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Het zit er weer op helaas
Santpoort - Het is weer een jaar
wachten voor de liefhebbers van
Dorpsfeest Santpoort, en dat zijn er
heel wat! Het was weer een prachtig
feest voor jong en oud. Met iedere
dag wel iets leuks te doen voor
iedere leeftijdscategorie.
Op de foto boven, gemaakt door Ton
van Steijn, gaat het publiek compleet
los op de muziek van de Local Boys.
Op de onderste foto, gemaakt door

Aad de Gier of Joost Wouters, de
vaste fotografen van het dorpsfeest,
gaan de voetjes ook heerlijk van de
vloer tijdens de druk bezochte
seniorenavond.
Volgens het bestuur van de organiserende Harddraverijvereniging Santpoort en omstreken was dit Dorpsfeest één van de leukste en meest
ontspannen edities. ‘Voor ons een
signaal dat iedereen weer toe is aan

een stukje gezelligheid na twee jaar
corona en voortdurend oorlogsleed
in de rest van de wereld’, schrijft het
bestuur in een bedankbrief elders in
deze krant. Daar kunt u ook genieten
van meer foto’s.
En kunt u er geen genoeg van
krijgen? Kijk vooral even naar alle
foto’s op de Facebookpagina van
Dorpsfeest Santpoort.
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Pierenbadjes tijdelijk gevuld
bij buitentemperatuur 25 graden
De pierenbadjes in Park Velserbeek en
het Burgemeester Rijkenspark worden vanaf maandag 15 augustus tijdelijk pas gevuld vanaf 25 graden Celsius.
Normaal ligt de grens voor het vullen
van de kinderbadjes op 21 graden.
Gemeente Velsen geeft hiermee gehoor
aan het advies van de Rijksoverheid en het
Managementteam Watertekorten (MWT)
om in deze periode van droogte spaarzaam
om te gaan met water.

“Het is mooi dat mensen het
kastje weten te vinden, maar ook
schrijnend dat het nodig is”
Velsenoorder Peter Klaver vertelt in
gesprek met gemeente Velsen over het
buurtkastje vol levensmiddelen en menstruatieartikelen dat hij in zijn voortuin
heeft staan.
“Ik las op LinkedIn over verborgen armoede. Dat raakte me. Op Sogoed.nl vond ik een
Buurtkastje, gemaakt door mensen met psychische problemen. In de werkplaats van
Sogoed wordt door hen gezaagd, geschuurd,
gelachen en geverfd. Stichting Welzijn Velsen-Noord vergoedde het kastje en gaf € 50
om op te starten. Een mooi gebaar.”
In het kastje vindt u houdbare melk, beschuit, rijst, wraps, groenten en fruit in blik,
maar ook tampons en inlegkruisjes. Buurtbewoners die moeite hebben om rond te komen,
kunnen uit dit kastje een product pakken dat
ze nodig hebben.
“Dat we het samen doen vind ik waardevol.
Het kastje wordt nu door iedereen normaal
gebruikt. Zowel door degene die iets haalt
als degene die iets brengt. Buurtbewoners
weten wat de bedoeling is; geen alcohol,
geen producten die over de houdbaarheidsdatum zijn, geen artikelen die eigenlijk voor
de kringloopwinkel bedoeld zijn. Mensen
helpen graag door te geven. Er is ook iemand
die woont verder weg, maar omdat hij het ini-

tiatief omarmt doneert hij maandelijks € 10.
Dat ben ik er zelf ook ongeveer aan kwijt.”
Het buurtkastje is en kleine moeite en heeft
een groot effect. Groter dan Peter van tevoren
had bedacht. Hij had wel een vermoeden dat
ook in Velsen-Noord sprake is van verborgen
armoede, maar kon zelf niemand aanwijzen.
Peter hoopt dat hij met zijn kastje nog meer
mensen bereikt. Wat hij wil meegeven:
“Schaam u niet, pak gerust! En is er een product wat u nodig hebt, maar er even niet bij
staat? Schrijf het thuis op een briefje en doe
dat bij ons in de brievenbus. Dan proberen
aan uw verzoek te voldoen.”
U vindt het kastje van Peter en zijn gezin aan
de Meerweidelaan 53 in Velsen-Noord. Lees
het hele interview met Peter Klaver op de
facebookpagina van gemeente Velsen.
Het Sociaal Wijkteam ondersteunt inwoners
van Velsen bij alle mogelijke vragen over
geldzaken, administratie, wonen, werk en gezondheid. Deze ondersteuning kost u niets en
verplicht u tot niets.
Neem gerust contact met ons op. We denken
graag met u mee.
Sociaal Wijkteam Velsen
088 88 76 970 (ma-vr 9-13 uur)
contact@swtvelsen.nl

Droogte
Deze droge periode zorgt ervoor dat er
landelijk meer vraag is naar water. De verwachting is dat er nog langere tijd geen
neerslag zal vallen. Het MTW is verantwoordelijk voor de waterverdeling. Zij geven sinds 3 augustus aan dat er een ‘feitelijk watertekort’ is en roepen op spaarzaam
te zijn met water. Gemeente Velsen geeft
hieraan vanzelfsprekend ook gehoor, maar
hecht ook waarde aan het speelplezier van

kinderen. Daarom is besloten om de kinderbadjes nog wel te vullen, maar pas vanaf
een buitentemperatuur van 25 graden.
Hygiëne van het badwater
De geliefde kinderbadjes bieden op warme
dagen veel plezier, maar vervuilen ook.
Daarom vindt het legen en vullen van de
badjes in deze zomerperiode dagelijks
plaats. Het water kan vanuit hygiëneoverwegingen niet hergebruikt worden als
badwater. Dit omdat het stilstaand water
is. Ook het hergebruiken van het water
voor bijvoorbeeld planten is niet mogelijk, omdat de installatie daarvoor niet is
uitgerust. Gemeente Velsen onderzoekt
op welke manier het water in de toekomst
wel voor andere doeleinden gebruikt kan
worden.
Het MTW houdt de situatie nauwlettend
in de gaten. Als de droge periode voorbij is,
vult gemeente Velsen de badjes weer vanaf
21 graden

Meld uw activiteit aan voor de Week van
de Ontmoeting: Samen tegen eenzaamheid!
Van 29 september tot en met 6 oktober
2022 vindt de Week van de Ontmoeting
plaats in Velsen. Deze week bestaat uit
verschillende activiteiten voor en jong
en oud. Dit biedt de mogelijkheid om
andere mensen te ontmoeten en nieuwe sociale contacten te leggen. Alleen
samen verminderen we eenzaamheid
en maken we het bespreekbaar. U kunt
hier een steentje aan bijdragen.
De week van ontmoeting helpt het taboe op
eenzaamheid doorbreken en inwoners mee
te laten doen. Dit gebeurt door eenzaamheid bespreekbaar te maken en mensen
meer bewust te maken van dit thema.
Oproep
We zijn op zoek naar organisaties en initiatieven van inwoners. Door een activiteit
in deze week te organiseren levert u een
bijdrage aan de Week van de Ontmoeting.
Zo hopen wij samen met u een programma
met laagdrempelige activiteiten in Velsen
op te stellen. Dit kan een activiteit zijn
vanuit een organisatie, maar ook mooie
initiatieven vanuit inwoners (bijvoorbeeld
wandelmaatje, knutselclub, sporten). Ook
bestaande activiteiten kunnen een plek
krijgen in het programma. Mooi om dit samen met u of uw organisatie te doen.

Vorig jaar vonden er mooie activiteiten
plaats. Met het Vriendschapsdiner in het
Terras, koffie drinken bij de Zeestroom, project Hartenwens, voorlezen in de bibliotheek,
meidenclub in de Stek en een wandeling verzorgd door een inwoner van Velsen was er
een breed aanbod.
Aanmelden
Voor meer informatie en/of het aanmelden van één (of meer) activiteit(en) kunt
u bij gemeente Velsen terecht. Dit is mogelijk via weekvandeontmoeting@velsen.nl.
Aanmelden tot 31 augustus.

Evenementen op 13, 14, 20 en 21 augustus 2022

Dance Valley, Dutch Valley en Latin Village
Dit jaar zijn er in augustus op het Velsen
Valley terrein in Spaarnwoude verschillende grote muziekfestivals. Op zaterdag 13 augustus 2022 is het Dance Valley
Festival. De volgende dag, zondag 14 augustus 2022, vindt het Dutch Valley Festival plaats. Het weekend erop, zaterdag
20 augustus en zondag 21 augustus is het
evenement Latin Village.

Meer informatie
Via www.dancevalley.com en
www.dutchvalleyfestival.nl en
www.latinvillage.nl kunt u alle berichtgeving nalezen.
Op www.spaarnwoude.nl staat te downloaden informatie + kaart over bereikbaarheid,
omleidingen en routes.

Wie na het raadplegen van de websites nog
vragen heeft of aanvullende informatie wil,
kan tijdens de Dance en Dutch Valley bellen met het speciale telefoonnummer 0204936050 van de organisatie, of een e-mail
sturen naar info@udc.nl.

eventuele overlast direct te kunnen verminderen of aanpakken. Deze omgevingsregisseur is bereikbaar op 06-85723274 of via de
mail omgevingsregisseur@latinvillage.nl.

Tijdens Latin Village is er vanuit de organisatie een contactpersoon bereikbaar om

Bekendmakingen
Ingediende aanvragen
omgevingsvergunning

IJmuiden
• De Noostraat 2 t/m 176, aanbrengen
tijdelijke (10 jaar) rookgasafvoeren
(voorgevel) (03/08/2022) 92160-2022

• De Noostraat 159 t/m 173 en Willebrordstraat 32 t/m 114, aanbrengen tijdelijke (10 jaar) rookgasafvoeren (achtergevel) (04/08/2022) 92209-2022
• Eksterlaan 18, kappen vijf bomen
(04/08/2022) 92412-2022

• Trompstraat 68, legaliseren gebruik
3 appartementen (02/08/2022)
91659-2022
Velsen-Zuid
• Naast op- en afrit A22 (noordzij-

de), aanleggen glasvezelverbinding
(01/08/2022) 90930-2022
Velsen-Noord
• Gildenlaan 365, bouwen dakopbouw
(01/08/2022) 91269-2022
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Bekendmakingen
Santpoort-Zuid
• Brederoodseweg 71, kappen drie
bomen (02/08/2022) 91505-2022
• Willem de Zwijgerlaan 56, kappen
twee bomen (05/08/2022) 92821-2022
Santpoort-Noord
• Burgemeester Enschedélaan 42, kappen boom (01/08/2022) 91254-2022
Driehuis
• Spieghellaan 29 te Driehuis, plaatsen
dakkapellen (voor- achter- en zijgevel)
(30/07/2022) 90641-2022
• Spieghellaan 9 te Driehuis, kappen
boom (04/08/2022) 92407-2022

Welstand
Verlengen beslistermijn

IJmuiden
• Zuiderkruisstraat 72, deels
wijzigen gebruik naar BSO
(02/08/2022) 70451-2022
Velsen-Noord
• Wijkerstraatweg 199, vergroten
2e verdieping (achterzijde incl.
dakkapel) en vergroten berging
(02/08/2022) 70963-2022

• Grote Hout- of Koningsweg 2, splitsen
woning in 2 appartementen, bouwen
dakopbouw en aanbouw en wijzigen
kozijnen (02/08/2022) 70906-2022
Santpoort-Zuid
• Louise de Colignylaan 27, veranderen
en vergroten woning (02/08/2022)
70270-2022

Ingetrokken aanvragen
omgevingsvergunning

IJmuiden
• Trompstraat 166C, bouwen
dakopbouw (02/08/2022) 72193-2022

Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10

IJmuiden
• ‘Clubwedstrijden strandzeilen’, op 8 en
22 oktober, 5 en 19 november,
3 en 31 december 2022, 7 en 21 januari,
4 en 18 februari, 4 en 18 maart 2023
van 07:30 t/m 15:00 uur, locatie: strand
IJmuiden (01/08/2022) 91043-2022
• “Birthday Party”, op 3 september 2022
van 12:00 tot 22:00 uur, locatie:
Eikenstraat 3 (03/08/2022)
92058-2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
IJmuiden
• Steenbokstraat 29, plaatsen dakkapel
(voor- en achtergevel) (02/08/2022)
79990-2022
•
Velsen-Zuid
• Stelling 23, bouwen schuur
(04/08/2022) 70432-2022

Verleende evenementenvergunning APV artikel 2:10

IJmuiden
• “Historisch Weekend Bunker Museum
IJmuiden” op 6 en 7 augustus van
11:00 tot 17:00 uur, locatie: in en rond
het Bunkermuseum aan de Badweg 38
(02/08/2022) 69339-2022

Overige bekendmakingen

• Individuele gehandicaptenparkeerplaats Guldewagenplantsoen 24, 1951
HG VELSEN-NOORD
• Voornemen tot uitgifte gemeentegrond: Verkoop van een perceel grond
naast Breesaperhof 50 en 50A te
Velsen-Noord, kadastraal bekend

Overleg met ondernemers over aanpassen
VOB-kade voor vluchtelingenschip
Velsen - De VOB-kade moet aangepast worden om een zeecruiseschip
veilig te kunnen laten aanleggen. Uit
onderzoek blijkt dat hiervoor extra
buispalen geplaatst moeten worden.
De ruimte aan de VOB-kade is daarvoor niet toereikend, daarom wordt
overleg gevoerd met ondernemers
die hun terrein direct grenzend aan
de VOB-kade hebben. Als zij akkoord
gaan met het gebruiken van een
stukje van hun grond voor dit doel,
kan het project uitgevoerd worden.
Rijkswaterstaat zal dan eerst een
onderzoek moeten laten uitvoeren
naar de eventuele aanwezigheid van
explosieven uit de Tweede Wereld-

oorlog, voordat de buispalen
geplaatst kunnen worden. Ondanks
dit alles verwacht men nog steeds de
eerste vluchtelingen begin
september op deze locatie te kunnen
onderbrengen. Het beoogde schip is
de MS Silja Europa, een schip dat in
1992 in Duitsland werd gebouwd.
Opvanglocatie Driehuis
In de leegstaande accommodatie aan
de Duin- en Kruidbergerweg 1 in
Driehuis komt een opvanglocatie
voor 60 tot 100 alleenstaande
minderjarige asielzoekers en statushouders. Ook hier zijn de voorbereidingen in volle gang. Naar alle waar-

schijnlijkheid komen hier in totaal 86
plekken beschikbaar. Jeugdhulporganisatie Parlan zal 21 van deze plekken
gebruiken voor de opvang van
alleenstaande minderjarige statushouders. De overige 65 plekken zijn
beschikbaar voor het COA om alleenstaande minderjarige vluchtelingen
op te vangen. De locatie moet eerst
worden verbouwd om het geschikt te
maken voor vluchtelingenopvang.
Deze werkzaamheden starten na de
bouwvak. Daarna begint de instroom
van de bewoners gefaseerd. De
geschatte datum dat de eerste vluchtelingen de locatie gaan betrekken is
nog steeds 1 oktober.

Rustige week eindigt met grote
zoekactie naar vermist meisje

vervoer) doorgestuurd worden naar
de huisarts of het ziekenhuis.

strand en in de zee gezocht naar een
vermist meisje. Uiteindelijk is ze
gelukkig in goede gezondheid aangetroffen in Bloemendaal. De ouders
waren haar ongeveer een half uurtje
uit het oog verloren, let dus altijd
goed op! Zeker met de stromingen in
zee kun je snel verplaatsen en lijkt
alles op het strand ineens hetzelfde.
Dit maakt het voor mensen (zeker
voor kinderen) erg lastig om te zien
waar ze eigenlijk vandaan kwamen.
Op het strand staan bij de twee
opgangen (Marina Seaport en IJmuiderslag) verdwaalpalen op het strand.
Het advies van de reddingsbrigade is
om een paal af te spreken in plaats
van bijvoorbeeld een kleur parasol.
Een parasol kan namelijk verplaatst
worden en de verdwaalpalen niet,
daarbij is het op afstand een stuk
beter te herkennen.

Vermissingen zijn erg verschillend. Zo
was er eerder afgelopen week een
vermissing die ter plaatse snel opgelost kon worden, maar afgelopen
zaterdag ook één die wel 2,5 uur
duurde. De lifeguards van de IJRB
hebben samen met andere hulpdiensten en betrokkenen ruim 2 uur op het

Verder is er afgelopen week veel geoefend met de vaartuigen. Er zijn ook
twee leden afgetest voor de snelle
boten, zij mogen dan zelfstandig met
bemanning varen. In het najaar zullen
zij opgaan voor het Lifeguard
Schipper-examen van Reddingsbrigade Nederland.

Zowel op het strand als in zee werd een zoekactie op touw gezet.
Foto: IJRB/Ko van Leeuwen

IJmuiden - Afgelopen week hebben
de lifeguards van de IJmuider
Reddingsbrigade het een stuk rustiger
gehad dan de vorige twee weken. In
totaal waren er 10 hulpverleningen; 3
kleine EHBO, 2 keer assistentie ambulance, 2 vermissingen en 3 EHBO. Bij
kleine EHBO kun je denken aan snijwondjes/splinters. Bij grote EHBO gaat
het over grotere verwondingen
waarna mensen eventueel (op eigen

gemeente Velsen, sectie B, nummers
4423 en 5184, ter grootte van in totaal
circa
40 m2.
• Voornemen tot uitgifte gemeentegrond: Verkoop van een perceel grond
naast Schulpweg 31 te Velsen-Noord,
kadastraal bekend gemeente IJmuiden, sectie B, nummes 4423 en 5184,
ter grootte van in totaal circa 25 m2.
• Voornemen tot uitgifte gemeentegrond: Verhuur van een perceel grond
voor de Zeeweg 193 te IJmuiden,
kadastraal bekend gemeente IJmuiden,
sectie M, nummer 10356, ter grootte
van in totaal circa 13 m2.
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, uitleenpunt Huis ter Hagen en uitleenpunt de Moerberg. Voor de inzage van stukken kunt u
naar het gemeentehuis.

LEZERSPOST
Sluikstorten

Na herhaaldelijk aangifte gedaan te hebben bij de gemeente Velsen, de
woningbouwvereniging, handhaving en de HVC zijn er nog steeds geen
maatregelen getroffen om sluikstorten te voorkomen. In de Grahamstraat
rond het huisnummer 32 wordt steeds grof huisvuil neergezet en ook
restafval met alle gevolgen van dien. Ratten, vossen en schreeuwende
meeuwen, overal poepluiers en stank. Niemand onderneemt iets en de
buren en ik zijn het grondig zat. Dinsdagochtend heb ik ook aangifte
gedaan bij de politie. Deze wijk gaat in razendsnel tempo achteruit.
Inge Thandt

IJmuiden aan Zee na een zomerse dag

Het trieste einde van een hele mooie zonnige dag op het
IJmuiderstrand....
Chiny van Huisstede
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Tailwhip of pogo? Het komt goed gap!
Velsen – Zes weken vakantie zonder je te hoeven vervelen want de gemeente Velen organiseert de hele
vakantie door leuke en gratis activiteiten voor onze schoolgaande jeugd. En dat is ook dit jaar een succes, want
niet iedere ouder heeft het geld om te gaan reizen of heeft gewoon geen zin in files en de chaos op Schiphol.
Afgelopen 2 augustus was er een Stepcontest op de Skatebaan Velsen Noord, op poten gezet door Schaatslab
Santpoort, die deze zomer alle schaatsbanen in Velsen aandoet om kinderen tot 12 jaar de coolste tricks te
leren.

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

Wolf, met de gele helm, zeurde al weken. Hij en alle andere kinderen hebben zich opperbest vermaakt. Foto: Jan van der Meulen

Door Ingeborg Baumann
,,Meneer heeft u misschien een
pleister?’’ En dat terwijl de contest
nog maar nauwelijks gestart is. De
kras wordt vakkundig afgeplakt door
het aanwezige EHBO-team uit Santpoort en de pret voor de gewonde is
totaal niet gedrukt. Dat ligt een
beetje anders voor de moeder van
Wolf uit IJmuiden. Die staat te kijken
met kloppend hart en piepende
oren, zegt ze zelf.

Janneke: ,,Ik vraag me wel eens af
waarom ik dit doe. Ik ben het liefst
een curlingmoeder, vandaar ook die
enorme gele integraalhelm op het
hoofd van Wolf. Maar ja, hij heeft de
afgelopen weken zo vaak gevraagd
wanneer we nou zouden gaan.’’
Voor de duidelijkheid: een
curlingouder is heel druk met het
voorkomen of weghalen van eventuele obstakels in het leven van hun
kind. Niet te doen dus.

Speling
Joey (15) valt buiten de doelgroep
van de contest maar is dan ook bijna
een pro. Hij baalt verschrikkelijk en
bespreekt de staat van zijn step met
Jan van der Meulen van Schaatslab,
vroeger Bosch Sport. ,,Er zit speling in
mijn stuur. Hoe kan dat nou? Ik heb
er gisteren nog mee gereden. Ik moet
een andere halen thuis maar dan ben
ik wel even onderweg.’’ Hij krijgt een
lift van de verslaggever en neemt
afscheid van zijn matties met een

boks en de woorden: ,,Het komt goed
gap.’’
Moeders
Is Janneke een bezorgde moeder,
begrijpelijk want het gaat echt best
snel met die stepjes, er zijn ook dankbare moeders. Jan: ,,Ik heb al van
twee moeders een bedankje gehad.
Het neveneffect van deze en de
andere activiteiten van Zomerpret is
dat de kinderen minder achter het
scherm zitten.’’ Hij splitst de groep
even op in de leeftijd van 4 tot en
met 12 jaar om met hen een eigen
programma te draaien. Iedereen is
winnaar in deze wedstrijd die
bedoeld is om de kinderen kennis te
laten maken met het stuntsteppen
én te zorgen dat ze lekker bezig zijn.
En dat zijn ze. Met hun ‘gewonnen’
coole T-shirts aan. Jan: ,,Er zijn veel
nieuwe tricks geleerd in de contest.
De ouders en grootouders stonden
prima, misschien niet heel
ontspannen maar natuurlijk ging
alles goed, in het zonnetje. En we
hebben extra water, tomaten en
komkommer uitgedeeld in de breaks.
Het door de inspanning verloren zout
hebben we aangevuld met een zakje
chips na afloop. De EHBO heeft maar
een paar pleisters hoeven plakken en
er waren zo’n 34 kinderen die zich
opperbest hebben vermaakt.’’
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!

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 geproduceerd advertentie-, foto-, en/of
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt
gesteld aan derden. Dus ook niet per
e-mail, fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming 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

Zo’n dertig toeschouwers, veelal vrijwilligers van het Vogelhospitaal waren getuige van het schouwspel. Foto’s: Arita Immerzeel

Herstelde meeuwen krijgen
de vrijheid op het strand
Door Arita Immerzeel

Wij kiezen
voor een
beter milieu.
Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier

IJmuiden - Zestig jonge meeuwen
werden zaterdag losgelaten op het
grote strand vlakbij de Zuidpier. De
jonge meeuwen, veelal gewond
geraakt en/of uit het nest gevallen in
de stad, waren voldoende hersteld
in Vogelhospitaal Haarlem om van
hun vrijheid te gaan genieten. Met
een decor van een prachtig blauwe
lucht met stralende zon werden de
vogels door de ambulance van het
Vogelhospitaal naar een rustige plek
zonder toeristen gebracht. Het
loslaatmoment begon met twee
kleine stormmeeuwtjes, die direct
wegvlogen. Daarna was het de beurt
aan de grote groep mantelmeeuwen
en zilvermeeuwen. Het was voor het
eerst dat ze de zee zagen.
Zo’n dertig toeschouwers, veelal vrijwilligers van het Vogelhospitaa,
waren getuige van het geheel.
Marie-Elisa Hobbelink, beheerder

van het Vogelhospitaal, herkende
diverse vogels. ,,We hebben ze
verzorgd en zien dan de verschillen.
Ook aan hun gedrag herken je ze
wel. Sommigen zijn vriendjes, maar
er zijn ook vogels die echt een hekel
aan elkaar hebben.” Als ze de achterklep van de auto open zet, blijven de
jonge zeevogels aanvankelijk minutenlang kijken. Uiteindelijk komt er
een durfal die wegvliegt. Al snel
landt hij op het natte zand en pikt
een schelp op. ,,Ze zijn nieuwsgierig”,
verklaart Maria-Elisa. ,,Ze eten niet
alles op hoor, maar onderzoeken
het. Overigens is de vogelsoort in
aantal enorm afgenomen. Onderzoek wees uit, dat dit met name
komt door het ontbreken van
bijvangst, die door de visserij weer
overboord werd gezet in het
verleden. Tegenwoordig gaat het
mee naar de visafslag voor de
verkoop.” Ondertussen vliegen één
voor één de meeuwen uit. Er worden

door de toeschouwers veel foto’s
gemaakt en kreten van ontroering
klinken alom. Als de eerste dertig
meeuwen zijn uitgevlogen, groepen
de achterblijvers in de auto bij elkaar
en maken geen aanstalten om ook
het strand op te gaan. Maria-Elisa
pakt een schepnet en geeft de groep
een klein motivatieduwtje mee.
Uiteindelijk staat er nog één meeuw,
die onhandig op zijn eigen poten
gaat staan. Ook hij of zij krijgt een

klein duwtje mee de goede richting
in. ,,Hij eet en drinkt goed, aldus
Maria-Elisa. ,,Hij redt zich wel. Kijk ze
nou toch, ze groepen weer samen, in
afwachting op hun hondenbrokkenmoment, denk ik. Nou, dat is over, ze
zullen zich bij de kolonie aan gaan
sluiten en zelf op zoek moeten gaan
naar voedsel.”
Meer informatie.
www.vogelhospitaal.nl

Met een schepnet krijgen de laatste meeuwen in de auto een motivatieduwtje mee.
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Rode Kruis IJmond start met hybride
uitgebreide basiscursus EHBO

Het eindresultaat. Foto: Jeroen van Duijn

Kantoorpand Jutter Hofgeest
in een nieuw jasje gestoken
IJmuiden - Het kantoorpand van deze krant aan de Zeeweg 189-191 heeft
een nieuw uiterlijk gekregen. De naam Regio Media Groep, het overkoepelend orgaan waaronder de Jutter|Hofgeest valt, staat nu prominent op
de gevel. Vorige week heeft Gerard van der Heijden, eigenaar van het
gelijknamige beletteringsbedrijf uit IJmuiden, de klus geklaard. De oude
naamstickers zijn van de gevel verwijderd en de nieuwe belettering is
aangebracht.

Ven der Heijden Reklame brengt de nieuwe stickers aan. Foto: Jeroen van Duijn

De Regio Media Groep is het
moederbedrijf van diverse media in
het gebied tussen het Alkmaardermeer en de Loosdrechtse plassen.
Naast de Jutter|Hofgeest voor de
gemeente Velsen betreft dit onder
meer soortgelijke nieuwsbladen in
diverse andere gemeenten, maar ook
mooie bijlagen en sites zoals Wonen.
nl, Lijf & Gezondheid en Duurzaamheid. Alles bij elkaar bereiken we
wekelijks ruim 112.000 huishoudens
met onze media. In het regiokantoor
in IJmuiden werken we dagelijks aan
het maken van de kranten voor de
gemeenten Velsen, Castricum,
Heemstede en Bloemendaal.

Velsen - Rode Kruis IJmond start met
een nieuwe uitgebreide basiscursus
EHBO bij volwassenen en kinderen.
Het is een hybride cursus, waarbij men
eerst een online gedeelte volgt van
ongeveer 16 uur. Nadat het online
gedeelte is voltooid kan worden
gestart met het praktijkgedeelte, dat
over twee dagdelen wordt verspreid.
Het praktijkgedeelte staat gepland op
zaterdag 10 en zaterdag 17 september
van 09.00 uur tot 14.00 uur. Tijdens de
cursus worden alle vaardigheden
geleerd die nodig zijn om hulp te
kunnen verlenen aan volwassenen en
kinderen. Reanimeren en het gebruik
van een AED maken onderdeel uit van
het lesprogramma.
Gerard van Leijenhorst, bestuurslid
Hulpverlening bij Rode Kruis IJmond:
,,Doordat deze EHBO-cursus hybride
is, winnen de cursisten tijd omdat er
nu nog slechts twee dagdelen nodig
zijn voor het praktijkgedeelte van de
opleiding. De 16 uur online studie
kunnen zij voorafgaand aan het praktijkdeel, in hun eigen tijd en op elk
gewenst moment volgen”.
Aanmelden voor de cursus kan via
opleidingen.ijmond@rodekruis.nl of
via de webshop
https://shop.rodekruis.nl/
cursus-uitgebreide-ehbo-volwassenen-en-kinderen-online-

klassikaal?organisor=org52736
De kosten voor de gehele cursus
bedragen € 230,-- en worden mogelijk
(gedeeltelijk) vergoed door de zorgverzekeraar. Via https://shop.rodekruis.
nl/vergoeding-zorgverzekering is de
hoogte van de vergoeding op te
zoeken. Het is dus aan te bevelen
contact op te nemen met de eigen
zorgverzekeraar en hiernaar te
informeren.
Wie de cursus met goed gevolg
afrondt, ontvangt een Europees
erkend Rode Kruis EHBO-certificaat.

Doordat deze EHBO-cursus hybride is,
winnen de cursisten tijd omdat er nu
nog slechts twee dagdelen nodig zijn
voor het praktijkgedeelte van de
opleiding. Foto: aangeleverd

Tuinieren in Velserbroek en IJmuiden
met Stichting BuitenGewoon
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.

Nadat eerder onze media al in een
nieuw jasje werden gestoken, was nu
het kantoorpand aan de beurt. Zo’n
klus kun je gerust aan Gerard van der
Heijden toevertrouwen. Hij is al jaren
gespecialiseerd in alle denkbare
vormen van reclame-uitingen. Zoals
de tekst op zijn auto al aangeeft:
,,Daar moet je sign!’’

Met dit nieuwe tuinproject stimuleert Stichting BuitenGewoon mensen om lekker
bezig te blijven. Foto: aangeleverd

Veel schade bij ongeval op afrit A22
Velsen - Een personenwagen is maandag in alle vroegte zwaar beschadigd geraakt bij een eenzijdig ongeval in VelsenZuid. De bestuurder van de wagen crashte rond kwart voor vier op de afrit van de A22. De wagen kwam tegen de geleiderail terecht en schoot vervolgens door naar de andere kant van de weg. Bij het ongeval raakte niemand gewond,
maar de schade aan het voertuig is groot. Door het ongeval was de afrit van de A22 vanaf de A208 en A22 tijdelijk afgesloten. Foto: Michel van Bergen

Aan de slag met de natuur
Met dit nieuwe tuinproject stimuleert Stichting BuitenGewoon
mensen om lekker bezig te blijven.
Groene vingers of niet; in de tuinen
van Stichting BuitenGewoon
vermaakt iedereen zich. Zo kun je
zelf groente en fruit verbouwen of
simpelweg een praatje maken in de
zon. De frisse buitenlucht is gezond,
veilig en geeft je een lekkere
oppepper. Op dinsdagen zijn er in
IJmuiden activiteiten met thema’s
zoals jam maken of theemengsels
maken.
Praktische informatie
De tuin in IJmuiden (locatie Brulboei
- Welzijn Velsen) is iedere dinsdag
van 9.00 tot 15.00 en op donderdagen van 9.00 tot 13.00 geopend.
De lunch is inbegrepen.

In Velserbroek (locatie Galle Promenade) kun je dagelijks van 9.00 tot
17.00 de handen uit de mouwen
steken. Ook hier krijg je een lekkere
lunch.
Maandrooster
Week 32: Tuin onderhoud en
themadag: koken met munt.
Week 33: Er worden windmolens
gemaakt en aarde naar de tuin
gebracht.
Week 34: Er worden houten plantenbakken gemaakt.
Week 35: Tuin onderhoud en koken
met de oogst.
Meld je aan
Zin om te tuinieren of help je graag
als vrijwilliger? Meld je aan of vraag
om meer informatie via aanmelden@
st-bg.nl of 023 5831511.

De RKVV Velsen


   

     
  
  
   
       
    
 

        

    

             

   
  
  
     
Rechts naast de hooiberg is “Cafe de Tuinman”
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Dorpsfeest Santpoort 2022

Foto’s: Joost Wouters en Aad de
Gier, tenzij anders vermeld

LEZERSPOST

Van links naar rechts: Annemieke Vink, Theo Koster, Marjan Leipoldt, Eric Budde,
Dennis Wientjes, Frank van Neste, Bas Kuntz, Rens Hagen, Ed Nieuwland en Nick
Schoorl. Foto: Joost Wouters

Santpoort bedankt!
De finale. Foto: aangeleverd

Weergaloze Southwind Raptor bezorgt
Nederland eerste interlandzege
Santpoort - Nederland heeft de eerste officiële kortebaaninterland
gewonnen. Southwind Raptor en Marco Spin zegevierden in Santpoort
en versloegen daarmee niet alleen hun landgenoten, maar ook de gasten
uit België. Onze zuiderburen weerden zich echter verrassend goed en
pakten dankzij Cezar H en Francis Neirinck de vierde plaats.

streep. Het betekende de eerste
kortebaanzege voor de
leerlingpikeur.
Vierde plek voor Belgische Cezar H
De Belgische deelnemers bleven
opvallend goed overeind in Santpoort. Francis Neirinck bereikte met
zijn twee paarden Best Game en
Cezar H de derde omloop. Vooral de
laatste baarde opzien door in de
tweede omloop de razendsnelle Eliot
Charisma te verslaan.
In de derde omloop leek het sprookje
uit voor de twee Belgische deelnemers, maar bood bijloting voor Cezar
H een nieuwe kans. Nadat de ruin
had verloren van Kelsa Europoort
ging de combinatie op voor het
brons tegen Bankrobber en John
Dekker. De Nederlandse combinatie
eindigde uiteindelijk als derde, al had
het daarbij veel geluk dat de keurmeesters een overduidelijke galoppade van Bankrobber over het hoofd
zagen.

Een juichende Marco Spin. Foto: aangeleverd

De kortebaan in Santpoort, waar de
mensen als vanouds rijendik langs de
hekken stonden, kende een
bijzonder verloop. De eerste drie
paarden in de uitslag verloren allemaal in de eerste omloop. Via de
nieuwe tussenronde kwamen zij
echter terug in de strijd en knokten
zich naar de finalefase.
Ook Southwind Raptor verloor zijn
eerste ritten van de middag. De trots
van eigenaar-trainer Bert de Boer
ging twee keer in galop tegen Hero
Baldwin. Via Montana van Herend,
Coktail Bar, Cezar H en Bankrobber
haalde hij alsnog de finale. Daarin

wachtte Kelsa Europoort met Manon
Pools. De merrie is één van de snelste
starters van het circuit, maar heeft
moeite met de laatste honderd
meter.
Omdat Southwind Raptor een
handicap heeft van vijf meter was de
finale om van te smullen. Kelsa Europoort nam steeds een ruime voorsprong die vervolgens door de
uiteindelijke winnaar vlak voor de
finish teniet werd gedaan. Dit tot
blijdschap van het publiek dat de
totalisatorfavoriet hartstochtelijk
aanmoedigde. Juichend kwam Spin
in de beslissende kamprit over de

Dat de Belgische deelnemers tot het
einde meestreden, is goed nieuws
voor de Kortebaanbond. Zij hoopten
immers met de interland de deelname van onze zuiderburen te stimuleren. Meerdere deelnemers toonden
talent en kunnen zeker nog eens
terugkomen. Ook voor de organisatie
van Santpoort was de interland een
succes. Zij bezorgden het vele
publiek met mooie sport een heerlijke middag.
Omzet
De omzet van de Totalisator
bedroeg in 2022 maar liefst 133.322,
50 euro. De op één na hoogste
omzet ooit op een kortebaan
draverij gerealiseerd.
De recordomzet in Santpoort in
2019 ter hoogte van 147.777,50 euro
blijft daarmee nog bestaan.

Het bestuur van de Harddraverij Vereniging Santpoort wil alle bezoekers
enorm bedanken die er met elkaar een uitermate gezellig en ontspannen
Dorpsfeest Santpoort van hebben gemaakt. De organisatie, bestaande uit
zo’n vierhonderd vrijwilligers, heeft zijn best gedaan om er weer wat
moois van te maken. En vrijwel zonder incidenten is dat zeker gelukt! Ook
van onze horecapartners kregen wij opvallend positieve signalen dat de
sfeer in de avonduren bovenmatig gemoedelijk was.
Naar onze mening zijn wij er met z’n allen (organisatie, horeca, kermisexploitanten, bezoekers en sponsoren) in geslaagd één van de leukste en
meest ontspannen edities te hebben neergezet. Wij hebben heel veel blije
gezichten gezien en bedankjes gekregen. Voor ons een signaal dat
iedereen weer toe is aan een stukje gezelligheid na twee jaar corona en
voortdurend oorlogsleed in de rest van de wereld. Zo zie je maar waar een
klein dorp groots in kan zijn! En hoe belangrijk vrijheid, veiligheid en
samenhorigheid zijn.
Het bestuur is er trots op dat zij met de organisatie van het Dorpsfeest
Santpoort heeft bijgedragen aan een stukje welzijn en dat er weer een
groot aantal mooie ‘verjaardagverhalen’ zijn ontstaan om het komend jaar
mee door te komen. Dit kan alleen in Santpoort!
Namens Dennis Wientjes, Eric Budde, Ed Nieuwland, Theo Koster, Marjan
Leipoldt, Rens Hagen, Frank van Neste, Nick Schoorl en Annemieke Vink:
een dikke dank je wel! Wij gaan met plezier en energie werken aan de
264ste editie van het Dorpsfeest Santpoort die van zaterdag 29 juli tot en
met zaterdag 5 augustus zal worden gehouden. Tot dan!
Bas Kuntz
Voorzitter Harddraverij Vereniging Santpoort & Omstreken
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TentQuiz
1. Team “Sowieso gast, je weet selluf”
met 68 punten. Lars van de Wouw,
Saskia Bulters, Patrick Brouwer en
Nina Schadé.
2. Team “Schotse Ruitjes” met 65
punten. Renee Schot, Cees Schot,
Linda Schot en Sonata Schot.
3/4/5. Team “Master Minds Santeporto” met 63,5 punten. Monique
Verkruyssen, Esther Pikavet, Peter
Nijman en Nienke Gossen.
3/4/5. Team “Dobbelaars” met 63,5
punten. André van Vliet, Leo Uijtendaal, Nico Hin en Jack Adriaanse.
3/4/5 Team “Jott2022” met 63,5
punten. Joost Vervliet, Max van
Tiggelen, Annelies van Tiggelen en
Jenette Vervliet.

Kroegloperschaaktoernooi
1. Manuel Bosboom & Tobias Kabos,
2. Nico Zwirs & Levon Sahakian, 3.
Arno Bezemer & Robbert van ’t Kaar,
4. Bas de Boer & Bas Dudink, 5. Rob
Duijn & Roy Schimmel, 6. Jerrel
Thakoerdien & Peter Doggers, 7.
SerÃyo Bekkink & Dave Looijer, 8.
Richard Schelvis & Cas Kok, 9. Khoi
Pham & Job Emans, 10. Ilias van der
Lende & Navarone van der Star.

Kwalleballen
10 teams
1. De Kwallevissers
2. Fokje Modder

Wielerronde

Paardenkeuring
Rubriek 1 – Pony’s t/m 1.07
stokmaat
1. Elfje - Jade Zandvliet, 2. Pien - Charly
Vink, 3. Micha - Juulz Lit.
Beste voorbrenger: Zoe Duineveld met
Camilla.
Rubriek 2 – Pony’s 1.08-1.20
stokmaat
1. Renkant’s Robine - Imke Aarsen, 2.
Singelwoud’s Eloise - Noa van Wijk, 3.
Greetje - Minne Bisschop. Beste voorbrenger: Juul Lit met Rythm Finnley.
Rubriek 3 – Pony’s 1.21-1.39
stokmaat
1. Dreamer - Juliette van Veen, 2.
Casper - Yassamin Elouariachi, 3. Diego
- Tess de Boer. Beste voorbrenger:
Madelief en Danielle Heeremans met
Julia.
Rubriek 4 – D- en E pony’s 1.40 t/m
1.57 stokmaat
1. Famosa FF - Bianca Jansen, 2. Ald
Feart’s Leo - Levie Beumer, 3. Quintus
- Chantal en Benthe. Beste voor-

brenger: Chantal en Benthe met
Quintus.
Rubriek 5 – Rijpaarden vanaf 1.58
stokmaat
1. Hampton Woods - Lakisha Menzel, 2.
Melody DH - Lucca Icke, 3. Jicky Quinten Dikstaal. Beste voorbrenger:
Benthe van Adrichem - Vanessa.
Rubriek 6 – Speciale rassen
1. Tara Woeste Hoeve - Wouter Hartendorp, 2. J Adore Alerio - Jacqueline
Koetsier, 3. Gijs - Nina Loerakker. Beste
voorbrenger: Jade Zandvliet met Ella.
Rubriek 7 – Veteranen – Vanaf 22
jaar
1. Ginger - Mariska van den Burg, 2.
Redrabbit - Simone Selhorst, 3. Iris vd
Zandkant - Marrie Demmer. Beste
voorbrenger: Kick Goemaat met
Jesper.
Dagkampioen is geworden......
Renkant’s Robine (roepnaam Dory)
voorgebracht door Imke Aarsen.

1. Richard de Groot uit Velserbroek, 2.
Mike van der Meij uit Heemskerk, 3.
Sjoerd Kuipers uit Utrecht, 4. Luca
Schrijen uit Amersfoort, 5. Yorick Bos
uit Den Helder, 6. Frank Röling uit
Beverwijk, 7. Wouter Breedt Bruijn uit
Haarlem, 8. Michel Dekker uit ‘t Veld,
9. Jurgen Otten uit Haarlem, 10.
Ritsaert Cluistra uit Haarlem, 11.
Pieter Oosters uit Heiloo, 12. Jos
Niesten uit Heemskerk, 13. Caspar
Hermans uit Amsterdam, 14. Paul van
Ewijk uit Ijmuiden, 15. Marcel Klapwijk uit Ter Aar.

Dames Puntenkoers
Kids Mudrun
27 deelnemers
1. Gijs Duineveld
2. Mats Nijssen
3. Chelsey Lampers

Buikschuiven
Jeugd t/m 14 jaar
1. Jaymie Jansen uit Haarlem (tot
einde baan in waterbak)
2. Tessa Smit uit Santpoort met een
afstand van 19,40 meter
3. Joes Bonenkamp uit Amersfoort
met een afstand van 16,56 meter
Volwassenen
1. Joris Bergman (8-voudig
kampioen) – twee maal waterbak
2. Marnix van der Valk – met éénmaal
de waterbak
3. Noah Janssen met 42.50 meter
Masterclass (+50 jaar)
1. Paul Voorting met 28.32 meter
Beste dame
1. Mieke Rutte met 30.94 meter

1. Tessa Dijksman uit Velserbroek (55
punten) 2. Nina Kessler uit Velserbroek (30 punten) 3. Marit Cent uit
Goor (26 punten) 4. Bianca Lust uit
Edam (22 punten) 5. Eva Buurman uit
Wervershoof (20 punten) 6. Elisa
Serné uit Breda (10 punten) 7.
Michelle de Graaf uit Alkmaar (7
punten) 8. Emma Boertjes uit
Rotterdam (5 punten) 9. Loesanne
van der Geest uit Haarlem (5 punten)
10. Anoek van der Leest uit Oostzaan
(4 punten) 11. Reinet van de Wal (3
punten) 12. Tessa Neefjes uit
Wervershoof 13. Lisa Petersen uit
Rotterdam
14. Marjet Groen uit Amsterdam 15.
Francien Looije uit Almere 16. Marike
Veldhuis uit Amsterdam 17. Bianca
van den Hoek 18. Suzanne Mulder
uit Leiden 19. Gina Hofland uit
Gouda
20. Mariska Jetten uit Oegstgeest
21. Rienke Boonstra uit Nieuwkoop.

Foto’s: Joost Wouters en Aad de
Gier, tenzij een andere fotograaf
wordt genoemd

7 van Santpoort
Jeugdloop
Snelste jongen: Ginomaizao
Gutrierrez uit Velserbroek in een tijd
van 00:03:45.
Snelste Santpoortse jongen: Lars van
Opzeeland uit Santpoort in 00:03:52.
Snelste meisje: Juliette MeyerLuesink uit Santpoort in 00:04:10.
Juliette ontving twee bekers, omdat
zij tevens de snelste Santpoortse
was.
Volwassenen
Snelste man: Dominic Bersee uit

Delft in een tijd van 00:22:35
Snelste Santpoorter: Samuel Tiersma
uit Santpoort-Zuid in een tijd van
00:25:47
Snelste vrouw: Kristy Timmers uit
Amsterdam in een tijd van 00:26:17
Snelste Santpoortse: Lieneke de
Kroon uit Santpoort-Zuid in een tijd
van 00:32:54
Voor alle uitslagen van de deelnemers kijk op:
https://results.chronotrack.com/
event/results/event/event-68865

De Harddraverij Vereniging Santpoort & Omstreken kijkt terug
op een zeer geslaagde 263ste editie van het Dorpsfeest Santpoort.
Alle kermisexploitanten, vrijwilligers, deelnemers, bezoekers en
sponsoren oprecht dank voor jullie komst en inzet.

Dit zijn de kampioenen die editie 2022 hebben mogelijk gemaakt:
Aannemersbedrijf Johan
Pauw
Aardappelhandel Jan Stut
Action Planet
Aequitas verzekeringen
Santpoort
Albert Heijn IJmuiden
(springkussen)
André Zwart timmer en
bouwbedrijf
Anthony Wiegand
Loodgieters- en
Installatiebedrijf
A-slotenservice
Assurantiekantoor
Nieuwland & Aarts
Auto Haarlem
Auto Navap
Autodemontagebedrijf Rutte
Automobielbedrijf Ruud Koks
Automobielbedrijf Velserbeek
Autorijschool van Deventer
B & E IJzerhandel
Banketbakkerij Wesseling
Bierbrasserie Koster
Bloemen- en Plantenbeurs
Blomson International
Boerderij Sinneveld
Boerderij Westerhoeve
Boot Schilderwerken
Booy Optiek
Bosman Weld Consultancy
Bouw & Timmerbedrijf Arjen
van Keeken
Bouw- en aannemersbedrijf
Van Schooten
Bouw- en aannemingsbedrijf
van den Belt
Bouw- en onderhoudsbedrijf
Bart Swaalf
Bouwbedrijf Ben Wempe
Bouwbedrijf Jan Konijn
Bouwbedrijf Spoelstra
Boval Assurantiën
Brasserie De Bank
Brasserie de Wildeman
Bureau MARE
By Moon at Home
Café Bartje / Bartje
Bloemendaal
Capisciotti Stukadoorsbedrijf
Champagne Moutardier
City Sport & Fashion &
Sneakers
Citymarketing Velsen |
IJmuiden.nl
CMD Tekenwerk
Code Nomads
Colex Maritiem

Ctrl+N Design & Advice
D. Wientjes notariaat BV
Dacia Wielersport
Danceworks
De Ballon Intertoys
De Huizenbemiddelaar
De Kiewit Buijsman Wientjes
Notarissen
De Kleine Verhuizer
De Meierij - de Bokkesteeg
De Vries & Vermolen
Stucadoors
DekaMarkt Santpoort
DELTA netwerk
Derkx & Davidson BV
Design Dekjes en Kussens
Dijkzeul Melkveehouderij
DNM Fashion
DS Ruitersport
Duineveld Transport
Duursport.nl Sportvoeding
Duveco Transport BV
Eetlokaal ʻt Palet
EHBO Santpoort
Equine Recovery Swagerman
Equinolibra
Natuurgeneeskundige
Veterinaire
Bewegingstherapie
Eurosound
EZN Zorgtechniek
FBI design
Fijnvishandel Santpoort aan
Zee
Filippo Ontstoppingsbedrijf
Firma Kees Leijen & zoon
Olieproducten
FitAid
Flair Kapsalon
Foto Michel
Fred Brans Vee- en
Transportbedrijf
G & B Bijl Accountants &
Belastingadviseurs
Gall & Gall van Setten
Garage Jak
Garage Spaarndam
Gebroeders Scholten BV
Geertruida Hoeve Bed and
Breakfast
Geigi Kappers
Gemeente Velsen Zomerpret
Gerard van Es visrestaurant
Haak Zonwering
Heerlijkheid Brederode
Het Ezelen Comité
Hilgersom Tekstproducties
Hoeve Duin en Kruidberg
Hofgeest / De Jutter

Hofstede de Kruidberg
Holland Bouwregie
Holywater Industries
Hop en Co
Hoveniersbedrijf All Gardens
Hoveniersbedrijf B.A.R.T.
Hoveniersbedrijf Goes
Hoveniersbedrijf Harry van
Schooten
Innovate Today
Intro IJmuiden
J&H Transport
J. Lemmers Timmerwerk
Jerdort
Jerry Oudendijk
Timmerwerken
JM Promotions
Kasius Autoschadeservice
Kermis Exploitanten
Santpoort
Klimaat Techniek Santpoort
Konstruktiebedrijf Hercules
bv
Kopie-Druk Santpoort
Koppes Snacks
Korenmolen de Zandhaas
Korf Catering
Korstanje
Koster Innovaties
Kraaij tuinonderhoud
KRK Bouw & Elektrische
installaties
Kuntz Beheer
Landgoed Duin & Kruidberg
Lengerique Santpoort
Lexquis
Lichtspel
Lifo Foto
Lingehoeve Noord-Holland
Lowland Marine & Offshore
Lunchroom Laantje
M&D Events - Ook Leuk
MaC Uytendaal BV
Macada Innovision
Magniﬁcent Beautysalon
Manege Kennemergaarde
Martha Hoeve Texel
Ruitersport Speciaalzaak
MB Ruitersport
Merial
Miralooks
Mokerdop.com
Molenduyn ambachtelijke
brouwerij
MonkeyXL
Mosterdzaadje
Nagelstudio Marielle
Nic Oudendijk
Machineverhuur

Nico Ligthart Timmerwerken
Nijssen Beheer Santpoort BV
NRPS
Omnyacc GoesDeen
accountants en
belastingadviseurs
Ook-leuk.nl
Opzet internet- en
reclamebureau
Oranjevereniging Santpoort
Own Health
Painting Holland Groep
Pantheon Drukkers
Pasta Casa
Peter Hoogeboom
Steigerwerken
Peter Nijssen Hooi- en
Strohandel
PeVe Daktechniek
Pletting Consultancy
Poelier van Ofwegen
Prins Staalhandel BV
PTF by Jon Private Training
Facility
RBM Europe
Reanda Netherlands Audit
Tax & Advisory
Reaned
Reddingsbrigade
Repromat
Restaurant Boschbeek
Restaurant La Mia
Restaurant Tante Bep
Rijwielhuys Santpoort
Ron Stals IJzerwaren en
gereedschap
Ruitersport Levade
Santpoorts Weidevlees
Santpoortse Verleiding
Saskia Rutte
Dressuurtraining
Schaakopening Essenties
Schilders- en
afwerkingsbedrijf C.H.P.
van Roode
Schoenmaker Grond Weg en
Waterbouw
Scholz Groep
Schoonheidssalon Annelies
Schoonheidssalon en
pedicure Forma Tibi
Schoonheidssalon Lucienne
Lindenberg
Schoonhoff Hout
Schoorl-van der Veldt
Transport
SDIM Online Markelting
Shoarma Grillroom Ramsis
Slagerij H.H. Duijn

Dorpsfeest Santpoort 2023 wordt gehouden van zaterdag 29 juli tot en met zaterdag 5 augustus

Slenders Wasserij / Stomerij
Snackbar Peter
Spaanderman Diervoeders
Sportconnection / Racketlab
/ Schaatslab
Stapper Sierbestrating
Steboma BV
Step & Ko
Stichting Verenigde Horeca
Santpoort
Stitchﬁeld BV
Studyconsultancy
Swier Sportprijzen
Taxiservice van der Valk
T-Hagenbouw
The Concept Company
Graﬁsche Vormgeving
Timmerbedrijf Pascal
Voetelink
Tinholt Automobielbedrijf
Velserbroek
Tjeerd Meinema Coiffures
Tobo Reclame
Ton van Amerongen
loonwerkersbedrijf
TotZiens Promotions
Trompʼs verhuurbedrijf VOF
Trovato Santpoort
Uit den Vreemde
Van Delden Mode
Van der Meer Restaurant
Van der Vlugt glas en
kozijnen
Van Kaam Bouw
Van Oosterom Boomtechniek
Van Poelgeest BMW en Mini
Van Schagen Santpoort BV
Van Sprang & Tempo
Van Waalwijk Van Doorn
Makelaars
Versieren Doe Je Zo
Villa Westend
Visser Tweewielers
Volta 1800
Voltec-Santpoort
Welkoop Santpoort
Wesco IJmuiden
Wieleman Vastgoed Advies &
Management
Wijnhuis ten Bilt
WW Frontriemen
YourGym Santpoort
Zeﬁer Horsemanship
Zuidam Makelaardij
ZZD glasbewassing
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DONDERDAG 11 AUGUSTUS
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velsen: 11.00 uur Licorice Pizza (12+),
14.00 uur Everything Everywhere All
at Once (12+), 17.00 uur Downtown
Abbey: A New Area (9+) en 20.00 uur
Top Gun: Maverick (12+). Vanaf 15.00
uur treedt de Platenmaker op op het
terras. www.filmtheatervelsen.nl.
ZONDAG 14 AUGUSTUS

Zomerpret in Velsen! Zie 11
augustus.
16 juli t/m 28 augustus

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

Zomerpret in Velsen! Zie 11
augustus.
Viering 100 jaar RKVV Velsen. www.
rkvv-velsen.nl. Ook zaterdag en
zondag. Zie volledige programma
elders in deze krant.
ZATERDAG 13 AUGUSTUS

Zomerpret in Velsen! Zie 11
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.
Viering 100 jaar RKVV Velsen. www.
rkvv-velsen.nl. Ook zondag. Zie volledige programma elders in deze
krant.

Wandelen met Levenslust APK van
Rouwdoula Patty Duijn. Vertrek van
wisselende locaties en weersafhankelijk. 10.30 - 12.00 uur. Bijdrage voor
koffie en gebak na het wandelen.
Aanmelden via info@rouwdoula.nl of
bel 06-52462630.
Fietstour over het ontstaan van
IJmuiden start bij voldoende
aanmelding 10.30 uur bij Beeckestijn. Aanmelden: info@ship-info.nl.
Viering 100 jaar RKVV Velsen. www.
rkvv-velsen.nl. Zie volledige
programma elders in deze krant.
Bezichtigingstour naar de grootste
sluis ter wereld vanuit SHIP, 12.00
uur. Aanmelden: info@ship-info.nl.
Filmzomerprogramma in Filmtheater
velsen: 11.00 uur Hit The Road (AL),
14.00 uur Downtown Abbey: A New
Area (9+), 16.30 uur Drive My Car
(12+) en 20.00 uur Summer of Soul
(12+). www.filmtheatervelsen.nl.
Zeemanskoor De Raddraaiers treedt
op in Seniorencentrum Zeewijk,
14.00-16.00 uur. Entree gratis maar
vol is vol, zaal open 13.00 uur.

Kaarten: www.caprera.nu. Foto:
aangeleverd
Nora van Klingeler geeft lezing en
toelichting op haar expositie in de
Engelmunduskerk in Velsen-Zuid,
15.00-16.00 uur. Toegang gratis.
MAANDAG 15 AUGUSTUS

Zomerpret in Velsen! Zie 11
augustus.
Noordzeekraam van 11.00 tot 17.00
uur in IJmuiden aan Zee voor de
uitleen van opruimmaterialen. Informatie: www.beachcleanuptour.nl.
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.

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

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 seniorencentrum, Zeewijkplein 260. Informatie:
iej.bakker@zorgbalans.nl of
023-8910503.
Zomeravondbridge bij Bridgevereniging Santpoort in Velserhooft,
ingang Valckenhoeflaan (50 meter
van station Santpoort-Noord), 19.30
uur. Voor inschrijving en meer informatie bvvelsen1@gmail.com. Iedere
dinsdag tot 20 augustus.

Kringloopwinkel OIG-IHD aan de
Industriestraat 66 in IJmuiden heeft
zomerstop en opent 7 september de
deuren weer.
Extra publieksdag op Forteiland
IJmuiden. Zie www.forteilandijmuiden.com voor meer
informatie.

umhuizen.nl en aan de deur.
Pieter Vermeulen Museum: alles over
dino’s. En kunst van Linda Molenaar.
Open dinsdag tot en met vrijdag en
zondag van 13.00-17.00 uur. www.
pietervermeulenmuseum.nl.
Hoogovensmuseum in Velsen-Noord
is open op woensdagmiddag van
13.00 tot 16.00 uur en zaterdag en
zondag van 10.30 tot 16.00 uur.
Modelspoorbaan en Escaperoomspel 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.ruinevanbrederode.nl.
Bunker Museum IJmuiden aan de
Badweg is iedere eerste en derde
zondag van de maand open van
11.00 tot 16.00 uur. www.bunkermuseum.nl.

DINSDAG 16 AUGUSTUS

Zomerpret in Velsen! Zie 11
augustus.

Walk On met Tim Knol in Caprera.
Speciaal voor Caprera ontwikkelde
Knol een avontuurlijke muziekroute
waarbij je wandelt van het ene naar
het andere podium en daar kan
genieten van vier verschillende
artiesten midden in de natuur.

DONDERDAG 18 AUGUSTUS

Zomerpret in Velsen! Zie 11
augustus.

Zomerpret in Velsen! Zie 4 augustus.

WOENSDAG 17 AUGUSTUS

Kunstmarkt op de Westkolk in
Spaarndam, 11.00-17.00 uur. Ook 13
augustus. www.kunstmarktenspaarndam.nl. Om 14.00 uur is er een
gratis optreden van de Delta Singers
in de Oude Kerk. Foto: aangeleverd
Filmzomerprogramma in Filmtheater

Kookworkshop voor (ex)kankerpatienten en hun naasten van 17.00 tot
20.00 uur bij Inloophuis Kennemerland aan de Wulverderlaan 51 in
Santpoort-Noord. Deelname kost 20
euro. Aanmelden via info@inloophuiskennemerland.nl of bel 023
8885367 (bereikbaar op dinsdag,
woensdag en vrijdag).

Dino-knutselen in het Pieter
Vermeulen Museum voor kinderen
vanaf 4 jaar, 13.00-14.00 uur.
Aanmelden: www.pietervermeulenmuseum.nl. Foto: aangeleverd
Filmzomerprogramma in Filmtheater
velsen: 11.00 uur Downtown Abbey:
A New Area (9+), 14.00 uur Licorice
Pizza (12+), 16.30 uur Drive My Car
(12+) en 20.00 uur Top Gun: Maverick
(12+). www.filmtheatervelsen.nl.
EXPOSITIES

Zee- en Havenmuseum is in juli en
augustus open van dinsdag t/m
zondag van 13.00 tot 17.00 uur.
Exposities: ‘Werken op en aan het
Noordzeekanaal’ en ‘Op de Sluizen
van IJmuiden’. 4 speurtochten en
escapespel (12+). Audiotour met
BNers. Op vrijdag en dinsdag
ZOMERPRET: gratis matrozenspeurtocht 4/12 jaar onder leiding van een
gids. Reserveren vooraf www.zeehavenmuseum.nl.
Museumhuis Beeckestijn is geopend
op donderdag, zaterdag en zondag
van 11.00 tot 17.00 uur en op vrijdag
van 11.00 tot 13.00 uur. Toegang 6
euro. Tickets online via www.muse-

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 woonzorginstelling 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 vondsten 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.
Expositie Zwart Wit in de Visserhallen, Duinstraat 4 in IJmuiden, tot
en met 25 september geopend op
vrijdag, zaterdag en zondag van
13.00 tot 17.00 uur. www.visserhallen.nl.

Vele peuken maken samen veel zwerfvuil

Het resultaat van vijf minuten vegen. Foto: Arita Immerzeel

Velsen - Op de foto zien wij het resultaat van het vegen van een
parkeervak op de Van den Vondellaan
in Driehuis. Resultaat na vijf minuten
vegen van dit kleine oppervlak: 53
sigarettenpeuken, twee sigarettenpakjes met enge waarschuwingen
erop, een half opgerookt sigaartje,
een doosje waar een e-sigaret in zat
met een hele echte sigaret erin en

twee plastic huisjes voor joints. Een
passerende tachtigplusser meldt, dat
zij bijna elke dag peuken raapt bij de
bushalte voor wooncentrum De
Luchte, waar zij woont. ,,Gisteren
waren het er 47!”
De peuken verontreinigen het grondwater met hun zware metalen en
soms zien vogels of dieren het voor
voedsel aan. Vergaan doen de peuken

amper, dus de rokers die hun peuken
wegwerpen dragen bij aan een enorm
vervuilingsprobleem.
Deze week nadert de Boskalis Beach
Cleanup Tour 2022 ook zijn einde. In
dertig etappes ruimt Stichting De
Noordzee voor de negende keer het
strand van de hele Noordzeekust van
Nederland op. Er is speciale aandacht
voor sigarettenpeuken, die bijvoorbeeld op Texel en in Zeeland amper
of niet te vinden zijn, maar in de buurt
van Den Haag en Westland des te
meer. De laatste etappe vindt
maandag plaats, van IJmuiden naar
Zandvoort. De inschrijving voor vrijwilligers die deel willen nemen is
reeds gesloten. Wel is er in IJmuiden
aan Zee maandag tussen 11.00 en
17.00 uur een zogenaamde Noordzeekraam op het grote strand van
IJmuiden aanwezig, waar iedereen
zonder aanmelden opruimmateriaal
kan lenen en mee kan doen met de
schoonmaakactie.
Meer informatie, onder andere foto’s
van de reeds gelopen etappes:
www.beachcleanuptour.nl.

Santpoorts weiland in
de gouden ochtendzon
Santpoort - Vrijwel elke fotograaf weet het: vroeg in de ochtend schiet je vaak
de mooiste plaatjes. Dat bewijst Kevin Dalhuijsen met dit fraaie beeld van het
land rond de Ruïne van Brederode. Gemaakt zondagochtend om 06.30 uur,
toen de zon net boven de bomenrij verscheen en het weiland in een goudgele
gloed zette.
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Sterk gestegen hypotheekrente
zorgt voor impasse op woningmarkt

TYPISCH IJMUIDEN

Regio - De sterk gestegen hypotheekrente in combinatie met de torenhoge huizenprijzen zorgen de laatste maand voor een impasse op de
woningmarkt, zo blijkt uit een analyse van De Hypotheker. Het aantal
hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning daalde in juli met
maar liefst 28 procent in vergelijking met de maand ervoor. Ten opzichte
van een jaar geleden is de afname zelfs 32 procent. Oriënteerders op de
woningmarkt lijken de aankoop van een woning – ondanks tekenen dat
de woningmarkt iets afkoelt – uit te stellen tot de hypotheekrente weer is
gedaald of het aanbod betaalbaarder wordt. Zij zien nog weinig verbetering in hun situatie op de woningmarkt, zo blijkt uit onderzoek van
PanelWizard in opdracht van De Hypotheker. Zo hebben of verwachten
nog altijd 7 op de 10 mensen die binnen nu en twee jaar een woning
willen kopen, problemen met (te) hoge huizenprijzen. Meer dan de helft
ervaart bovendien dat er (veel) te weinig aanbod is in de prijsklasse
waarin zij zoekt.
Ondanks dat oriënteerders met
concrete plannen om een eerste of
volgende woning te kopen voorlopig de kat uit de boom kijken,
zien zij langzaam wel iets veranderen op de oververhitte woningmarkt. Zo geeft 13 procent van hen
aan te merken dat de markt iets
minder overspannen wordt, 7
procent dat er minder biedingen
zijn en minder concurrentie is en
geeft 6 procent aan dat zij vaker
naar een bezichtiging kunnen. Er
zijn volgens De Hypotheker meer
tekenen van een licht afkoelende
woningmarkt. Zo zwakt de stijging
van de huizenprijzen af: in het
tweede kwartaal is de gemiddelde
verkoopprijs gestegen met 10,6
procent in vergelijking met
hetzelfde kwartaal vorig jaar.
Eerdere kwartalen lagen deze prijsstijgingen nog rond de 20 procent.
Dit is ook terug te zien in het
gemiddelde hypotheekbedrag. Dit
nam in de maand juli (311.000
euro) bijna 5 procent af ten
opzichte van dezelfde maand een
jaar geleden (326.000 euro).
Lagere leencapaciteit niet terug
te zien in huizenprijzen
Door de sterk gestegen hypotheekrente, de aanhoudende hoge
huizenprijzen én de angst voor een
economische recessie lijkt de
woningmarkt momenteel in een
impasse beland. ,,Door de hogere
hypotheekrente kunnen woningzoekenden op dit moment minder
lenen. Hierdoor staat de betaalbaarheid van woningen nog verder
onder druk, zeker aangezien de
lagere leencapaciteit – mede door
de krappe woningmarkt - nog niet

terug te zien is in lagere huizenprijzen”, zegt Danielle Rabelink,
franchisenemer van De Hypotheker
in IJmuiden. ,,Uit ons onderzoek
blijkt dat de helft van de oriënteerders die binnen twee jaar een
woning wilt kopen op zoek is naar
een woning tot 349.000 euro,
terwijl de gemiddelde verkoopprijs
in het tweede kwartaal van 2022
op 448.000 euro lag. De licht afkoelende woningmarkt is een gezonde
ontwikkeling, maar aangezien de
huizenprijzen nog steeds sterk
stijgen moeten we niet te vroeg
juichen. Het is cruciaal dat de
aandacht niet verslapt en het
tekort aan woningen urgent op de
agenda blijft.”
1 op de 5 Nederlanders wil
binnen nu en twee jaar verhuizen
naar een koopwoning
Ruim een vijfde van de Nederlanders zou binnen nu en twee jaar
naar een (eerste of volgende) koopwoning willen verhuizen, zo blijkt
uit het onderzoek. Driekwart van
hen geeft hierbij aan bereid te zijn
om een concessie te doen door
langer te wachten met het kopen
van een woning en een kwart zegt
al langer dan een jaar op zoek te
zijn. Vier op de tien Nederlanders
ervaren (nog steeds) dat er een
kleiner aanbod is in de prijsklasse
waarin zij zoeken in vergelijking
met het begin van hun zoektocht,
terwijl een derde aangeeft dat er
sindsdien meer biedingen zijn en
meer concurrentie is.
Het is dan ook niet verwonderlijk
dat driekwart van de oriënteerders
bereid is om te overbieden (74
procent).

Raddraaiers in
Seniorencentrum
IJmuiden - Zondag 14 augustus van
14.00 tot 16.00 uur treden de
Raddraaiers op in Seniorencentrum
Zeewijk. Het IJmuidense zeemanskoor zingt weer de mooiste zeemansliederen. Zaal open 13.00 uur, en als
vanouds entree gratis maar vol is vol.

Sjoeltoernooi
Regio - Liefhebbers van sjoelen
kunnen zich inschrijven voor een toernooi op 22 oktober van 10.30 tot 16.00
uur in De Jansheeren in Heemskerk.
Het toernooi wordt georganiseerd
door Sjoelclub De Sjoelschijf. De
inschrijving kost 10 euro per koppel,
jeugdkoppels tot en met 12 jaar 5 euro.
De inschrijving voor dit open koppeltoernooi is nu geopend. Iedereen kan
zich aanmelden via e-mailadres
m.wilson@wilson-bloemtex.nl of telefonisch op 06-53304317.

Wie heeft deze
hoed gevonden?
Santpoort - Kunstenaar Renske de
Jong is vrijdag op de markt in Santpoort-Noord haar hoed verloren. Ze
hoopt dat iemand deze zwarte leren
Australische hoed gevonden heeft.
De vinder kan contact opnemen via
nummer 06 13215374.

De “nieuwe” geveltekst aan het Koningsplein. Om instorting van de schoorsteen van het woonhuis aan de President
Krügerstraat te voorkomen is een houten constructie geplaatst, waarachter een deel van de geveltekst weer verstopt is.
Foto: Erik Baalbergen

‘Van Ouwe Klootjes tot nog ouwere
steenhouwerij van Jan Brian’
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 evenement of gewoon een van
de mooie taferelen die IJmuiden biedt. In deze
aflevering aandacht voor ‘Van Ouwe Klootjes tot
nog ouwere steenhouwerij van Jan Brian’.
Door Erik Baalbergen
Na ruim zes jaar leegstand is afgelopen maand het
karakteristieke “Ouwe Klootjes”-pand aan het Koningsplein gesloopt. De markante geveltekst ‘Old Clothes
New’ is nu voorgoed uit het straatbeeld van Oud
IJmuiden verdwenen. Maar tijdens de sloop van een
zijmuur kwam op 19 juli op de zijgevel van naastgelegen pand aan de President Krügerstraat een nieuwe
geveltekst tevoorschijn: “Steenhouwerij J.C. Brian”.
Via verschillende kanalen werd ik geattendeerd op de
geveltekst en van enkelen ontving ik tips over J.C.
Brian.
Na de drukte rond het Zomerfestival.IJmuiden ben ik
ter plekke even poolshoogte gaan nemen. Ik raakte
daar bij toeval in gesprek met de projectleider die
vanuit de provincie Noord-Holland de sloop en de
bodemsanering van Old Clothes New in portefeuille
heeft.
Ouwe Klootjes
Het verhaal achter Ouwe Klootjes heb ik al ‘ns in een
eerdere aflevering van deze rubriek uit de doeken
gedaan. Nog even in een notendop: het pand is
gebouwd in 1914 als winkel met werkplaats en bovenwoning. Van 1916 tot eind 1942 heeft de IJmuider
Apotheek in het pand gezeten. Na de bevrijding tot in
2004 zit stomerij ‘Old Clothes New’ in het pand. Vanaf
maart 2005 tot eind 2015 huisvest het pand een fysiotherapiepraktijk. Sindsdien staat het pand leeg.
Ten tijde van Ouwe Klootjes zijn bij het kledingreinigingsproces oplosmiddelen in de grond onder het
pand terechtgekomen. Het leegstaande pand is opgekocht door de provincie. Deze heeft gekeken of het
pand behouden kon blijven. De concentratie oplosmiddelen in de kelder van het pand was in elk geval te
hoog. Via luchtpompen is geprobeerd om de
vervuilde lucht weg te pompen, maar de lucht bleef
vervuild. Wellicht dat oplosmiddelen zijn geloosd in
een beerput. De conclusie is dat de onderliggende
grond moet worden gesaneerd en het pand onbruikbaar is. Vandaar de sloop vorige maand. Na de
bodemsanering wordt gekeken wat er voor in de
plaats komt.
Steenhouwerij Jan Brian
De nieuwe geveltekst nodigt natuurlijk uit voor wat

“papieren” graafwerk. J.C. Brian is Johannes Cornelis
(Jan) Brian, geboren in 1879 in Haarlem. Bij zijn vrijstelling van militaire dienst wegens broederdienst in
1898 is hij al steenhouwer en woont hij nog in
Haarlem. Voor of in 1903 komt hij in de gemeente
Velsen wonen. In advertenties en op briefhoofden van
zijn later in Bussum gevestigde steenhouwerij lezen
we dat de steenhouwerij in 1902 is opgericht. Jan
houdt zich bezig met de verwerking van hardsteen,
graniet en zandsteen en maakt onder meer schoorsteenmantels en grafmonumenten. In november 1907
trouwt Jan Brian als steenhouwer in Velsen met
Neeltje van der Made, geboren in Den Helder en ook
wonende in Velsen.
Bij de aangifte van de geboorte van een dochter in
mei 1910 woont het paar op adres President Krügerstraat 106. Dit is exact hetzelfde pand als waarop de
geveltekst is aangetroffen! Na de “opknapbeurt” van
Oud IJmuiden in de jaren zeventig zijn – ondanks de
daarbij gepaarde sloop van veel huizen in de Krügerstraat – de woningen op onder meer nummers 102,
104 en 106 blijven staan en grondig gerenoveerd. De
panden kregen na de renovatie respectievelijk de
nieuwe huisnummers 42, 44 en 46.
Van IJmuiden naar Bussum
In 1912 huurt Jan Brian een stuk grond verderop in de
President Krügerstraat bij School B (de “klapschool”)
op de hoek van de Krügerstraat en de toenmalige
Bothastraat. Later dat jaar blijkt Jan langere tijd
verzuimd te hebben om huur te betalen en krijgt hij
een boete opgelegd van fl.2,50 per dag dat hij te laat
is. Deze boete loopt op tot tegen de tweehonderd
gulden. Na onderzoek blijkt dat er een vergissing in
het spel is, en wordt de boete gereduceerd tot twee
maal fl.2,50.
In 1914 wordt de huur van de grond bij School B
opgezegd en verhuist het gezin Brian naar Bussum.
Jan Brian krijgt toestemming van B en W van Bussum
voor de oprichting van een steenhouwerij aan de
Landstraat in Bussum. De zijgevel van nummer 106
aan de Krügerstraat verdwijnt uit het zicht bij de bouw
van het nu gesloopte pand in datzelfde jaar 1914. De
zaken gaan blijkbaar goed voor Jan in Bussum want in
de jaren daarna vinden er uitbreidingen van zijn
steenhouwerij plaats. In 1926 krijgt Jan vergunning
voor de oprichting van een nieuwe werkplaats en
uitbreiding daarvan in 1928 aan de Vaartweg in
Bussum.
Jan is tot aan zijn overlijden op 52-jarige leeftijd in juni
1932 in Bussum aan het werk als steenhouwer. Enkele
jaren later is zijn steenhouwerij nog actief onder de
naam Firma Jan Brian, voor grafversiering en monumenten, met “electrische zagerij en zandblaasinrichting”. Zo zie je maar, achter zo’n onverwachte geveltekst gaat toch weer een stukje onvervalste typisch
IJmuider ondernemerschap schuil!

KRUISWOORDPUZZEL
KRUISWOORDPUZZEL
KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. afwaswater; 7. in het land thuis horend (inlands);
Horizontaal 1. afwaswater; 7. in het land thuis horend (inlands);
12. haarversteviger; 13. Mohammedaanse godsdienst; 14.
12. haarversteviger; 13. Mohammedaanse godsdienst; 14.
Engels bier; 15. gewicht (afk.); 17. telwoord; 19. portie opgeEngels bier; 15. gewicht (afk.); 17. telwoord; 19. portie opgewarmd eten; 21. persoonlijk voornaamwoord (Duits); 22. deel
warmd eten; 21. persoonlijk voornaamwoord (Duits); 22. deel
van gelaat; 24. deel van een radio-installatie; 27. ongeschaafd
van gelaat; 24. deel van een radio-installatie; 27. ongeschaafd
(grof); 28. koraaleiland; 30. steen; 31. plaats aan het IJsselmeer;
(grof); 28.
koraaleiland; 30. steen; 31. plaats aan het IJsselmeer;
32. natie (staat); 33. boogbal bij tennis; 35. geheel van woorden
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Win een Body
Sculpting Pro
behandeling
van Beauty &
Afslankstudio
Velserbroek
Klompenmakerstraat 7 in
Velserbroek,
tel. 023-5490556
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Puzzel mee
en win een
TC-Cryo
behandeling
van Beauty &
Afslankstudio
Velserbroek!
Mail de
oplossing voor
woensdag
27 juli naar:
puzzel@jutter.nl
vermeld hierbij
uw naam, adres
en telefoonnummer.

Velsen - Op 14 augustus 2022
bestaat de RKVV Velsen 100 jaar!
Een geweldige mijlpaal in hun
bestaan. En ze gaan het vieren, een
heel seizoen lang! Het seizoen 20222023 staat in het teken van 100 jaar
RKVV Velsen.

Het hele seizoen festiviteiten
De festiviteiten starten in het weekend
van 12-13-14 augustus 2022. Er is een
mooi programma samengesteld met
tal van activiteiten voor iedereen die
iets met de club heeft. Voor jong en
voor oud, voor leden en voor oudleden, voor vrienden van Velsen en
voor sponsors, voor belangstellenden
en voor iedereen die de club een warm
hart toedraagt. Iedereen kan het
meebeleven. Kijk voor meer informatie
op de website https://www.rkvvvelsen.nl.
Voetbalclinic
Voor alle meiden en jongens van
Onder 6 tot en met Onder 19 jaar,
wordt er op zaterdag 13 augustus een
voetbalclinic georganiseerd, van 10.30
uur tot 13.00 uur op het sportpark
Driehuis. Voor een lunch wordt
gezorgd. De Clinic wordt gedaan door
Martin Haar en Dennis Haar, twee
grote namen in het Nederlandse
voetbal. Aanmelden kan nog via
clinic@rkvv-velsen.nl.
Velsen 1 – regio Topteam
Ook op zaterdag 13 augustus 2022
speelt Velsen 1 tegen een regio
Topteam wat is samengesteld en onder
leiding staat van de coaches Richard
Plug en Rob Spronk, met als assistenten Rene Rijerse en Marcel Looij.
Voorafgaand aan de wedstrijd wordt er
gezamenlijk een sportlunch gebruikt,
die beschikbaar is gesteld door Koppes
Snacks & Gelato uit Santpoort.
Er wordt om 15.00 uur afgetrapt onder
leiding van scheidsrechter Enrico Does
met als assistent 2 ervaren Velsen
scheidsrechters, waar Nico Alkemade

er een van is. Velsen 1 zal in zijn
vertrouwde opstelling gaan spelen,
met daarbij natuurlijk ook wat nieuwe
namen, zoals Dennis Flecken, Daniël
Man, Jort Nierop, Sam Patmos, allen
afkomstig van DEM, Nabil Hadouzzi
(DCG), Floris Reuts (Hoofddorp). Jordy
van der Horst (SDZ) en Sersinio Profijt
(Odin’59). En ook de inmiddels
gestopte Angelo Beck is van de partij.
In het regio Topteam zullen vele
bekende regionale toppers meedoen
zoals Melle Springer en Milan van
Essen (Stormvogels), Mart Willemse
(Odin’59), Mikael Schilling (Kon HFC
za.) Danny de Jong, Bart Veldhuis, Gino
Demon (VSV). Maar ook veel oud
spelers van Velsen 1, die inmiddels bij
een club in de regio spelen, zoals Zeno
van Ooijen (nu HBC), Denzel Meijer (nu
VSV), Ayrton Dol(nu Odin’59), Bastiaan
Scholten en Stijn van de Voort (nu
Stormvogels), gaan deel uitmaken van
het regio Topteam.
Aanvang wedstrijd 15.00 uur op
Sportpark Driehuis en de toegang is
gratis!

Reünie RKVV Velsen 100 jaar
Op zondag 14 augustus 2022 zal er
speciaal voor de ouderen, oud-leden
en oud-vrijwilligers, trainers, oudverzorgers en oud-bestuursleden een
sfeervolle reünie worden gehouden in
de grote feesttent op het terrein van
RKVV Velsen.
Van 14.00 tot 17.00 uur is er volop
gelegenheid om in een ontspannen
sfeer je oude voetbalmakkers weer
eens te ontmoeten en de hoogtepunten uit je – ongetwijfeld – glorieuze
voetbalcarrière nog eens op te halen.
De kaarten kosten € 10,- per persoon.
Op de dag zelf krijg je bij aankomst 2
consumptiebonnen.
Geef dit ook door aan je oud-teamgenoten, of probeer als aanvoerder weer
je hele team bij elkaar te krijgen!
Voor meer informatie ga naar de
website: www.rkvv-velsen.nl.

RKVV VELSEN VIERT 100 JAAR

RKVV Velsen viert eeuwfeest

RK V V

VELSEN
1922-2022

100
JAAR

PROGRAMMA

12 augustus

Augustus 2022
- De buren op de koffie
- Café De Aftrap: Voetbalshow met
interviews, cabaret, muziek en bekende
gasten in de geest van de bekende
‘Hi Ha Hondenlulshow’

13 augustus
14 augustus
18 augustus
21 augustus

- Clinicdag voor de jeugd
- Wedstrijd Velsen (mannen) tegen ........
- Openingsfeest in de tent
- Reünie voor alle (oud) leden
- Hannie Spronk Toernooi
- Finale Hannie Spronk Toernooi

September 2022

10 september - Fietstocht seniorenteams
18 september - Pétanque-toernooi (oud) leden
17 september - Openlucht filmfestival jeugd

November 2022

12 november
2 november

- Pubquiz (oud) leden
- Sponsoravond

17 december

- Kerst Gala avond

December 2022

Maart 2023

17 maart

- Klaverjasdrive

15 april
in april

- Vrouwen & vriendinnen dag
- Sponsors bezoeken voetbalwedstrijd

April 2023

Mei 2023

in mei

- Footgolf seniorenteams
- Footgolf Sponsors

2-4 juni
9 juni

- Kamp voor de jeugd
- Pub quiz
- Vrijwilligers diner
- Mixtoernooi voor alle leden
- Slotfeest

10 juni

Juni 2023

... beleef het mee!

