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Santpoort/Emmeloord - Vier fans van de jaarlijkse harddraverij juichen wanneer de paarden voorbij komen. Niet in de 
Hoofdstraat in Santpoort, maar op de draf- en renbaan van Emmeloord. Op die locatie werd namelijk vorige week de 
jaarlijkse strijd met de drafpaarden gestreden. Een bijzonder tafereel, want door de coronabeperkingen zijn grootscha-
lige evenementen niet toegestaan en moest worden uitgeweken naar een alternatieve locatie. Bestuursleden, sponsors 
en vrijwilligers van het jaarlijkse evenement reden per touringcar naar Emmeloord om daar de verrichting van de 
paarden en hun pikeurs te kunnen volgen. In Santpoort moesten belangstellenden het met live beelden doen. Ze 
zagen hoe Chief One, het paard van Rick Wester uit stal ‘De Groningers’ als snelste de eindstreep in de beslissende 
wedstrijd haalde. Het werd een bijzondere editie van de harddraverij, in de hoop dat we de coronamaatregelen 
volgend jaar grotendeels achter ons kunnen laten en een reguliere versie van het evenement weer mogelijk zal zijn. 
Elders in deze krant een uitgebreid verslag van het dorpsfeest. Foto: Friso Huizinga

Juichen voor de paarden op een 
verlaten draf- en renbaan

Het was behoorlijk spannend of 
Nederland daarmee voldoende 
punten zou hebben gescoord om een 
plek in de �nale veilig te stellen. 
Weliswaar zette het viertal vrijdag 

met 2.59,06 een nieuw Nederlands 
record neer (het oude record van 
3.02,37 werd ruimschoots verbeterd) 
maar het �naleticket was mede 
afhankelijk van de resultaten van de 
landen in de andere halve �nale. 
Omdat de tijd van het Nederlandse 
team net iets sneller was dan die van 
het team uit India, haalden onze 
atleten de �nale nipt. Waar Jochem 
Dobber vrijdag in de halve �nale 
deelnam, werd zijn plaats zaterdag 
ingenomen door Liemarvin 
Bonevacia, hij is momenteel Neder-
lands snelste loper op de 400 meter. 
Samen met Tony van Diepen, 
Terrence Agard en Ramsey Angela 
bezorgde hij Nederland zilver. Tot in 
de allerlaatste seconde leek het erop 
dat Nederland genoegen zou moeten 
nemen met brons, maar Ramsey 
Angela slaagde er in de laatste meter 
in om de atleet uit Botswana, die op 
de tweede plaats liep, te passeren.

Jochem Dobber trainde tot drie jaar 
geleden bij de Santpoortse atletiek-
vereniging Suomi. Op het terrein van 
deze vereniging werd vrijdag een 
speciale juichmiddag georganiseerd 
om de atleet aan te moedigen. De 
ouders en grootouders van Jochem 
waren eregasten bij dit feestelijke 
samenzijn. Hoewel Jochem deel 
uitmaakte van het estafetteteam, liep 
hij dus niet mee in de �nale en om 
die reden verscheen hij ook die 
avond niet op het podium om een 
medaille in ontvangst te nemen. 
Jochem lichtte dat de volgende 
avond toe in het televisieprogramma 
Studio Tokyo: ,,Ook al heb ik dan wel 
gelopen in de heats en hebben we 
ons samen geplaatst voor de �nale, 
het is gewoon de regel dat degenen 
die de �nale lopen op het podium 
staan. Ik krijg wel een medaille, maar 
die krijg ik op een ander moment.’’ 
Dat hij de medaille niet direct in de 
Japanse hoofdstad in ontvangst kon 
nemen, heeft mede te maken met 
zijn relatief snelle vertrek na de �nale, 
die ‘s avonds - plaatselijke tijd - plaats-
vond. De volgende dag zaten de 
Nederlandse atleten al in het vlieg-
tuig terug naar huis.

Tokyo - Het Nederlands mannenestafetteteam heeft geschiedenis 
geschreven. Voor het eerst wist het team, waarvan Santpoorter Jochem 
Dobber deel uitmaakt, de Olympische �nale te bereiken op het onder-
deel 4 x 400 meter. Dobber liep zelf deze �nale niet mee, maar was een 
dag eerder wel mede verantwoordelijk voor het behalen van de vijfde 
plaats in de halve �nale.

Jochem Dobber krijgt 
Olympische medaille later pas

Jochem denkt dat hij de medaille 
thuisgestuurd krijgt, vertelde hij in 
Studio Tokyo. Foto: Renée Wouwenaar
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  Onderhoud van alle merken v.a. € 169,- incl. APK 

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

 

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

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

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

 

ALBATROS BANDEN 
IJMUIDEN

www.albatrosbanden.nl

(0255) 524 660    www.G-Omakelaars.nl  

Huis verkopen? 
GRATIS waardebepaling!

INKOOP GOUD
48 EURO PER GRAM

VOOR UW OUDE GOUD
VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

 *Tevens inkoop zilver (Altijd hoogste prijs)
Lange Nieuwstraat 401 * 1971 GD IJmuiden
Telefoon: 0255 - 51 99 88
Internet: www.amberjewels.nl

Breestraat 120 • 1941 EM Beverwijk
Telefoon: 0251 - 22 50 23
Internet: www.renepost.nl

Lange Nieuwstraat 401 • 1971 GD IJmuiden
Telefoon: 0255 - 51 99 88
Internet: www.amberjewels.nl

Breestraat 120 • 1941 EM Beverwijk
Telefoon: 0251 - 22 50 23
Internet: www.renepost.nl

AmberJewels
BY RENE POST

34 EURO  PER GRAM
VOOR UW OUDE GOUD

VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

INKOOP GOUD

* Tevens inkoop zilver





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

• Stichting ‘De Veilige Haven’, Heeren-
duinweg 6a, in IJmuiden 

• Speeltuin Santpoort, Valckenhoefl aan 2, 
Santpoort-Noord 

• Speeltuin Zeewijk Natuurlijk, Denneko-
plaan 96, 1974 VC IJmuiden

Wilt u een aanvraag doen? Meer informatie 
over deze regeling vindt u op https://www.
velsen.nl/producten/gratis-naar-de-speel-
tuin-voor-minimagezinnen

 Gratis naar de speeltuin voor 
minimagezinnen

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

Mededelingen

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

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

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

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

Jouw burgemeester, 
Frank Dales

 

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

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

Het plantseizoen is aangebroken

Velsen wordt groener

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

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

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

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

Mededelingen

Nieuws van de raad
Besproken in de sessies

    Kopje nieuws van de raad
  De gemTi cusam alit faces exeremporro 

volupti consequodis abore que natureped 
quis doluptios rero occumqui in corro 
volor mo venecusdae ilite adist dolorpo 
rerature, tem sum aut aut miliquam cus, 
eossi doluptatur sum arum ut as magniet 
mincte omni dellenis provide nihilitia 
consecerovit quis eicte plaborr.

    Kopje nieuws van de raad
  De gemTi cusam alit faces exeremporro 

volupti consequodis abore que natureped 
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    Kopje nieuws van de raad
  De gemTi cusam alit faces exeremporro 

volupti consequodis abore que natureped 
quis doluptioo venecusdae ilite ads rero 
occumqui in corro volor mo venecusdae 
ilite adist dolorpo rerature, tem sum aut 
aut miliquam occumqui in corro volor 
mo venecusdae occumqui in corro volor 
mo venecusdae occumqui in corro volor 
mo venecusdae cus, eossi doluptatur sum 
arum ut ilite adist dolorpo rerature, tem 
sum aut aut miliquam cus, eossi dolupta-
tur sum arum ut as magniet mincte omni 
dellenis provide nihilitia consecerovit 
quis eicte plaborr.

    Kopje nieuws van de raad
  De gemTi cusam alit faces exeremporro 

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

    Kopje nieuws van de raad
  De gemTi cusam alit faces exeremporro 

volupti consequodis abore que natureped 
quis doluptios rero occumqui in corro 
volor mo venecusdae ilite adist dolorpo 
rerature, tem sum aut aut miliquam cus, 
eossi doluptatur sum arum ut as magniet 
mincte omni dellenis provide nihilitia 
consecerovit quis eicte plaborr.

    Kopje nieuws van de raad
  De gemTi cusam alit faces exeremporro 

volupti consequodis abore que natureped 
quis doluptios rero occumqui in corro 
volor mo venecusdae ilite adist dolorpo 
rerature, tem sum aut aut miliquam cus, 
eossi doluptatur sum arum ut as magniet 
mincte omni dellenis provide nihilitia 
consecerovit quis eicte plaborr.

    Kopje nieuws van de raad
  De gemTi cusam alit faces exeremporro 

volupti consequodis abore que natureped 
quis doluptioo venecusdae ilite ads rero 
occumqui in corro volor mo venecusdae 
ilite adist dolorpo rerature, tem sum aut 
aut miliquam cus, eossi doluptatur sum 
arum ut ilite adist dolorpo rerature, tem 
sum aut aut miliquam cus, eossi dolupta-
tur sum arum ut as magniet mincte omni 
dellenis provide nihilitia consecerovit 
quis eicte plaborr.

    Kopje nieuws van de raad
  De gemTi cusam alit faces exeremporro 

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

ZETELVERDELING
Er zijn 33 raadsleden in Velsen. 

Wist u dat?
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Veliquassit quostini si to coritiundem 
utat laudia quiberesti ipicipsam con-
sequo est eos molupti orepel intem 
eum ipit aut ex eossum volupta none 
nist, sim sita debis et autempe llatem 
fugitaecae velis aut issinctem el is 
molorerum aut ad mo errunte perupta 
quatiam rescilit qui adi ullabori dite-
molut que parchitis ma qui optatiunte 
experum fugitati culpa dit fuga. Nam 
remporia cus.

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

Coronanieuws

 Bijzondere bijstand 
voor noodzakelijke 
kosten
Bijzondere kosten zijn kosten die de 
meeste mensen niet maken. Inwoners 
vanaf 18 jaar met een inkomen tot 110% 
van de bijstandsnorm komen in aan-
merking voor een gemeentelijke bijdra-
ge voor bijzondere bijstand.  Denk aan 
de eigen bijdrage voor rechtsbijstand, 
extra kosten voor een dieet dat medisch 
noodzakelijk is of een plotselinge, nood-
zakelijke verhuizing of echtscheiding. 

Wilt u een aanvraag doen? Meer infor-
matie over deze minimaregeling vindt 
u op
https://www.velsenwijzer.nl/is/werk-
en-inkomen /minimaregelingen /bij-
zondere-bijstand

Wilt u meer weten over hoe uw wijk aard-
gasvrij wordt? Of wilt u meer informatie 
over een warmtenet in IJmuiden en Velsen-
Noord? Wilt u geld besparen op uw ener-
gierekening?  Op 2 september krijgt u op de 
markt van IJmuiden gratis informatie en ad-
vies over energie besparen, duurzaam wonen 
en slim verwarmen. In de ‘energiebus’, een 
mobiele showroom, kunt u  rondkijken bij 
verschillende duurzame oplossingen. Er is 
een specialist van het Duurzaam Bouwloket 
aanwezig voor uitleg en vragen over ver-

duurzaming. Iemand van HVC en iemand 
van gemeente Velsen zijn erbij om uitleg te 
bieden over warmtenetten en hoe we aard-
gasvrij gaan wonen in Velsen. We zorgen er 
natuurlijk voor dat dit coronaproof is. 

Ook de energiecoaches van Duurzame Ener-
giecooperatie Energiek Velsen zijn aanwezig 
om advies te geven.

Samen gaan we voor een #DuurzaamVelsen.

Energiebus 2 september op 
markt in IJmuiden!

Zelftesten voor alle huishoudens in Nederland
Alle huishoudens in Nederland krijgen 
vanaf dinsdag 10 augustus een brief op 
de mat waarmee zij kosteloos 2 corona-
zelftests kunnen bestellen. Met een code 
in de brief kunnen mensen online de tests 
aanvragen, die binnen anderhalve week 
worden thuisbezorgd. Zo kunnen men-
sen zich testen voordat ze andere men-
sen ontmoeten, bijvoorbeeld op werk, op 
school of op een verjaardag. Het kabinet 
roept iedereen op om dat te doen om de 
verspreiding van het coronavirus tegen te 
gaan.
Kijk voor meer informatie op 
w w w . r i j k s o v e r h e i d . n l /a c t u e e l /
nieuws/2021/08/09/zelftesten-voor-al-
le-huishoudens-in-nederland



Aanvragen omgevingsvergunning

IJmuiden
•	 Van	der	Helststraat	11,	plaatsen	dakop-

bouw	(02/08/2021)	94525-2021	
•	 Jan	Pieterszoon	Coenstraat	67,	vergro-

ten	2e	verdieping	(03/08/2021)	94933-
2021

•	 Lorentzstraat	110-224,	vervangen	
kozijnen	en	balustrade,	wijzigen	en-
treeluifel,	plaatsen	zonnepanelen	en	
nieuwe	fietsenberging	(04/08/2021)	
95240-2021

•	 Dirk	Hartoghstraat	26,	plaatsen	dakop-
bouw	(04/08/2021)	95404-2021

•	 Saturnusstraat	71,	plaatsen	2	dakkapel-
len	(voor-	en	achterzijde)	(05/08/2021)	
95978-2021

Velsen-Zuid
•	 Stelling	24,	plaatsen	woonwagen	voor	

B&B	(02/08/2021)	94619-2021
•	 Zuiderdorpstraat	15,	plaatsen	contai-

nerberging	(03/08/2021)	95053-2021

Santpoort-Zuid
•	 Wüstelaan	19,	bouwen	kelder	en	deels	

vergroten	aanbouw	(03/08/2021)	
95091-2021		

Santpoort-Noord
•	 J.T.	Cremerlaan	109,	constructie-

ve	doorbraak	(intern)	(06/08/2021)	
96304-2021

Driehuis
•	 Van	Maerlantlaan	42,	vergroten	1e	ver-

dieping	(05/08/2021)	95817-2021

Verlengen beslistermijn IJmuiden

•	 Wijk	aan	Zeeërweg	144,	vergroten	
dakkapel	(zijkant),	plaatsen	dakka-
pel	(voorzijde)	en	bouwen	dakopbouw		
(03/08/2021)	76474-2021

•	 Dirk	Hartoghstraat	42,	plaatsen	dakop-
bouw	met	2	dakkapellen	(voor-	en	ach-
terzijde)	(04/08/2021)	76072-2021

•	 Lierstraat	48,	plaatsen	erker	met	en-
treeluifel	(04/08/2021)	81872-2021

•	 Snelliusstraat	95,	plaatsen	dakkapel	
(voor-	en	achter)	(04/08/2021)	82703-
2021

Velsen-Zuid
•	 Stationsweg	93,	plaatsen	aanbouw	

(begane	grond	en	1ste	verdieping)	
(04/08/2021)	77292-2021

Santpoort-Noord
•	 Terrasweg	61,	vergroten	1e	verdieping	

(29/07/2021)	63625-2021		

•	 Corantijnstraat	10,	bouwen	erker	en	
aanbouw	met	dakterras	en	luifel	bij	en-
tree	(29/07/2021)	67601-2021

•	 Hyacinthenstraat	1	t/m	17	oneven	en	8,	
10,	14,	18,	20	en	Tulpenstraat	10,	12,	14,	
20,	22,	28	en	9,	11,	13,	17,	19,	21,	vervan-
gen	kozijnen	(02/08/2021)	76874-2021

Overige bekendmakingen
•	 Ingediende	aanvragen	filmvergunnin-

gen	APV	artikel	2:7
IJmuiden
•	 “Postcodeloterij	Miljoenenjacht”,	

16	september	2021	van	15:00	uur	tot	
04:00	uur,	locatie:	Edisonstraat	en	
Edisonplein	te	IJmuiden	(02/08/2021)	
95454-2021

Ingediende aanvragen stand-
plaatsvergunningen APV artikel 
5:15
IJmuiden
•	 Verkoop	oliebollen,	maandag	t/m	

zondag	vanaf	3	augustus	2021,	lo-
catie:	Kennemerplein	te	IJmuiden	
(02/08/2021)	95046-2021	

Ingediende aanvragen evenemen-
tenvergunningen APV artikel 2:10
Velsen-Zuid
•	 Voetbalwedstrijd	Telstar	1963	-	FC	

Emmen,	op	6	augustus	2021	van	18:00	
tot	01.00	uur,	locatie:	BUKO	Stadion,	
Minister	Van	Houtenlaan	123	te	Vel-
sen-Zuid	(21/07/2021)	94944-2021

Verleende evenementenvergun-
ning APV artikel 2:10
Velsen-Zuid
•	 Voetbalwedstrijd	Telstar	1963	-	FC	

Emmen,	op	6	augustus	2021	van	18:00	
tot	00.00	uur,	locatie:	BUKO	Stadion,	
Minister	Van	Houtenlaan	123	te	Vel-
sen-Zuid	(04/08/2021)	94944-2021

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
IJmuiden
•	 Cederstraat	29,	vergroten	2e	verdie-

ping	en	plaatsen	dakkapel	(rechterzij-
de)	(05/08/2021)	68430-2021

Ingetrokken aanvragen omge-
vingsvergunning
IJmuiden
•	 Lierstraat	67,	plaatsen	dakkapel	(voor-

zijde)	(04/08/2021)	44294-2021

Santpoort-Zuid
•	 Brederoodseweg	69,	kappen	2	bomen	

(03/08/2021)	85635-2021
 
Santpoort-Noord
•	 Hoofdstraat	236,	kappen	2	bomen	

(03/08/2021)	87565-2021
•	 Sabastraat	4,	plaatsen	dakopbouw	

(05/08/2021)	80910-2021
 
Driehuis
•	 Driehuizerkerkweg	77	en	79,	ver-

groten	1ste	verdieping	en	vervan-
gen	kozijn	door	garagedeur	(zijgevel)	
(05/08/2021)	64878-2021

Velserbroek
•	 Lieskamp	9,	plaatsen	dakkapel	(voor-

zijde)	(05/08/2021)	84794-2021

Buiten behandeling gestelde aan-
vraag omgevingsvergunning 
Santpoort-Noord
•	 Duin-	en	Kruidbergerweg	60	(Rijks-

monument),	bouwen	overkapping	
(03/08/2021)		67327-2021

•	 Hagelingerweg	214,	vergroten	tuincen-
trum	(02/08/2021)	94988-2021

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

Bekendmakingen

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

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

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

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

Velserbroek - Het verkeer richting 
de Velsertunnel ondervond dinsdag-
middag veel hinder van een ongeval 
op de N208 ter hoogte van Velser-
broek. Ook de andere weghelft werd 
tijdelijk afgezet.
Rond half vier kwamen een perso-
nenwagen en een vrachtwagen met 
elkaar in botsing. 
Door de aanrijding belandde de 
personenwagen in de bosschages 
van de middenberm.

Meerdere hulpdiensten kwamen ter 

plaatse. Gelukkig raakte er bij het 
ongeval verder niemand gewond. 
De personenauto is op een later tijd-
stip door een bergingsbedrijf worden 
afgesleept.

Afgelopen zaterdag vond er op exact 
hetzelfde punt ook al een ongeval 
plaats waarbij drie gewonden vielen, 
waarvan twee ernstig. 
Over dit ongeval elders in deze 
editie.

Foto: Michel van Bergen

Botsing tussen vrachtwagen en 
auto op de N208 bij Velserbroek
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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.
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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

IJmuiden - De start van het 16e 
seizoen van de Delta Singers vindt 
plaats op 20 augustus om 16.45 uur 
tijdens de Park Sessions in park 
Velserbeek. Het Gezelligheidskoor de 
Delta Singers uit IJmuiden bestaat op 
26 oktober 15 jaar. De festiviteiten 
rond het 15 jarig bestaan kunnen 
door de huidige maatregelen helaas 
niet doorgaan. ,,Wij zijn blij dat we 
ons toch kunnen promoten tijdens 
de Park Sessions’’, aldus een van de 
koorleden. ,,Ook zijn wij te horen op 
woensdagmiddag 18 augustus in de 
tuin van zorgcentrum de Moerberg 
in IJmuiden om de bewoners te laten 
genieten van een heerlijke middag 

met lekkere meezingers. Gedurende 
de laatste 15 jaar hebben we al veel 
huizen laten genieten van onze 
optredens. Ook diverse andere 
evenementen en korenfestivals 
hebben de revue gepasseerd. De 
leden hebben genoten van zang-
workshops en gezellige avonden. We 
hopen dat we snel de draad weer 
kunnen oppakken om weer met de 
hele groep Delta Singers samen te 
kunnen repeteren in Buurthuis de 
Brulboei.’’

Voor verdere informatie: het secreta-
riaat 06-10318237 of www.deltasin-
gers.nl.

Start 16e seizoen De Delta Singers

IJmuiden - Op zaterdag 14 augustus 
is er weer een ko�erbakmarkt. Dus 
heeft u nog plannen om uw kelder of 
zolder op te ruimen, heeft u nu de 
kans om uw overtollige bruikbare 
spullen te verkopen. Auto kost 10 
euro en een auto met aanhanger 15 
euro. 
De markt is van 8.00 tot 16.00 uur. 
Aanmelden hoeft niet, u kunt zo 
komen. 
Mocht u toch nog vragen hebben 
kunt u contact opnemen met de 
volgende telefoonnummers: 0255-
533233 of 06-10475023.
De laatste ko�erbakmarkt van dit jaar 
is op zaterdag 4 september.

IJmuiden - De oproep die Gerrit 
Knukkel deed in onze editie van 27 
mei heeft veel reacties opgeleverd. 
Knukkel, eind jaren 60 een van de 
initiatiefnemers van jongerencen-
trum, wilde graag in contact komen 
met mensen die destijds als vrijwil-
liger in het jongerencentrum hebben 
gewerkt. Het pand dat later onderdak 
bood aan het Witte Theater, bood 
gedurende enkele jaren onderdak 
aan het project. 
Inmiddels is de datum voor een grote 
reünie bekend: 28 augustus.

Verzoek tot rondgang 
door het pand
De deelnemers aan deze reünie 
kunnen zich op de genoemde datum 
om 14.15 uur melden bij het pand 
aan de Kanaalstraat. Knukkel heeft 
een verzoek ingediend om een rond-
gang door het pand te mogen 
maken, het staat nog niet vast of dit 
mogelijk is. 

Reünie in de Brulboei
Van 15.00 tot 17.00 uur zal de reünie 
plaatsvinden in buurtcentrum De 
Brulboei aan de Kanaalstraat 166. 
Daar zullen vier mappen vol kranten-
artikelen, notulen van vergade-
ringen, foto’s en andere herinne-
ringen ter inzage liggen. Deze mate-
rialen komen uit het privé-archief 
van Gerrit Knukkel en worden na 
a�oop van de reünie geschonken 
aan de Historische Kring Velsen. 

Neem voor meer informatie over 
deze reünie contact op met Gerrit 
Knukkel via telefoonnummer 06 
42212743.

Reünie jongeren-
centrum De Pen 
op 28 augustus

Kofferbakmarkt 
op Plein 1945

TYPISCH IJMUIDEN

Welke IJmuidense straten zijn goede 
kandidaten in het Monopolyspel?

Wekelijks staat Erik Baalbergen aan de hand van 
een foto stil bij een IJmuidens onderwerp naar 
aanleiding van de actualiteit, een bijzondere 
gebeurtenis, een evenement of gewoon een van de 
mooie taferelen die IJmuiden biedt. In deze a�eve-
ring aandacht voor de vraag: welke IJmuidense 
straten zijn goede kandidaten in het 
Monopolyspel?

Door Erik Baalbergen

Een paar weken terug bezochten wij een dagje de stad 
Groningen. Een gezellige studentikoze stad, met een 
fraai centrum en vele historische gebouwen. Winkels 
zijn tijdens zo’n stadsbezoekje aan ons niet besteed; 
een stadswandeling wel! Natuurlijk startten we onze 
verkenningstocht bij de Martinitoren aan de Grote 
Markt. De naam Grote Markt deed mij meteen een 
belletje rinkelen: was dat niet de ‘Groote Markt’ uit 
Monopoly? En hoe zit dat met de andere de Groningse 
straten uit het bordspel. Als je op zoekt gaat naar de 
Groote markt, het A-Kerkhof en de Heerestraat, dan 
kom je toch bedrogen uit.

Tijdens de stadswandeling komen we wel langs de 

Grote Markt, het Akerkhof en de Herestraat. Mijn 
nieuwsgierigheid wordt direct geprikkeld: waarom dit 
verschil tussen het spel en de werkelijkheid? Onder het 
motto ‘Google weet alles’ vind ik al snel informatie over 
de keuze van de steden en de straten in de Neder-
landse versie van Monopoly. De Nederlandse ‘maker’ 
van dit spel gebruikte steden en winkelstraten met een 
vestiging van de warenhuisketen Perry, het latere Perry 
Sport, dat het spel vanaf 1936 in Nederland verkocht. 
En op stadsplattegronden van Groningen van rond die 
jaren komen de Groningse straten in de Monopolyspel-
ling inderdaad voor!

Waarom IJmuiden niet voorkomt in Monopoly moge 
duidelijk zijn. Maar stel dat IJmuiden zou voorkomen in 
een nieuwe versie van het bordspel, welke straten 
zouden er dan zijn? In het vooroorlogse IJmuiden 
zouden Willemsplein, Oranjestraat en Kanaalstraat 
grote kanshebbers zijn geweest. Helaas is door 
toedoen van de Tweede Wereldoorlog en de daarop-
volgende wederopbouw de allure van deze vooroor-
logse straten verdwenen. Van het naoorlogse IJmuiden 
lijken Lange Nieuwstraat, Kennemerlaan, Marktplein en 
Plein 1945 goede kandidaten. Laat ik mijn vingers maar 
niet branden aan de volgorde wat betreft de prijs van 
de straat, huizen en hotels. Om IJmuiden echt op de 
Monopolykaart te zetten, kunnen we altijd onze eigen 
Kalverstraat in de strijd gooien; de naam alleen al klinkt 
in elk geval lekker duur in het Monopolywereldje!

De Kalverstraat in de eerste tien jaren van de vorige eeuw. Dit stukje kerkweg, waar ooit de kanaalgraverskolonie De Heide 
ontstond, werd destijds spottend vernoemd naar de luxe Amsterdamse Kalverstraat. Foto: Noord-Hollands Archief/
Beeldcollectie van de gemeente Velsen, inv.no. KNA001004383.

IJmuiden in het Monopolyspel? Foto en bewerking: Erik Baalbergen.





8 inderegio.nl • 12 augustus 2021NIEUWS

Geen overvolle straten met fees-
tende mensen, geen podia met 
optredens en geen harddraverij in de 
straten van Santpoort. De feestweek 
van 2021 gaat de boeken in als een 
heel ander evenement dan de inwo-
ners gewend waren, maar waarin wel 
alles op alles werd gezet om sfeer te 
maken en allerlei vormen van 
vermaak te bieden. En die harddra-
verij? Die was er wel, maar niet in 
Santpoort zelf. In plaats daarvan 
verschenen de paarden nu aan de 
start in Emmeloord, waar het gras 
van de plaatselijke draf- en renbaan 
een goed alternatief bood voor het 
jaarlijkse spektakelstuk, dat gewoon-
lijk geldt als een van de hoogte-
punten van de feestweek. Santpoort 
heeft een reputatie waar het de 
omzet van de totalisator betreft, 
maar die omzet viel - begrijpelijk - dit 
jaar behoorlijk tegen. Werd in 2019 
nog het landelijke record verbroken 
met een omzet van 147.777,50 euro, 
dit jaar moest men genoegen nemen 
met krap 33.000 euro.

Surrealistische beleving
Ongeveer veertig mensen uit Sant-
poort en omgeving vertrok 
donderdag naar Emmeloord om daar 
de paarden te kunnen zien draven. 
Onder hen was ook citymarketeer 
Friso Huizinga, hij vergezelde de 
delegatie, verder bestaande uit 
onder meer bestuursleden, sponsors 
en leden van het hekkenteam, 
tijdens het bezoek aan de draf- en 

renbaan. Huizinga: ,,Het was een 
surrealistische beleving, de paarden 
te zien draven op een verder vrijwel 
lege draf- en renbaan. Er waren in 
totaal hooguit tachtig tot honderd 
mensen aanwezig. Normaal 
gesproken zie je in Santpoort van de 
paarden alleen de oortjes en een 
staart, plus wat opspattend zand. Ik 
merk dat ik de races nu anders heb 
beleefd, je bent echt in staat om de 

paarden goed te volgen.’’ De citymar-
keteer is trots op de organisatie van 
de Santpoortse Feestweek, omdat 
men erin is geslaagd om - met de 
nodige beperkingen - een evene-
ment neer te zetten waaraan 
honderden mensen plezier hebben 
beleefd. ,,Voor de sociale cohesie in 
een wijk zijn evenementen als deze 
ongeloo�ijk belangrijk. Daarom ben 
ik blij dat kleinere evenementen wel 
mogelijk zijn en we niet, zoals vorig 
jaar, een zomer zonder activiteiten 
hebben. Ik kijk in spanning uit naar 
de persconferentie van vrijdag, 
waarin we hopelijk horen wanneer 
de echte festivals weer mogen 
plaatsvinden.’’

Chief One doet naam eer aan
De thuisblijvers konden de verrich-
tingen van de paarden in Emmeloord 
donderdag live volgen via RTV 
Seaport. Rick Wester deed die 
middag goede zaken, want zijn paard 
Chief One eindigde op de eerste 
plaats (in de beslissende omloop met 
Wim van der Mespel als pikeur) en 
zijn paard Archange de Jiel eindigde 
als tweede. De derde plaats was voor 
Falco (bijgeloot) met opnieuw Wim 

van der Mespel. De plaatsen vier, vijf 
en zes waren respectievelijk voor 
Hero Baldwin (Aad Pools), Feria de 
Rheve (Wim van der Mespel) en Panic 
Launcher (Mats Wester).

Broer en zus de snelsten
Voor de vijftien de keer werd woens-
dagmiddag de hardloopwedstrijd ‘7 
van Santpoort’ plaats. De jeugdige 
deelnemers liepen weliswaar slechts 
één ronde van een kilometer, maar 
de volwassenen moesten zeven 
ronden a�eggen, waarvan een deel 
zelfs in de stromende regen. Ook 
tijdens de aansluitende prijsuitrei-
king hield men het niet geheel 
droog. Michael Brink uit Haarlem 
kwam bij de mannen als eerste over 
de �nish, Jeroen Zeegers werd in die 
categorie de snelste Santpoorter. Bij 

de vrouwen was Kristy Timmers uit 
Santpoort de snelste. Opvallend was 
dat in de jeugdklasse de winst zowel 
bij de jongens als bij de meisjes naar 
Groesbeek ging, Joris Lensen Felice 
Lensen, broer en zus, kwamen als 
snelste jongen en meisje over de 
eindstreep. Huub Derr en Mara van 
de Vliet waren de snelsten uit 
Santpoort.

Feestje in eigen achtertuin
Waar veel inwoners van Santpoort 
zich normaal gesproken tijdens de 
feestweek ophouden in de buurt van 
de biertapinstallaties, koos men er nu 
vaak voor om een feestje in eigen 
achtertuin te bouwen. Een aantal 
buren uit de Hoofdstraat stak de 
koppen bij elkaar en maakte het 

gezellig met muziek, eten en drinken. 
Ieder had een biertje of wijntje, 
tonijnsalade, couscoussalade of stok-
brood met een smeersel meege-
nomen en voor de kinderen waren er 
po�ertjes en pizza’s. Tussendoor 
werden de �etsers, die door de 
Hoofdstraat reden tijdens het ring-
steken, aangemoedigd alsof zij 
paarden met hun sulky’s waren.

Uitslag ringsteken:
Kinderen tot en met 9 jaar:
1. Olivia Goos (winnaar �ets van 
Rijwielhuys Santpoort)
2. Amber Balvers
3. Sem Nijssen

Kinderen 10 t/m 15 jaar:
1. Anika Koster (winnaar �ets van 
Rijwielhuys Santpoort)

2. Finley Edwards
3. Steef Ho�and (verkleed als Evert 
van Bentum, daarmee tevens 
‘schoonste geheel’)

Uitslag Buikschuiven: 
Kinderen tot en met 12 jaar
1. Tessa Smit uit Santpoort met 21.95 
meter
2. June Hoogmoed uit Amsterdam 
met 20.25 meter
3. Tygo Hiemstra uit Haarlem met 
20.10 meter

Jeugd van 13 tot 17 jaar
1. Chris Vierhouten uit Nieuw-Vennep 
met 34.09 meter
2. Lucas Schouten uit Santpoort met 
33.58 meter
3. Jesper Molenaar uit Santpoort met 
32.07 meter

Santpoort - Het was in elk opzicht een bijzondere week. het Dorpsfeest Santpoort kreeg een heel andere vorm 
dan we gewend waren, maar het bestuur van de organisatie deed er zichtbaar alles aan om het dorp alsnog een 
mooi evenement te kunnen aanbieden. ,,We hebben met maximale eruit gehaald’’, blikt bestuurslid Theo Koster 
tevreden terug.

Dorpsfeest 2021 zit erop: 
‘roeien met de riemen die we hadden’

Enkele deelnemers aan de puzzeltocht door het dorp. Foto: Ton van Steijn

De deelnemers aan de ‘7 van 
Santpoort’ hielden het niet droog. 
Foto: Ton van Steijn

Het kampioenschap buikschuiven mocht natuurlijk niet ontbreken. Bas Kuntz, 
voorzitter van de Harddraverijvereniging Santpoort, reikt hier een prijs uit aan een 
van de deelnemers. Foto: Ton van Steijn

Toch even een vertrouwd beeld op de dinsdagochtend van het dorpsfeest: het 
ringsteken op de �ets mocht doorgaan. Foto: Ton van Steijn

Een aanloop nemen, plat op de buik en… schuiven maar…! Wie komt het verst? 
Foto: Joost Wouters

Bewoners aan de Hoofdstraat maakten het gezellig met elkaar in eigen achtertuin. 
Foto: Bernadette Wolterman
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IJmuiden - Sleepboot Ares van het Australische bedrijf Minres Marine Pty. Ltd. kwam zondagochtend in de problemen 
voor de kust van IJmuiden. De o�shore sleepboot is door twee sleepboten van Svitzer begeleid naar de Vissershaven. 
Bijzonder is dat de Ares voorheen onder Nederlandse vlag voer. Het schip werd gebouwd als de Smit Angola en werd 
door een overname vervolgens eigendom van Boskalis. Begin dit jaar werd de sleepboot verkocht aan een Noors 
bedrijf en werd het omgedoopt tot FFS Ares, maar al na een paar maanden hebben de Noren het schip doorverkocht 
aan het Australische Minres Marine. In de nacht van zaterdag op zondag ontstonden op de Noordzee machinepro-
blemen. Daarop besloot de bemanning om koers te zetten naar de haven van IJmuiden, maar tussen de pieren raakte 
het schip onbestuurbaar en werd het een prooi van de harde wind. Loodstender Pioneer was als eerste ter plaatse om 
assistentie te verlenen en het overige scheepvaartverkeer te sturen. Foto: Ruben Olthof

Offshore sleepboot maakt 
noodstop in IJmuiden

Open Huys Vereniging Santpoorts Belang
Santpoort-Zuid - Het cursusseizoen 
2021-2022 breekt binnenkort aan. 
Zaterdagmiddag 21 augustus is 
iedereen van harte welkom in ‘t 
Brederode Huys, met inachtneming 
van de richtlijnen van het RIVM. Van 
14.00 tot 16.00 uur zijn docenten en 
medewerkers aanwezig voor tekst en 
uitleg. U kunt kiezen uit tal van 
cursussen, workshops en lezingen. 

Inschrijven bij voorkeur via de 
website: www.santpoortsbelang.nl.

Er zijn allerlei cursussen, waar u 
zowel actief (bewegen) als passief 
(luisteren) aan kunt deelnemen. 
Diverse creatieve cursussen, 
cursussen op het terrein van gezond-
heid, informatica, fotogra�e en kunst, 
maatschappij en geschiedenis.

Ook dit jaar weer diverse kookcur-
sussen, taalcursussen en natuurlijk 
ook de bridgecursussen en 
bridgegroepen.

Het volledige programma is te 
vinden op www.santpoortsbelang.nl.

Adres: Blekersveld 50 in Santpoort-
Zuid (naast de DeKamarkt).

Het schietincident vond woensdag-
middag kort voor drie uur plaats. 
Volgens ooggetuigen zou er vier of 
vijf keer op de Heemskerker in zijn 
auto geschoten zijn. De schutter 
eiste vervolgens luidkeels de 
mobiele telefoon van het slachto�er 
op. Nadat het slachto�er was wegge-
reden, vluchtte de schutter wel in de 
richting van het Gildenspoor. Op 
basis van de aangetro�en sporen, 
getuigenverklaringen en camera-

beelden kwam de politie op het 
spoor van de mogelijke vluchtauto. 
Met behulp van een kenteken-
scanner langs de snelweg slaagde 
men erin de auto nog dezelfde dag 
in België te traceren. 
In de auto zat een 31-jarige man 
zonder vaste woon- of verblijfplaats, 
hij is vermoedelijk de schutter 
geweest. De auto werd bestuurd 
door een 25-jarige Beverwijker, ook 
hij is aangehouden.

Vermoedelijke dader schiet-
partij Schulpweg aangehouden
Velsen-Noord - Aan de Schulpweg in Velsen-Noord deed zich vorige week 
woensdag een schietpartij voor. Een 23-jarige man uit Heemskerk werd 
beschoten terwijl hij in zijn auto zat. Hoewel hij werd geraakt, was hij nog 
in staat om zelf naar een ziekenhuis te rijden. Nog dezelfde dag wist de 
politie in België, net over de grens, twee mannen aan te houden, onder 
wie de vermoedelijke schutter.

Het schietincident vond woensdagmiddag kort voor drie uur plaats. Foto: 
Michel van Bergen

Velserbroek - Bij een frontale botsing op de A208 zijn zaterdagmiddag meerdere gewonden gevallen. De rijbaan rich-
ting Beverwijk werd ter hoogte van Velserbroek geheel afgesloten. Op die locatie was een auto, die richting Haarlem 
reed, door de middenberm geschoten en zo op de rijbaan voor het tegemoetkomende verkeer beland. Volgens een 
woordvoerster van de politie was er vermoedelijk iemand achter het stuur onwel geworden en daardoor van de weg 
geraakt. De twee voertuigen raakten door de klap zwaar beschadigd en drie personen raakten gewond, van wie twee 
zware verwondingen opliepen. Bij de politie is verder niets bekend over hun toestand. Foto: Michel van Bergen

Meerdere gewonden bij frontale 
botsing in Velserbroek

LEZERSPOST
 

N ortada  een prachtig IJmuider muzikaal shanty koor,
O veral te beluisteren en te zien naar ik hoor.
R echt door zee ze zijn niet te remmen,
T e horen zijn deze prachtige stemmen.
A l waar zij optreden raak men in vervoering het is een must,
D oor hun meerstemmig liederen is het voor iedereen een lust
A l om is er vraag naar dit mooie shanty zang koor ja ja.

Zeker te weten
Dat  is,

N  O  R  T  A  D  A
R. Vroom

Wilt u ook zingen schroom niet en neem contact op met A. de Vries, 0299 
621592 of en J. Oosterlee, 0255 514498.

Nortada

Velsen - In juli heeft Centrum 
Mantelzorg Socius de wandelgroep 
voor mantelzorgers onder de deelne-
mers geëvalueerd. Kort samengevat 
wordt deze groepsactiviteit zeer 
positief beoordeeld. Men vindt het 
�jn om even te wandelen, het helpt 
om er even uit te zijn en het hoofd 
leeg te maken plus dat contact met 
andere mantelzorgers een reden is 
om mee te wandelen. De organisa-
toren hebben ook gevraagd hoe het 
deelnemen van de zorgvrager beoor-
deeld wordt en 2/3 vindt dat geen 
bezwaar. Voor mensen die hun 
naaste net hebben verloren is deel-
name aan de groep voor 100% 
akkoord. Conclusie: de groep gaat 
door. 

Ze lopen eens in de drie weken op 
donderdag van 13.30 tot 14.30 uur 
met als vertrekpunt Zwembad 
Heerenduinen in IJmuiden. Verza-
meld wordt bij de “P bus”, voor de 
ingang. Een mantelzorgconsulent 
van Centrum Mantelzorg Socius en 
een sportcoach van de gemeente 
Velsen begeleiden de groep.  
De volgende wandeldata zijn: 
5 en 26 augustus, 7 en 28 oktober. De 
wandeling gaat altijd door, met of 
zonder paraplu, met uitzondering 
vanaf code oranje. Ze gaan er van uit 
dat u goed ter been bent. Van te 
voren aanmelden is niet nodig en er 
zijn geen kosten aan verbonden. 
Voor eventuele vragen kunt u bellen 
met 088 - 8876900.

Wandelgroep voor mantelzorgers 
geëvalueerd en gecontinueerd
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IJmuiden - Op zondag 22 augustus vliegt Citymarketing Velsen | .IJmuiden voor de tweede keer met luchtreclame 
boven de metropoolregio Amsterdam. Doel is om de kustplaats te promoten en inwoners van de regio te verleiden 
naar IJmuiden en de gemeente Velsen te komen voor een dagje uit. Citymarketing is benieuwd hoe bewoners hun 
woonplaats zouden promoten! Daarom is er een wedstrijd uitgeschreven waarmee een ‘Ik koop lokaal’-bon van 50 euro 
gewonnen kan worden. Op het reclamedoek is ruimte voor 26 letters, spaties niet meegerekend. Stuur je inzending 
voor 20 augustus naar info@ijmuiden.nl en wie weet zie je jouw tekst twee dagen later over de regio vliegen! De 
winnaar wordt uiteraard op de hoogte gesteld, maar welke tekst het is geworden is pas op 22 augustus te zien door 
omhoog te kijken. Foto: Machiel Kraaij

Hoe zou jij IJmuiden promoten in 26 letters?

AGENDA
DONDERDAG 12 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

Een grote groep herstelde 
meeuwen wordt door het Vogel-
hospitaal losgelaten op het strand 
van IJmuiden. Toeschouwers 
welkom, verzamelen bij de 
strandopgang aan het einde van de 
Kennemerboulevard, 13.15 uur.

Gratis �lm voor jongeren in Film-
theater Velsen: De belofte van Pisa, 
20.00 uur. Reserveren: www.�lm-
theatervelsen.nl. 

VRIJDAG 13 AUGUSTUS
Zomerpret in Velsen: zie 12 
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 
Cruella (12+), 17.00 uur Minari (9+), 
20.00 uur Paolo Conte, It’s 
Wonderful (AL). www.�lmtheater-
velsen.nl.

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

ZATERDAG 14 AUGUSTUS
Ko�erbakmarkt op Plein 1945 van 
8.00 tot 16.00 uur. Aanmelden hoeft 
niet, u kunt zo komen. Vragen? bel 
0255-533233 of 06-10475023. 

Zomerpret in Velsen: zie 12 
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. 

Filmtheater Velsen: 11.00 uur Made 
in Italy (AL) – Cinema Italia, 14.00 
uur The World To Come (12+), 
17.00 uur Minari (9+), 20.00 uur In 
the Heights (AL) – Dé zomer�lm 
van het jaar. www.�lmtheater-
velsen.nl.

Open Tuindagen Amateur Tuin 
Vereniging De Hofgeest aan het 
Spekkenwegje 2 in Santpoort-
Noord, vandaag van 12.00 tot 18.00 
uur en morgen 11.00 tot 16.30 uur. 

Zee- en Havenmuseum zie onder 
exposities. Vandaag extra: 
zeeschilder Fred Boom is aanwezig 
bij de tentoonstelling ‘Naar Zee’ 
voor toelichting en om zijn boeken 
te signeren.

ZONDAG 15 AUGUSTUS
Zomerpret in Velsen: zie 12 
augustus.

ATV De Hofgeest, zie zaterdag.

Filmtheater Velsen: 11.00 uur Azna-
vour, le regard de charles (AL), 14.00 
uur La dea fortuna (9+) – Cinema 
Italia, 17.00 uur La Grande Bellezza 
(12+) – Cinema Italia, 20.00 uur In 
the Heights (AL). www.�lmtheater-
velsen.nl.

MAANDAG 16 AUGUSTUS
Zomerpret in Velsen: zie 12 
augustus.

DINSDAG 17 AUGUSTUS
Zomerpret in Velsen: zie 12 
augustus. Vandaag onder andere 
gratis roofvogelworkshop op Ruïne 
van Brederode en stuntstepwed-
strijd in Velserbroek, 15.30-18.00 uur. 

Filmtheater Velsen: 11.00 uur Jazz 
on a Summer’s Day (AL), 14.00 
uur The World to Come (12+), 
17.00 uur In the Heights (AL), 
20.00 uur Minari (9+). www.�lm-
theatervelsen.nl.

Kennismaken met Slowpitch bij 
Rooswijk in Velsen-Noord, 19.30 
uur, vanaf 17 jaar. Aanmelden via 
www.rooswijk.nl.

WOENSDAG 18 AUGUSTUS
Zomerpret in Velsen: zie 12/8.

Publiekswoensdag op Forteiland 
IJmuiden. Afvaart 12.45 uur, retour 
15.15 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.

DONDERDAG 19 AUGUSTUS
Zomerpret in Velsen: zie 12 
augustus. 

Bijeenkomst voor belangstellenden 
in leesclub literatuur in Brasserie De 
Boemel bij station Santpoort-Zuid, 
16.00 uur. Aanmelden noodzakelijk: 
miek.vandesande@senia.nl.

EXPOSITIES
Safe Side Routes, vijf unieke 
wandelingen gecombineerd met 
kunstuitingen door Velsen. Kaarten 
en info: www.stadsschouwburg-
velsen.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/ ‘Ongepo-
lijst’ van Ymkje Veenstra. 4 speur-
tochten/escapespel. www.zeeha-
venmuseum.nl.

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

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

Ship zomerweken: bezoek Ship op 
de Noordersluisweg en kom alles te 
weten over de grote zeesluis. Van 
alles te doen ook voor kinderen, 
t/m 3 september. www.ship-info.nl. 
Knip coupon hiernaast uit voor 
gratis lekkernij.

Pieter Vermeulen Museum: ‘Word 
Zo Slim Als Een Vos’: interactieve 
expositie over kringlopen, leefge-
bieden en biodiversiteit. Vanaf 4 
jaar. Buiten is er het Natuurpad en 
de Bomenroute. Aansluitend op 
woe mogelijkheid tot vosje knut-
selen. Di t/m vrij en zo 13.00-17.00 
uur. Reserveren op www.pieterver-
meulenmuseum.nl.

Velsen-Noord - Op dinsdagavond 
17 augustus vindt bij honk- en 
softbalvereniging Rooswijk in 
Velsen-Noord een Slowpitchtrai-
ning plaats. Iedereen is welkom. 
De begeleiding van de training 
wordt verzorgd door spelers uit 
het Nederlandse Slowpitchteam. 
De training is gratis en start om 
19.30 uur. Aanmelden kan via 
www.rooswijk.nl.
 
De training dinsdag 17 augustus is 
gericht op iedereen die deze sport 
een keer wil uitproberen. Tijdens de 
training wordt aandacht besteed aan 
pitchen, slaan, techniek en tactiek. 
Lijkt het je leuk om een keer een bal 
weg te slaan, een vangbal te maken, 
of lukt het jou misschien wel om de 

bal over de hekken te slaan? Ben jij 
17 jaar of ouder? Meld je snel aan 
voor onze gratis training! Materiaal is 
aanwezig bij Rooswijk.
 
Iedereen kan slaan
Slowpitch softbal is de laagdrempe-
lige variant van softbal. Slowpitch is 
gemakkelijker dan honkbal of 
softbal, omdat de werper de bal met 
een grote boog aangooit. Iedere 
slagman/ slagvrouw kan de bal 
daarom gemakkelijk raken en het 
veld inslaan. Daardoor gebeurt er 
ook veel in het veld en dat maakt het 
spelletje zo leuk. Bij Rooswijk wordt 
Slowpitch recreatief gespeeld. Het 
team bestaat uit zowel mannen als 
vrouwen en er wordt wekelijks 
getraind.

Kennismaken met Slowpitch bij 
Honk- en Softbalclub Rooswijk

Doordat de bal met een boog wordt aangegooid kan iedereen hem het veld in slaan. 
Foto: aangeleverd

De voorziening aan de Vergierdeweg 
in Haarlem-Noord vangt al ruim 65 
jaar zieke en gewonde wilde vogels 
op uit de wijde regio. Jaarlijks biedt 
zij hulp aan 3.500 tot 4.000 vogels. 
Ruim 750 daarvan zijn afkomstig uit 
de gemeente Velsen. Zij zijn ziek of 
uitgeput, door hun ouders verlaten, 
verkeersslachto�er, zitten onder de 
olie, zijn tegen een raam gevlogen of 
door een kat gepakt. Bij het Vogel-
hospitaal kunnen zij revalideren en 
worden ze weer vrijgelaten in de 
natuur. Daar is het de vrijwilligers om 
te doen!  
De opvang en medische verzorging 
van één vogel kost ongeveer €27,50. 
Daarnaast zijn er kosten voor gebou-
wenonderhoud, verzekeringen, afval, 
energie enzovoorts. 
Doordat er door corona vorig jaar 
geen collecte noch open dag kon 
plaatsvinden, is er circa €19.000 
minder opgehaald uit fondsenwer-
ving dan in 2019. 
,,Gelukkig mogen we weer van 22 tot 
28 augustus collecteren in de 
gemeente Velsen’’, vertelt vrijwilliger 
Stef van Sikkelerus. ,,Doneren kan 
gewoon ouderwets in de collectebus, 
digitaal, via bankpaslezer of een 
QR-code die de collectant op zijn / 
haar identiteitskaart heeft staan.” 
Collectanten zijn hard nodig. ,,Collec-
teren kan gezellig in een groepje, 

alleen en in de eigen wijk of wijk naar 
keuze. 

Lijkt het je leuk te komen helpen? 
Stuur dan een berichtje naar stef.
vansikkelerus@vogelhospitaal.nl.” 

Vogelhospitaal zoekt 
collectanten in Velsen
Velsen - Het Vogelhospitaal is op zoek naar collectanten in Velsen. Van 22 
tot 28 augustus mag zij weer langs de deuren gaan in de gemeente.

Het Vogelhospitaal biedt jaarlijks hulp 
aan 3500 tot 4000 vogels en heeft 
daarom de collecte-inkomsten hard 
nodig. Foto: Julie Blik
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Voordat ik jullie meeneem langs de leukste plekjes 
in Velsen moet ik wat bekennen. Twee dingen 
eigenlijk. Ten eerste heb ik het grootste gedeelte 
van mijn leven doorgebracht in Velsen. Dus eerste 
reactie bij ‘Parels van Velsen’ is dan: ‘Die kén ik toch 
allemaal?’ Dat is zo. Ik organiseerde kinderpartijtjes 
bij de bunkers, bezocht minimaal een keer per 
vakantie de Ruïne van Brederode, zie nog de kleine 
handjes van Charlotte knutselen aan een kabou-
terhuisje bij het Pieter Vermeulen Museum en heb 
niets met voetbal maar als er gejuicht of (bijna 
nooit) ge�oten wordt in het BUKO stadion omdat 
Telstarrrrrr een topprestatie levert (of juist niet) 
hoor ik dat. Ik woon vlakbij de Stadsschouwburg. 
Tweede bekentenis is dat ik niet hou van �etsen. Ik 
heb dan ook geen �ets.

Dus ik was heel nieuwsgierig wat zo’n route voor 
mij zou opleveren en begon vol goede moed aan 
de wandeltocht, want dat kan ook natuurlijk. Had 
ik dat wandelen volgehouden dan was ik een paar 
dagen zoet geweest en had me kostelijk vermaakt. 
Echt! Want het gaat niet alleen om die 18 parels 
maar er is onderweg van alles te beleven. Van een 
berm vol klaprozen tot een enorm schip op het 
kanaal. Van een praatje met de mensen die je 
tegenkomt tot de lekkere cappuccino, broodjes en 
visjes her en der. Ik leende tóch maar een �ets voor 
sommige stukjes. Een elektrische, dat wel. 
Ik begon met route B, buitenplaats Velserbeek. Het 
was even zoeken naar de QR code want die hangt 

niet bij de volière maar bij het bordje van de 
kinderboerderij. Niet erg. Het was een morgen-
stond met bedauwd gras, blije honden met 
baasjes en snaterende eendjes. Ik ben er even bij 
gaan zitten terwijl Koen van der Wel van Koel Crea-
tive Productions me vertelde over het ontstaan 
van wat nu de Theeschenkerij is. Wist ik niet alle-
maal. Jarenlang bijna elke dag gewandeld en dan 
toch verrast worden. De tocht gaat verder. Via het 
�etstunneltje, maar ik wandel nog steeds, naar het 
alleroudste stukje van Velsen waar Eline  me allerlei 
weetjes vertelt. Van die dingen die je niet denkt te 
onthouden maar die je dan toch ergens opslaat. 
Dan op de �ets naar Spaarnwoude. Blijkt een heer-
lijk tochtje. Dat er veel te doen is in Spaarnwoude 
wist ik, dat er zó veel te doen is niet. ‘Een groene 
oase, een fantastisch gebied’, zegt het �lmpje. Ik 
ben intussen wel toe aan een lunch dus �ets terug 
naar het volgende punt, Beeckestijn. Een van mijn 
lievelingsplekken waar ik best veel vanaf weet en 
mijn fantasie de rest invult. Maar Koen verhaalt 
gezellig van rijkelui en zomerverblijven en ik ben 
weer geboeid. Bij de Ruïne van Brederode wordt 
wat aan me gevraagd door bezoekers uit Arnhem. 
Mijn verhaaltje, de omgeving en de info van Koen 
en Eline maken dat ze morgen subiet �etsen gaan 
huren. 
Het werd een heerlijke dag waarop het maar even-
tjes regende. Gelukkig was het fantastisch schuilen 
bij Landgoed Duin & Kruidberg.  Ik hou die �ets 
nog een dagje, je komt nog eens ergens. 

Op de fiets langs de parels van Velsen
Velsen - Citymarketing .IJmuiden heeft een gratis route uitgezet langs 18 culturele en monumentale parels in  Velsen. Een heel leuke en veelzijdige route voor bezoekers maar ook voor 
bewoners van Velsen, zo blijkt uit dit door Ingeborg Baumann geschreven blog. Zij ontdekte, opnieuw, wat onze veelzijdige gemeente allemaal te bieden heeft!
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Door Bas Molenaar

Coaches on Tour is een initiatief van 
Coaches Betaald Voetbal (CBV), in 
samenwerking met KNVB en Fonds 

Gehandicaptensport. Jaarlijks wordt 
op BVV Barendrecht het CBV G-voet-
baltoernooi georganiseerd. In 
verband met corona is het dit jaar 
niet mogelijk om een feestelijke en 

sportieve voetbaldag te organiseren 
op één locatie. Daarom heeft CBV 
met Coaches on Tour een alternatief 
voor de G-voetballers georganiseerd
De diverse voetbaltrainers van AZ uit 
Alkmaar hadden de eer om het 
G-team van voetbalvereniging 
Waterloo uit Driehuis een training te 
mogen verzorgen. Maar liefst 8 trai-
ners (onder andere Kenneth Goud-
mijn, Khalid Boulahrouz, Pascal 
Jansen, Nick van Aart, Maarten 
Martens, Jeroen Peetoom) 

parkeerden hun auto op de parkeer-
plaats aan de Waterloolaan in Drie-
huis alwaar de spelers van Waterloo 
al ongeduldig stonden te wachten.
De spelers van Waterloo werden alle-
maal uiteraard in een nieuw AZ 
tenue gestoken waarna de training 
kon beginnen. Er werd begonnen 
met een rondo, waarbij de strijd 
hoog was en de trainers fanatiek 
meededen. Daarna werden er diverse 
spelvaardigheden getraind en werd 
de avond afgesloten met een 

partijtje voetbal. Iedereen werd 
daarna uitgenodigd om op het veld 
bij elkaar te komen, waarbij iedereen 
werd bedankt voor hun inzet. Er werd 
ook nog een beker uitgereikt aan de 
beste speler van de avond, de 
jongste speler van het team, Luciano 
Vos.
Na a�oop kreeg iedereen nog een 
goody bag uitgereikt en werd er nog 
gezellig nagepraat, onder het genot 
van een hapje en een drankje, met 
de trainers.

Driehuis - Circa 600 G-voetballers hebben woensdag 4 augustus de dag 
van hun leven gehad. Bekende (hoofd)trainers van de Betaald Voetbal 
Organisaties (BVO’s) uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie én de 
bondscoach van Jong Oranje gingen tijdens Coaches on Tour op bezoek 
bij 35 lokale amateurverenigingen. De trainers verzorgden daar een 
professionele training voor de G-voetballers. Bij Waterloo in Driehuis 
waren trainers van AZ op bezoek.

G-voetballers Waterloo getraind door AZ-trainers

IJmuiden - Heeft u een �ets in uw 
schuur, box, of tuin die niet langer 
gebruikt wordt dan kunt u de vrijwil-
ligers van deze �etswerkplaats daar 
heel blij mee maken. De �etswerk-
plaats is onderdeel van Stichting 
Welzijn Velsen in buurtcentrum ‘De 
Spil’ en wordt volledig gerund door 7 
vrijwilligers. Zij knappen �etsen, ook 
kinder�etsen, op en verkopen deze 
tegen de gemiddelde opknapkosten 
aan Velsenaren met een smalle beurs. 
Deze doelgroep kan ook voor repara-
ties aan de �ets bij de �etswerkplaats 
aankloppen. De vrijwilligers willen er 
op deze manier aan bijdragen dat 

�etsen voor alle Velsenaren betaal-
baar blijft. Er zijn nu bijvoorbeeld 
nog volop gezinnen waar een of 
meerdere kinderen niet over een 
geschikte �ets beschikken. Dit terwijl 
�etsen heel belangrijk is voor de 
ontwikkeling van een kind. 
 
Een andere doelstelling van de �ets-
werkplaats is het hergebruik van 
�etsen.  Nederlanders schijnen 23 
miljoen �etsen te bezitten, maar een 
belangrijk deel van deze �etsen is 
aan de kant beland. Volwassenen 
verruilen hun �ets voor een E-bike en 
kinderen ontgroeien nu eenmaal hun 

�ets. Fietswerkplaats ‘De Spil’ wil dat 
deze �etsen geen wegwerpproduct 
worden, maar na een opknap- of 
onderhoudsbeurt weer een nieuwe 
eigenaar krijgen, of dat in ieder geval 
de goede onderdelen hergebruikt 
worden.
 
De �etswerkplaats is gehuisvest in 
buurtcentrum De Spil ( Frans Hals-
straat 29 IJmuiden) en is geopend 
voor publiek op de dinsdag en 
woensdag tussen 10.00 en 17.00 uur. 

Meer informatie kunt u inwinnen bij 
Ad Otten, 06-11883720.

Fietswerkplaats ‘De Spil’ is op 
zoek naar (opknap-)fietsen

Iedere volwassene en ieder kind moet de mogelijkheid hebben om te �etsen. Daar leveren de vrijwilligers van �etswerkplaats De 
Spil graag een bijdrage aan. Foto: aangeleverd

Paul Worp van de Readshop en Nadine van Oostende van Bibliotheek Velsen. 
Foto: aangeleverd

Velsen - De landelijke leesbevorde-
ringscampagne ‘Geef een prenten-
boek cadeau’ was een succes; klanten 
van de Read Shop IJmuiden hebben 
maar liefst 24 prentenboeken van 
Max en de Maximonsters aan de 
VoorleesExpress Velsen gedoneerd! 
Voor € 2,50 waren de boeken te koop 
bij de Read Shop. Wie er eentje extra 
kocht doneerde deze aan de 
kinderen van de VoorleesExpress 
Velsen. 
De VoorleesExpress Velsen, uitge-
voerd door Bibliotheek Velsen, leest 
voor aan kinderen met een taalach-
terstand. Een vrijwilliger doet dit 20 
weken lang bij een gezin thuis of 
wanneer dit niet mogelijk is, digitaal. 
Bibliotheekadviseur Nadine van 
Oostende bedankt alle klanten die 
een prentenboek van “Max en de 
Maximonsters” hebben gedoneerd. 
“Ik ga ze uitdelen aan onze voorle-
zers. Zij geven het boek dan cadeau 

aan de kinderen uit hun 
voorlees-gezin”. 
De missie van de leesbevorderings-
campagne ‘Geef een prentenboek 
cadeau’ is om alle kinderen in Neder-
land en Vlaanderen te laten 
opgroeien tussen de mooiste boeken 
uit de jeugdliteratuur. De Read Shop 
IJmuiden heeft zich hard gemaakt 
voor deze mooie missie en besloten 
de gedoneerde boeken te schenken 
aan de VoorleesExpress Velsen. “Met 
de VoorleesExpress Velsen willen we 
ouders en kinderen laten ervaren 
hoe leuk lezen en taal is.” aldus 
Nadine van Oostende. “Ik was dan 
ook super enthousiast toen de Read 
Shop IJmuiden akkoord ging om de 
boeken van deze campagne aan ons 
te doneren!”
Lijkt het je ook wat om voorlezer te 
worden bij VoorleesExpress Velsen? 
Neem contact op met vrijwilligers@
bibliotheekvelsen.nl.

Prentenboek cadeau-actie groot 
succes voor de VoorleesExpress

Het was een heerlijke dag voor de G-voetballers van Waterloo. Foto: aangeleverd
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. verdrietig gestemd; 7. Amerikaanse staat; 12.
gong; 13. mooi en fraai gelegen; 14. glazen kweekplaats; 15.
koninklijk besluit (afk.); 17. smalle roeiboot; 19. niet deskundi-
ge; 21. bekende Nederlandse motorrace; 22. doorwaadbare
plaats; 24. bak onder de kraan; 27. gordijnrail; 28. behaagziek;
30. uitroep van schildwacht; 31. vertragingstoestel; 32. melk-
klier; 33. Erasmus Universiteit Rotterdam (afk.); 35. haringach-
tig visje; 37. aanwijzend voornaamwoord; 38. lyrisch gedicht;
41. rekenopgave; 42. stranddieverij; 44. Schotse familiestam;
46. groot van lengte; 47. uiting van vrolijkheid; 48. niet uitda-
gend en bescheiden; 49. plaats in Noord-Holland; 50. tijdelijke
mode; 52. plaats in Oekraïne; 54. Japans gewaad; 56. Bul-
gaarse munt; 58. muzikaal loopje; 61. alsmede; 62. tot betaling
aanzetten; 64. publieke omroep; 65. vangwerktuig; 67. echtge-
noot; 68. paleis in Apeldoorn; 70. door koorts verward spreken;
72. plechtige belofte; 73. Nederlandse badplaats; 76. boerderij-
dier; 77. te koop (afk.); 78. zakkenstof; 79. zintuig; 81. Salva-
tion Army (afk.); 82. telwoord; 83. spottend lachje; 84. koor-
dans; 86. vulkanische uitbarsting; 87. deel van een
nalatenschap.

Verticaal 1. meestal (vaak); 2. rivier in Rusland; 3. eiken-
schors; 4. banier (driekleur); 5. gigantisch; 6. deel van de nek;
7. hardloper; 8. plaats in Duitsland; 9. grote auto; 10. verbran-
dingsrest; 11. toneel spelen; 16. verfrissing; 18. publieke
omroep; 20. rivier in Utrecht; 21. gesloten; 23. Europeaan; 25.
spits toelopend; 26. slaginstrument; 27. oevergewas; 29. hore-
ca- en lunchgelegenheid; 32. bedrijf dat boeken publiceert; 34.
opstootje; 36. sledesport; 37. iel en mager; 39. girafachtig dier;
40. Argentijnse dans; 42. geboortedag vieren; 43. verdieping;
45. ontkenning; 46. streling met de tong; 51. werktuig van een
goudsmid; 53. boomsoort; 54. soort papegaai; 55. durf en lef;
56. staat of natie; 57. fiets (Zuid-Ned.); 59. steekwapen; 60.
tekengerei; 62. paardenrijschool; 63. Europese vrouw; 66.
waterdoorlatend; 67. zonder glans; 69. Scandinavische munt;
71. godin van de dageraad; 73. hoofdkaas; 74. ijver; 75. afge-
graven veen; 78. trendgevoelige carrièremaker; 80. klein
paard; 82. heden; 85. inwonerequivalent (afk.).

Museale wandelroute langs verborgen
kunstschat KoepelKathedraal Haarlem

De route voert onder meer door zes 
van de twaalf kleinere kerktorens 
en, deels via de buitenkant, langs 
de daken van zeven kapellen die 
rijkelijk zijn versierd met de sculp-
turen. Daarbij kunnen bezoekers de 
beelden in de buitenlucht bekijken 
vanaf een open galerie, die normaal 
gesproken gesloten is voor publiek. 
Daarnaast is het mogelijk de 60 
meter hoge torens van de Koepel-

Kathedraal te beklimmen voor een 
weids panorama, bij mooi weer van 
Alkmaar tot Leiden en van de 
Noordzee en de duinen tot 
Amsterdam.

De Wezens van de Kathedraal is een 
leuke en interessante wandelroute 
voor alle leeftijden, die bezoekers 
dwars door de KoepelKathedraal 
voert. De reacties waren enthou-

siast en de beeldenroute werd 
getipt door een groot aantal reis-
blogs. Onder meer voor gezinnen 
met jonge kinderen, voor wie er 
een speciale kinderspeurtocht is 
gemaakt.

Een terugkerend thema bij de 
beelden is de verbeelding van de 
strijd tussen goed en kwaad, zoals 
bij ‘De vleermuis en het kwaad’. Ook 

‘het Haarlemse kakkertje’ is een 
sculptuur die veel bekijks trekt. De 
bij de beelden horende verhalen en 
achtergrondinformatie zijn vastge-
legd in een informatiegids. Veel van 
de sculpturen zijn ontworpen door 
Joseph Cuypers (1861-1949), die 
zich daarbij liet inspireren door de 
uitbundige �guratieve stijl die type-
rend was voor rijk gedecoreerde 
Franse kathedralen uit de Middel-
eeuwen. Ook zijn er sculpturen van 
andere beeldhouwers te zien, 
onder wie Mari Andriessen. Alle 
wezens op de route zijn als schaal-
model van dichtbij te zien en aan te 
raken in de crypte van de kathe-
draal. Deze modellen zijn gemaakt 
met behulp van 3D-printtechno-
logie door het Haarlemse bedrijf 3D 
Makers Zone (3DMZ)

De restauratie van de tussen 1895 
en 1930 gebouwde KoepelKathe-
draal trok internationaal de 
aandacht en werd in 2019 beloond 
met de vooraanstaande Europa 
Nostra Award, een door de EU inge-
stelde prijs voor het behoud van 
cultureel erfgoed. In 2019 maakten 
bijna 80.000 bezoekers kennis met 
de monumentale kathedraal tijdens 
‘Klim naar het Licht’, een toren- en 
gewelventocht inclusief tijdelijke 
loopbrug tussen de twee torens 

van de kerk.

Volgens voorzitter Wim Eggenkamp 
van Stichting Kathedrale Basiliek 
was die overweldigende belang-
stelling een stimulans om een beel-
denroute te maken: ‘Tijdens de 
restauratie stelden experts vast dat 
de KoepelKathedraal met de sculp-
turen een belangrijke doch relatief 
onbekende kunstschat in huis 
heeft. Mede dankzij die schitte-
rende beelden wordt de KoepelKa-
thedraal zelfs vaak in één adem 
genoemd met de Sagrada Familia in 
Barcelona, de Sacré Coeur in Parijs 
en de Westminster Cathedral in 
Londen. Als gevolg van de corona-
beperkingen was er vorig jaar 
minder ruimte voor onze bezoekers, 
één van de redenen dat de 
‘monsterlijk mooie wandelroute’ 
opnieuw op het programma staat. 
Zo bieden we zo veel mogelijk 
mensen alsnog de kans om kennis 
te maken met de prachtige kathe-
draal én met die ‘verborgen kunst-
schat’ op het dak.’

De museale tour duurt ongeveer 
één uur en wordt met inachtne-
ming van de geldende coronamaat-
regelen gehouden. Tickets kosten 
online €7,50 voor volwassenen en 
er is een aangepast tarief voor 
kinderen, kijk op de website www.
koepelkathedraal.nl.

Regio - De KoepelKathedraal in Haarlem is versierd met tientallen sculpturen van fabelachtige mens- en dier�guren. Tijdens ‘De Wezens van de Kathe-
draal’ maken bezoekers kennis met deze verborgen kunstschat, lopend over de daken van het op één na grootste kerkgebouw van Nederland. Nadat 
vorige zomer duizenden binnen- en buitenlandse bezoekers al kennismaakten met de fantasieprikkelende ‘wezens’, is de museale beeldenroute dit 
jaar tot en met 27 augustus wederom te ontdekken.

er is een aangepast tarief voor kinderen, kijk op de website www.koepelkathedraal.nl. Foto: aangeleverd
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Regio - Als u borstkanker heeft of 
heeft gehad zijn er verschillende 
medische hulpmiddelen die u kunt 
gebruiken. Zoals uitwendige 
protheses voor na een borstampu-
tatie. Er is veel aanbod. Heeft u na 
een borstamputatie of na een borst-
sparende operatie behoefte aan 
voorlichting over het kopen en 
dragen van uitwendige borstpro-
theses? Of over bijpassende lingerie 
en badkleding? Iedere laatste woens-
dagmiddag van de maand kunt u in 

het Spaarne Gasthuis gratis voorlich-
ting, adviezen en tips krijgen van 
ervaringsdeskundige prothesevoor-
lichters, die samenwerken met de 
Borstkanker Vereniging Nederland.

Datum, tijd en locatie
Datum: woensdag 25 augustus van 
14.00 tot 15.00 uur en van 15.00 tot 
16.00 uur op de poli oncologie 
locatie Hoofddorp. U bezoekt het 
spreekuur alleen of samen met uw 
naaste. U krijgt ruim de gelegenheid 

om materialen te bekijken, te over-
leggen en vragen te stellen.

Aanmelden
Er wordt gewerkt op afspraak. 
Aanmelden via de website van het 
Spaarne Gasthuis. Ga naar Nieuws en 
Meer/voorlichting over 
borstprotheses.

Vragen
Heeft u vragen over dit spreekuur? 
Belt u dan de afdeling patiëntenvoor-
lichting op 023-224 2060 of stuur een 
mail naar patiëntenvoorlichting@
spaarnegasthuis.nl.

Voorlichting over borstprotheses

SAMEN VOOR ELKAAR

In 2018 kwam Ellen van Arum door haar werk bij Stich-
ting Welzijn Velsen in contact met Home-Start (onder-
deel van Socius). Gezinnen die steun zoeken bij het 
opvoeden van hun kinderen worden door Home-Start 
gekoppeld aan een vrijwilliger die samen met de 
ouders oplossingsgericht te werk gaat. 
Ellen: ,,Toen ik hoorde wat de vrijwilligers in de 
gezinnen deden wilde ik dat ook gaan doen, heb 
vervolgens contact gezocht, daarna een training 
gevolgd en ben sindsdien als een soort van maatje 
inzetbaar,’’ glimlacht Ellen die nog goed weet hoe haar 
eerste contact met een gezin verliep.
,,Het waren expats met twee jonge kinderen. Ik heb ze 
wegwijs gemaakt in de Nederlandse regelgeving met 
betrekking tot school en de peuterspeelzaal. Daar heb 
ik in mijn vroegere werk veel mee te maken gehad en 
niet onbelangrijk een aardig netwerk in opgebouwd’’, 
aldus Ellen die één maal per week 2 uur  bij een gezin 
langs gaat.  

Ellen vervolgt: ,,Vervolgens ben ik nog ingezet bij een 
gezin dat wel wat extra steun en aandacht kon 
gebruiken. Je probeert de ouders waar mogelijk te 
ondersteunen en te stimuleren.  In sommige gezinnen 
is het van wezenlijk belang dat een persoon buiten de 
familie met leuke voorstellen een familie verder helpt. 

Met hun kind ging ik bijvoorbeeld naar de speeltuin 
toe, thuis deed ik spelletjes en las boeken voor. Dank-
baar werk om te doen want ik zag duidelijk verbetering, 
al moet ik zeggen dat het soms een kwestie van de 
lange adem is want het gaat wel eens niet zo (snel) als 
je hoopt, dus een beetje engelengeduld kan geen 
kwaad. Kwestie van de lange adem. Het blijven stimu-
leren van gezinnen die vooruit willen komen, geeft mij 
in ieder geval de nodige energie en voldoening,’’ sluit 
Ellen optimistisch af.

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

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

Opvoeden? 
Je staat er niet alleen voor!

Marius Jonkhart, RvC-lid TSN en 
waarnemend voorzitter: ,,Nu het 
splitsingsproces vordert, zijn wij van 
mening dat een nauwe betrokken-
heid van onze aandeelhouder in 
onze Raad van Commissarissen de 
belangen van al onze stakeholders 
borgt. Dit draagt bij aan goede 
afstemming en besluitvorming in 
een periode die hoge investeringen 
vereist en die bepalend zijn voor de 
toekomst van TSN. Narendran is een 
ervaren en gerenommeerde expert 
in onze sector, van wiens bijdrage we 
kunnen pro�teren. In afwachting van 
de reactie van de Ondernemingsraad 
zijn wij verheugd dat hij bereid is om 
als CEO van Tata Steel group toe te 
treden tot de RvC. Dit geeft blijk van 
een hoge mate van betrokkenheid. 

We zien ernaar uit om met hem 
samen te werken in onze Raad.”

T.V. Narendran, CEO van TSL: ,,Ik ben 
blij dat ik zal worden voorgedragen 
voor het toezichthoudend orgaan 
van TSN, een strategisch onderdeel 
van Tata Steel. Als TSL geloven we in 
een veelbelovende toekomst voor 
groen staal en tegelijkertijd zijn we 
ons bewust van de uitdagingen waar 
TSN vandaag voor staat. Mijn rol in 
de Raad van Commissarissen laat 
onze betrokkenheid bij TSN zien, 
inclusief alle inspanningen voor 
CO2-reductie en het aanpakken van 
de milieu-uitdagingen. Ik hoop de 
Raad van Bestuur te kunnen steunen 
bij zijn vele taken, in het belang van 
alle stakeholders van TSN.”

Hans van den Berg, waarnemend 
voorzitter van de Raad van Bestuur 
van TSN: ,,Wij zijn ervan overtuigd 
dat het van groot belang is dat wij als 
management samen met onze 
medewerkers en in gezamenlijkheid 
met onze aandeelhouder werken aan 
een duurzame toekomst van TSN. De 
betrokkenheid van T.V. Narendran in 
onze Raad van Commissarissen is 
dan ook een logische stap om te 
zorgen voor een optimale samenwer-
king en snelle voortgang. Als 
management verwelkomen we T.V. 
Narendran en kijken uit naar een 
succesvolle samenwerking.”

Na ontvangst van de reactie van de 
Centrale Ondernemingsraad kan de 
voordracht en benoeming van T.V. 
Narendran van kracht worden. 

De Raad van Commissarissen van 
TSN zal dan bestaan   uit T.V. Naren-
dran (voorzitter), Marius Jonkhart 
(vice-voorzitter, onafhankelijk lid), 
Leni Boeren (onafhankelijk lid) en 
Hendrik Adam.

IJmuiden - De Raad van Commissarissen (RvC) van Tata Steel Nederland 
(TSN) is voornemens T.V. Narendran als nieuw lid van de RvC te 
benoemen. T.V. Narendran is CEO en Managing Director van Tata Steel 
Ltd (TSL), de aandeelhouder van TSN. Het is de intentie van de RvC om na 
zijn benoeming T.V. Narendran als voorzitter te kiezen. De Centrale 
Ondernemingsraad is, zoals gebruikelijk, geïnformeerd over het 
voornemen.

Nieuwe voorzitter Raad van 
Commissarissen Tata Steel 

Regio - Popkoor MultiVocaal is weer gestart met de repetities. De oude 
nummers krijgen nu een opfrisbeurt en daarnaast wordt ook weer gestart met 
nieuwe nummers. Ze oefenen elke woensdag tussen 20.00 en 22.15 uur in de 
Duin en Kruidberg Mavo. Proef de sfeer, luister of zing mee en ervaar hoe leuk 
het is om samen te zingen!  Het koor ziet je graag komen en om de gemid-
delde leeftijd iets omlaag te brengen is het �jn als je tussen de 18 en 60 jaar 
bent.  Voor inlichtingen: kijk op www.multivocaal.nl. Foto: aangeleverd

Popkoor MultiVocaal is weer 
begonnen met repetities

Orthopeed Robbert Zandbergen: 
,,We verbeteren hiermee de kwaliteit 
van onze operaties enorm. Patiënten 
die een knieprothese nodig hebben, 
kunnen in het Rode Kruis Ziekenhuis 
rekenen op de meest geavanceerde 
techniek die mogelijk is op dit 
gebied. We zijn heel blij dat we hen 
dit kunnen bieden.’’
 
De ideale maat
,,Met de nieuwe methode brengen 
we tijdens de operatie de knie van de 
patiënt met behulp van 3D tech-
nieken  en een computer in kaart. 
Tevens kunnen we ook de spanning 
van de kniebanden in het virtuele 
model aanbrengen. Hierna  bepalen 
we zo de ideale maat van de 
prothese. Dan volgt een virtuele 
proefplaatsing van de nieuwe knie 
om te testen of de prothese goed bij 
de patient past’’, aldus Zandbergen. 
,,Mocht u als patiënt interesse 

hebben in deze methode dan kunt u 
dat aangeven bij uw poli bezoek bij 
ons. Wij leggen dan graag de proce-
dure aan u uit.’’
 
Robotsysteem NAVIO
Met het NAVIO-handstuk wordt op 
nauwkeurige wijze het bot verwij-
derd dat is aangegeven door de 
chirurg. 
Het robotsysteem biedt nauwkeurig-
heid, �exibiliteit en vertrouwen in de 
ingreep. 
Dit komt door ‘live’ beeldvorming 
(zonder dat er vóór de operatie een 
CT-scan nodig is), robottechnologie 
en meerdere mogelijkheden voor 
gedeeltelijke en totale 
knie-implantaten. 
Virtueel is de knieprothese te 
plaatsen en testen zonder dat er 
maar één zaagsnede is gemaakt. 
Chirurgen kunnen zo een heel speci-
�ek plan maken voor de patiënt.

RKZ heeft robot assistent
bij knieprothese-operaties
Regio - Als eerste ziekenhuis in Noord-Holland en tweede locatie in 
Nederland start het RKZ met robot geassisteerde operaties voor kniepro-
theses. Het voordeel hiervan voor patiënten is een nauwkeuriger 
geplaatste prothese. Hierdoor krijgt de patiënt een beter gevoel met de 
knie na de ingreep en de prothese gaat langer mee.

Met de nieuwe methode brengen ze tijdens de operatie de knie van de patiënt met 
behulp van 3D technieken en een computer in kaart. Foto: aangeleverd

‘Eindelijk mogen we weer repeteren’. Foto: aangeleverd

Ellen krijgt de paraplu van het Sociaal wijkteam Velsen  
overhandigd als een bedankje voor haar vrijwillige inzet. 
Foto: aangeleverd
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