aangevallen. Vaak wordt er 3 tegen 3 
of 4 tegen 4 gespeeld. De oudere 
kinderen spelen vaak in diep water, 
en mogen niet met 2 handen vangen 
en gooien.
VZV vindt het belangrijk dat plezier 
altijd voorop moet staan. De mini 
poloërtjes trainen elke woensdag-
avond in het recreatiebad van de 
Heerenduinen. Natuurlijk zijn nieuwe 
kinderen altijd welkom om gratis drie 
keer een proeftraining te volgen.
Neem hiervoor contact op via info@
velserzwemvereniging.nl of bezoek 
www.velserzwemvereniging.nl.

Mini-waterpolo bij VZV

VZV vindt het belangrijk dat plezier altijd voorop moet staan. Foto: aangeleverd

Velsen - In het kader van Zomerpret 
Velsen worden diverse stuntstep-
wedstrijden georganiseerd in de 
gemeente Velsen. Na een succesvolle 
try-out op 19 juni worden 4 contests 
georganiseerd, de Zomerpret Chilli 
SchaatsLab Stepseries. 
Deelname is gratis en iedereen is op 

elk niveau welkom. Ook mag je aan 
zo veel series meedoen als je wilt. 
Helaas is in het kader van de COVID 
maatregelen publiek niet toegestaan, 
dus steppers only! 
De stuntstepwedstrijden zijn op 5 
augustus in Velsen-Noord, 6 
augustus in Santpoort-Noord, 10 

augustus in Velserbroek en 12 
augustus nogmaals in Santpoort-
Noord. Elke wedstrijd is van 15.30 tot 
maximaal 18.00 uur en wordt voor-
zien van EHBO en gecerti�ceerde 
instructeurs. 
Aanmelden via contact@schaatslab.nl. 
Meer informatie: www.schaatslab.nl.

Stuntstepwedstrijden
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De kosten voor de verwerking van 
restafval stijgen de laatste jaren �ink 
en naar verwachting zal die stijging 
verder doorzetten. Het reduceren 
van het restafval is bovendien beter 
voor het milieu, omdat er dan minder 
afval in de verbrandingsovens 

verdwijnt. Daarom komen in Zeewijk 
eind dit jaar ook aparte containers 
voor het inzamelen van plastic, blik 
en drankverpakkingen (PBD). Inwo-
ners van de gemeente Velsen in laag-
bouwwoningen beschikken al 
langere tijd over verschillende 

rolcontainers voor het gescheiden 
inzamelen van de genoemde soorten 
afval. De gemeente wil deze afval-
scheiding uiteindelijk voor iedereen 
invoeren en zet daarmee nu een 
belangrijke stap. Men informeert de 
bewoners per brief en via het wijk-
platform over de maatregel. Ook 
organiseert men bewonersavonden. 
In de aanloop naar het plaatsen van 
de containers kunnen de bewoners 
reageren op geplande 
veranderingen.

IJmuiden - De bewoners van veertienhonderd appartementen in Zeewijk 
kunnen eind dit jaar hun afval beter gaan scheiden. In de wijk worden 
nieuwe containers geplaatst voor het inzamelen van groente, fruit en 
etensresten. Deze containers komen naast de bestaande afvalcontainers 
en moeten ervoor zorgen dat de bewoners minder restafval aanbieden.

Nieuwe containers voor gescheiden 
afvalinzameling in Zeewijk

De zes camperplaatsen moeten aan 
de westzijde van het Pontplein 
komen. Daar is nu een parkeerplaats 
en die valt onder de bestemming 
verkeer. Op een parkeerplaats is 
overnachten niet toegestaan, maar 
voor een tijdelijke voorziening kan 
een uitzondering gemaakt worden 
op de bestaande regels. Aangezien 
het hele Pontplein over enige tijd 

op de schop gaat, is inderdaad 
sprake van een tijdelijke voorzie-
ning. Tot in 2024 zouden de 
camperplaatsen kunnen blijven, 
daarna kan een geheel nieuwe 
voorziening worden ingetekend, als 
ook het bestemmingsplan hierop 
wordt aangepast. Intussen speelt 
ook nog een ander probleem, dat is 
de olieleiding die op deze plek 

onder de grond zit. De brandweer 
zal zich eerst over de veiligheidsri-
sico’s moeten buigen. Als daar een 
positief advies over gegeven wordt, 
kunnen de camperplaatsen nog dit 
jaar gerealiseerd worden. Intussen 
ligt er nog steeds geen voorlopig 
ontwerp voor de herinrichting van 
het Pontplein. Dat was eigenlijk wel 
de bedoeling geweest, maar door 
een wisseling van projectleider kon 
het bureau, dat belast is met deze 
opdracht, pas later starten. De 
gemeente loopt nu drie maanden 
achter op de planning en verwacht 
het voorlopig ontwerp in november 
te kunnen presenteren.

Velsen - De gemeente bekijkt of het haalbaar is om nog dit jaar zes 
camperplaatsen te realiseren bij het Pontplein in Velsen-Zuid. Het geld 
hiervoor werd vorig jaar al gereserveerd, de motie die de gemeenteraad 
aannam om dit mogelijk te maken, dateert al uit 2016. Toch is het er nog 
steeds niet van gekomen, onder meer omdat camperplaatsen niet 
zouden passen in het huidige bestemmingsplan.

Mogelijk nog dit jaar 
camperplaatsen bij Pontplein

Regio - Het Spaarne Gasthuis heeft 
sinds kort andere bezoektijden en 
opgenomen patiënten kunnen 
minder bezoek ontvangen. Daarnaast 
vraagt het ziekenhuis aan alle pati-
enten en bezoekers om een mond-
kapje te dragen. Ook de eigen mede-
werkers dragen weer een mondkapje.

De nieuwe maatregelen zijn genomen 
vanwege het grote aantal mensen in 
onze regio met een covid-besmetting. 
Het eerste bezoekblok is van 15.00 tot 
17.00 uur en het tweede bezoekblok 
is van 18.00 tot 20.00 uur. Per bezoek-
blok ontvangt een patiënt slechts 1 
bezoeker, dus maximaal 2 per dag.  

Het Spaarne Gasthuis vraagt alle pati-
enten en bezoekers die naar het 
ziekenhuis komen om een mondkapje 
(neusmondmasker) te dragen. 
Wanneer iemand geen mondkapje bij 
zich heeft, geeft het ziekenhuis deze 
op verzoek. 

Nog steeds vraagt het Spaarne Gast-
huis aan patiënten om, indien moge-
lijk, alleen naar de afspraak op de poli-
kliniek komen en niet te vroeg. 

Andere bezoektijden en 
mondkapjes in Spaarne Gasthuis

MEESTER SERNÉ HAALT HERINNERINGEN OP

Op de Marnixschool was ik op een gegeven moment 
de enige mannelijke leerkracht, samen met de direc-
teur. Een echt vrouwenteam met een aantal jonge 
vrouwelijk collega’s. Veel gesprekken gingen tijdens 
de ochtendko�e en in de lunchpauze over “vrouwen-
zaken”. Zeker in de tijd waarin er zwangerschappen 
waren. Toen werden er allerlei ervaringen uitgebreid 
besproken, zoals misselijkheid, zin in vreemde combi-
naties van eten, incontinentie, harde buik, voelen 
kantelen van het kind en schoppen en noem maar op. 
Daarbij deden alle vrouwelijke collega’s met kinderen 
hun duit in het zakje. Ik zat daar als man tussen en 
hoorde alles aan.
Ik ben een fantasierijk mens. Op zekere nacht thuis, 
werd ik plotsklaps wakker. Badend in het zweet. Ik 
voelde leven!!! Ik was zwanger!!! Het duurde even voor 
ik tot het besef kwam dat dit niet kon. Ik kon weer 
opgelucht verder slapen.
Na het zwangerschapsverlof kwamen de geboortever-
halen, met soms gruwelijke details van begin tot eind.

Ook dit alles hoorde ik als man aan tijdens de lunch. 
Er was een collega die moedermelk ging kolven. Dat 
moest in alle rust gebeuren. In de lunchpauze werd 
een rustige plek gezocht. Een leeg lokaal was ideaal. 
Zij vond mijn lokaal op de bovenverdieping een 
geschikte ruimte. Weg van de drukte,maar had niet 
aan mij gemeld dat dit kolven in mijn lokaal zou 
plaatsvinden.
Onwetend als ik was, ging ik tijdens de lunchpauze 
naar mijn lokaal. Er moest nog van alles geregeld 
worden voor het middagprogramma.
Niets vermoedend liep ik mijn lokaal in en hoorde een 
slurpend en pompend geluid en zag de collega op 
mijn bureaustoel zitten, met een apparaat voor zich. 
Voor een man als ik een geheel nieuwe en vreemde 
ervaring. Het bleek een kolfapparaat te zijn. Ze veront-
schuldigde zich en zei dat het kolven bijna klaar was, 
waarna de �es met afgekolfde moedermelk in de koel-
kast van school werd gezet. Naast de kaas, ko�emelk, 
worst en gewone melk. Sinds die tijd bleef de koelkast 
voor mij dicht.
’s Middags begonnen de lessen weer. Automatisch en 
niets vermoedend liep ik naar mijn bureaustoel en zag 
dat er een natte plek op de zitting van die stoel zicht-
baar was. Er had duidelijk iets gelekt. De hele middag 
nam ik plaats op het bureau voor in de klas en heb de 
bureaustoel vermeden. Na schooltijd heb ik met een 
schoonmaakmiddel geruime tijd gesopt om de plek te 
verwijderen.
Moedermelk... prima. Maar niet op mijn bureaustoel.

Een natte plek

41 jaar stond hij voor de klas in IJmuiden, meester 
Serné. Op de Marnixschool, die later plaatsmaakte 
voor Het Kompas. Honderden IJmuidenaren 
hebben bij hem in de schoolbanken gezeten tussen 
1974 en 2015. Ongezien over straat lopen is er dan 
ook niet bij voor deze 69-jarige IJmuidenaar. Met 
enige regelmaat haalt hij herinneringen op in de 
Jutter/Hofgeest. Deze week:

Velsen/Bloemendaal - Maandag aan 
het begin van de avond werd RTZ 
Velsen gebeld door de dierenambu-
lance Velsen of zij assistentie konden 
verlenen voor hulpverlening op het 
strand ter hoogte van Parnassia. Een 
hond had een vishaak aan zijn pootje 
en bloedde hevig. RTZ Velsen ging 
met hun terreinvoertuig ter plaatse. 
Doordat er weerhaken aan de 
vishaak zaten, werd verwijderen 
extra moeilijk gemaakt. Af en toe viel 
de hond weg wegens het bloedver-
lies, daarop is de hond gestabiliseerd 
en is meteen de spoedkliniek in 
Zwanenburg gebeld. Via het strand is 
de hond naar IJmuiden gereden en is 
het dier overgedragen aan de dieren-
ambulance Velsen die daar klaar 
stonden voor het transport naar de 
spoedkliniek. Eenmaal in de dieren-
ambulance is de hond aan het zuur-
stof gelegd, omdat het dier in shock 
raakte en is besloten om met spoed 
naar de kliniek te rijden met beide 
dierenambulances.

Bij aankomst stonden de dieren-
artsen al klaar om de hond op te 
vangen en onder narcose de vishaak 
te verwijderen. Er waren gelukkig 
geen pezen of iets anders geraakt en 
Gismo maakt het nu goed. Gelukkig 
mocht Gismo weer snel mee terug 
met zijn Duitse baasje naar het 
vakantiepark waar zij hun verbleven.
RTZ Velsen heeft de eigenaar van de 
hond en mede gezinsleden via het 
strand van IJmuiden weer terugge-
bracht naar Parnassia waar zij 
verbleven.
De eigenaar was onder de indruk van 
het snelle handelen en hierdoor 
konden de hulpverleners en hondje 
Gismo gelukkig weer op eigen kracht 
naar de auto lopen.
RTZ Velsen is super blij met de 
terreinwagen van stichting 
DierenLot, deze wagen kan alles aan 
en heeft alles aan boord voor 
zee(zoog)dieren en zelfs noodzake-
lijke spulletjes voor andere dieren in 
nood.

Hond Gismo  
loopt in vishaak

Het baasje van Gismo was erg blij met de hulp. Foto’s: aangeleverd

Velsen - Voor liefhebbers van de 
boerderij heeft Boerderij Zorgvrij een 
leuk knutselpakket klaarliggen. Knip 
de onderdelen uit en kleur de boer-
derij in de kleuren die je zelf mooi 
vindt. Kleur vervolgens ook de dieren 
in en ze zet op knijpers, zodat ze 
rechtop blijven staan. Daarna kun je 
als een echte boer of boerin spelen 
met je boerderij. Het knutselpakketje 
kost 2,50 euro (uitsluitend pinnen) en 
is geschikt voor iedereen vanaf 5 jaar. 
Wie langskomt bij Boerderij Zorgvrij 
kan helpen met het voeren van de 
kippen en geiten (deelname vanaf 4 
jaar, prijs: 1 euro) en intussen de kijk-
vragen maken. Ook is er de leuke, 
actieve speurtocht ‘Allemaal beestjes’ 
te volgen. De spelletjes en 
opdrachten staan in het teken van 
spinnen en kleine diertjes. De bege-
leider krijgt een rugzak mee met 
materialen die nodig zijn om de 

opdrachten te doen. Deze speur-
tocht is niet geschikt voor buggy’s en 
rolstoelen. De kosten bedragen 5 
euro per rugzak voor twee kinderen 
(per extra kind 2,50 euro). De speur-
tocht is voor kinderen van 7 t/m 12 
jaar en duurt ongeveer een uur. Voor 
de allerkleinsten (4-6 jaar) is er een 
fotospeurtocht met vijf leuke 
opdrachten. Hiervan zijn vier 
verschillende varianten beschikbaar. 
De kosten bedragen 2,50 euro plus 
een verplichte borg. 
De speurtochten kunnen tussen 
10.30 en 15.00 uur gedaan worden. 

Boerderij Zorgvrij aan de Genieweg 
50 in Velsen-Zuid is in de vakantiepe-
riode elke dag geopend. 
Meer informatie: www.informatie-
boerderijzorgvrij.nl of bel naar 023 
5202828.

Leuke vakantieactiviteiten 
bij Boerderij Zorgvrij
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. hoorbaar uitademen; 7. kuit van de steur; 12.
oude doek of lap; 13. Antilliaans eiland; 14. opstootje; 15.
bevroren water; 17. groot ongeluk; 19. strook; 21. kosten koper
(afk.); 22. vochtig; 24. onderdeel van de wiskunde; 27. bijen-
product; 28. takkewijf; 30. bladgroente; 31. rivier in Engeland;
32. logé (eter); 33. paleis in Apeldoorn; 35. dop op zuigfles; 37.
tennisterm; 38. man met veel ervaring; 41. Japanse munt; 42.
deel van eetservies; 44. kier of spleet; 46. Portugese wijn; 47.
deel van been; 48. familielid; 49. melkklier; 50. twaalf uur ’s-
middags; 52. deel van voet; 54. weegschaal (bascule); 56.
straalvliegtuig; 58. schoon en proper; 61. bloeiwijze; 62. dob-
bel- of kaartspel; 64. ontkenning; 65. schoolvak; 67. Bredase
voetbalclub; 68. dun en mager; 70. taaie grondsoort; 72. wit-
handgibbon; 73. ons volkslied; 76. meisjesnaam; 77. verbran-
dingsrest; 78. Aziatisch rijstgerecht; 79. godin van de maan; 81.
koninklijke landmacht (afk.); 82. tijdperk; 83. bontsoort; 84.
nieuw (Lat.); 86. bedroevend (triest); 87. eenvoudig restaurant.

Verticaal 1. jong varken; 2. inhoudsmaat (afk.); 3. raam-
scherm; 4. openbaar vervoermiddel; 5. plaats in Italië; 6. ver-
slaafde aan harddrugs; 7. bewerking van melk; 8. toestand van
rust; 9. loofboom; 10. aluminium (scheik. afk.); 11. gymnastiek-
toestel; 16. plaaggeest; 18. snijwerktuig; 20. plaats in Gelder-
land; 21. oogholte; 23. bloembolgewas; 25. schuin toelopend;
26. plaats in Noord-Brabant; 27. eenheid van elektrisch vermo-
gen; 29. draaisnelheid van een motor; 32. onhandig gedoe; 34.
Noorse munt; 36. deel van een kamer; 37. sociaal economi-
sche raad (afk.); 39. kleurloos edelgas; 40. zacht en liefdevol;
42. draaiend een gat maken; 43. man van adel; 45. duizend
kilo; 46. hoofddeksel; 51. sterk ijzerhoudende grondsoort; 53.
telwoord; 54. deel van een auto; 55. rivier in Duitsland; 56. ven-
tje (knaap); 57. metalen wasbak; 59. militair voertuig; 60. land
in Afrika; 62. slangvormige vis; 63. tramstalling; 66. lokspijs; 67.
muurholte; 69. oog in een touw; 71. boomsoort; 73. koopmans-
goed; 74. Europese munt; 75. heilige; 78. Nederlandse Radio
Unie (afk.); 80. droog (van wijn); 82. rivier in Friesland; 85.
onder andere (afk.).
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Justin woont tegenwoordig in 
Hillegom, maar kwam ter wereld in 
Haarlem en komt nog vaak in Sant-
poort bij Bredero Boeken. Hij volgde 
de opleiding tot sport- en bewe-
gingscoördinator in Leiden en 
werkte drie jaar als invallend docent 
gymnastiek op basisscholen. Ook 
was hij invaller in de buitenschoolse 
opvang. ,,Allemaal leuk en aardig, 
maar je bouwt geen band op met de 
kinderen’’, blikt hij terug op deze 
periode. Justin maakte de overstap 
naar een kinderopvangvoorziening 
in Sassenheim en werkt daar nog 
steeds met veel plezier. Toch kijkt hij 
inmiddels verder: ,,Ik werk er met 
veel plezier, maar als ik dit mijn hele 
leven zou blijven doen, dan heb ik 
het gevoel dat ik stilsta. Het is een 
beroep waarin je jezelf moeilijk 
verder kunt ontwikkelen. Je vangt de 
kinderen op na schooltijd en doet 
leuke activiteiten met ze, maar dan 
houdt het op.’’ Omdat zijn ambities 
verder reiken, besloot Justin om 
samen met twee vrienden een 
kantoorruimte te huren en zich, 
naast zijn werk, ook op andere 
projecten te gaan focussen. Zo 
verzorgde hij onder meer diverse 
workshops onder de naam Double 
Sports.

Bewustwording
De coronacrisis van vorig jaar greep 
Justin aan om zichzelf verder te 

ontwikkelen. ,,Ik heb het dan over 
zelfontwikkeling in de breedste zin 
van het woord. Denk daarbij aan 
aandacht voor een betere ademha-
ling, een ruimere bewustwording, 
enzovoort. Het is een spiritueel 
proces en dat proces heb ik vanaf 
eind december beschreven in dit 
boek. De kinderen met wie ik werk 
zijn daarbij mijn inspiratie geweest. 
Op een basisschool gebeuren al veel 
dingen en daar wil ik niets goeds of 
slechts over zeggen, maar dit gaat 
over iets anders. Het is een ruimere 
bewustwording, gebaseerd op de 
wet van de aantrekkingskracht. Waar 
je aan denkt, dat krijg je terug in je 
leven. Vandaar ook de titel: ‘Word de 
sterkste magneet op aarde’. Ik zie 
mijn boek als een soort olievlek. Het 
is de eerste stap voor kinderen naar 
zelfontwikkeling.’’ Het boek behan-
delt vier missies, waarin hij achter-
eenvolgens ingaat op de werking 
van gedachten, het bepalen van een 
doel, het verbeteren van de ademha-
ling en tenslotte het bereiken van 
het gestelde doel.

Begrijpelijke taal
Het thema zelfontwikkeling is niet 
het eerste waaraan je misschien zou 
denken bij het schrijven van een 
kinderboek. Justin nam er de tijd 
voor om zijn gedachten te vertalen 
naar teksten die voor een kind van 
acht goed te begrijpen zijn. Hij geeft 

een voorbeeld: ,,Als je steeds denkt 
‘Ik moet niet een onvoldoende halen’ 
dan krijg je juist vaak wat je niet wilt. 
Dat is wat ik bedoel, als ik zeg dat je 
terugkrijgt waar je aan denkt.’’ Zijn 
boek liet hij onder meer lezen aan 
drie nichtjes, die allemaal tussen 8 
en 10 jaar oud zijn. Zij bleken zich 

goed te kunnen vinden in de 
gebruikte taal. ,,Dat is belangrijk, 
want een kind moet direct begrijpen 
waar het over gaat. Ik ben ervan 
overtuigd dat ieder kind van die leef-
tijd mijn boek kan lezen en zal 
begrijpen. Bij sommige passages 
heb ik in het boek aangegeven dat 

het kind er misschien zijn ouders 
even bij nodig heeft. Dan staat er: 
‘lees het opnieuw of ga naar je 
trainer’ en die trainer is doorgaans 
een ouder.’’ 
Het boek is in Santpoort bij Libris 
Bredero verkrijgbaar en kan ook via 
www.rust�ow.nl besteld worden.

Regio - Een doel stellen en dat binnen een jaar behalen. Voor de één iets 
vanzelfsprekends, voor de ander een hele klus. Justin Vink (22) bedacht 
een methode voor kinderen van acht jaar om dit traject van zelfontwik-
keling te doorlopen. Het proces beschrijft hij in zijn boek ‘Word De 
Sterkste Magneet Op Aarde’ dat vorige maand verscheen. Een kinder-
boek met een boodschap, bedoeld als eerste stap naar zelfontwikkeling. 
,,Dit boek kan het omslagpunt zijn voor een mooiere toekomst van een 
kind’’, aldus de auteur.

Justin Vink (22) schrijft kinderboek over zelfontwikkeling

Het boek van Justin ligt bij Bredero Boeken in Santpoort. Foto: aangeleverd




	31_ed8_pag02
	31_ed8_pag05
	31_ed8_pag07
	31_ed8_pag09
	31_ed8_pag10
	31_ed8_pag11
	31_ed8_pag13
	31_ed8_pag15
	31_ed8_pag17
	31_ed8_pag20



