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* Tevens inkoop zilver

Velsen-Zuid - De mannen (en één vrouw) zijn er weer klaar voor. De Witte Leeuwen hopen het komende seizoen weer veel moois te laten zien in het BUKO-
stadion. Eind juli was de pers weer welkom voor het jaarlijkse foto-moment. We zien op de achterste rij van links naar rechts teammanager Kevin Dinkelberg, 
Niels van Wetten, Cas Dijkstra, Anwar Bensabouh, Shaquille Eendragt, Ronald Koeman jr., Joey Houweling, Rein Smit, Mitch Apau, Jay Kruiver en verzorger 
Clement Uittenbogaard. Op de middelste rij Ron Peters, Delvechio Blackson, Mihkel Ainsalu, Özgur Aktas, Glynor Plet, Jorginho Soares, Quinten van den Heerik, 
Jonathan Mulder, Thomas Oude Kotte en fysiotherapeut Rens Teeuwen en op de voorste rij van links naar rechts video-analist Natasja Keur, Tom Overtoom, 
Anass Najah, assistent-trainer Michael Dingsdag, assistent-trainer Ulricht Landvreugd, hoofdtrainer Mike Snoei, assistent-trainer Anthony Correia, keeperstrainer 
Colin van der Meijden, Yaël Liesdek, Ozan Kökcü en materiaalman Dirk van der Lugt. Maandag 8 augustus speelt Telstar de eerste competitiewedstrijd uit tegen 
Jong Ajax en op 12 augustus vindt de eerste thuiswedstrijd plaats tegen PEC. Foto: Bos Media Services

Klaar voor een nieuw seizoen

IJmuiden - Zaterdag arriveerde sleepboot Hendrik Sr. in de haven van IJmuiden. De sleepboot voer een halve eeuw 
geleden al in deze regio, toen onder de naam Hendrik P. Goedkoop. Overigens heeft de nieuwe naam niets met de 
oude naam te maken. Hendrik Sr. verwijst naar de onlangs overleden grootvader van de eigenaren van Clots Maritiem. 
Het schip werd gebouwd bij de Arnhemse Scheepsbouw Mij. en werd vanaf 1962 ingezet in Amsterdam en IJmuiden. 
Precies dat gaat nu ook weer gebeuren. Het schip werd zaterdagmiddag door familieleden, oude bekenden, opva-
renden en andere belangstellenden opgewacht op de loswalkade. Na de ontvangst werd het ontvangstcomité nog 
even getrakteerd op een rondvaart in het kanaal. Naast de Hendrik Sr. beschikt Clots Maritiem over de slepers Noord-
pool en Maas 1. Foto: Erik Baalbergen

Oude bekende terug in IJmuiden

Santpoort-Noord - In de omgeving 
van de evenemententerreinen in 
Santpoort heeft de politie zondag-
avond en -nacht een alcoholcontrole 
gehouden. Zeven bestuurders zijn 
aangehouden op verdenking van het 
overschrijden van de wettelijke limiet 
alcohol en/of drugs terwijl zij achter 
het stuur zaten.
Alle bestuurders hebben een 
rijverbod gekregen. Van drie hoog 
scorenden is het rijbewijs 
ingevorderd.

Onder invloed

Luxe afgewerkte eengezinswoning met 4 slaapkamers in het gezellige centrum 

WWW.OOSTERDUINPLEIN15.NL 
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Infopagina Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen in uw 
buurt? Abonneer u op de e-mailservice, download de app of 
bekijk de berichten online op www.overheid.nl/overuwbuurt 

Mededelingen

Bekendmakingen

Gemeente Velsen moet een nieuw systeem 
(PACE-protocol) invoeren om de gegevens 
van de chip op uw paspoort/identiteitskaart 
te lezen. Om dit te kunnen doen onderbreken 
we tijdelijk de spoedleveringen.
Dient u donderdag 25 augustus tot 14.00 uur 
(Nederlandse tijd) een spoedaanvraag in 
voor een Nederlandse identiteitskaart of pas-

poort? Dan wordt deze maandag 29 augustus 
geleverd in plaats van vrijdag 26 augustus. 
Dit geldt voor alle paspoortmodellen zoals 
een Nationaal paspoort, Dienstpaspoort,
 Zakenpaspoort, Noodpaspoort etc. 
Het nieuwe systeem wordt ingevoerd om aan 
de hoogste eisen van gegevensbeveiliging te 
voldoen. 

Wijziging levering spoedaanvraag 
paspoorten/identiteitsbewijs

Ingediende aanvragen 
omgevingsvergunning

IJmuiden
• Cypressenstraat 28, bouwen dakop-

bouw (23/07/2022) 88159-2022
• Reigersbossenlaan 4, plaatsen dakka-

pel (voor- en achtergevel) en vergroten 
entree (25/07/2022) 88685-2022

• Grahamstraat 259, wijzigen ramen 
(voor- en zijgevel) (25/07/2022) 
88710-2022

• Homburgstraat 32-RD, kappen boom 
(26/07/2022) 88786-2022

• Oosterduinweg 43, bouwen 
dakopbouw (28/07/2022) 90189-2022

• Van Wassenaerstraat 36, het bouwen 
van een dakopbouw (29/07/2022) 
90603-2022

Santpoort-Zuid
• Louise de Colignylaan 16, kappen 

boom (27/07/2022) 89503-2022
• Albert Glasstraat 1, kappen boom 

(28/07/2022) 90136-2022

Santpoort-Noord
• Broekbergenlaan 3, afwijken bestem-

mingsplan voor wijzigingen gebruik 
naar horeca (24/07/2022) 88237-2022

• Kruidbergerweg 19, bouwen aanleun-
woning (28/07/2022) 90115-2022

Welstand
Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
• Middenhavenstraat 35, verbouwen 

(gevel, units samenvoegen, intern) en 
gebruiken voor grafi sch-media-recla-
me-bedrijf (28/07/2022) 68596-2022

Ingetrokken aanvragen 
omgevingsvergunning
Driehuis
• Driehuizerkerkweg 113, plaatsen hoog-

werker (28/07/2022) 85563-2022

Ingediende aanvragen evenemen-
tenvergunningen APV artikel 2:10
IJmuiden
• ‘Nieuwjaarsduik 2023’, op 01 januari 

2023 van 12:30 tot 13:30 uur, locatie: 
Kennemerstrand 172 te IJmuiden 
(28/07/2022) 89932-2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
IJmuiden
• Leeuweriklaan 52, legaliseren gebrui-

ken voor kamerverhuur (6 kamers, 
6 personen) (26/07/2022) 78902-2022

Velsen-Noord
• Van Rijswijkstraat 53 en 49, ge-

deeltelijk verbouwen begane grond 
tot woning en plaatsen garagedeur 
(26/07/2022) 54127-2022  

• Wijkerstraatweg 283A, legaliseren 
brandcompartimentering 2 woningen 
(26/07/2022) 61901-2022

• Concordiastraat tegenover 84 (kavel 1), 
bouwen bedrijfshal (inclusief terrei-
ninrichting en hekwerk) (28/07/2022) 
42348-2022

Santpoort-Noord
• Spanjaardsberglaan 18, bekleden 

kopgevel (26/07/2022) 18685-2022

Velserbroek
• Ceylon Bastion, Colombo Bastion, 

Closenberg Bastion, Matara Bastion en 
Lippenberg Bastion te Velserbroek

• plaatsen 110 warmtepompen op daken 
(26/07/2022) 72058-2022

• Liniepad 42, bouwen twee bijgebou-
wen (26/07/2022) 76303-2022

• De Zeiler 56, bouwen berging (voorge-
vel) (28/07/2022) 80490-2022

Buiten behandeling gestelde aan-
vraag omgevingsvergunning 
IJmuiden
• Dennenstraat 14, vervangen kozijnen 

en wijzigen erker (26/07/2022) 71917-
2022

• Velserduinweg 312, realiseren kamer-
verhuur (26/07/2022) 79100-2022

Velsen-Zuid
• Driehuizerkerkweg 15D, bouwen re-

ceptie/sanitairgebouw (28/07/2022) 
58799-2022

Verleende evenementenvergun-
ning APV artikel 2:10
Velsen-Zuid
• ‘Dance Valley Festival’, op 13 augustus 

2022, van 12:00 tot 23:00 uur, locatie: 
Spaarnwoude (26/07/2022) 32309-
2022

• ‘Dutch Valley Festival’, op 14 augustus 
2022, van 12:00 tot 23:00 uur, locatie: 
Spaarnwoude (26/07/2022) 32469-
2022

• ‘Latin Village Festival’, op 20 en
21 augustus 2022, van 13:00 tot 
23:00 uur, locatie: Spaarnwoude 
(26/07/2022) 84912-2022

Santpoort-Noord
• ‘Dorpsfeest Santpoort 2022’, van

30 juli 2022 t/m 6 augustus 2022,
 locatie: in en om dorp Santpoort- 
Noord (26/07/2022) 44180-2022

• “Dorpsfeest Santpoort”, van 30 juli t/m 
5 augustus van 9:00 tot 1:00 uur en 
6 augustus van 9:00 tot 00:00 uur, 
locatie: Hoofdstraat (26/07/2022) 
45698-2022

Overige bekendmakingen 
• Voornemen tot uitgifte gemeentegrond:

een perceel grond aan de Zeeweg 240 
kadastraal bekend gemeente IJmuiden, 
sectie M, nummer 9403, gedeeltelijk, 
groot 100m2

• Kennisgeving anterieure exploitatie-
overeenkomst Vlietweg 2, Velserbroek

• Kapmelding 1x dode es  tegen over 
Grote Buitendijk 96, Velserbroek

• Kapmelding 1x dode Sierpeer  
Ossenland, Velserbroek

• Kapmelding 1x slechte els met een 
aantasting van wilgenhoutrups Banen-
kamp hoek De Kamp, Velserbroek

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.

In de basisregistratie personen (BRP) 
staan persoonsgegevens van  iedereen die 
in gemeente Velsen woont. Denk hierbij 
aan gegevens over uw adres,  huwelijk of 
geregistreerd partnerschap, uw nationali-
teit, uw ouders en kinderen.

U kunt gemeente Velsen kosteloos vragen 
om uw gegevens uit de Basisregistratie 
Personen (BRP) niet door te geven. Uw ge-
gevens blijven dan geheim voor bepaalde 
organisaties. 

Geheimhouding persoonsgegevens 
door gemeente
Heeft u uw gemeente gevraagd om geen 
persoonsgegevens te delen? Dan mag zij 
uw persoonsgegevens niet doorgeven aan 
onder andere:
•  de stichting Interkerkelijke Ledenad-

ministratie (SILA);
•  organisaties die gezondheidszorg verle-

nen aan patiënten in een instelling;
•  organisaties die gerechtelijke werk-

zaamheden uitvoeren;

Geheimhouding persoonsgegevens 
aanvragen
U vraagt geheimhouding van uw per-
soonsgegevens aan bij de gemeente waar u 
woont. De geheimhouding geldt voor alle 
gegevens uit de BRP. U kunt alleen voor 
uzelf en voor uw minderjarige kinderen 
geheimhouding aanvragen. Als uw kind 
meerderjarig is, moet het zelf geheimhou-

ding aanvragen. U hoeft bij het verzoek 
niet te vertellen waarom u geheimhouding 
aanvraagt.

Niet verstrekken persoonsgegevens 
niet altijd mogelijk
Heeft een organisatie uw gegevens nodig 
voor het uitvoeren van een taak? Bijvoor-
beeld voor de inning van belasting of de 
betaling van uw pensioen? Dan moet de 
gemeente uw gegevens doorgeven. Uw 
gegevens blijven dan niet geheim. Ook al 
heeft u hiervoor een verzoek ingediend.

Kijk voor meer informatie hierover op 
www.rvig.nl/brp/wetgeving

Benieuwd hoe u in BRP staat?
Wilt u weten hoe u geregistreerd bent in 
de BRP? Log dan in op www.mijnoverheid.
nl. Kloppen uw gegevens niet? Bel dan met 
gemeente Velsen via 14 0255.

Wie kreeg uw gegevens?
Wilt u weten aan wie het afgelopen jaar 
gegevens zijn verstrekt van u uit de basis-
registratie? Vraag dan een overzicht op bij 
gemeente Velsen. Stuur een brief met een 
kopie van uw legitimatiebewijs. Dan krijgt 
u een uitnodiging om het overzicht op te 
halen.

Team Contact
Postbus 465
1970 AL  IJmuiden

Hebt u hulp nodig bij energiebesparen? 
Of wilt u meer weten over hoe u het bes-
te kunt verduurzamen of vergroenen? 
Op 5 augustus staan we op de jaarmarkt 
van het Dorpsfeest Santpoort. Hier kunnen 
we u helpen met uw hoge energierekening, 
geven we tips over vergroenen, en bieden 
we informatie over bijvoorbeeld isoleren 
en zonnepanelen. Ook kunt u meedoen met 
een prijsvraag, waarbij u mooie prijzen 
kunt winnen. Zien we u dan?

Waar vraag ik geheimhouding van 
persoonsgegevens uit de BRP aan?

Energieadvies op jaarmarkt Dorpsfeest Santpoort

Naar school gaan moet voor elk kind 
mogelijk zijn. Ouders van schoolgaande 
kinderen met een inkomen tot 110% van 
de bijstandsnorm komen in aanmerking 
voor een gemeentelijke bijdrage om indi-
recte schoolkosten te betalen. Voorbeel-
den van indirecte schoolkosten zijn de 
ouderbijdrage, schoolactiviteiten (zoals 
schoolreis of werkweek) en kosten voor 

materiaal. Vaak heeft uw kind voor school 
een computer, laptop of tablet nodig. Zit 
uw kind op het voortgezet onderwijs dan 
kunt u bijzondere bijstand krijgen voor 
zo’n aankoop.

Wilt u een aanvraag doen? Meer informa-
tie over deze minimaregeling vindt u op
www.velsen.nl/indirecte-schoolkosten

Bijzondere bijstand indirecte schoolkosten
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Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900

Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur 
vrijdag 09.00 - 12.30 uur 

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 Jutter|Hofgeest: 31.400

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

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier

Door Ingeborg Baumann

Zoals beloofd gaat de Jutter/Hofgeest 
her en der een kijkje nemen bij de 
heel diverse activiteiten. Zoals maan-
dagochtend bij het lasergamen. Er 
wordt verzameld bij de parkeerplaats 
bij de bunkers en de aanloop is groot. 
Ruim twintig jongens en meisjes in 
de ochtend en ’s middags nog eens 
zo’n aantal. Trappelend van spanning 
staan de kinderen te luisteren naar de 
instructies van Inge, Gordon en Tessa 
van Sportsupport. Gordon demon-
streert de lasergun op een 
aandachtig luisterende jongen. ,,Op 
het schild dat op je borst zit gegespt 
zie je hoeveel levens je nog hebt, een 
streep staat voor drie levens. Je hebt 
dus twaalf levens.’’ Dát lucht op. Daar 
kun je even mee voort. Hoewel de 
knul in kwestie zichtbaar twijfelt of de 
door Gordon vast afgepakte levens 
wel weer worden aangevuld. 
Gelukkig wel. Er worden wonderlijk 
snel en zonder gedoe teams gevormd 
en de strijd kan beginnen.

Vakantie
De vaders en moeders van de jonge 
strijders vinden het ook een �jn initia-
tief van de gemeente. Laura is de 
moeder van Charlotte die samen met 
haar bestie Nina is gekomen. Laura 
zegt: ,,Heel goed dat er toch activi-
teiten worden georganiseerd nu 
corona iets is waar we mee moeten 
leven en er geen beperkingen zijn. 
Want weet je, vakantie is zo vreselijk 
duur geworden. We hebben de staca-
ravan al weg moeten doen en een 
huisje huren ergens in Nederland op 
zo’n park kost heel veel geld.’’ Tel 
daarbij de chaos op Schiphol, de 
onzekerheid die nog steeds heerst, 
de �les en de verzengende hitte in 
heel Europa en het besluit om thuis 
te blijven is zeer verklaarbaar. Laura: 
,,Charlotte en Nina zijn onafscheide-
lijk en het is �jn dat er bijna iedere 
dag wel wat te doen is voor ze.’’ Op de 
vraag waarom het vorige week, toen 
het zo ontzettend heet was, niet door 
is gegaan zegt ze: ,,Oh, maar het ging 
wel door hoor. We werden allemaal 

gebeld of gemaild dat het laser-
gamen in verband met de hitte was 
verplaatst naar Velserbeek. Bij het 
Theehuisje was het lekker koel.’’ Prima 
oplossing. Hoewel er natuurlijk niets 
gaat boven de bunkers om zo’n spel 
te spelen. Die bunkers ademen al 
avontuur en zijn reuze spannend. 

Fanatiekeling
Dat vinden Sky en Marnix, acht en 
negen jaar, ook. Hoewel ze slechts 
met een bondig ‘ja’ antwoorden op 
de vraag of ze het leuk vinden. Bang 
om ook maar een moment te missen. 

De moeder van Marnix zegt: ,,Ja, het 
is een fanatiekeling als het om spel-
letjes als dit gaat! En superspannend 
natuurlijk hier bij de bunkers. Zo gaat 
geschiedenis toch leven?’’ Wellicht is 
dat niet de eerste insteek van de strij-
ders maar het is mooi meegenomen. 

Voor alle activiteiten van Zomerpret 
geldt dat deelname gratis is maar je 
moet je wel aanmelden. Kijk regelmatig 
op www.velsen.nl/zomerpret-2022. Er is 
elke dag wel wat leuks te doen zodat je 
je niet hoeft te vervelen! 

Velsen - De gemeente Velsen organiseert tijdens de 6 weken schoolva-
kantie veel gratis activiteiten. Zomerpret dus! Bij de kick-o� zei 
wethouder Bram Diepstraten: ,,Of Zomerpret een blijvertje gaat worden 
in Velsen, kan ik 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.’’ Maar er zijn meer redenen waarom Zomerpret ook 
dit jaar weer een welkom initiatief is.

Gelukkig heeft iedereen twaalf levens

Trappelend van ongeduld vinden de strijders nog even tijd om te poseren. 
Foto: Ingeborg Baumann

De bunkers maken het spel nog eens extra spannend.  Foto: Laura Wijdeman

Velsen - Het heet een zomerse 
�etstocht te zijn, die donderdag-
ochtend en zondagochtend om 
half elf op buitenplaats Beecke-
stijn start. Zondag bleek het een 
regenachtige dag, maar evengoed 
ging de tocht wel door.

Door Arita Immerzeel 

Rien Rolvink is geboren en getogen 
in IJmuiden en is de gids deze 
zondagmorgen. Hij start de tour per 
�ets door te vertellen over de aanleg 
van het Noordzeekanaal, die een 
bocht maakte op verzoek van de rijke 
Amsterdammers, die hun landgoe-
deren niet wilden opgeven. Bij 
aanvang van deze tocht bleek het 
broeierig warm en droog. Dat zou 
wel anders worden, maar de vier 
deelnemers van deze door SHIP 
georganiseerde tocht en de gids zelf, 
weten op dat moment nog niet wat 
hen te wachten zal staan. 
Via Waterland �etst Rien voorop, niet 
ophoudend te vertellen over de 
geschiedenis en wat er nog te zien is 
daarvan. De mooie grote bomen op 
de Driehuizerkerkweg krijgen 
speciale aandacht. De drie vrolijke 

vijftigplussers die al meer dan 37 jaar 
vriendinnen zijn, luisteren vol 
aandacht. Eén van hen woont in 
Hoofddorp, twee van hen in Heems-
kerk. Herkenbaar op de foto of hun 
naam willen zij liever niet in de krant. 
Via het oude dorp van Velsen �etsen 
we langs het Noordzeekanaal. ,,Ik 
weet niet wat ik zie!” en ,,Nooit 
geweten!” hoor ik. Rien blijft feiten en 
feitjes delen. Na enige tijd gaat het 
wat miezeren, om over te gaan in een 
behoorlijke onvoorspelde regen plus 
een tegenwind, die al het lachen 
doet vergaan. 
Op de IJmuiderstraatweg wordt 
enige tijd geschuild bij een pompsta-
tion. Van mede�etsers is ondertussen 
geen enkele sprake meer. Zelfs Rien 
kleedt zich om in poncho en deelt 
regenkleding uit. Daags ervoor had 
hij gemeld, dat de �etstocht natuur-
lijk niet door zou gaan bij hevige 
regenval. Bij deze speling der natuur 
valt hij even stil. Gelukkig weet Rien 
als snel weer genoeg te vertellen 
waar we ons nu bevinden, over de 
steenhouwerij, over de Watertoren, 
over IJmuiden. Over zijn oma, die 
hier ergens geboren werd, nog voor 
er huizen stonden. Als de regen weer 

wat tempert, �etsen we naar de 
sluizen. Altijd imponerend en bij 
Zeesluis IJmuiden staat de stoet even 
stil. Rien legt uit hoe de sluis werkt. 
Vervolgens gaat het gezelschap in 
een spurt naar SHIP. Van door�etsen 
naar Oud-IJmuiden wordt na twee 
uur regen afgezien. Alle natte kleding 
wordt uitgehangen in het documen-
tatiecentrum en de ko�e en choco-

melk is er warm.
Het verjaardagscadeau van een van 
de deelnemers is een onvergetelijk 
rauw uitje geworden.

Meer informatie en boeken?
www.SHIP-info.nl
De kosten voor de beschreven �ets-
tour over het ontstaan van IJmuiden 
bedragen 7,50 euro p.p.

i ondere fietstocht o er
het ontstaan van IJmuiden

Het verjaardagscadeau van een van de deelnemers is een onvergetelijk rauw uitje 
geworden. Foto: Arita Immerzeel
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Santpoort - Dorpsfeest Santpoort is in volle gang. Het enthousiasme voor 
alle onderdelen is enorm, vrijwel alles is volgeboekt. Het is duidelijk te 
merken dat iedereen de ‘schade’ van twee jaar corona dolgraag wil 
inhalen. Op deze pagina’s de uitslagen van de onderdelen van de eerste 
paar dagen en een foto-impressie. De foto’s zijn gemaakt door Joost 
Wouters en Aad de Gier.

Dorpsfeest Santpoort 2022

Uitslag Dames
1. De Meiden van Mart, 2. Manege 
Kennemergaarde, 3. Triple Fit, 4. Out 
of the Box.

Uitslag Heren
1. Orange on top, 2. Team Derkx & 
Davidson, 3. De Rollende wij�essen, 
4. Kopiedruk, de vlugge mannen.

Steppenrace

1. Hans van Veen met 6015 punten
2. Mevrouw Oudolf met 5929 punten
3. Loes Duineveld met 5495 punten
De poedelprijs ging naar Els van 
Ombergen met 3461 punten

Klaverjassen

(Met 80 deelnemers volledig 
volgeboekt)

Heren: 1. Eneé la Gro met 3-22, 2. 
Harrold Prins met 3-21, 3. Hans van 
Veen met 3-18
Dames: 1. Maud Goedemans met 
3-25, 2. Jacquelien met 3-23, 3. 
Mirjam Koster met 2-12
Jeugd: 1. Joes Bonekamp met 3-20
2. Mark Prins met 3-10
3. Joan Filmer met 2-12
Algemeen Kampioen van Sant-
poort: Maud Goedemans

Petanque

1. Team The Fast Stones et 278 
punten. Walter, Esther, Quirijn en 
Theo.
2. Team Fiets met 235 punten. Wes, 
Roy, Chris en Jor.
3. Team Sta voor Paal met 230 
punten. Melvin, Maus, Jules en Tom.

Steenwerpen



Eindstand 11 t/m 13 jaar
1. Koppes Snacks, 2. Schoonheids-
salon Annabel, 3. SNS Bank, 4. Yoga-
studio Santpoort, 5. Autodemonta-
gebedrijf Rutte, 6. Kijzers De Echte 
Bakker, 7. Detimmerfabriek.Com, 8. 
Dekatuin Tuincentrum.

Eindstand 9 t/m 11 jaar
1. Kopie-Druk Santpoort, 2. Café 
Bartje - Bartje Boven, 3. 
Jutter|Hofgeest, 4. Cornelis Vrolijk 
IJmuiden, 5. Wilms Floet Orthopedie, 
6. B & E IJzerhandel, 7. Hoveniersbe-
drijf Goes, 8. D. van Zonderen 
Schilderwerken.

Eindstand 6 t/m 8 jaar
1. Fysio Centrum Santpoort, 2. 7 Days 
Fashion, 3. B & B Stilbjerg, 4. Harden-
dood Witgoed, 5. Booy Optiek, 6. 
Intertoys De Ballon, 7. Snacks & Cate-
ring Peter, 8. Kapsalon Seegers.

Geode doel actie van dit jaar was: 
Voedselbank Velsen. Stichting Straat-
voetbal Santpoort heeft een cheque 

van € 1164 kunnen uitreiken aan  
Peter Nijman, bedrijfsleider Voedsel-
bank Velsen.

Spelletjes
Voetbowlen 6 t/m 8 jaar 1e prijs: 
Buben Altenburg.
Behendigheidsspel 6 t/m 8 jaar
1e prijs: Cato Meulemans.
Gaten Schieten
6 t/m 8 jaar 1e Prijs Rens van Opzee-
land; 9 t/m 11 jaar 1e prijs: Wes Voor-
bach; 11 t/m 13 jaar 1e prijs Thom 
van Zijl.
Balletje hooghouden 9 t/m 11 jaar 1e 
prijs: Mats Nijssen; 11 t/m 13 jaar 1e 
prijs: Quin Spruit.

Panna voetbal9 t/m 11 jaar 1e prijs: 
Isa Wolf en Zaid El Aichi; 11 t/m 13 
jaar 1e prijs: Nick de Vries en Toon 
van Muscher.
Keeper van het toernooi: Jack Spaas. 
Speler/ster van het toernooi: Zaid El 
Aichi. Raad het aantal doelpunten: 
Joshua Sintenie. Hij schatte 388 in, 
het waren er 385.

Straatvoetbal

Ringsteken op de �ets (t/m 9 jaar)
1. Mats Nijssen
2. Bobby Visser
3. Janne Vinken
4. Maarten Hoogeboom

Ringsteken op de �ets (10 jaar en 
ouder)
1. Judith Hoogeboom
2. Eline Hoogeboom
3. Fieke Schroor

Ringsteken op de pony
1. Sanne Neijzing met Luna
2. Stacey Spruit met Lindsey
3. Jarylinn Jacobs met Frankie
4. Anna van Deursen et Mr. Grey
Schoonste geheel: Lizz Kuit met 
Christy

Ringsteken op het paard
1. Maaike Vink met Divaly
2. Jennifer Schenk met Apollo
3. Fleur de Groot met Yinthe
4. Myrthe Heeremans met Merlow
Schoonste geheel: Levie Beumer met 
Sparkling Happy

Ringsteken op de brommer
1. Lars Broek en Mees Mol (team John)
2. Monique en André van Steijn (team 
Hiep Hiep Boera)
3. Peter en Jan Voorting (team 
Melkunie)
4. Ivar Molenaar en Ginny van Aerle 
(team Boer Kiele Kiele)
Schoonste geheel: Monique en André 
van Steijn (team Hiep Hiep Boera)

Ringsteken

Springen 80-100 cm
1. Zara Theeuwes met Gunstering

Springen 60-80 cm
1. Levie Beumer met Louis Vuitton
2. Liz Winkel met April
3. Julia Kievits met Disaronno
4. Lieke Scheeres met Kick
5. Nikki Schilder met Mayka

Springen 40-60 cm
1. Jennifer Schenk met Apollo
2. Christina Alvenaar met Apollo

3. Dalinja van der Pol met Jorik

Bestgaand is Maud Leunissen met 
Divaly

Speel uw spel
1. Jennifer Schenk met Apollo
2. Lieke Scheeres met Kick
3. Suus Scheeres et Charlie
4. Christina Alvenaar met Apollo
5. Levie Beumer met Louis Vuitton
6. Floor Scheeres met Amigo 
(troostprijs)

Concours Hippique
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IJmuiden - Zomaar een zondagmiddag op de Kennemerlaan ter hoogte van 
ongeveer nummer 129. Een open afvalbak en een particuliere verzamelcon-
tainer, die niet geheel afsluit, leverden dit plaatje op. We zien vogels die zich 
tegoed doen aan resten voedsel. Een ontsierend geheel, al die plastic verpak-
kingen zo los in de straat. Ongezond ook voor de vogels en een en ander trekt 
andere dieren, zoals muizen, ratten en vossen aan. Al met al een onwenselijke 
situatie. Foto: Arita Immerzeel

Afval siert Kennemerlaan niet

THUIS IN SANTPOORT

Op een oude duintop, vroeger een droogberg van 
blekerij Leck en de Bergen, ligt, omringd door hoge 
bomen, een statig landhuis, dat in 1906 is gebouwd. 
Het draagt de naam Spaarnheuvel. De grond waar het 
huis op staat, maakte in het verleden deel uit van de 

buitenplaats Spaarnberg, die er tegenover ligt.
De villa is gebouwd als een verkort landhuis met aan 
weerskanten twee dwarspanden. De indeling is sober. 
Alleen aan beide zijgevels zijn bewerkte houten 
serres aangebracht met daarboven een  overkapt 
balkon.
Op het eerste gezicht ziet de voorgevel er symme-
trisch uit. Maar als u goed kijkt, zijn de raampartijen 
verschillend. Ook de ingang  met een neoclassicisti-
sche omlijsting bevindt zich niet in het midden. 
Mogelijk vindt dit alles zijn oorzaak in een groten-
deelse herbouw van het pand na een brand in 1908.
In 1957 vinden de Paters Oblaten van de Onbevlekte 
Maagd Maria hun domicilie in het landhuis, dat 
eerder door notaris Dolleman werd bewoond. Er 
komt een kapelruimte in die door de deken van 
Haarlem wordt ingezegend. Het huis krijgt een 
nieuwe naam: Maris Stella (Sterre der Zee, verwijzend 
naar Maria). Er komen een twaalftal geestelijken te 
wonen. In 2013 koopt de bouwbedrijf Scholz het 
pand en splitst het in twee wooneenheden. De villa 
krijgt zijn oude naam terug: Spaarnheuvel.

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

Spaarnheuvel

DONDERDAG 4 AUGUSTUS

16 juli t/m 28 augustus

Zomerpret in Velsen! Voor 
kinderen van 4 t/m 12 jaar worden 
6 weken lang de leukste activi-
teiten georganiseerd voor zoveel 
mogelijk zomerpret. Info: velsen.
nl/zomerpret.

Dorpsfeest Santpoort. Vandaag: 
kermis, kortebaan en bridgetoer-
nooi. En live optredens in de 
Hoofdstraat. www.dorpsfeestsant-
poort.nl.

De Roze Salon: COC Kennemerland 
houdt haar maandelijkse bijeen-
komst voor LHBTI+ in grand café 
Staal in IJmuiden. Iedereen is vanaf 
17.00 uur van harte welkom. 
Aanmelden bij Harry Mooij, 
06-15630092.

VRIJDAG 5 AUGUSTUS
Dorpsfeest Santpoort. Vandaag: 
kermis, jaarmarkt, paardenkeuring, 
kindervrijmarkt, stepcontest en 
seniorenavond. En live optredens 
in de Hoofdstraat. www.dorps-
feestsantpoort.nl.

Zomerpret in Velsen! Zie 4 
augustus.

ZATERDAG 6 AUGUSTUS
Dorpsfeest Santpoort, laatste dag. 
Vandaag: kermis, Kidsmudrum, 
Kwalleballen, Buikschuiven, Tent-
quiz, lampionnenoptocht naar het 
afsluitende vuurwerk. En live 
optredens in de Hoofdstraat. www.
dorpsfeestsantpoort.nl.

Zomerpret in Velsen! Zie 4 
augustus.

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.

Biomarkt in de Haarlemmer 
Kweektuin ingang Kleverlaan 9 van 
10.00 tot 15.00 uur. Foto: 
aangeleverd

Kunstmarkt op de Westkolk in 
Spaarndam, 11.00-17.00 uur. Ook 6 
en 13 augustus. www.kunstmark-
tenspaarndam.nl. Foto: 
aangeleverd

Grote groep jonge meeuwen 
wordt door vogelhospitaal losge-
laten op strand IJmuiden, publiek 
van harte welkom. Verzamelen bij 
de strandopgang aan het einde 
van de Kennemerboulevard, de 
dierenambulance vol gerevali-
deerde gevederde vriendjes arri-
veert om circa 13.30 uur.

ZONDAG 7 AUGUSTUS
Zomerpret in Velsen! Zie 4 
augustus.

Fietstour over het ontstaan van 
IJmuiden start bij voldoende 
aanmelding 10.30 uur bij Beecke-
stijn. Aanmelden: info@ship-info.
nl.

Publieksdag op Forteiland 
IJmuiden. Afvaart 10.45, 12.45 uur 
of 15.10 uur, retour 13.00, 15.15 of 
17.25 uur. Kaarten via www.ijmui-
denserondvaart.nl of 0255-511676 
of aan boord van de Koningin 
Emma die vertrekt vanaf de Kop 
van de Haven. Kosten 14,50, tot 6 
jaar gratis.

Museumhuis Beeckestijn, zie onder 

exposities. Vandaag extra: maan-
delijkse rondleiding Huis en 
tuinen. Aanvang: 11.00 uur. 
Aanmelden: www.natuurmonu-
menten.nl/natuurgebieden/
buitenplaats-beeckestijn.

Bezichtigingstour naar de grootste 
sluis ter wereld vanuit SHIP, 12.00 
uur. Aanmelden: info@ship-info.nl.

Rondleiding door Dorp Velsen en 
Engelmunduskerk start 14.00 uur 
op Kerkplein 1. Deelname kost 
7,50. Aanmelden via engelmun-
duskerk-oudvelsen.nl/kunstcultuur 
of  06-81937234. Foto: aangeleverd

MAANDAG 8 AUGUSTUS
Zomerpret in Velsen! Zie 4 
augustus.

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 9 AUGUSTUS
Zomerpret in Velsen! Zie 4 
augustus.

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 informatie bvvelsen1@gmail.
com. Iedere dinsdag tot 20 
augustus.

WOENSDAG 10 AUGUSTUS
Zomerpret in Velsen! Zie 4 
augustus.

Busreis Unie KBO en Senioren 
Vereniging Velsen naar de Floriade. 
Info: busreizen@kbovelsen.nl of 
06-53765275, na 18.00 uur.

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

Woensdag 10 augustus
Extra publieksdag op Forteiland 
IJmuiden Zie www.forteilandij-
muiden.com voor meer informatie.

DONDERDAG 11 AUGUSTUS
Zomerpret in Velsen! Zie 4 
augustus.

Fietstour over het ontstaan van 
IJmuiden start bij voldoende 
aanmelding 10.30 uur bij Beecke-
stijn. Aanmelden: info@ship-info.
nl.

Dino-knutselen in het Pieter 
Vermeulen Museum voor kinderen 
vanaf 4 jaar, 13.00-14.00 uur. 
Aanmelden: www.pietervermeu-
lenmuseum.nl. Foto: aangeleverd

EXPOSITIES
Zee- en Havenmuseum is in juli en 
augustus open van dinsdag tot en 
met zondag van 13.00 tot 17.00 
uur. Exposities: ‘Werken op en aan 
het Noordzeekanaal’ en ‘Op de 
Sluizen van IJmuiden’. 4 speur-
tochten en escapespel (12+). 
Audiotour met BNers. Op vrijdag 
en dinsdag ZOMERPRET: gratis 
matrozenspeurtocht 4/12 jaar 
onder leiding van een gids. Reser-
veren vooraf www.zeehavenmu-
seum.nl. Zie ook: www.zeehaven-
museum.nl. 

Museumhuis Beeckestijn is 
geopend op donderdag, vrijdag en 

zondag van 11.00 tot 17.00 uur en 
op zaterdag van 11.00 tot 13.00 
uur. Toegang 6 euro. Tickets online 
via www.museumhuizen.nl en aan 
de deur. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Waarom moest Gerard van der Plas 
dood? Er gaat geen dag voorbij 
zonder dat Sara van der Plas (1938) 
over die vraag nadenkt. Hoewel het 
inmiddels veertig jaar geleden is dat 
haar zoon overleed aan die fatale 
messteek, heeft ze nog altijd zicht-
baar moeite om over het voorval te 
praten. Keer op keer wordt ze door 
emoties overmand en dat geldt ook 
voor de overige familieleden. Sara: 
,,Gerard was 24 jaar oud, dus in de 
bloei van zijn leven. Hij was een hele 
lieve zoon en broer. Hij werkte als 
barman bij bar-dancing Bascule en 
woonde samen met zijn verloofde 
daarboven. Gerard was heel geliefd. 
Een vechter? Dat was hij absoluut 
niet.’’ Het gezin Van der Plas bestond 
naast vader Gerard Jacobus en 
moeder Sara uit zes kinderen, van 
wie Gerard de tweede was. Hij had 
vier broers en een zus, deze zus is 
inmiddels na een slepende ziekte 
overleden. Ook vader Gerard Jacobus 
is er niet meer, hij overleed zes jaar 
geleden. ,,Mijn man liet het nooit zo 
blijken, maar ook hij heeft veel 
verdriet gehad van de dood van onze 
Gerard. Niemand mocht zijn tranen 
zien. Troost zocht het gezin bij elkaar.’’

Die fatale nacht
Het ging tijdens de Santpoortse 
Feestweek van 1982 al eerder mis. 
Op maandag werd een kennis van 
Gerard met traangas in het gezicht 
gespoten en vervolgens neerge-
slagen. Op woensdag raakte Gerard 
zelf bij een klein incident betrokken. 
Een oude vriend van hem had 
behoorlijk diep in het glaasje 
gekeken en deed vervelend tegen 
hem. Een klein handgemeen was het 
gevolg. Mogelijk is een groep Haar-
lemmers hiervan getuige geweest. 
Dezelfde groep zou het in de nacht 
van vrijdag op Gerard en zijn 
vrienden gemunt hebben. Rond 
02.00 uur liep de zaak uit de hand. 
Messen werden getrokken, er werd 
zelfs met een vuurwapen geschoten 
en busjes traangas werden leegge-
spoten. Er werd geslagen met stenen 
en met horecameubilair. De situatie 
escaleerde volledig. Gerard raakte bij 
de vechtpartij betrokken toen hij zag 
dat een vriend van hem werd 
belaagd. Hij probeerde de vechters-
baas van de rug van zijn vriend te 
trekken en vermoedelijk keerde de 
groep Haarlemmers zich daardoor 
ook tegen hem. Politieagenten uit 
Velsen en Haarlem slaagden er met 
moeite in de situatie binnen een uur 
weer onder controle te krijgen. 

Gerard van der Plas werd met zwaar 
letsel in de hartstreek overgebracht 
naar het Zeewegziekenhuis in 
IJmuiden. Ook acht andere bezoekers 
van het evenement moesten zich 
daar aan hun verwondingen laten 
behandelen. Twee van hen waren er 
ernstig aan toe, maar hebben het 
gered. Voor Gerard kwam de hulp te 
laat.

Overleden
Het tafereel dat zich die nacht in 
huize Van der Plas afpeelde, staat 
voor altijd in Sara’s geheugen gegrift. 
Ze vertelt: ,,Onze oudste zoon Jacob 
kwam de trap op rennen, gillend en 
schreeuwend dat er iets met Gerard 
was gebeurd. We zijn direct naar het 
ziekenhuis gegaan. De taxi’s stonden 
al voor onze deur te wachten om ons 
daarheen te brengen. Gerard was erg 
geliefd, hij had honderden vrienden. 
Ook veel taxichau�eurs kenden hem, 
omdat hij barman was. Ze boden 
direct hun diensten aan, toen ze 
hadden gehoord wat er was 
gebeurd. We werden goed opge-
vangen in het ziekenhuis die nacht, 
maar we mochten Gerard niet zien. 
We werden naar huis gestuurd en 
een hoge pief van het ziekenhuis zou 
bij ons langskomen. Op dat moment 
wisten wij genoeg: Gerard was over-
leden.’’ Dennis, de jongste zoon van 
het gezin, was op dat moment nog 
maar zes jaar oud. In de dagen na het 
overlijden van zijn broer bracht hij 
veel tijd bij de buren door. Sara: 
,,Dennis had tegen de buren gezegd: 
ik ben liever hier, want bij ons thuis 
zitten ze alsmaar te huilen.’’

Aanhoudingen
De politie hield vrij kort na de 
massale vechtpartij zes Haarlemmers 
aan. Eén van hen zou de man zijn 
geweest die Gerard de fatale 
messteek had toegebracht, zo nam 
men aan. Enkele dagen later was het 
zestal weer op vrije voeten. Er was 
onvoldoende bewijs voor hun 
betrokkenheid bij de dood van 
Gerard. De politie beschikte niet over 
getuigenverklaringen die op een 
speci�eke dader wezen en kon daar-
door niet vaststellen wie door wie 
was gestoken. Tientallen getuigen 
werden gehoord, maar het leidde 
niet tot opheldering van de zaak. 
Aangenomen werd dat er nog meer 
gewonden waren, die zich nooit bij 
de politie hebben gemeld. Aanneme-
lijk is dat men hiervan afzag uit angst 
voor represailles. Overigens kwam 
ook de politie zelf niet onge-
schonden uit de strijd. Meerdere 
agenten liepen schrammen en builen 
op en een agent verloor korte tijd het 
bewustzijn nadat hij door een ellen-
boog in de maagstreek was geraakt. 
Ook hij moest voor behandeling naar 
het ziekenhuis, maar was later die 
nacht weer thuis.

Uitvaart
Honderden mensen stonden op de 
dag van de uitvaart langs de route. 
Even werd nog gevreesd voor een 
nieuwe escalatie, maar de ceremonie 

werd door niemand verstoord. Sinds-
dien heerst verdriet en verslagenheid 
bij de nabestaanden. Sara: ,,Het is 
moeilijk om de woorden te vinden 
die ons allemaal zouden helpen het 
verlies van Gerard te kunnen dragen. 
Iedereen heeft het op zijn eigen 
manier verwerkt. Er zijn er die 
hebben gevloekt, maar er is ook 
gebeden. Telkens blijft die ene vraag 
naar voren komen: waarom? We zijn 
ook nu, na veertig jaar, nog steeds 
met die vraag bezig. Eén ding kan ik 
wel vertellen: Gerard, we zullen jou 
nooit vergeten. We houden van jou, 
voor altijd.’’ Namens de familie wil ze 
graag de mensen die Gerard gekend 
hebben nogmaals bedanken voor de 
steun die ze gaven. ,,Zij zijn inmid-
dels ook zestigers, maar wij zijn ze 
nooit vergeten.’’

Grote broer
Jacob, de oudste broer van Gerard, 
was erbij toen de vechtpartij in Sant-
poort-Noord uitbrak. De steekpartij, 
die op enkele meters achter hem 
plaatsvond, heeft grote impact 
gehad op zijn verdere leven. Hij 
reageert: ,,Veertig jaar, vriend... 
Veertig jaar is het al geleden dat je 
met bruut geweld van ons bent 
gestolen. Jaren heb ik mij afgevraagd 
waarom? Maar dat antwoord is mij 
tot heden schuldig gebleven. Het 
maakt ook niet meer uit, want jij zal 
er niet door terugkomen. We zijn 
inmiddels veertig jaar verder, maar 
voor mij ben jij nog steeds regel-
matig bij me. Het slijt, zeggen ze... Ja, 
wat slijt en bij wie? Niet bij mij... Ik 
hoor nog steeds je stem en mijn 
herinneringen zijn nog levendig 
aanwezig. Als ik terugdenk aan hoe 
wij zomers nachtenlang in de vissers-
haven zaten te vissen... En ik vergeet 
ook nooit meer dat gezicht toen ik 
jou voor de eerste keer mee op stap 
nam en hoe je tegen me opkeek als 
je grote broer, terwijl niet zo heel 
lang daarna jij mijn grote broer werd. 
En natuurlijk waren wij het niet altijd 

eens met elkaar. Een groot gezin en 
vaak gedonder, maar net zo vaak 
hadden we lol en zo nodig waren wij 
er voor elkaar. Ik kan er natuurlijk 
nog een heel lang verhaal van 
maken, maar iedereen moet hem 
maar op zijn eigen manier 
herdenken. Voor mij is het simpel; ik 
heb nog een paar foto’s en steeds als 
ik er naar kijk beginnen ze te leven 
en krijg ik alleen de mooie herinne-
ringen. Ik zeg nog maar een keer: 
veertig jaar... Dat zijn jaren die mijn 
broertje niet mocht bewandelen 
maar bij mij zijn ze er bij gekomen. 
En wie weet... Maar mocht het zo 
wezen, dan zal het zeker geen 
veertig jaar meer duren voor wij 
elkaar weer begroeten.’’

Gedicht
Moeten wij schouder aan schouder 
blijven staan tegen alle geweld en 

agressie?
Er is niet heel veel veranderd in deze 

veertig jaar.
Het lontje is eigenlijk nog veel korter 

geworden...

Wij weten het niet en zullen het ook 
nooit begrijpen, waarom een mensen-

leven wordt gekort.

Waarom de ene bloem tot vrucht mag 
rijpen en de ander in de knop verdort.

Wij zien niet in waarom ons kind moest 
sterven.

Een oude zieke stumper leeft.
Onze illusies liggen aan scherven.

Soms weet men niet waarom men ze 
nog heeft

Eens zullen wij misschien begrijpen 
waarom een leven wordt gekort.

Waarom een knop tot vrucht mag 
rijpen, zodat hij nooit verwelkt noch 

verdort.

Wij wilden het niet vergeten en in onze 
herinnering houden.

Familie Van der Plas

Santpoort - Het Dorpsfeest Santpoort is in volle gang. Zaterdag zijn de festiviteiten van start gegaan, met 
vandaag de kortebaandraverij als een van de vele hoogtepunten. De jaarlijkse festiviteiten, voorheen Sant-
poortse Feestweek genoemd, verlopen over het algemeen gemoedelijk. In 1982 ging het echter gruwelijk mis. 
Een vechtpartij tussen een groep Haarlemmers en een groep IJmuidenaren liep uit de hand. De toen 24-jarige 
Gerard van der Plas moest het gewelddadige tre�en met de dood bekopen. Hij werd door iemand met een mes 
recht in het hart gestoken en overleed nog diezelfde nacht in het IJmuidense Zeewegziekenhuis. Wie de fatale 
messteek had toegebracht, is nooit duidelijk geworden. De dader loopt – mits nog in leven – nog altijd vrij rond. 
Een gegeven dat de nabestaanden al veertig jaar lang bezighoudt.

Waarom moest Gerard van der Plas in 1982 sterven?

Bij moeder Sara hangt dit portret van Gerard in huis. Het werd door een kunstenaar 
geschilderd op basis van een foto. Foto: aangeleverd

Het graf van Gerard van der Plas met de tekst ‘Nooit zal iemand de pijn begrijpen die 
wij voelen’. Foto: aangeleverd
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De Strand6daagse 

Wekelijks staan we in deze rubriek stil bij een IJmuidens 
onderwerp aan de hand van een foto en naar aanleiding 
van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis, een evene-
ment of gewoon een van de mooie taferelen die IJmuiden 
biedt. In deze a�evering aandacht voor de strand6daagse 
die vorige week IJmuiden aan deed.

Door Erik Baalbergen

Voor een nacht per jaar, van woensdag op donderdag in de 
laatste week van juli, zijn de velden van voetbalvereniging SVIJ 
op Sportpark Zeewijk getransformeerd tot een camping. SVIJ is 
dan gastheer van de strandzesdaagse en stelt haar faciliteiten 
ter beschikking aan de deelnemende wandelaars. SVIJ leden 
maken het plaatje compleet door hun diensten aan te bieden 
bij het verslepen van tenten en bagage, het opladen van tele-
foons en het verzorgen van een hapje en een drankje. Vorige 
week was het weer zover. Ruim 500 wandelaars en organisa-

toren van deze monsterstrandwandeltocht konden na een 
etappe van ruim dertig kilometer genieten van de gastvrijheid 
en vooral de rust op de groene weiden van Zeewijk.

Het was alweer de drieënzestigste editie. Grondlegger van de 
strandzesdaagse is Henk Horsman. Hij liep in 1959 met 37 deel-
nemers voor het eerst de tocht over het strand van Den Helder 
naar Hoek van Holland. Omdat de wind langs onze kust over-
heersend uit het zuidwesten waait, werd na een paar jaar 
besloten de tocht om te draaien, van Hoek van Holland naar 
Den Helder.

Sinds 1959 vindt de tocht jaarlijks plaats, met uitzondering van 
het coronajaar 2020. Honderden deelnemers maken deze 
wandeltocht van 140 kilometer langs het strand in zes etappes. 
Overnachtingen vinden plaats op sportcomplexen en campings 
bij Wassenaar, Noordwijk, IJmuiden, Egmond aan Zee en 
Callantsoog. De tocht eindigt in Huisduinen bij Den Helder. De 
bagage en eigen tenten worden met vrachtwagens verplaatst. 
De organisatie verzorgt ook de warme maaltijden aan het einde 
van de wandeldagen. In IJmuiden is het meestal een 

boerenkoolmaaltijd.

De wandeltocht is beslist niet bedoeld als massaal evenement 
of wedstrijd, benadrukt de organisator. Ieder wandelt in zijn of 
haar eigen tempo. Voor velen is de tocht tevens een vakantie; 
een weekje samen of alleen wandelen en gezellig samenzijn bij 
de overnachtingsplaatsen. Dit jaar zijn maandag in Hoek van 
Holland 520 deelnemers gestart. Het was alle dagen prima 
wandelweer!

Woensdagmorgen waren de wandelaars voor de derde etappe 
uit Noordwijk vertrokken. Bij de IJmuiderslag trokken ze landin-
waarts via de Heerenduinweg naar het SVIJ terrein. IJmuiden is 
traditioneel de pleisterplaats na drie etappes en dus halver-
wege de tocht. Op donderdagochtend vertrokken de deelne-
mers via de Heerenduinweg en het strand richting Zuidpier. 
Hier werden ze met een boot in groepen overgezet naar de 
Noordpier. Daar vandaan ging de tocht weer per voet langs het 
strand naar Egmond aan Zee. Na het vertrek van de laatste 
wandelaars, bagage en tenten keerde de zomerrust terug op de 
groene voetbalweiden van Zeewijk…

Tijd voor ontspanning, eten en rust voor de wandelaars van de Strand6daagse op de groene voetbalweiden van Zeewijk. Foto: Erik Baalbergen

Aan de slag met de natuur
Vanaf 9 augustus kun je dinsdagen 
op de locatie IJmuiden mini 
cursusjes komen volgen met onder 
andere de thema’s jam maken en zalf 
maken. Dit wordt gedaan met 
producten uit de buurttuin van de 
Brulboei.

Praktische informatie
De tuin in IJmuiden (locatie Brulboei 
- Welzijn Velsen) is iedere donderdag 
van 9.00 tot 13.00 en op dinsdagen 
van 9.00 tot 15.00 geopend. De lunch 
is inbegrepen. 

In Velserbroek (locatie Galle Prome-
nade) kun je dagelijks van 9.00 tot 
17.00 de handen uit de mouwen 
steken. Ook hier krijg je een lekkere 
lunch.

Maandrooster
Week 31 
De kas wordt verder in elkaar gezet.

Week 32 
Tuinonderhoud en themadag: koken 
met munt.
Week 33
Er worden windmolens gemaakt en 

aarde naar de tuin gebracht.

Week 34
Er worden houten plantenbakken 
gemaakt.

Meld je aan
Zin om te tuinieren of help je graag 
als vrijwilliger? 
Meld je aan of vraag om meer infor-
matie 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

Wie na deze sociaal stille tijd behoefte 
heeft aan gezelschap en leuke 
dagbesteding, is welkom in een van 
de tuinen Foto: aangeleverd



ADVERTORIAL

Bespaar familieleed én belasting met een goed testament

HEP Lezingen geeft op 15 augustus een lezing over de 
noodzaak van een testament en het nut van een 
levenstestament.

‘Dat komt later wel’ of ‘Dat is in Nederland toch prima bij 
wet geregeld?’ Enkele veelgehoorde argumenten van 
Nederlanders om geen testament op te laten stellen. Uit 
onderzoek blijkt dat ruim 40 procent van de Nederlanders 
boven de 60 jaar niets op papier heeft staan en dat is zonde. 
Een testament kan namelijk veel familieleed besparen.

Duizenden euro’s betalen
Stelt u zich eens voor: u woont samen met uw partner in 
een fijn huis, beiden bent u de zestig gepasseerd, gezond en u 
heeft twee succesvolle kinderen opgevoed. Op een dag 
krijgt een telefoontje met de mededeling dat uw man een 
hartaanval heeft gehad achter het stuur en is overleden.

De schrik is groot en u wordt overmand door verdriet. 
Helaas stromen de daaropvolgende weken de rekeningen 
binnen. Ook van de belastingdienst. Omdat er niks over de 
nalatenschap van uw partner op papier staat, moet u als 
langstlevende partner duizenden euro’s voorschieten om de 
eerste periode door te komen. 

Daarnaast komt u terecht in een web van erfbelasting, 
hypotheken en wet- en regelgeving. Tot overmaat van ramp 
krijgen uw kinderen onderling ruzie omdat ze het niet eens 
zijn met de wettelijke verdeling van de erfenis.

Financieel drama
Een uitzonderlijk triest verhaal? Helaas niet. HEP Lezingen legt 
uit dat verhalen als hierboven beschreven meer regel dan 
uitzondering zijn. ‘Veel Nederlanders denken dat ze alle tijd 
hebben om over later na te denken of ze vinden de drempel 
naar de notaris te hoog. 

Hierdoor lopen veel mensen het risico dat ze hun 
nabestaanden achterlaten in een financieel drama’, aldus HEP. ‘In 
het voorbeeld hierboven heeft de nog levende partner weliswaar 
een grote vrijstelling van erfbelasting, maar deze ouder moet 
de erfbelasting over de erfdelen van de kinderen al wel direct 
afrekenen. Zo’n acht maanden na het overlijden valt de blauwe 
envelop op de deurmat.’

Bewustwording
Om mensen bewust te maken van de noodzaak van een 
testament en om de drempel naar de notaris te verlagen, geeft 
HEP Lezingen gratis voorlichting in begrijpelijke taal. Tijdens de 
lezing op 15 augustus in Dorpshuis het Terras in Santpoort-
Noord worden op een laagdrempelige manier alle ins & outs 
over erfrechtplanning uitgelicht. Op deze manier kan veel 
familieleed worden voorkomen én geld worden bespaard.

Checklist testament
Heeft u al een testament en wilt u weten of deze nog voldoet 
aan alle voorwaarden? Neem dan onderstaande checklist door:

• Is uw testament nog herzien na 2003?

•  Staat er een verklaring van wilsbekwaamheid in uw
testament?

• Zijn alle clausules nog up-to-date?

• Heeft u uw woning en vermogen veiliggesteld voor de zorg?

• Heeft u uw kleinkinderen en hun fiscale vrijstelling in uw
testament opgenomen?

Uitgebreide check
Wilt u een uitgebreidere check? Bel ons op 085 - 8000 120.

Kosteloze Lezing
Op maandag 15 augustus om 14.00 uur geeft HEP een 
lezing over de mogelijkheden met testamenten en 
levenstestamenten. U kunt deze lezing kosteloos bijwonen 
door u in te schrijven op www.HEPlezingen.nl en kiezen 
voor lezing over Erfrecht of te bellen naar 085 – 8000 120.  

Omdat niet iedereen goed overweg kan met een 
computer en toch graag fysiek naar een lezing komt kunt u 
naar een lezing op locatie komen. Aanmelden is 
noodzakelijk. 

Blijft u liever thuis? Geef u dan op voor onze online 
lezing. Deze worden regelmatig gehouden op verschillende 
tijdstippen. U bepaalt zelf wanneer u de lezing volgt via 
uw eigen computer, tablet of smartphone. U kunt zich 
opgeven via www.heplezingen.nl of bellen naar
085 - 8000 120.

Locatie: 

Datum: 
Aanvang: 

Dorpshuis het Terras
Dinkgrevelaan 17
2071 BP  Santpoort-Noord

maandag 15 augustus
14.00 uur

Inschrijven via: www.HEPlezingen.nl
085 - 8000 120

www.HEPlezingen.nl
085 - 8000 120

Kom naar de lezing en laat u goed informeren

Zwart-wit fotografie staat centraal in de Visserhallen
IJmuiden - Van 14 augustus tot en met 25 september vindt in de Visser-
hallen te IJmuiden de expositie Zwart Wit plaats. Meer dan twintig foto-
grafen uit binnen- en buitenland tonen hun werk. Daarnaast zijn er foto’s 
uit Oekraïne en oude zwart-wit beelden van de aanleg van het Noordzee-
kanaal en het ontstaan van IJmuiden.

Sinds de opkomst van de fotogra�e 
rond 1850 was zwart-wit de stan-
daard. De introductie van kleuren-
�lms door Kodak bracht daar 
verandering in. Kleurenfotogra�e 
werd po-pulair, maar serieuze foto-
grafen keken er aanvankelijk op 
neer. 
Pas midden jaren zestig van de 
vorige eeuw werd kleurenfoto-
gra�e ook serieus genomen in de 
kunstfotogra�e. De keuze voor 
kleur of zwart-wit is tegenwoordig 
een artistieke afweging. De expo-
sitie in de Visserhallen geeft een 
gevarieerd beeld van de mogelijk-

heden die zwart-wit biedt.
Zo toont Jackie Mulder subtiele 
collages van natuuropnamen, 
weefsels en andere materialen. 
Deze vormen een fraai contrast met 
de krachtige portretten van de 
Duitse foto-graaf Hendrik 
Lietmann. 

Een bijzondere plaats neemt het 
werk van Paul Donker Duyvis in. 
Zelfportretten gemaakt in een 
periode dat hij met een ernstige 
ziekte kampte. Het is een aangrij-
pend verhaal met een goed einde. 

Bob Wielaard toont bergland-
schappen in een prachtig scala 
donkere grijstonen. Van Jos Peters 
zijn er beelden die hij maakte 
tijdens een voettocht naar Santiago 
de Compostel-la. Zijn dochter Hilde 
liep een deel van het traject met 
hem mee en legde haar voet-
stappen op een bijzondere manier 
vast. Hans ter Hoek creëerde �jn-
zinnige sculpturale beelden van 
boomstronken, terwijl Karin van 
Ingen Schenau in contrastrijk 
zwart-wit de sfeer op een oude 
begraafplaats vastlegde.

Oekraïne
De expositie opent met beelden 
van de oorlog in Oekraïne. De 
makers van de expositie willen 
hiermee aandacht besteden aan de 
verschikkingen die daar 
plaatsvinden. 
De Oekraïense fotograaf Maria 
Volkova toont recente foto’s van de 
verwoestingen in haar land. Andere 
beelden zijn nieuwsfoto’s, die van 
internet zijn gehaald.

Aanleg Noordzeekanaal
Tenslotte zijn er in de Visserhallen 
foto’s van de aanleg van het Noord-
zeekanaal en het ontstaan van 
IJmuiden. 
Pieter Oosterhuis maakte stijlvolle 
foto’s van de aanleg van het kanaal 
en van de bouw van de pieren; ze 
dateren van voor 1870. Zijn zoon 
Gustaaf legde de bouw van de 
sluizen vast. 
Verder zijn er foto’s van de het oude 
IJmuiden, dat zich na de opening 

van het Noordzeekanaal in 1876 in 
rap tempo ontwikkelde.

De expositie Zwart Wit vindt plaats 
van 14 augustus tot en met 25 

september 2022 en is geopend op 
vrijdag, zaterdag en zondag van 
13.00 tot 17.00 uur. 
Visserhallen, Duinstraat 4, 1975 DC 
IJmuiden; www.visserhallen.nl

Een foto van Paul Donker Duyvis. Foto: aangeleverd

Harm van de Poel maakte deze foto. Foto: aangeleverd
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Driehuis/Beverwijk - De belangstel-
ling voor de ontstaans- en bewo-
ningsgeschiedenis in Kennemerland 
is zo groot dat op 6 september 2022 
een nieuwe Introductiecursus Oer-IJ 
voor het IJmond-gebied van start 
gaat. De eerste twee edities werden 
georganiseerd in 2017 en 2018. Deel-
nemers krijgen ook nu weer zes dins-
dagavonden les op twee locaties; in 
Museum Kennemerland in Beverwijk 
en in het Pieter Vermeulenmuseum 
in Driehuis. Opnieuw zijn twee buite-
nexcursies gepland op een zaterdag. 
Voor de deelnemers die belangstel-
ling hebben om te gidsen als Oer-IJ 
gids wordt eind oktober op twee 
zaterdagen een gidsmodule aange-
boden met een theoretisch en een 
praktisch gedeelte en speciale 
aandacht voor kennisoverdracht en 
presentatie. Met de tijdens de 
gidsenmodule opgedane kennis 
kunnen die later zelf als gids worden 
ingezet voor publieksrondleidingen.
De cursus wordt georganiseerd door 
de Stichting Oer-IJ, in samenwerking 
met Museum Kennemerland, het 
Pieter Vermeulenmuseum en het IVN. 
Stichting Oer-IJ is een organisatie die 
aandacht vraagt voor de kwaliteiten 

(o.a. natuur en cultuurhistorie), de 
kwetsbaarheid (verstedelijking) en 
duurzame ontwikkelingsmogelijk-
heden (klimaatadaptie) van het 
landelijk gebied in de groene drie-
hoek Velsen, Alkmaar, Zaanstad. Hier 
stroomde tot aan het begin van de 
jaartelling het Oer-IJ, een noordelijke 
zijtak van de Rijn die bij Castricum in 
zee uitmondde. Van dat oorspronke-
lijke getijdenlandschap is - voor wie 
dat weet- nog veel terug te zien.
Wie de cursus volgt, krijgt digitaal 
onbeperkt toegang tot een uitge-
breide syllabus met veel meer achter-
grondinformatie over het gebied. De 
deelnemers die tevens de gidsenmo-
dule volgen ontvangen na a�oop 
een certi�caat Oer-IJ gids. De 
docenten zijn deskundigen vanuit 
verschillende disciplines. Iedere 
cursusavond wordt een ander aspect 
van het Oer-IJ gebied belicht door 
een ter zake kundig docent.

De kosten, data, aanvullende infor-
matie en inschrijvingsmogelijkheden 
voor de opleiding zijn te vinden op 
de website www.oerij.eu. Wie zich 
telefonisch wil opgeven of vragen 
heeft, kan bellen met 06-14451564.

Nieuwe introductiecursus Oer-IJ
Opnieuw zijn twee buitenexcursies gepland op een zaterdag. Foto: aangeleverd

De nieuwbouw is gepland op een 
stuk onbebouwde grond achter een 
KPN-kantoor aan de Vlietweg 2. De 
appartementen zijn bedoeld voor 
(werkende) jongeren tussen 18 en 28 
jaar, die vanuit een studentenwoning 
of het ouderlijk huis doorstromen en 
klaar zijn voor een volgende stap in 
hun wooncarrière. In 1828 wonen ze 
zelfstandig in een 1- of 2-kamerappar-
tement met ín het gebouw voorzie-
ningen en ruimtes om samen te 
delen. Zoals een woonkamer, terras, 
wasmachines en elektrische deelau-

to’s. De invulling hiervan wordt samen 
met jongeren uit Velsen uitgewerkt in 
een zogenaamd ‘woonpanel’.

Sander Smeets, wethouder wonen: 
,,Hier word ik blij van. Over korte tijd 
gaan jonge mensen hier hun eerste 
eigen woonplek krijgen en dat is 
enorm nodig. De komende jaren werk 
ik keihard door aan groei van de 
woningvoorraad, vooral ook voor 
onze starters en senioren.”
Een groot deel van de 1828-apparte-
menten valt onder sociale huur en 

veel van de jongeren komen in 
aanmerking voor huurtoeslag. Alle 
huurders krijgen een zogenaamd 
‘jongerencontract’. Dat betekent dat 
ze er 5 jaar kunnen wonen. Onder-
tussen bouwen ze inschrijfduur op, 
zodat ze na een aantal jaar kunnen 
doorstromen.

,,Goed nieuws voor de jongeren in 
Velsen en omgeving’’, zegt Ernest van 
der Meijde, initiatiefnemer van 1828. 
,,Dat we hiermee tegemoetkomen 
aan een grote behoefte, blijkt wel aan 
het aantal jongeren dat zich nu al 
heeft ingeschreven voor een 1828-
woning op deze locatie; meer dan 
1.900!”

Voor het project 1828-Santpoort is 
een participatietraject gestart. Tijdens 
diverse bijeenkomsten met omwo-
nenden van de locatie en andere 
betrokkenen, zoals de sportvereni-
gingen, is het plan verder uitgewerkt. 
Na de zomervakantie volgt een 
bijeenkomst met de betrokkenen om 
het stedenbouwkundig plan toe te 
lichten. De verwachting is dat het 
stedenbouwkundig plan in 
september aan het college van B en W 
wordt voorgelegd.

Over 1828 Groep
De 1828 Groep, een initiatief van 
ontwikkelaars Wibaut en AIVM, richt 
zich met het 1828-concept op 
middelgrote steden. Op dit moment 
zijn er ook concrete plannen in 
ontwikkeling in Haarlem (Spaarn-
damseweg), Gouda en Leidschendam.

Santpoort-Noord - De gemeente Velsen en jongerenhuisvester 1828 
Groep tekenden op 29 juli de anterieure overeenkomst voor woning-
bouw aan de Vlietweg 2. Hiermee komt de realisatie van circa 194 zelf-
standige huurappartementen voor jongeren tussen de 18 en 28 jaar een 
stap dichterbij. In de anterieure overeenkomst zijn onder andere 
afspraken gemaakt over de positie van het woongebouw, het aantal 
parkeerplaatsen en de inrichting van de openbare ruimte.

Bouw 194 jongerenwoningen in 
Santpoort-Noord een stap dichterbij

Ernest van der Meijde van jongerenhuisvester 1828 Groep en wethouder Sander 
Smeets hebben hun handtekening gezet. Foto: aangeleverd

Velsen - PvdA Velsen maakt zich 
zorgen over het feit dat steeds meer 
mensen met een laag inkomen in 
�nanciële problemen komen door de 
prijsstijgingen voor hun dagelijkste 
boodschappen en de stijgende ener-
gieprijzen. Raadslid Onika Pinkus: 
,,Mensen in de bijstand kunnen de 
eindjes nauwelijks aan elkaar knopen. 
Dan zou het kunnen helpen als 
bijvoorbeeld je moeder of een vriendin 

jou een beetje geld mag geven om je 
boodschappen te kunnen betalen.”
De regels in de bijstand zijn heel strikt 
als het gaat om het ontvangen van 
giften. Elke euro die je krijgt van een 
familielid, vriend(in) of kennis wordt in 
mindering gebracht op je uitkering 
Het kabinet heeft aangekondigd deze 
regels te verruimen naar 1200 euro per 
jaar. In 2021 hebben ruim 80 
gemeenten besloten hier niet op te 

wachten en de regels in hun gemeente 
al te versoepelen.
In Velsen is het toegestaan om maxi-
maal 50 euro per maand te ontvangen 
van 1 persoon. PvdA Velsen wil nu 
kijken of het mogelijk is om, vooruitlo-
pend op de landelijke regelgeving, ook 
in Velsen al over te gaan naar maxi-
maal 100 euro per maand aan giften 
voor mensen met een 
bijstandsuitkering.

PvdA Velsen stelt vragen over verhogen 
giften voor mensen met bijstandsuitkering

Velsen-Zuid - Het oude dorp Velsen 
is een uniek rustpunt in de dynami-
sche regio IJmond. Bij de eerdere 

rondleidingen door het dorp ontbrak 
tot nu toe een bezoek aan de 
eeuwenoude kerk, maar daar komt 

verandering in. De Engelmunduskerk 
en Stichting het Dorp Velsen organi-
seren op 7 augustus een rondleiding 
door het dorp én de bezichtiging van 
de Engelmunduskerk. De wandeling 
door het dorp start bij de ingang van 
de kerk en eindigt met een rondlei-
ding in en om de kerk.
Tijdens de rondleiding in de kerk is 
ook de expositie met Klimaat – 
IJsland – Wol en Zijde van textielkun-
stenares Nora van Klingeren te 
bekijken.
Aan de rondleiding kunnen minimaal 
5 tot maximaal 20 personen deel-
nemen. De kosten bedragen € 7,50. 
Aanmelden via engelmundusker-
koudvelsen.nl/kunstcultuur of  
06-81937234.
Start: zondagmiddag 7 augustus om 
14.00 uur, Kerkplein 1 in Velsen-Zuid.
Foto: aangeleverd

Rondleiding door dorp
Velsen en Engelmunduskerk

Amsterdam/IJmuiden - In de nacht 
van maandag op dinsdag werd in 
Amsterdam ingebroken in de auto 
van rapper Tim Kimman, beter 
bekend onder zijn artiestennaam 
Jebroer. Bij terugkomst trof Kimman 
het voertuig aan met een verbrij-
zelde achterruit. Diverse goederen 
bleken te zijn verdwenen. Tot de buit 
behoorde ook het GPRS-horloge van 
zijn zoontje. De techniek in dit 
horloge maakt het mogelijk op 
afstand foto’s te kunnen maken. 
Tevens kan de locatie van het 
horloge door de eigenaar worden 

getraceerd. De rapper maakte verbin-
ding met het horloge en zette de 
camera in werking. 
Dat leverde enkele foto’s op van een 
woonkamer. Hierop is ook een 
oudere vrouw met een getinte huids-
kleur te zien. Uit de locatiegegevens 
blijkt dat deze persoon zich op dat 
moment bevond in IJmuiden. Met 
name vanuit de Bellatrixstraat, Sirius-
straat en Betelgeuzestraat werden 
signalen opgevangen. Deze straten 
staan in verbinding met elkaar, 
aannemelijk is dat de vrouw in die 
wijk woont. Foto: archief

Gestolen horloge van rapper 
Jebroer zou in IJmuiden zijn
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IJmuiden - Om de stilte tijdens de 
vakantieperiode wat te doorbreken 
organiseert De Zonnebloem afdeling 
IJmuiden-West in de maanden juli en 
augustus kleinschalige wandelingen.
Zodoende vertrokken ze vorige week 
donderdagmiddag om half twee met 
5 gasten en 6 vrijwilligers (rolstoel 
duwers) vanaf het OIG-gebouw De 
Abeel in de Abelenstraaat richting 
Noordzeekanaal. Via de oude spoor-
baan, die na de renovatie van IJmui-

derstraatweg is omgebouwd tot 
wandelpad, ging de tocht richting 
Witte Theater. Uiteraard werd stilge-
staan bij de borden met info over 
Oud IJmuiden zoals bijvoorbeeld 
halte Casembrootstraat  en pontje 
van Donkersloot. Via de Havenstraat 
liepen we naar buurthuis de Brulboei 
waar ze gastvrij werden ontvangen 
en genoten van ko�e met een 
lekkere koek. Vandaar naar de kop 
van de haven en via Oud IJmuiden, 

inmiddels meer Nieuw IJmuiden, 
weer terug naar de Brulboei voor een 
frisrankje. Daarna hebben de vrijwil-
ligers de meeste gasten lopend naar 
huis gebracht en restte voor de vrij-
willigers niet veel anders de lege 
rolstoelen weer terug te brengen 
naar de Abelenestraat.

Dankzij hulp van de Brulboei en OIG 
hebben de gasten weer genoten van 
een gezellige middag.

Zonnebloem IJmuiden West aan de wandel
Het was voor iedereen genieten met dat mooie weer. Foto: aangeleverd

Velsen-Zuid - Op zondag 7 augustus  
is het weer mogelijk een boeiende 
rondleiding door Het Museumhuis 
en de tuinen van Buitenplaats Beeck-
estijn mee te maken.
De rondleiding begint om 11.00 uur 
en eindigt 12.45 uur. Onder leiding 
van een deskundige gids leert u al 

wandelend meer over het Huis en 
haar bewoners en eenmaal buiten 
zult u ervaren waarom deze histori-
sche tuinen zo bijzonder zijn. 

Aanmelden via: www.natuurmonu-
menten.nl/natuurgebieden/
buitenplaats-beeckestijn

Rondleiding Beeckestijn

IJmuiden - Een grote groep jonge 
meeuwen wordt op zaterdag 6 
augustus 2022 losgelaten op het 
strand van IJmuiden. Het is voor het 
eerst dat ze de zee zien! Dit spectacu-
laire en emotionele moment bij de 
zuidpier is één van de jaarlijkse 
hoogtepunten van het Vogelhospi-
taal en haar vrijwilligers.
Toeschouwers zijn van harte welkom 
bij het loslaatmoment. Het verzamel-

punt is bij de strandopgang aan het 
einde van de Kennemerboulevard.

De locatie is te bereiken met de �ets, 
bus 382 (halte voor strandopgang) of 
met de auto, maar let wel: op het 
parkeerterrein geldt het 
hoogseizoentarief.
De dierenambulance vol gerevali-
deerde, gevederde vriendjes arriveert 
om circa 13.30 uur.

Bijzonder kijkmoment op strand

IJmuiden - De IJmuider Reddings-
brigade heeft het de afgelopen 
weken al �ink druk gehad! In de 
zomervakantie is de bewakingspost 
7 dagen in de week geopend en 
bemand door de vrijwilligers. In de 
eerste week van de zomervakantie 
heeft de IJRB in totaal 31 hulpverle-
ningen gehad en 49 kleine EHBO-
gevallen. In de tweede week lagen 
de temperaturen wat lager en waren 
er totaal 12 hulpverleningen en 1 
EHBO. De afgelopen twee weken 
was het weer erg wisselend en hier-
door waren ook de hulpverleningen 
vrij divers. Met de hoge tempera-
turen en het aanwezige zonnetje 
was het strand drukbevolkt en 
waren er veel zwemmers. Dit resul-
teerde in voornamelijk veel kleine 
EHBO-gevallen en een aantal 
personen die onwel werden van de 
hitte. Op dinsdag 19 juli was het de 
hele dag zo druk dat de vrijwilligers 
van 9.00 tot 22.30 uur bezig zijn 
geweest op het strand.

Op andere dagen was het wat frisser 
en waaide het �ink, waardoor de 
watersporters zich weer even uit 
konden leven. In de meeste gevallen 
ging dit goed, maar bij drie situaties 
was de hulp van de IJRB en andere 
diensten hard nodig. Er is een kiter 
tegen een verdwaalpaal op het 
strand geklapt door de harde wind 
en er is een kiter van hoogte in het 
ondiepe water verkeerd terecht 

gekomen. Beide hadden zodanig 
letsel dat zij met de ambulance-
dienst meegegaan zijn. Een andere 
kiter lag te ver op zee en kwam niet 
meer zelfstandig terug, hierbij heeft 
één van de reddingsboten van de 
IJRB ondersteuning geboden. 

Eén ding wat vaak terugkwam was 
de sterke stroming bij afgaand tij. 
Om deze reden is er twee keer een 
gele vlag gehesen om de strandbe-
zoekers te waarschuwen voor de 
gevaarlijke situatie. Let daarom 
gedurende de dag goed op of er 
vlaggen worden opgehangen. De 
gele of rode vlaggen hangen op de 
volgende plekken: bij de reddings-
brigade post op het Waeckerpad (de 

strandopgang bij de parkeerplaats), 
op het strand van IJmuiden aan Zee 
aan de verdwaalpaal met de gele 
schelp, en op het strand van IJmui-
derslag aan de verdwaalpaal met de 
blauwe vis.

Advies voor de rest van zomer is: 
wees voorzichtig in en vlakbij de 
zee! Er kan een sterke stroming 
staan richting zee bij eb, waardoor 
terug naar het strand zwemmen 
heel moeilijk wordt. Bij vloed 
kunnen kleine kinderen worden 
verrast door het snel opkomende 
water. Wees dus alert, en ga niet te 
ver de zee in! Ook het zonnetje kan 
verraderlijk zijn, dus smeer je goed 
in.

IJRB waarschuwt: ‘Wees alert
en ga niet te ver de zee in’

De lifeguards staan iedere dag van de zomervakantie klaar om vragen te 
beantwoorden en te helpen waar nodig. Foto: aangeleverd

Ouderen genoten volop van 
muziek, natuur en cultuur

Hoe geweldig iedereen het naar zijn 
zin had was te merken aan de opge-
togen reacties van de deelnemers. 
De heer Post, enorm Chicago-fan, 
kon zijn geluk niet op in de vinylpla-
tenstudio van het fort, samen met 
zijn zoon: ,,Even kijken of mijn 
muziek er bij zit!” Mevrouw Caïro, 
genietend van de natuur in en rond 
het fort ,,Wat een prachtige omge-
ving, hier is de ruimte en ik voel mij 
vrijer dan normaal.” En ook mevrouw 
Lievers had een onvergetelijke dag : 
,,Wauw, hier wil ik nooit meer weg”.
Simone Groeneveld, Muziekfort 
Beverwijk: ,,Voor ons was het een 
ware belevenis om iets goeds te 
doen voor de deelnemers van ViVa! 
Dagbeweging tijdens de daluren van 
ons fort. Het plezier van in vrijheid en 
in de buitenlucht actief zijn met 
elkaar, spatte van de aanwezigen af. 
Wij hebben minstens zo genoten als 

onze geweldige bezoekers. Wij 
hopen dat deze �jne samenwerking 
een vervolg gaat krijgen zodat we de 
deelnemers aan de ViVa! Dagbewe-
ging nieuwe geluksmomenten 
kunnen blijven bieden in en om het 
fort.”
Bart van Schendel, vanuit ViVa! 
Dagbeweging betrokken bij deze 
pilot: ,,ViVa! Dagbeweging wil 
ouderen en mensen met een niet 
aangeboren hersenletsel met elkaar 
in contact brengen en verbinden. 
Het op een �jne manier in beweging 
brengen van hun lichaam en geest 
staat daarbij centraal. We zijn het 
Muziekfort enorm dankbaar voor de 
geweldige afgelopen maand. 
Mochten anderen dit voorbeeld 
willen volgen: kleine en grote initia-
tieven zijn van harte welkom en ViVa! 
Dagbeweging ondersteunt intensief 
bij de organisatie ervan.“

Regio - Twintig ouderen en deelnemers aan ViVa! Dagbeweging konden 
in juli hun geluk niet op. Die hele maand waren zij twee dagen per week 
van harte welkom op Muziekfort Beverwijk. Onder begeleiding van 
medewerkers van ViVa! Dagbeweging genoten zij daar van al het moois 
dat het Muziekfort te bieden heeft. In een ware vakantiestemming 
vierden ze met elkaar de zomer tijdens onder meer het scheren van 
lammetjes, bloemen plukken in de wei, tuinieren en het beluisteren van 
hun favoriete muziek.

Iedere dag begon met een lekker kopje ko�e, buiten in de zon. Foto: Ashley Bakker
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. alcoholische drank; 7. bloedzuigende vleer-
muis; 12. eenvoudig voertuig; 13. icoontje in een tekstbericht;
14. lidwoord; 15. laus deo (afk.); 17. spoorstaaf; 19. grafsteen;
21. familielid; 22. muurholte; 24. overheidsheffing; 27. cilinder;
28. Duits automerk; 30. duw of zet; 31. Europese Economische
Gemeenschap (afk.); 32. land in Afrika; 33. Europeaan; 35.
gemeentepils; 37. Pan American Airways (afk.); 38. balsport;
41. deel van gelaat; 42. vruchtendrank met ijs; 44. nijlreiger;
46. platte schop; 47. boterton; 48. Joodse rustdag; 49. zwem-
vogel; 50. mop of bak; 52. jonge padvinder; 54. glaasje jene-
ver; 56. karaat (afk.); 58. tegen de wind opzeilen; 61. binnen-
vaartuig; 62. neerslag; 64. afstammeling; 65. staat of natie; 67.
in de grond levend zoogdier; 68. mollengang; 70. borreltje; 72.
Tibetaans rund; 73. vernielzuchtige inbreker; 76. Koreaans
automerk; 77. verbrandingsrest; 78. plakband; 79. nattig bij
brood; 81. lage rivierstand (afk.); 82. reuzenslang; 83. Europe-
se vrouw; 84. halsboord; 86. conditietraining; 87. Franse bede-
vaartplaats.

Verticaal 1. boomsoort; 2. persoonlijk voornaamwoord; 3.
plaaggeest; 4. tienpotig schaaldier; 5. geel (Engels); 6. korte
hevige wervelwind; 7. deel van een geweer; 8. binnenste van
beenderen; 9. zwarte kleverige stof; 10. voorzetsel; 11. nuchter
denkend iemand; 16. kleine inzinking; 18. loofboom; 20. grie-
zelig; 21. aardkluit; 23. teken (signaal); 25. rijstbrandewijn; 26.
deel van de voet; 27. rivier in Oostenrijk; 29. vroeger naam
voor Sint-Petersburg; 32. amandelspijs; 34. borstbeen; 36.
plaats in Noord-Brabant; 37. aarden vaatwerk; 39. muze van
het minnedicht; 40. vezels van de agave; 42. woestijn in Afrika;
43. slot (afloop); 45. vruchtennat; 46. belasting toegevoegde
waarde (afk.); 51. gymnastiektoestel; 53. paleis in Apeldoorn;
54. cafésport; 55. slank en sierlijk; 56. beker op voet; 57. bil-
joenvoud (in samenst.); 59. gierig iemand; 60. openbaar amb-
tenaar; 62. inwoner van het oude Rome; 63. zilverwit metaal;
66. lokspijs; 67. omslag voor papieren; 69. ogenblik; 71. nacht-
roofvogel; 73. vensterruit; 74. vreemd iemand; 75. ontvangst-
bewijs; 78. jongensnaam; 80. free on rail (afk.); 82. bouwkun-
dig ingenieur (afk.); 85. laus deo (afk.).

MEESTER SERNÉ HAALT HERINNERINGEN OP

In de vorige column schreef ik over de rubriek Priet-
praat, met uitspraken van kinderen in de schoolkrant 
van de Marnixschool/Het Kompas. De krant heeft vijf-
tien jaar bestaan. Hieronder volgen nog enkele 
uitspraken.
- Het “Stilletje”was vroeger een soort WC. Antwoord op 
de vraag: ”Waar doe jij je grote en kleine behoeften?” 
Antwoord van een kind: “In de supermarkt”.
- Na een voetbalwedstrijd meldde een kind: ”Ik heb 
Ruud Gullup gezien”.
- Een dutje is een beetje slapen. Een kind zegt: ”Ja, doet 
mijn vader ook altijd”.
- Piepende jonge vogeltjes maken een ……
computergeluid.
- Een kind tegen een ander kind: ”Jij hebt christelijke 
schoenen aan”. (Het merk Eve en Adam).
- Hoe heet je kleinste vinger? “Dat weet ik niet, mijn 
vingers zijn even lang.”
- Reactie bij het zien van een boom met een bult: ”Die 
boom krijgt een baby.”
- Als je groter wordt krijg je steeds minder van 
Sinterklaas.
- “Als je niet meer in Sinterklaas gelooft, móét je 
moeder wel cadeautjes kopen.”
- “Ik ga vanmiddag naar de tandarts, dan krijg ik 
gaatjes.”
- Een onbegrepen spreekwoord: “Elk vogeltje zingt 
zoals het “gebeft” is.
- De uitkomst van een rekensom was 5. Een kinderant-
woord: ”Het ligt tussen 6 en 7. “Ik weet alleen niet meer 
hoe 5 heet.”
- Moeders die geen melk in hun borsten hebben, halen 
die melk bij de melkboer.
- Een pinguin is een mislukt dier, maar dat kan ze niets 
meer schelen.
- Een Middellandse Zeeklimaat vind je: ….”Aan het 
strand”.
- Waarom staat een vogeltje op een hoogspannings-
kabel niet onder stroom? Het antwoord luidde: “ Het 
vogeltje heeft rubberpootjes.”

- In een lied komt het woord ”Hosanna” voor. Een vraag: 
”Wie is Hosanna?”
- “Zeehondjes worden geboren op de Zonnebank.’’
-Enkele jongens hadden een ketting met de letters 
AJAX. Een andere jongen had een ketting met de 
letters PSV. Waarom? “Nou…die was goedkoper.”
- Wat is het meervoud van “Kind”? Logisch antwoord 
van een kind: “Tweeling”.
- Soms wordt een kind blind geboren. Reden?: “Dan 
heeft God zich vergist”.
- Wat gebeurt er bij röntgenstralen? Antwoord: ” Dan 
zie je graatjes”.
- “Mijn oma woont niet zover, want zij woont bij mijn 
opa.”
- In landen met een andere cultuur en andere 
gewoonten ben je volwassen als je ongesteld bent, 
waarop de vraag kwam: ”Mag je dan ook autorijden?”
- Nog één uitspaak uit een kindermond: “Spreken is 
zilver, zuigen is goud”.

Tot zover de kinderuitspraken uit de rubriek “Prietpraat” 
van lang geleden.

Prietpraat deel 2

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

Santpoort - Voordat Damclub 
IJmuiden (DCIJ) op vrijdag 26 
augustus weer van start gaat in de 
Jan Campertschool met het naar 
oud-voorzitter vernoemde Kerst de 
Jongtoernooi, zoekt het nog één keer 
de buitenlucht op voor een open 
dag. 
Na de toernooien bij het Havenfes-
tival en Plein 1945 schuift DCIJ 
ditmaal aan bij het Dorpsfeest Sant-
poort. Op vrijdag 5 augustus kan 
jong en oud vanaf 10 uur op de jaar-
markt aanschuiven om zomaar een 
potje te dammen of zijn/haar 
krachten te meten met de ervaren 
leden van DCIJ. Zo kunnen liefheb-
bers in Santpoort met dammen, 
schaken en bridge hun denksport-
triatlon compleet maken.

Sommige DCIJ’ers grepen de vakan-
tieperiode aan om deel te nemen 
aan de vele zomertoernooien in 
binnen- en buitenland. Zo deden 
Krijn ter Braake en Cees van der Vlis 

mee aan het Heerhugowaard Open, 
dat dit jaar onderdeel uitmaakt van 
de World Cuptoernooien. Ter Braake 
kende een moeizame start met twee 
remises tegen zwakkere tegenstan-
ders. Hij herpakte zich echter en 
klom voorzichtig op de ranglijst.  Met 
twee overwinningen en zeven 
remises eindigde hij op de 21ste 
plaats en liet hij een aantal internati-
onaal meesters achter zich. Van der 
Vlis leed in de eerste zes rondes drie 
nederlagen, maar boekte evenveel 
overwinningen. Met drie remises op 
rij eindigde hij op de 44e plaats.
Waar in Heerhugowaard in doodse 
stilte gespeeld werd, vlogen bij het 
metaldamtoernooi in Hazerswoude 
de grunts, gitaarsolo’s en blastbeats 
de deelnemers om de oren. Onder 
deze voor dammen ongebruikelijke 
omstandigheden pakte Jan-Maarten 
Koorn het brons in de C-groep. 
Hierbij moest hij alleen twee tegen-
standers met een veel hogere rating 
boven zich dulden.

Dammers DCIJ schuiven aan
bij Dorpsfeest Santpoort

Drukte bij de DCIJ-stand tijdens het Havenfestival dit jaar. Foto: aangeleverd






