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Velserbroek - Na het grote succes 
van vorig jaar is er op zaterdag 21 
augustus weer een Super Schuim-
party voor kids in winkelcentrum 
Velserbroek. Hier mogen alle 
kinderen gratis aan mee doen. Zij 
kunnen dan ‘het ruime sop’ kiezen. 
De kinderen moeten wel zelf droge 

kleding/handdoek meenemen! 
Vanaf 12 uur zal het Schuimkanon 
het Bubbelbad vullen met (zuurstof 
doorlatend en biologisch afbreek-
baar) schuim waar kinderen veilig in 
kunnen spelen & dansen op disco 
muziek! 
Het Schuimbad is coronaproof én als 

de (kijkende) volwassenen er om 
heen zich aan de anderhalve meter  
afstand onderling houden dan mag  
dit kinderfeest tot 16.00 uur gevierd 
worden! 

Een leuke afsluiting van de 
Zomervakantie!

Weer een Super Schuimparty
in Winkelcentrum Velserbroek

Een leuke afsluiting van de zomervakantie, aanstaande zaterdag vanaf 12.00 uur in Velserbroek. Foto: aangeleverd

IJmuiden - Met de campagne ‘Rauw 
aan zee’ koos de gemeente Velsen er 
bewust voor om het ruwe karakter 
van de IJmuidense haven te bena-
drukken. Toch ligt het er maar net 
aan hoe je er naar kijkt. Door de lens 
van Mattijs Kuiper bekeken, veran-
dert IJmuiden opeens in een sprook-
jesachtige plek die je nauwelijks nog 
‘rauw’ kunt noemen. De mooie zons-
ondergang maakt blijkbaar rauwe 
havens zacht...? 

Een andere blik 
op IJmuiden

De mooi zonsondergang maakt rauwe 
havens zacht... 
Foto: Mattijs Kuiper Fotogra�e
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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

SC TELSTAR -
RODA JC

VRIJDAG 20 AUGUSTUS 20.00 UUR

ijmuiden.nl/
natuur

Ontdek hoe 
groen onze 

achtertuin is!





Energiebus 2 september 
op markt in IJmuiden!
Wilt u meer weten over hoe uw wijk aard-
gasvrij wordt? Of wilt u meer informatie 
over een warmtenet in IJmuiden en Vel-
sen-N oord? Wilt u geld besparen op uw 
energierekening? Op 2 september krijgt 
u op de markt van IJmuiden gratis infor-
matie en advies over energie besparen, 
duurzaam wonen en slim verwarmen. In 
de ‘energiebus’, een mobiele showroom, 
kunt u rondkijken bij verschillende duur-
zame oplossingen. Er is een specialist van 
het Duurzaam Bouwloket aanwezig voor 
uitleg en vragen over verduurzaming. 
Een medewerker van HVC en gemeente 
Velsen zijn erbij om uitleg te bieden over 
warmtenetten en hoe we aardgasvrij gaan 
wonen in Velsen. We zorgen er natuurlijk 
voor dat dit coronaproof is. 

Ook de energiecoaches van Duurzame 
Energiecooperatie Energiek Velsen zijn 
aanwezig om advies te geven.

Samen gaan we voor een #DuurzaamVel-
sen.

Aankomende week gaan de scholen weer 
van start  in Velsen. Dit betekent meer 
kinderen in het verkeer die lopend of 
op de fi ets naar school gaan. In de eerste 
maanden na de zomervakantie ligt het 
aantal verkeersslachto� ers hoger dan in 
de rest van het jaar.

“Het is voor veel kinderen weer even wennen 
tijdens de drukkere ochtendspits”, zegt Bram 
Diepstraten, wethouder Verkeer. “Daarom 
zijn ze extra kwetsbaar in het verkeer. Het 
is van groot belang dat iedere weggebruiker 
extra goed oplet op lopende en fi etsende kin-
deren in het verkeer nu de scholen weer ge-
start zijn. Want elk verkeersslachto� er is er 
één te veel.”

Foto:  Met illustraties van Dick Bruna, die 
associaties oproepen met kinderen, worden 
weggebruikers eraan herinnerd dat de scholen 

weer zijn begonnen en er weer veel kinderen in 
het verkeer aanwezig zijn.

‘Wij gaan weer naar school’ 

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 
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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.
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sum aut aut miliquam cus, eossi dolupta-
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quis eicte plaborr.

    Kopje nieuws van de raad
  De gemTi cusam alit faces exeremporro 

volupti consequodis abore que natureped 
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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 .
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quis doluptios rero occumqui in corro 
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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. 
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IJmuiden is met het strand, de duinen en de 
haven een veelzijdige en aantrekkelijke plek 
om stedelijk te wonen en te ondernemen. 
Zeewijk en Oud-IJmuiden zijn door de ver-
nieuwing van afgelopen jaren daar mooie 
voorbeelden van. In het gebied tussen het 
Pontplein en het Stadspark is alleen nog 
veel meer mogelijk voor bijvoorbeeld start-
ers, gezinnen, ouderen 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 gebieds-
visie 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 gebieds-
visie Pont tot Park

 Bijzondere bijstand 
indirecte schoolkosten
Naar school gaan moet voor elk kind mo-
gelijk zijn. Ouders van schoolgaande kin-
deren met een inkomen tot 110% van de 
bijstandsnorm komen in aanmerking voor 
een gemeentelijke bijdrage om indirecte 
schoolkosten te betalen. Voorbeelden van 
indirecte schoolkosten zijn de ouderbij-
drage, schoolactiviteiten (zoals schoolreis 
of werkweek) en kosten voor materiaal. 
Vaak heeft uw kind voor school een com-
puter, laptop of tablet  nodig. Zit uw kind 
op het voortgezet onderwijs dan kunt u 
bijzondere bijstand krijgen voor zo’n aan-
koop.

Wilt u een aanvraag doen? Meer informa-
tie over deze minimaregeling vindt u op 
https://www.velsen.nl/producten/bijzon-
dere-bijstand-indirecte-schoolkosten. 

Groot onderhoud A9
Rijkswaterstaat voert in de zomer groot onderhoud uit aan de A9 bij Haarlem, tussen Velsen 
en knooppunt Raasdorp. Het asfalt wordt vernieuwd en de vangrails en bermen hersteld, 
zodat de weg weer jarenlang mee kan. T ot woensdag 25 augustus 05.00 uur zijn daarom in 
beide richtingen minder rijstroken open voor verkeer. Bovendien zijn er geregeld diverse 
op- en afritten afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 30 minuten.

Nachtafsluiting knooppunt Velsen
In de nachten van 23 tot 25 augustus werkt Boskalis aan knooppunt Velsen. De A9 richting 
Alkmaar is daar dan afgesloten. Verkeer in die richting kan rijden via de A22 en de Velser-
tunnel.

Reisadvies
Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers hun reis goed voor te bereiden met behulp van 
www.rws.nl/werkzaamheden en de gele borden te volgen die de omleidingsroutes aangeven.

 Waar vraag ik geheimhouding van persoonsgegevens uit de BRP aan?
In de basisregistratie personen (BRP) 
staan persoonsgegevens van  iedereen 
die in gemeente Velsen woont. Denk 
hierbij aan gegevens over uw adres,  hu-
welijk of geregistreerd partnerschap, 
uw nationaliteit, uw ouders en kinderen.

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

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

ministratie (SILA);
• organisaties die gezondheidszorg verle-

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

zaamheden uitvoeren;

Geheimhouding persoonsgegevens aan-
vragen
U vraagt geheimhouding van uw persoons-
gegevens aan bij de gemeente waar u woont. 
De geheimhouding geldt voor alle gegevens 
uit de BRP. U kunt alleen voor uzelf en voor 
uw minderjarige kinderen geheimhouding 
aanvragen. Als uw kind meerderjarig is, moet 
het zelf geheimhouding aanvragen. U hoeft 
bij het verzoek niet te vertellen waarom u ge-
heimhouding aanvraagt.

Niet verstrekken persoonsgegevens niet 
altijd mogelijk
Heeft een organisatie uw gegevens nodig voor 
het uitvoeren van een  taak? Bijvoorbeeld 
voor de inning van belasting of de betaling 
van uw pensioen? Dan moet de gemeente uw 

gegevens doorgeven. Uw gegevens blijven 
dan niet geheim. Ook al heeft u hiervoor een 
verzoek ingediend.
Kijk voor meer informatie hierover op 
www.rvig.nl/brp/wetgeving

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

Wie kreeg uw gegevens?
Wilt u weten aan wie het afgelopen jaar ge-
gevens zijn verstrekt van u uit de basisreg-
istratie? Vraag dan een overzicht op bij ge-
meente Velsen. Stuur een brief met een kopie 
van uw legitimatiebewijs. Dan krijgt u een 
uitnodiging om het overzicht op te halen.
Team Contact, Postbus 465, 1970 AL  
IJmuiden

Wijkmobiel in Santpoort-
Zuid en Oud IJmuiden
Op dinsdagmiddag 24 augustus staat het 
wijkteam met de wijkmobiel op de Wil-
lem de Zwijgerlaan in Santpoort-Zuid 
van 14 tot 16 uur. Op donderdagmiddag 
26 augustus staat de wijkmobiel op het 
Willemsplein in Oud IJmuiden even-
eens van 14 tot 16 uur. De wijkmobiel is 
te herkennen aan het opschrift ‘wijk-
team in de wijk’. De ontmoeting wordt 
op 1,5 meter afstand georganiseerd.

Lee� aarheid in de buurt
Een medewerker van de gemeente Velsen, de 
woningbouwvereniging en politie/handha-
ving en het wijkplatform gaan met inwoners 
in gesprek over de lee¬ aarheid in de buurt. 
Inwoners kunnen met hen signalen uit de wijk 
uitwisselen en praktische vragen over de wijk 
bespreken. Bijvoorbeeld, over prettig wonen, 
een veilige wijk of een goed idee voor de buurt. 

Persoonlijke vragen
Het Sociaal Wijkteam Velsen sluit ook 
aan. In Het Sociaal Wijkteam Velsen 
werken verschillende organisaties samen, 
bestaande uit het maatschappelijk werk, 
welzijnswerk en wijkverpleging. Heeft u 
een persoonlijke vraag? Bijvoorbeeld over 
inkomen en zorg, gezondheid, vrijwil-
ligerswerk, zorg voor een ander, activiteiten 
in de wijk. We gaan met u in gesprek, den-
ken mee en bieden een steuntje in de rug. 

Wij ontmoeten u graag in Santpoort-Zuid en 
Oud  IJmuiden!



Aanvragen omgevingsvergunning

IJmuiden
•	 Lagersstraat	ong.	(kavel	12),	bouwen	

woning	(10/08/2021)	97378-2021
•	 Marconistraat	56,	plaatsen	dakopbouw	

(10/10/2021)	97476-2021
•	 Meidoornstraat	23,	plaatsen	dakop-

bouw	(10/08/2021)	97651-2021
•	 Kanaalstraat	17,	vervangen	kozijnen,	

plaatsen	2	dakkapellen	(13/08/2021)	
98818-2021

Velsen-Zuid
•	 Rijksweg	114,	bouwen	bijgebouw	

(13/08/2021)	98714-2021	(Rijksmonu-
ment)

Santpoort-Noord
•	 Molenstraat	25,	kappen	boom	

(13/08/2021)	98862-2021

Velserbroek
•	 Tjalk	26,	plaatsen	dakkapel	(achterzij-

de)	(08/08/2021)	96616-2021

Verlengen beslistermijn 
Velsen-Noord

•	 Stratingplantsoen	101A/101RD/101B	
en	Wijkerstraatweg	119/121B,	uitbrei-
den	verdieping,	verbouwen	tot	5	ap-
partementen,	veranderen	straatgevels	
(09/08/2021)	56987-2021

Santpoort-Noord
•	 Sabastraat	13,	plaatsen	dakopbouw	

(05/08/2021)	80928-2021
•	 Schipbroekenweg	35,	vergroten	dak-

kapel	(achterzijde),	vergroten	woning	
(voorzijde),	wijzigen	begane	grond-
vloer	(12/08/2021)	75562-2021

Velserbroek
•	 Hollandse	Aak	12,	plaatsen	uitbouw	

(zijkant)	(09/08/2021)	61052-2021

Ingetrokken aanvragen omge-
vingsvergunning
Velsen-Zuid
•	 Rijksweg	114,	realiseren	berging/hob-

byschuur	(10/08/2021)	109242-2020	
(Rijksmonument)

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure

Santpoort-Zuid
•	 Sportlaan	3,	tijdelijk	(10	jaar)	plaatsen	

3	lichtmasten	(12/08/2021)	72077-
2021

Santpoort-Noord
•	 Corantijnstraat	10,	bouwen	erker,	aan-

bouw	met	dakterras,	luifel	bij	entree	
(12/08/2021)	67601-2021

Velserbroek
•	 Schoener	73,	veranderen	schuur	(wij-

ziging	op	verleende	vergunning	6483-
2019	)	(12/08/2021)	81261-2021

Buiten behandeling gestelde aan-
vraag omgevingsvergunning 
IJmuiden
•	 Bellatrixstraat	26,	plaatsen	dakkapel	

(voorzijde)	(09/08/2021)	76394-2021

Verleende onthe�ng voor werk-
zaamheden buiten reguliere werk-
tijden APV artikel 4:4 
Santpoort-Zuid
•	 t.h.v.	De	Veenen	14:		opbreken	en	af-

voeren	betonplaten	uit	2	onbewaakte	
spoorwegovergangen,		verwijderen	

eventuele	seinen,	plaatsen	nieuwe	hek-
werken	in	de	nachten	van	18	op	19	au-
gustus	2021	van	01:24	tot	05:24	uur	en	
15	op	16	september	2021	van	01:24	tot	
05:24	uur	(16/08/2021)	93179-2021

Overige bekendmakingen
•	 Individuele	gehandicaptenparkeer-

plaats	A.	Le	Nôtrelaan	74,	1992	BC		
VELSERBROEK

•	 Individuele	gehandicaptenparkeer-
plaats	Kamgras	14,	1991	JV		VELSER-
BROEK

•	 Individuele	gehandicaptenparkeer-
plaats	De	Olmen	7,	1974	SH		IJMUI-
DEN

•	 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,	
Bibliotheek	Velserbroek,	uitleen-
punt	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

Coronanieuws

Informatie over thuisquarantaine
Rijksoverheid.nl/quarantaine 
Website met contactgegevens hulp- en luisterlijnen  
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Een wagen volgeladen met 61 
meeuwen op het strand. Ze achter-
klep van de auto wordt opengezet 
en belangstellende en nieuwsgie-
rige toeschouwers deinzen een 
beetje naar achteren. Je zult 61 
meeuwen om je oren krijgen, zie je 
ze denken. De twee beheerders van 
het Vogelhospitaal, Wiebe Boomsma 
en Maria Elisa Hobbelink, zijn een 
tikkeltje emotioneel. De meeuwen 
en meeuwtjes werden binnenge-
bracht door particulieren en de 
dierenambulances Haarlem en 
Velsen omdat ze gewond waren. 
Vooralsnog lijkt het of de opgelapte 
vogels banger voor ons zijn dan wij 
van hen en ze blijven lekker nog 
even zitten. Maar áls ze dan eenmaal 
langzaam maar zeker de vrijheid van 
het strand en de zee kiezen hebben 
ze het meteen heel erg naar hun 
zinnetje. Ze badderen, springen, 
rommelen tussen de schelpjes, 
vliegen een stukje en maken kennis 
met een kleine kolonie volwassen 

soortgenoten die verderop een 
vergadering houdt. Dus het komt 
allemaal goed en daar zijn ze bij het 
Vogelhospitaal blij mee. ‘’Ik weet 
wat je wil gaan zeggen en voordat 
je dat doet: Het zijn heel leuke 
vogels. Ze hebben een intelligente 
persoonlijkheid en dus komen ze 
wel eens in con�ict met de mensen. 
Aanvallen zonder reden doen ze 
niet, het is altijd om hun kroost te 
beschermen of voedsel te 
verdedigen.’’ 

Krijsen
Er zijn mensen die helemaal 
gestoord worden van het gekrijs van 
meeuwen, er stapte onlangs zelfs 
nog iemand naar de rechter, en er is 
een groep die vindt dat het er nu 
eenmaal bij hoort. De reden dat 
meeuwen vaak platte daken kiezen 
om te nestelen is omdat vossen daar 
niet kunnen komen. Vossen en ook 
buizerds zijn de grootste vijanden 
van meeuwen. Vandaar dat in het 

industriegebied buizerd-achtige 
vogelverschrikkers worden 
geplaatst. ‘’Maar dat helpt niet’’, zegt 
Wiebe. ‘’Daar zijn ze te slim voor en 
dat hebben ze door.’’ Fotograaf en 
IJmuiden kenner bij uitstek Erik 
Baalbergen blijkt ook verstand van 
meeuwen te hebben, we hadden 
het kunnen weten. ‘’Ik heb op mijn 
telefoon een buizerdgeluid gezet en 
dat helpt. Maar ik vind het eigenlijk 
geen rot geluid, het heeft wel wat. Ik 
hoor ook aan het krijsen bijna wat er 
loos is.’’ Erik kan het niet nadoen 
maar Wiebe beaamt dat meeuwen 
verschillende vocalisaties hebben 
die een eigen betekenis hebben.  

Overlast
De gemeente Velsen heeft zelfs een 
hele pagina met tips en tricks om de 
meeuwenoverlast te beperken 
gewijd. ‘’Gekrijs, afval op de grond 
en het afpakken van een broodje of 
ijsje. Dat is de overlast die wij regel-
matig van meeuwen ervaren. Zeker 
in IJmuiden met zijn havens en de 
zee. Hoe kunt u deze ergernissen 
voorkomen? Door geen afval op 
straat te laten zwerven is de overlast 
al een stuk minder.’’ Wat ook helpt is 
de dakgoten schoon te houden en 
oude nesten te verwijderen van de 
daken. Meeuwen keren namelijk 
vaak terug naar hun oude nest. 
Verder adviseert de gemeente 
vogelverschrikkers, maar dat schijnt 
dus niet te helpen. Het lijkt er op dat 
we met meeuwen moeten leren 
leven, het is niet anders. Dus als je 
met je bakje kibbeling loopt te slen-
teren tijdens het kantje pikken en 
een hartverzakking wilt voorkomen 
kun je beter meteen de auto 
induiken. Wiebe: ‘’Heeft een meeuw 
eenmaal door dat als ze laag langs 
scheren dat mensen dan wegduiken 
en hun patatje van schrik laten 
vallen, dan blijven ze dat doen.’’ 

Aandoenlijk
Vandaag echter vindt iedereen de 
meeuwen wel lief. En zoals ze het 
daar in de branding een beetje aan 
het scharrelen en spelen zijn vergeet 
je de vogelschijt die áltijd in de 
zomer, elke dag weer, lekker de lak 
van je auto inbrandt. Want het hoort 
er gewoon bij, het zijn prachtige 
dieren en als je in Brabant woont 
heb je weer wat anders te piepen.

IJmuiden – Afgelopen donderdag werden aan het strand bij de Zuidpier 
61 opgelapte zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen vrijgelaten. De 
gevederde vriendjes, daar denkt niet iedereen zo over trouwens, zijn 
grootgebracht door het Vogelhospitaal Haarlem en mogen zelfstandig 
hun leventje van grote meeuw gaan leiden. Ondanks de klachten over 
het indringende gekrijs en de �atsen die op pasgewassen auto’s en erger 
vallen was het een emotioneel moment. ‘’Het zijn leuke vogels en ze zijn 
heel intelligent’’, zegt Wiebe Boomsma.

Ze krijsen, ze schijten, zijn slim en 
horen bij het wonen bij een kustplaats

De vrijheid tegemoet!

De vrijlating van de herstelde meeuwen trok heel wat belangstelling. Foto’s: Erik Baalbergen

Mogen we echt zomaar wegvliegen?

IJmuiden - Op zaterdag 21 augustus 
is er weer een gezellige snu�elmarkt 
op de Lange Nieuwstraat. Tegenover 
de winkels worden de kranten opge-
steld. De markt wordt gehouden van 
8.00 tot 16.00 uur. De kramen 
worden gevuld met mooie en leuke 
tweedehands artikelen. 
Als u ook een keer aan deze markt 
wilt deelnemen (meerdere keren 
mag ook), of vragen heeft, dan kunt 
u contact opnemen met: 0255-
533233 of 06-10475023.

De laatste snu�elmarkt dit jaar is op 
zaterdag 11 september.

Snuffelmarkt 
in IJmuiden
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Dynamische haven
Het havengebied IJmuiden is een 
dynamische haven aan de monding 
van het Noordzeekanaalgebied. Het 
bedrijventerrein ligt aan één van de 
drie havenbekkens en is het grootste 
bedrijventerrein van gemeente 
Velsen. Op een oppervlakte van 150 
hectare zijn zo’n 400 bedrijven 
gevestigd, allen met een eigen speci-
aliteit. De visindustrie, de maakindus-
trie tot een groot aantal autobe-
drijven zorgen voor een diverse 
bedrijvigheid. Het gebied functio-
neert als op- en overslagplaats van 
verse en diepgevroren vis en heeft 
een belangrijke o�shore-functie.

Kracht van de BIZ
Ondernemers uit het Middenhaven-
gebied hadden in 2017 de wens zich 
te verenigingen in een BedrijvenIn-
vesteringsZone (BIZ). Daarmee was 
dit de eerste én enige BIZ in een 
havengebied in Nederland. Sinds de 
invoering van de BIZ is het havenge-
bied sterk verbeterd. Het is er 
schoon, heel en een stuk veiliger. Met 
name cameratoezicht en verre-
gaande samenwerkingen met veel 
organisaties in de vorm van parkma-
nagement, zijn doorslaggevend 
geweest voor het succes van de BIZ. 
Bij de invoering van de BIZ in 2017 

werd het havengebied door onder-
nemers beoordeelt met een 5. Nu, 
drie jaar na de invoering van de BIZ, 
waardeert men het havengebied met 
een 7. Dat is een stijging van maar 
liefst 20%! 
Frans Hoogzaad, parkmanager BIZ 
Havengebied IJmuiden: ,,Als parkma-
nager ben je de spin in het web. Aan 
de ene kant ben je het aanspreek-
punt voor de bedrijven en aan de 
andere kant heb ik een uitgebreid 
netwerk binnen de stakeholders 
waaronder gemeente Velsen en 
Zeehaven IJmuiden bijvoorbeeld, 
waarmee we de incidenten en 
problemen oplossen.’’

Focus op de toekomst
Het BIZ-bestuur ziet veel mogelijk-
heden voor de toekomst van het 
Havengebied IJmuiden. Samenwer-
king en gezamenlijke investeringen 
zijn nodig om de bedrijfsomgeving 
in het Havengebied IJmuiden op 
korte en lange termijn te blijven 
versterken. Dit onderschrijft de wens 
voor een verlenging van de BIZ 
Havengebied IJmuiden en verdere 
versterking van de organisatiegraad 
in het havengebied, aan de hand van 
een gezamenlijke toekomstvisie en 
ambitie. Bij de verkenning van de 
samenwerkingsmogelijkheden en 
het traject naar een nieuwe BIZ 

(2022- 2026) wordt het bestuur gead-
viseerd door het bureau Stad & Co en 
gefaciliteerd door gemeente Velsen. 
Provincie Noord-Holland onder-
steunt het traject �nancieel. 
Niet alleen de ondernemers uit het 
huidige BIZ-gebied, maar ook alle 
ondernemers uit het gebied Halkade 
(incl. Dokweg) en het gebied tussen 
Ampèrestraat en Kromhoutstraat zijn 
op 26 augustus en 2 september 
uitgenodigd voor een informatie-
bijeenkomst. Tijdens deze bijeen-
komsten kunnen de desbetre�ende 
ondernemers uit de gebieden hun 
input geven en meedenken over de 
toekomst van het havengebied en de 
thema’s voor de BIZ 2.0. 

BIZ 2.0
Het belang en de urgentie om de BIZ 
Havengebied IJmuiden voor de 
komende 5 jaar te verlengen is 
daarom groot. Het doel blijft: het 
behouden en verder versterken van 
een schoon, heel en veilig havenge-
bied. Behalve de focus op schoon, 
heel en veilig, wil de BIZ zich de 
komende jaren ook blijven toeleggen 
op duurzaamheid in samenwerking 
met GreenBiz, leegstand en vesti-
gingsbeleid, overlast kamperende 
truckers, beeldkwaliteitsfonds en 
permanente verbetering van de 
infrastructuur. 

Ton Wijker, voorzitter BIZ Havenge-
bied IJmuiden: ,,Als oud directeur 
van Zwart Techniek heeft een 
schoon, heel en veilig havengebied 
voor mij al meer dan 20 jaar voorop 
gestaan. Gelukkig mag ik nu als voor-
zitter van de BIZ havengebied 
IJmuiden constateren dat er een 
enorme verbetering heeft plaatsge-
vonden, maar dat er ook voor de 
komende 5 jaar nog genoeg verbe-
terpunten en uitdagingen zijn.’’

IJmuiden - De BIZ Havengebied IJmuiden is actief sinds 2017. Het BIZ-bestuur wil de samenwerking verlengen met een tweede termijn van vijf jaar 
(2022 – 2026). Het bestuur blikt graag terug op een aantal  successen die zijn behaald de afgelopen jaren, maar kijkt nog liever vooruit zodat ze dit 
succes verder kunnen uitbouwen.

BIZ Havengebied IJmuiden wil doorpakken

Op een oppervlakte van 150 hectare zijn zo’n 400 bedrijven gevestigd, allen met een eigen specialiteit. Foto: aangeleverd

Door Raimond Bos

Het gewicht van 237 kilo per huis-
houden is een gemiddelde van al 
het restafval dat aangeboden wordt 
in Velsen, inclusief het grofvuil. 
Kijken we alleen naar de inhoud van 
de rolcontainers, de bekende grijze 
bakken, dan komen we op gemid-
deld 180 kilo uit. Maar daar zitten 
nog veel waardevolle grondsto�en 
tussen, die gemakkelijk kunnen 
worden gescheiden. ,,Afval bestaat 
niet’’, zegt wethouder Floor Bal, 
verwijzend naar het feit dat veel 
materialen kunnen worden herge-
bruikt. Een gemiddelde rolcontainer 
bevat op jaarbasis 59 kilo aan 
groente-, fruit- en tuinafval, 15 kilo 
papier en karton, 21 kilo plastic, 
metaal en drankverpakkingen 
(PMD), 7 kilo glas, 9 kilo textiel en 21 
kilo ander herbruikbaar materiaal. 
De overige 48 kilo is echt restafval. 
Eigenlijk is het de bedoeling dat een 
huishouden op jaarbasis niet meer 
dan 100 kilo aan afval aanbiedt.

Beter scheiden is minder betalen
De rijksoverheid heeft, met het oog 
op de milieuproblematiek, een 
duidelijke doelstelling geformu-
leerd. ,,Doorgaan zoals het nu gaat, 
is geen optie’’, aldus Floor Bal. Hij 
wijst erop dat men er in Scandinavië 
in is geslaagd om het restafval te 
reduceren tot 3 procent van de 
totale afvalstroom. De mogelijkheid 
om afval te scheiden is er al langere 
tijd. Inwoners kunnen hun papier en 
karton in een aparte container kwijt, 
evenals hun textiel, glas en plastic. 
Toch wordt hiervan nog lang niet 
voldoende gebruik gemaakt. Dat wil 
men in de toekomst gaan 
afdwingen door het aanbieden van 
restafval te gaan belasten. Of, zoals 
communicatieadviseur Annemiek 
Meijer van HVC het zegt: ,,Goede 
afvalscheiders worden beloond, wie 
het nog niet zo goed doet, wordt 
uitgedaagd.’’ Het komt erop neer dat 
vanaf 2022 wordt bijgehouden 
hoeveel restafval een huishouden 
aanbiedt. Hoe meer restafval, hoe 

hoger de afvalsto�enhe�ng uitvalt.

Uitgebreid communicatietraject
De afvalsto�enhe�ng zoals we die 
nu kennen, wordt in de nieuwe situ-
atie opgesplitst in twee delen. Er 
komt een vast bedrag voor de alge-
mene kosten en een variabel 
bedrag, dat gebaseerd is op de 
hoeveelheid aangeboden afval. De 
rolcontainers zijn voorzien van een 
chip, zodat elke leging kan worden 
geregistreerd. Wie gebruik maakt 
van een ondergrondse container in 
de wijk, moet betalen per keer dat er 
een vuilniszak in gestort wordt. 
Overigens valt de eerste rekening op 
basis van deze nieuwe werkwijze 
pas in 2023 op de mat, aangezien 
men eerst een jaar lang gegevens 
moet verzamelen. 
De gemeente Velsen en HVC zetten 
in het voortraject fors in op commu-
nicatie naar de inwoners. Alle huis-
houdens kunnen een brief over dit 
thema verwachten en afvalcoaches 
gaan met de bewoners in gesprek 
om uit te leggen hoe afval beter 
gescheiden kan worden. Het laten 
ophalen van grofvuil door HVC gaat 
in de toekomst geld kosten. Reden: 
al dat grofvuil belandt in dezelfde 
vuilniswagen, waardoor scheiding 
van de materialen niet goed moge-
lijk is.

Illegale dumpingen voorkomen
In de afgelopen jaren werd regel-
matig melding gemaakt van illegale 
afvaldumpingen. Volgens Gertjan de 
Waard, directeur inzameling bij HVC, 
valt niet te verwachten dat het 
aantal dumpingen door het nieuwe 
systeem zal toenemen. Hij baseert 
zich op ervaringen in gemeenten 
waar het recycletarief al van kracht 
is. Mochten er op dit gebied toch 
problemen ontstaan, dan ziet de 
gemeente Velsen mogelijkheden 
om het team van gemeentelijke 
handhavers (boa’s) uit te breiden. 
Het reduceren van de stroom rest-
afval zorgt er namelijk voor dat op 
verwerkingskosten kan worden 
bespaard en dat budget kan ingezet 
worden voor handhaving. Een 
belangrijke vraag is natuurlijk wat 
de burger uiteindelijk in zijn porte-
monnee zal gaan merken van de 
nieuwe tarieven. Volgens de 
wethouder zal iemand die zijn afval 
goed scheidt naar verwachting in de 
toekomst minder betalen dan nu 
het geval is. 
Wie echter niet zo zorgvuldig te 
werk gaat en veel restafval aanbiedt, 
is straks duurder uit. Voorlopig heeft 
de gemeenteraad het laatste woord 
over dit voorstel. Volgende maand 
zal er een besluit over moeten 
vallen.

Velsen - Gemiddeld bieden huishoudens in de gemeente Velsen jaarlijks 
237 kilo restafval aan, terwijl dat eigenlijk minder dan 100 kilo zou 
moeten zijn. Zowel de gemeente als afvalverwerker HVC willen daar iets 
aan doen, door een recycletarief in te voeren. Wie zijn afval goed scheidt, 
gaat straks minder afvalsto�enhe�ng betalen dan iemand die alles als 
restafval aanbiedt. In september moet de gemeenteraad een besluit 
nemen over dit plan.

Betalen voor elke zak restafval die je aanbiedt

hvcgroep.nl

wat zit er nog  
in het restafval?

Gft + etensresten

Papier + karton

Plastic, blik en drinkpakken

Glas
Textiel

Overige herbruikbaar

Restafval 

59 kg

15 kg

21 kg

7 kg

9 kg

21 kg

48 kg

Totaal 180 kilo fijn huishoudelijk restafval per persoon 
per jaar (cijfers 2020).

Inhoud van een gemiddelde 
restafvalbak in gemeente Velsen.

Er zit nog veel te veel herbruikbaar 
afval tussen het restafval, volgens 
HVC. Illustratie: aangeleverd
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Santpoort-Noord -Tijdens de 
tweede lockdown begin dit jaar vond 
Sophie haar eerste happy stone in 
het Burgemeester Rijkenspark in 
Santpoort. Sophie werd gelijk 
enthousiast en wilde haar eigen 
stenen versieren en verstoppen. Het 
was een leuke activiteit tijdens het 
thuisonderwijs; schoolwerk af, hup 
aan de stenen! 
Sindsdien wandelen Sophie en haar 
gezin wat af op zoek naar versierde 
stenen en maakt Sophie ook haar 
eigen happy stones en verstopt ze 
die in verschillende bossen om 
andere kinderen blij te maken. De 
stenen die ze vinden melden ze op 
de Facebook pagina die achterop de 
stenen staat. Zo is Sophie al lid van 
bijvoorbeeld Kei Tof Velsen. Ze straalt 
als ze hoort dat er een steen van haar 
gevonden is. 
Tijdens de zomervakantie is tussen 
Sophie en haar opa het idee ontstaan 

om een eigen happy stones ruil bieb 
te maken voor in de voortuin. Dus 
gingen Sophie en haar opa aan de 
slag! Ze hadden er samen veel plezier 
in en er is de afgelopen weken hard 
gewerkt. 

Afgelopen weekend was dan einde-
lijk het moment daar; de onthulling 
van de stenenruilbieb! Natuurlijk 
werd deze onthuld met 
kinderchampagne. 

Sophie heeft het kastje gevuld met 
zelfgemaakte of gevonden stenen. 
Wie wil mag er een happy stone 
uithalen om te houden of te ruilen 
voor een ander steentje of om aan 
iemand te geven die het kan 
gebruiken. Iedereen is welkom om te 
kijken in het stenen kastje van 
Sophie. Haar “steengoede” mini bieb 
is te vinden op de Kruidbergerweg 
84 in Santpoort-Noord.

Steengoede happy stones 
ruilbieb in Santpoort-Noord

Sophie Vos en opa Joop Kerkho� bij ‘t Voshuysje. Foto: aangeleverd

COLUMN GGD KENNEMERLAND

Afgelopen weekend waren de vaccinatielocaties in Uitgeest en Beverwijk 
voor het laatst geopend. Een bijzondere mijlpaal die aangeeft dat we in 
een nieuwe fase van de vaccinatiecampagne belanden. Eerder al zijn we 
gestart met vrije inloop op al onze locaties zodat elke inwoner op een 
laagdrempelige manier zijn eerste prik kan halen. Een mogelijkheid waar 
tot nu toe regelmatig gebruik van gemaakt wordt. 
Tegelijkertijd stond afgelopen zondag op de Bazaar in Beverwijk een 
mobiele prikbus. Bezoekers en medewerkers konden daar zonder 
afspraak terecht voor een vaccinatie. Een groep mensen die daar eerder al 
de eerste prik ontving, kwam nu langs voor de tweede. De middag was 
een buitengewoon succes waarbij de extra aandacht door de mensen 
daar gewaardeerd werd. 
Dat sterkt ons om de komende weken meer in te zetten op �jnmazig 
vaccineren en het de moeite loont om kleinschalig de wijk in te trekken 
om daar ook voorlichting over vaccinatie te geven. Op korte termijn zal er 

meer duidelijk worden over de 
precieze invulling daarvan. Tegelij-
kertijd zien we verspreid over 
Nederland ook incidenten waarbij 
voor medewerkers een onprettige 
werksituatie ontstond. 
 Ik hoop van harte dat we in onze 
regio met respect met elkaar om 
kunnen gaan en onze medewerkers, 
die zich zeven dagen per week voor 
de regio inzetten, hun werk op een 
prettige manier kunnen doen. Wat 
de mening over de huidige situatie 
ook is. 

Ondertussen zijn onze locaties bij 
Badhoevedorp, IJmuiden en 
Haarlem nog geopend. We blijven 
daar nu nog zeven dagen per week 
voor u klaarstaan. Met een glimlach.  

Laagdrempelig met extra aandacht

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

AGENDA
DONDERDAG 19 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

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

Gratis �lm voor jongeren in Filmthe-
ater Velsen: Fast & the Furious 9a, 
20.00 uur. Reserveren: www.�lmthe-
atervelsen.nl. Ook gratis �lm op 19 
augustus. Foto: aangeleverd

VRIJDAG 20 AUGUSTUS
Zomerpret in Velsen: zie 19 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.

Feestelijke afsluiting Velserduin 
Zomerfeest met optreden The 
Streetrollers. In de middag.

Filmtheater Velsen: 14.00 uur Minari 
(9+), 17.00 uur Old (9+) – horrorhit 
uit Amerika, 20.00 uur Druk (12+) . 
www.�lmtheatervelsen.nl.

Summerpark Sessions in park 
Velserbeek, 16.00-22.30 uur: drie-
daags festival. Tickets zijn verkrijg-
baar via summerparksessions.
stager.nl. Logo: aangeleverd

Telstar-Roda JC 20.00 uur. Ook 
afscheid Frank Korpershoek.

ZATERDAG 21 AUGUSTUS
Snu�elmarkt op de Lange Nieuw-
straat in IJmuiden, 08.00-16.00 uur. 
Vragen over deelname? Bel 0255-
533233 of 06-10475023. De laatste 
snu�elmarkt is op 11 september.

Zomerpret in Velsen: zie 19 augustus.

ZomerHockey bij Strawberries in 
Driehuis: gratis kennismaken iedere 
zaterdag t/m 21 augustus. 4-12 jaar 
10.00-10.45 uur, 13-18 jaar 11.00-

12.00 uur. Aanmelden niet nodig. 
Foto: aangeleverd

Antiek en Brocantemarkt De Dreef 
Haarlem. Foto: aangeleverd

Willem Haasnoot-toernooi voor 
seniorenteams bij IJVV Stormvo-
gels, 11.00-15.00 uur.

Filmtheater Velsen: 11.00 uur Azna-
vour, le regard de charles (AL) – 
Laatste kans, 14.00 uur Druk (12+), 
17.00 uur Frida, Viva la Vida (9+) (zie 
aangeleverde foto), 20.00 uur Old 
(9+) – horrorhit uit Amerika. www.
�lmtheatervelsen.nl.

Super Schuimparty in Winkelcen-
trum Velserbroek: alle kinderen 
mogen gratis meedoen, 12.00-
16.00 uur. Foto: aangeleverd

Open Huys Vereniging Santpoorts 
Belang in ‘t Brederode Huys in Sant-
poort-Zuid, naast de Dekamarkt, 
14.00-16.00 uur. Zie www.sant-
poortsbelang.nl voor het 
cursusaanbod.

Summerpark Sessions in park 
Velserbeek, 16.00-22.30 uur: drie-
daags festival. Tickets zijn verkrijg-
baar via summerparksessions.
stager.nl.

ZONDAG 22 AUGUSTUS
Zomerpret in Velsen: zie  19 augustus.

Filmtheater Velsen: La dea fortuna 
(9+) – Cinema Italia, 14.00 uur 
Una Via a Palermo (9+) – Cinema 
Italia, 17.00 uur A Casa tutti bene 
(12+) – Cinema Italia, 20.00 uur 
Druk (12+) (zie aangeleverde 
foto). www.�lmtheatervelsen.nl.

Buitenrondleiding Bunker Museum 
IJmuiden, 13.00-15.00 uur. Reser-
veren: www.bunkermuseum.nl.

Summerpark Sessions in park 
Velserbeek, 16.00-22.30 uur: drie-
daags festival. Tickets zijn verkrijg-
baar via summerparksessions.
stager.nl.

MAANDAG 23 AUGUSTUS
Digitale informatiebijeenkomst 
over borstvoeding georganiseerd 
door het Spaarne Gasthuis, 19.30-
21.30 uur. Aanmelden en infor-
matie: www.spaarnegasthuis.nl of 
023-2242060.

DINSDAG 24 AUGUSTUS
Filmtheater Velsen: 11.00 uur Minari 
(9+), 14.00 uur Frida, Viva la Vida 
(9+), 17.00 uur Druk (12+), 20.00 
uur Jazz on a Summer’s Day (AL). 
www.�lmtheatervelsen.nl.

Het wijkteam staat met de wijk-
mobiel op de Willem de Zwijger-
laan in Santpoort-Zuid van 14 tot 
16 uur.

WOENSDAG 25 AUGUSTUS
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.

DONDERDAG 26 AUGUSTUS
Wandeling Wandelgroep voor 
mantelzorgers georganiseerd door 
Centrum Mantelzorg Socius, vertrek 
13.30 uur zwembad De Heeren-
duinen in IJmuiden. Aanmelden 
niet nodig. Vragen? 088-8876900. 
Eens in de drie weken op 
donderdagmiddag. 

Het wijkteam staat met de wijkmo-
biel op het Willemsplein in Oud 
IJmuiden van 14 tot 16 uur.

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. 

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 moge-
lijkheid tot vosje knutselen. 
Dinsdag tot en met vrijdag en 
zondag 13.00-17.00 uur. Reserveren 
op www.pietervermeulenmuseum.
nl.
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IJmuiden - Vrijdag 20 augustus 
wordt de feestelijke en muzikale 
afsluiting van zes weken Velserduin 
Zomerfeest verzorgd door de band 
The Streetrollers. Een swingende 
middag met overwegend Rock ’n Roll 
uit de jaren ’50 en ’60, met nummers 
als: ‘She’s not you’ van Elvis, ‘Blue 
Berry Hill’ van Fats Domino, ‘Ramona’ 
van The Blue Diamonds. Hoewel de 
band uit allemaal Indische jongens 
bestaat, is het geen typische Indo-
rockband, maar het zal niemand dan 
ook verbazen dat zij ook nog enkele 
Maleise liedjes ten gehoren brengen.
Velserduin kan terugkijken op een 
geslaags zomerfeest. De bekende 
Kaatje Kabeljauw, mascotte van de 
gemeente Velsen, opende op 
maandag 12 juli het feest door het 
aan de bewoners uitdelen van de 
programmaboekjes en Velserduin 

Zomerfeest-gebakjes. Er volgde een 
mooi programma met o.a. verschil-
lende muzikale optredens van: het 
Delta Combo (Lily Kok en Chris van 
Hu�elen), zangeres Jo Ann en DJ 
Minne, Duo Carmen, Fetze’s New 
Orleans Dixieland Jazzband, De 
Pappenheimers en Jan Zwanenburg. 
Verder waren er barbecue’s met een 
optreden van Duo Carmen, een tafel-
tennisworkshop, boxclinic, beauty & 
make-up workshop van bekende 
visagist Roberto Dresia en stylist 
Joop Gard Passchier, Birdlive-roofvo-
gelshow, Bingo, een ‘koele/coole 
middag’ met verschillende verkoe-
lende activiteiten. Ook zijn er ‘smake-
lijke middagen’ met: haringkraam, 
high tea, po�ertjesmiddag, ijskraam. 
Allemaal met als doel de bewoners 
van Velserduin ‘een vakantiegevoel in 
eigen huis’ te geven.

Feestelijke afsluiting Velserduin 
Zomerfeest met The Streetrollers

TYPISCH IJMUIDEN

Het leeghalen van het Baggerdepot 
Averijhaven is begonnen
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 het zware hijswerk bij aanvang 
van het leeghalen van het Baggerdepot 
Averijhaven.

Door Erik Baalbergen

Tussen de Noordpier en het hoogoventerrein bevindt 
zich het Baggerdepot Averijhaven. Vanaf het uitzicht-
punt ‘Averijhavendepot’ bij de parkeerplaats bij de 
Noordpier ziet het depot eruit als een vriendelijk meer, 
met vogels op het water en de imposante skyline van 
de hoogovens als achtergrond. Vanaf de kop van de 
haven en het Sluisplein ligt het depot achter de lange 
dam tussen de aanlegsteiger van de watertaxi bij de 
Noordpier en het terrein van Tata Steel.

Bordjes met ‘Verboden toegang’, ‘Levensgevaarlijk 
Terrein’ en gevaarsymbolen met doodskoppen 
vertellen ons dat het meer niet bepaald een vogelmeer 
of recreatiemeer is. Een informatiebord bij het uitzicht-
punt vermeldt: ‘Recht voor u ligt het baggerdepot van 
de Averijhaven. Dit depot is ontstaan door de voorma-
lige Averijhaven in een aantal fasen af te dammen van 
de monding van het Noordzeekanaal.’
De inhoud van het depot laat zich raden. Om het 
Noordzeekanaal op diepte te houden en dichtslibbing 
tegen te gaan, moet er regelmatig gebaggerd worden. 
Omdat de bodem van het kanaal mede door de omlig-
gende industrie in de loop der jaren sterk vervuild is 
geraakt, is het opgebaggerde slib zwaar verontreinigd 
en wordt deze niet in zee gestort maar verzameld in 
depots zoals Baggerdepot Averijhaven. Het bagger-
depot kan twee miljoen kubieke meter bagger 
bevatten, ‘meer dan een Arena-voetbalstadion vol’.

Het baggerdepot is aangelegd in de voormalige ‘Averij-
haven’. Deze haven is in 1967 geopend voor de opvang 
van schepen met averij (ernstige schade) zonder de 
overige scheepvaart in de kanaalmonding te hinderen. 
Vanaf de opening tot in de tachtiger jaren verschijnen 
er regelmatig krantenberichten over wrakken en 
schepen met averij en olielekkages die door slepers van 
bureau Wijsmuller en Smit-Tak naar de Averijhaven 
worden gesleept.

Een bekend schip is de door bureau Wijsmuller 
geborgen veerboot European Gateway, die in 1983 in 
de Averijhaven wordt geparkeerd, in afwachting van 
vervolgstappen. De haven wordt ook dikwijls gebruikt 
voor het testen van olieschermen en brandbestendige 
reddingsboten.

In 1985 wordt een deel van de Averijhaven aange-
wezen voor de opslag van giftig havenslib uit onder 
meer de havens van Hoogovens. Tot die tijd werd 
vervuild slib in de Noordzee gedumpt. In 1990 begint 
de aanleg van een nieuwe slibdam. Dit is het einde van 
de Averijhaven. In 1991 komt het Baggerdepot Averij-
haven beschikbaar.

Na dertig jaar gaat het terrein ontwikkeld worden tot 
Energiehaven: een o�shore-haven van vijftien hectare, 
vooral gericht op de bouw en het onderhoud van 
windmolenparken op de Noordzee. De nieuwe haven 
krijgt een kade van 580 meter en moet uiterlijk medio 
2025 klaar zijn. Tata-steel ondersteunt de ontwikkeling 
door grond ter beschikking te stellen voor het haven-
terrein en voor een weg over het hoogoventerrein 
tussen de haven en het achterland.

Eerst moet het baggerdepot worden opgeruimd en het 
vervuilde slib naar een depot op de Maasvlakte worden 
afgevoerd. Deze klus zal naar verwachting in mei 2022 
zijn afgerond. De afgelopen weken werden de eerste 
tekenen van de werkzaamheden zichtbaar. Aan de 
oostzijde werden enkele grote hijskranen geïnstalleerd. 
Vorige week donderdag werd het werkschip Diablo in 
het depot gehesen. Een dag later werd het grootste 
deel van de 64 meter lange en ruim 12 meter brede 
snijkopzuiger – ook wel ‘cutterzuiger’ genoemd - Bies-
bosch van Van Oord over de slibdam getild. Deze 
zuiger is ook bij de aanleg van zeesluis IJmuiden 
gebruikt. De Biesbosch zal het slib met de snijkop van 
de bodem losmaken en opzuigen. Via een persleiding 
wordt het slib naar transportschepen overgebracht.

Al eerder in de week was de Biesbosch met platform-
wagens vanaf een ponton de wal opgereden. Vrijdag-
morgen werd de Biesbosch, zonder het deel met de 
snijkop, onder twee grote hijskranen gereden en opge-
tild. Vervolgens reden de kranen richting de dam en 
lieten de Biesbosch aan de andere kant van de dam in 
het onder water staande depot zakken. Vanaf het 
uitzichtpunt en de kop van de haven leverde de hijs-
klus veel nieuwsgierige blikken op, onder andere die 
van mij!

Het grootste deel van de snijkopzuiger Biesbosch wordt over de dam gehesen. De rode “bol” rechtsonder is de snijkop.
Foto: Erik BaalbergenBij snackbar Koppes staat kwaliteit 

voorop en dat wordt door de klanten 
zeer gewaardeerd. Dat het interieur 
van het pand er na de verbouwing 
fantastisch uitziet, daarover is 
iedereen het wel eens. Maar ook over 
de kwaliteit van de producten klinkt 
eensgezind uitsluitend lof. Heerlijke 
producten van uitstekende kwaliteit 
vinden daardoor snel hun weg naar 
de klanten. Dat geldt niet in de 
laatste plaats voor het Italiaanse 
schepijs uit eigen keuken. Hoewel de 
temperatuur deze zomer wellicht wat 
aan de magere kant is, valt daar bij 
Koppes niets van te merken.

In de ijsvitrine zijn natuurlijk de 
meest gangbare smaken schepijs, 
zoals aardbei, chocola, hazelnoot, 
citroen en vanille verkrijgbaar. Maar 
Koppes gaat een stap verder, door 
ook elke dag een bijzondere smaak 
aan te bieden onder de noemer 
‘Koppes Speciaal’ met smaken als 
rabarber, kiwi en watermeloen. 
Tevens worden heerlijke milkshakes 
geserveerd, bereid uit hetzelfde Itali-

aanse schepijs. Inmiddels levert 
Koppes ook ijs aan diverse plaatse-
lijke horecabedrijven, zoals Bierbras-
serie Koster, Bartje Bloemendaal en 
Ristorante La Mia. Bij het laatstge-
noemde bedrijf is zelfs ijs verkrijg-
baar dat Koppes zelf niet in de ijsvi-
trine heeft liggen!

Al met al kijkt het team van Koppes 
terug op een geslaagde metamor-
fose. ,,Het was de afgelopen 
maanden fantastisch druk. Het is een 
goede investering geweest om de 
verbouwing door te zetten’’, reageert 
Ronald Koppes desgevraagd. Hij ziet 
niet alleen veel tevreden klanten in 
de zaak, maar ook de webshop op 
www.koppessnacks.nl loopt uitste-
kend. ,,Mensen maken daar gretig 
gebruik van.’’ Bij het bestellen heeft 
de klant de keuze om de bestelling 
zelf af te halen of te laten bezorgen. 

De familie Koppes (Annie, Hans, 
Ronald, Enrique en Moreno) wil alle 
klanten bedanken voor de �jne 
reacties.

Koppes Snacks kijkt terug 
op geslaagde verbouwing
Santpoort - Vijf maanden geleden heropende snackbar Koppes aan de 
Hagelingerweg 47 de zaak na een ingrijpende verbouwing. Sindsdien is 
ook Koppes Gelato aan de formule toegevoegd, een toevoeging die door 
de klanten zeer gewaardeerd wordt. Ronald Koppes en zijn team 
ontvingen inmiddels veel positieve reacties van enthousiaste klanten.

Enrique Koppes met zijn zelfgemaakte ijs in de smaak karamel-zeezout, dat dagelijks 
bij hem verkrijgbaar is. Foto: Jeroen van Duijn
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NIEUWS VAN ONZE WITTE LEEUWEN!

Velsen - Nog één keer in de schijn-
werpers voor ‘zijn’ eigen fans. Frank 
Korpershoek zal morgenavond in de 
rust van de thuiswedstrijd tegen 
Roda JC het veld betreden. Het is 
deze week precies vijftien jaar 
geleden dat de voormalig 
aanvoerder van Telstar zijn eerste 
speelminuten voor de Witte Leeuwen 
maakte.

Dat was op 18 augustus 2006 in de 
laatste vier minuten van de wedstrijd 
tegen Helmond Sport. Vijftien 
seizoenen lang bleef hij de club uit 
Velsen trouw. Een unieke prestatie in 
het Nederlands betaald voetbal. 
Telstar koesterde de middenvelder 
en bracht zelfs een eigen parfum met 
zijn naam op de markt: Frankie no. 6. 
Daarmee schaarde Korpershoek zich 
in het rijtje van grote namen als Cris-
tiano Ronaldo, David Beckham en 
Zlatan Ibrahimovic. Ook hen viel de 
eer te beurt een eigen geurtje op de 
markt te mogen brengen.

Om de fans van de Witte Leeuwen de 
gelegenheid te bieden om afscheid 

van Korpershoek te nemen, zal hij 
morgenavond in de rust op het veld 
komen. Voorafgaand aan de 
wedstrijd is hij vanaf 19.00 uur al 
aanwezig bij de hoofdingang van het 
BUKO Stadion voor een signeersessie. 
Fans kunnen hier onder meer de 
speciale wedstrijdshirts van het 
vorige seizoen met de bedrukking 
‘Dank Frank’ aanscha�en. De club 
roept op: ,,Komt allen en laten we er 
voor zorgen dat Frank het afscheid 
krijgt dat hij verdient!’’

Officieel afscheid van ‘Mister 
Telstar’ Frank Korpershoek

Breda - Met ruim tienduizend 
supporters in het stadion van NAC 
Breda was vrijdag alles voor een 
prachtige voetbalavond aanwezig. 
Helaas hadden de Witte Leeuwen 
het lastig in de beginfase van de 
wedstrijd. De thuisploeg zette 
Telstar �ink onder druk. In de 18e 
minuut werd een overtreding 
gemaakt op Rein Smit. Overtoom 
nam de vrije trap slecht, waarna 
NAC kon uitbreken. Voormalig Witte 
Leeuw Ralf Seuntjens kon aan de 
rechterkant voorgeven op Kestens, 
die de bal zo kon binnenschuiven; 
1-0.

NAC zette door en kreeg nog een 
aantal kansen. In de 25e minuut 
kon Velanas doorlopen in het 
midden van het veld en wist de bal 
langs keeper Doornbusch te 

schuiven; 2-0. Telstar kreeg nog wel 
aan aantal mogelijkheden voor rust 
maar kon aanvallend geen potten 
breken. Met 2-0 op het scorebord 
verdwenen de spelers voor de rust 
naar de kleedkamers. Andries 
Jonker besloot om Cas Dijkstra uit 
de wedstrijd te halen en te 
vervangen door Rashaan 
Fernandes. Telstar begon goed aan 
de tweede helft met schoten van 
Bensabouh en Fernandes.

Na een kwartier spelen krijgt Seunt-
jens een grote kans op 3-0, maar 
verzuimt te scoren. Vlak daarna is 
het Overtoom die namens de Witte 
Leeuwen vlak naast schiet. In de 
68e minuut komt Gyliano van 
Velzen in het veld voor Rein Smit en 
nog geen tien minuten later is het 
raak. Fernandes komt in het 16 

meter gebied en speelt Van Velzen 
in, die gelijk raak schiet; 2-1. Telstar 
speelt goed, maar in de counter 
krijgt de thuisploeg ook een aantal 
grote kansen die gelukkig geen 
doel tre�en.

Een kwartier voor tijd gaan 
Blackson en Molenaar naar de kant. 
Voor hen in de plaats komen 
Liesdek en debutant voor de Witte 
Leeuwen Özgür Aktas. Telstar blijft 
aandringen en in de 77e minuut is 
het weer Fernandes die Van Velzen 
weet te vinden en de gelijkmaker 
binnen schiet; 2-2. Beide ploegen 
krijgen nog mogelijkheden, waarbij 
de grootste kansen voor de thuis-
ploeg waren. Gelukkig konden de 
Witte Leeuwen stand houden en 
nemen ze een punt mee naar 
Velsen-Zuid.

Telstar knokt zich 
knap terug van achterstand

De in Haarlem geboren Ozan Kökcü 
(22) heeft een overeenkomst voor 
twee seizoenen getekend. Het gaat 
om een transfer die Telstar overeen-
kwam met het Azerbeidzjaanse 
Sabah FK nadat Kökcü in het vorige 
seizoen al door Telstar werd inge-
huurd. Hij speelde toen al zestien 
wedstrijden voor de Witte Leeuwen. 
Ook verdediger Roman Tugarinov 
(21) is door Telstar vastgelegd voor 
twee seizoenen. Deze voetballer 
van Russische afkomst is door de 
club overgenomen van Espanyol.

Özgür Aktas (24) komt over van 
Fortuna Sittard en heeft eveneens 
een overeenkomst getekend voor 
twee seizoenen.  Vorig seizoen werd 
hij door Fortuna verhuurd aan FC 
Dordrecht, waar hij bij 34 
wedstrijden in actie kwam. Vrijdag 
maakte hij zijn debuut voor de 
Witte Leeuwen in de uitwedstrijd 
tegen NAC Breda. De vierde gecon-
tracteerde speler is Yassine Zakir 
(24). Hij speelde dit seizoen al op 
amateurbasis voor Telstar en 
maakte indruk tijdens zijn debuut 
tegen FC Emmen, hetgeen hem een 
contract voor twee seizoenen 
opleverde.

Trainer Andries Jonker is zeer te 
spreken over de nieuwe aanwin-
sten: ,,Met het vastleggen van deze 
vier spelers hebben we de selectie 
op het niveau gekregen zoals we 
dat vooraf graag wilden. Daar ben 
ik bijzonder blij mee. Uiteraard 
houden we altijd onze ogen open 
voor buitenkansjes voor de club.’’

Telstar contracteert vier nieuwe spelers
Velsen - Afgelopen week hebben vier voetballers een contract getekend 
bij de Witte Leeuwen. Het zijn Ozan Kökcü, Özgür Aktas, Roman Tuga-
rinov en Yassine Zakir. Met de komst van dit viertal is de selectie weer 
goed op sterkte.

Özgür Aktas is afkomstig van Fortuna 
Sittard, maar werd in het vorige 
seizoen verhuurd aan FC Dordrecht. 
Foto: Bos Media Services

Yassine Zakir heeft zijn contract mede 
te danken aan zijn goede prestaties 
tijdens de wedstrijd tegen FC Emmen 
op 6 augustus. 
Foto: Bos Media Services

Velsen - Dankzij stichting De Groene 
Leeuwen heeft Telstar sinds dit voor-
jaar laadpalen voor het BUKO Stadion 
staan. 
Met twee laadpalen en de enige snel-
lader in de IJmond is dat een mooie 
service naar de bezoekers van het 

stadion. Inmiddels rijdt de club ook 
elektrisch met een mooie Hyundai 
Ioniq van mobiliteitspartner Velser-
beek. Een mooie ontwikkeling van 
een maatschappelijk verantwoorde 
club en een stap dichter bij een duur-
zaam stadion!

Telstar stapt over op 
elektrische Hyundai

Van links naar rechts: Alexander de Jong (brandmanager Hyundai Velserbeek), 
Natascha van Grinsven-Admiraal (commercieel directeur Telstar) en Steef 
Hammerstein (penningmeester stichting De Groene Leeuwen). Foto: aangeleverd
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. conditietraining; 7. aantrekkelijke vrouw; 12.
tuimeling; 13. rookartikel; 14. verwaande houding; 15. grote
kledingmaat (afk.); 17. wandelhoofd; 19. land in Azië; 21.
dominee (afk.); 22. ogenblik; 24. leuk voordeeltje; 27. gevan-
gen verblijf; 28. oevergewas; 30. keel-, neus- en oorheelkunde
(afk.); 31. uitroep van schrik; 32. spijskaart; 33. tijdperk; 35.
spottende glimlach; 37. hemellichaam; 38. rode vrucht; 41.
Europeaan; 42. ensemble van zeven personen; 44. operalied;
46. militair voertuig; 47. mannelijk hoen; 48. Islamitische vas-
tenmaand; 49. wild zwijn; 50. jongensnaam; 52. Europeaan;
54. historisch blaasinstrument; 56. open plek in een bos; 58.
plaats in Overijssel; 61. nachtroofvogel; 62. ondergrondse
trein; 64. son altesse eminentissime (afk.); 65. insect; 67.
natuurgebied; 68. ogenblik; 70. overschot; 72. deel van het
oor; 73. een besluit nemen; 76. boerderijdier; 77. jongens-
naam; 78. betaalmiddel; 79. deel van de voet; 81. titel (afk.);
82. schil of vel; 83. Britse zangeres; 84. gordijnrail; 86. tel-
woord; 87. deel van een lied.

Verticaal 1. Amerikaanse stapdans; 2. communicatiemiddel
(afk.); 3. houten drinkbakje; 4. bijbels rustoord; 5. bundel
garen of wol;  6. Zweedse popgroep; 7. sportonderricht; 8.
bewaarplaats voor vis; 9. baardje; 10. uiting van koude; 11.
gefaald (niet goed); 16. soort dakbedekking; 18. eikenschors;
20. koordans; 21. naaldboom; 23. taaie grondsoort; 25. ploeg-
snede; 26. ontstekingskoord; 27. deel van een euro; 29.
afvoerkanaal van oogvocht; 32. klager (nurks mens); 34. bloei-
wijze; 36. koude lekkernij; 37. oceaan; 39. ex-president van
Amerika; 40. ongenadig heerser; 42. meneer (Spaans); 43.
muggenlarve; 45. vochtmaat van vier ankers wijn; 46. jongens-
naam; 51. groef in karton of papier; 53. organisatie van Ameri-
kaanse staten (afk.); 54. overbodige vracht; 55. stenen kolom
(pilaar); 56. metalen wasbak; 57. geneesheer; 59. niet deskun-
dige; 60. een schip aanklampen; 62. Haagse zeeschilder; 63.
schaaldier; 66. u edele (afk.); 67. duivelsoord; 69. waterloop;
71. rekenopgave; 73. stadsmestvaalt; 74. evenzo (Lat.); 75.
bladader; 78. erfelijkheidsdrager; 80. gevangenis; 82. onmeet-
baar getal; 85. rivier in Friesland.

Win een TC-Cryo behandeling van 
Beauty & Afslankstudio Velserbroek

Klompenmakerstraat 7 in 
Velserbroek tel. 023-5490556

Puzzel mee en win een TC-Cryo behandeling van Beauty & Afslankstudio Velserbroek!
Mail de oplossing voor maandag 23 augustus naar: puzzel@jutter.nl vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnummer. 
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Unieke behandeling met kou
De Cryo Face Mask gezichtsbehan-
deling richt zich puur op de huid 
van het gezicht. De apparatuur is 
speciaal ontwikkeld voor gezichts-
behandelingen. De behandeling 
wordt gericht uitgevoerd. ,,Onze 
klanten ervaren de gezichtsbehan-
deling met de Face Mask als heel 
prettig’’, vertelt Annette van Afslank-
studio Velserbroek. ,,Het voelt �jn 
aan en werkt zeer rustgevend. Bij 
vrijwel iedereen is na de eerste 
behandeling het resultaat al goed te 
zien. Je doorbloeding neemt enorm 

toe door de behandeling. Afval-
sto�en worden afgevoerd waardoor 
je huid grondig wordt gereinigd. 
Door de kouprikkel wordt boven-
dien oud collageen afgebroken, 
waarna je lichaam automatisch 
nieuw collageen aanmaakt.’’
Rimpels verminderen, poriën 
verkleinen en de algehele elastici-
teit van je huid verhoogt. Hierdoor 
voelt deze zachter aan. Wanneer je 
een kuur volgt van minimaal drie 
behandelingen, neemt het aantal 
bruine vetcellen in de huid van je 
hals toe. Hierdoor wordt de huid 

gladder en strakker. Annette: ,,Het 
mooie is bovendien dat de Cryo 
Face Mask een 100% natuurlijke 
behandeling is, je lichaam doet zelf 
het werk!’’
De e�ecten zijn zeer verrassend: 
vermindering van lijntjes & rimpels, 
�jnere poriën, versteviging van de 
huid, lifting van het gelaat en hals, 
verstrakken van de kaaklijn, afvoer 
van overtollig vocht, vermindering 
van ontstekingen in de huid, stimu-
leren van collageenproductie en 
toename bruine vetcellen in de hals.

Voor meer informatie bel naar 
023-5490556 of neem een kijkje op 
de site: 
www.afslankstudiovelserbroek.nl.

Cryo Face Mask: de natuurlijke facelift
Velserboek- Afslankstudio Velserbroek is van vele markten thuis en heeft 
nu ook de Cryo Face Mask. Ontdek nu ook deze e�ectieve, 100% natuur-
lijke gezichtsbehandeling bij Afslankstudio Velserbroek.

Het mooie is dat de Cryo Face Mask een 100% natuurlijke behandeling is. 
Foto: aangeleverd
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Recreatieschap Spaarnwoude begint 
de bewustwordingscampagne met de 
oproep om mee te helpen de 
gebieden zwerfafvalvrij te houden. 
Bij de entrees en op andere plaatsen 
bij de Veerplas, Westbroekplas en De 
Houtrak staan banners met wisse-
lende thema’s: spelen, zwemmen, 
picknicken en zonnen. 
Zwerfafval is niet alleen vies, het is 

ook schadelijk voor planten, dieren en 
kan zelfs in de voedselketen terecht 
komen. Het is dan ook belangrijk om 
gedragsverandering te realiseren. 
Recreatieschap Spaarnwoude doet dit 
op een positieve manier. Immers, 
mensen komen om een dag heerlijk 
te recreëren en daar past geen bele-
rend vingertje in. De campagne is 
ontwikkeld in samenwerking met 

Schoner Holland die zich inzet voor 
het verminderen van zwerfafval. 
Ook de aanwezige ondernemers, 
waaronder horeca, doen mee met de 
campagne. In Spaarnwoude zijn dat 
Het Veerkwartier aan de Veerplas, 
Mosun Strandbar aan de Westbroek-
plas en Droomparken Spaarnwoude 
in De Houtrak. 
In samenwerking met ondernemers is 
ereen ludieke actie; de zwerfafval 
bingokaart! Kinderen kunnen bij de 
ondernemers een bingokaart 
ophalen, een papieren tasje en een 
zwerfafvalgrijper. Met de grijper kun 
je gaan zwerfafvalrapen en is het de 
bedoeling dat ze alle vormen van 
zwerfafval die op de kaart staan 
verzamelen in het tasje. Is het 
“BINGO!” dan heb je een gratis ijsje 
verdiend. Tijdens warme zomerdagen 
trekt de Zwerfafvalkaravaan langs de 
verschillende recreatiegebieden. Het 
promoteam gaat met recreanten in 
gesprek over zwerfafval en biedt 
afvaltasjes aan. 

Heb jij de bingokaart ingeleverd? 
Maak dan ook kans op een ‘volledig 
verzorgd dagje uit in Spaarnwoude 
georganiseerd door ondernemersver-
eniging ‘Spaarnwoude Geeft Energie’. 
Geef je naam, leeftijd en mailadres op 
samen met de reden waarom jij moet 
winnen via info@spaarnwoude.nl. Op 
18 september tijdens de World Clean 
up maken ze de winnaar bekend!

Regio - Recreëren in eigen land is weer populair. Vanwege de Coronamaat-
regelen bleven in 2020 totaal zo’n 5,9 miljoen recreanten in eigen land en 
dat is een bijna een kwart meer ten opzichte van de jaren daarvoor. Velen 
bezochten dan ook recreatiegebied Spaarnwoude.  Ze ontdekten dat het 
op een zonnige dag heerlijk genieten is van water, strand, ligweides en 
terrassen maar zorgden helaas ook een toename van afval. Vanwege de 
onzekerheid rondom de Coronamaatregelen blijven er ook in 2021 weer 
veel recreanten in eigen land. Reden waarom het Recreatieschap Spaarn-
woude een campagne start om de recreant bewust te maken van de eigen 
verantwoordelijkheid voor een schoon recreatiegebied.

Een campagnebord in Recreatieschap Spaarnwoude. Foto: aangeleverd

Campagne tegen zwerfvuil in 
Recreatieschap Spaarnwoude 

Op zaterdag 21 augustus vindt de 
tweede editie van het Willem Haas-
noottoernooi voor overige senioren 
plaats. De eerste editie, vernoemd naar 
de te vroeg overleden rasvrijwilliger en 
oud- voorzitter Willem Haasnoot, was 
direct een succes: breedtesport, gezel-
ligheid en sportieve rivaliteit. Het zijn 
de elementen binnen Stormvogels 
waarover Willem altijd hoog opgaf en 
waar hij ook zijn energie in wilde 
steken. Het ging hem altijd om de 
ontwikkeling van ‘zijn cluppie’ in de 
breedte.  De teams van VSV, Waterloo, 
IJmuiden, Terrasvogels en Stormvogels 
nemen het in een sportieve strijd tegen 
elkaar op tussen 11.00 en 15.00 uur.
Op zaterdag 28 augustus vindt het 
traditionele Zeehaven Zilveren Trawler-
toernooi plaats. Dit jaar gaan bij de 
mannen andermaal VSV (zaterdag), 
IJmuiden, Velsen (zondagselectie 
combinatie) en Stormvogels met elkaar 
een sportief gevecht aan. Bij de 
vrouwen strijden Velsen, IJmuiden, DSS 
en Stormvogels  om de  overwinning. 
Ook zullen vier walking voetbalteams 
laten zien wat zij op hun leeftijd nog 
waard zijn. Dit alles tussen 11.00 uur en 
16.00 uur. De basis voor dit unieke 
toernooi werd gelegd in 1952. Toen 
ontving Stormvogels bij de promotie 
naar de 1e klasse een zilveren replica 
van de trawler IJM30 van de IJmuider 
Vishandelsvereniging en de Redersver-

eniging.  Deze prijs is symbolisch te 
winnen. Aanvang van de wedstrijden is 
11.00 uur en de prijsuitreiking is voor-
zien rond 17.00 uur met een barbecue 

na a�oop.
Op zondag 29 augustus het eveneens 
traditionele Koert Heiligtoernooi voor 
de jeugd. Vernoemd naar de legendari-
sche, veel te vroeg aan ALS overleden 
secretaris Koert Heilig. Ook hij was een 
fenomeen binnen de club. Over dit 
toernooi volgt binnenkort meer infor-
matie. Stormvogels is klaar voor een 
mooi, nieuw, sportief en plezierig 
seizoen.

IJmuiden - Voetbalvereniging Stormvogels is er helemaal klaar voor. 
Bestuur, vrijwilligers en spelers kunnen niet wachten om, na een lange 
periode van behoorlijke stilstand, weer aan de bak te kunnen. Ze vinden 
het �jn dat ze op alle niveaus de sportieve degens weer met elkaar 
mogen kruizen. Deze maand staan er maar liefst drie toernooien op 
stapel.

Drie toernooien op stapel 
bij IJVV Stormvogels

Deze bekers staan klaar voor de winnaars. Foto: aangeleverd

Velsen-Noord - Op 5 juli 2021 tro�en 
medewerkers van de politie in een 
woning aan de Wijkerstraatweg 123 
in Velsen-Noord een in werking 
zijnde hennepkwekerij aan.
De gemeente Velsen tolereert geen 
productie van en illegale handel in 
drugs. Deze activiteiten tasten de 
openbare orde en het woon- en leef-
klimaat ernstig aan. Burgemeester 
Frank Dales sloot daarom einrd 
vorige week de woning waar de 
hennepkwekerij is aangetro�en voor 
de duur van drie maanden op grond 
van artikel 13b van de Opiumwet.
,,Ik vind het van groot belang dat we 
deze vorm van criminaliteit opsporen 

en aanpakken. Dat kunnen politie en 
gemeente niet alleen. We hebben 
daarbij de ogen en oren van alle 
inwoners van Velsen hard nodig. 
Daarom roep ik ook u op om bij de 
politie te melden als u signalen heeft 
dat in uw buurt drugs verhandeld 
worden of dat er een hennepkwe-
kerij of drugslaboratorium aanwezig 
is”, aldus burgemeester Frank Dales. 
 
Heeft u een vermoeden van drugscri-
minaliteit? Bel dan de politie via 
0900-8844 of bij spoed 112. U kunt 
uw melding ook doen via Meld 
Misdaad Anoniem (0800-7000 of 
www.meldmisdaadanoniem.nl).

Sluiting woning Wijkerstraatweg

Santpoort-Zuid - De Roofvogelworkshops van Stichting Happy Wings op de 
Ruïne van Brederode waren een groot succes. Dankzij het vakantieprogramma 
Zomerpret van de gemeente Velsen zijn er in totaal acht workshops. Kinderen 
van 7 t/m 14 jaar die in de gemeente Velsen wonen mochten gratis deel-
nemen. Valkenier Martin brachtt op een onvergetelijke wijze jeugd veilig in 
contact met het leven van de roofvogels. Kinderen namen zelfstandig deel, 
dus zonder ouders. Foto: Lucy de Pagter

Roofvogelworkshops 
Zomerpret groot succes!

Informatiebijeenkomsten 
studiekring Velserbroek
De bibliotheek organiseert twee 
bijeenkomsten om je te informeren 
en enthousiasmeren om deel te 
nemen. Ze leggen uit hoe een studie-
kring werkt en hoe vaak een studie-
kring samenkomt.
Ze organiseren twee informatie-
bijeenkomsten. Je hoeft er maar één 
te bezoeken:

•	 Donderdag	2	september	van	
10.00-11.30 uur.

•	 Zondag	12	september	van	13.00-
15.00 uur.

Beide informatiebijeenkomsten en 
de studiekring zijn in Bibliotheek 
Velserbroek, Maanbastion 476. Wil je 
meer informatie of je aanmelden? 
Mail naar Aeijnwachter@bibliotheek-
velsen.nl of bel naar 0255 52 53 53.

Velsen - Een studiekring is een vaste groep van 10 tot 15 50-plussers, die 
eens per week of om de veertien dagen bij elkaar komt. Elke bijeenkomst 
duurt twee uur en bevat een “rondje actualiteiten”, er wordt een gekozen 
onderwerp besproken en je neemt deel aan de discussie. Een studiekring 
is naast op de hoogte blijven van maatschappelijke ontwikkelingen, ook 
eigen ideeën en meningen met anderen delen. De kring kan uitgroeien 
tot een hechte groep mensen.

Bibliotheek begint met studiekring

Een Studiekring is voor 50-plussers die breed actief willen blijven, nieuwe mensen 
willen ontmoeten en ook geestelijk zo actief mogelijk willen blijven.
Foto: aangeleverd
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Bewoners en bezoekers kunnen op 
de �ets of lopend een rondje langs 
de parels van Velsen maken. Van 
Stadsschouwburg en Filmtheater 
Velsen tot de vishal en van het Zee- 
en Havenmuseum tot Landgoed 
Duin en Kruidberg. Deelname aan 
alle activiteiten is gratis! Ontdek 
Velsen vormt tevens de start van het 
culturele seizoen en valt samen met 
de Open Monumentendag 2021.
Inmiddels hebben al ruim 30 organi-
saties zich aangemeld en het aanbod 
is erg divers. Zo kan je kiezen uit 
actieve activiteiten zoals Expeditie 
Robinson bij ActionPlanet Spaarn-
woude of je kan een prachtige 
wandeling maken met een gids door 
Dorp Velsen en Oud-IJmuiden. Ook 
aan kinderen is gedacht, zo kunnen 
kinderen bij het Pieter Vermeulen 
Museum naast het bekijken van de 

tentoonstelling ‘Zo slim als een vos’ 
een leuke button knutselen en 
kinderen leren bij Boerderij Zorgvrij 
hoe je zelf boter kunt maken.
Om te voorkomen dat het op 
sommige plekken te druk wordt, is 
vooraf aanmelden verplicht. Dat kan 
via ijmuiden.nl/ontdekvelsen. De 
ontdekkingstocht door Velsen duurt 
van 10.00 tot 17.00 uur.

,,Door corona hebben we het afge-
lopen jaar veel moeten missen’’, zegt 
citymarketeer en initiatiefnemer Friso 
Huizinga. ,,Wij willen de activiteiten 
die we gemist hebben in het 
zonnetje zetten en organiseren 
daarom een nieuw evenement voor 
bewoners en bezoekers van de 
gemeente Velsen. Het doel is om te 
(her)ontdekken wat onze veelzijdige 
gemeente allemaal te bieden heeft. 

Maatregelen of niet, want dit kan ook 
coronaproof.’’

Fietsroute
Vooruitlopend op Ontdek Velsen is er 
ook een gratis �etsroute langs een 

aantal culturele parels en toeristische 
attracties in de gemeente Velsen. 

De route is te vinden op ijmuiden.nl/
ontdekvelsen. Bij elke locatie kan een 
QR-code worden gescand waarmee 

deelnemers een video kunnen zien 
waarin iets wordt verteld over de 
locatie. 
De �etsroute is bedacht en gemaakt 
door Koel Creative Productions uit 
Driehuis.

Velsen - Op zondag 12 september organiseert Citymarketing Velsen | .
IJmuiden een nieuw evenement dat de parels van onze gemeente met 
elkaar verbindt: Ontdek Velsen. Culturele instellingen, maatschappelijke 
organisaties en bedrijven laten die dag zien wat wij in tijden van corona 
(grotendeels) hebben moeten missen.

Gratis activiteiten om Velsen te (her)ontdekken op 12 september
De Vissershaven, één van de vele parels van Velsen. Foto: aangeleverd

Nog zo’n parel, de Ruïne van Brederode. Foto: Janna Kamphof
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Vorige week de laatste strandop-
ruimacties van de Boskalis Beach 
Cleanup Tour van Stichting De 
Noordzee, waarbij van 1 tot en met 
15 augustus in 30 etappes langs de 
hele Noordzeekust werd opgeruimd. 
2.873 vrijwilligers ruimden in 15 
dagen 4.641 kilo afval op van de 
stranden. Dit jaar was er speciale 
aandacht voor sigarettenpeuken, 
waarvan de �lters grotendeels uit 
plastic bestaan en schadelijk voor de 
natuur zijn. In totaal werden er 
57.772 sigarettenpeuken opgeraapt. 
De meeste peuken werden 
gevonden op het strand van Zand-
voort: 8.039 stuks. Opvallend was 
ook dat er op verschillende stranden 
verpakkingen werden gevonden van 
wel dertig of veertig jaar oud. “Dit 
laat zien dat we echt moeten voor-
komen dat zwerfafval in de natuur 
terechtkomt.” zegt Ewout van Galen 
van Stichting De Noordzee.
 
In één dag 8.039 sigaretten�lters 
van het strand
Op elke dag van de Boskalis Beach 
Cleanup Tour zijn de van het strand 
geraapte peuken apart verzameld en 
geteld. Vooral in Zandvoort, Noord-
wijk en Scheveningen was het strand 
een echte asbak: daar lagen respec-
tievelijk 8.039, 6.666 en 6.152 
peuken. In totaal is het strand in vijf-
tien dagen bevrijd van maar liefst 
57.772 sigaretten�lters. Stichting De 
Noordzee vraagt aandacht voor de 
vervuiling door peuken omdat ze 
schadelijk zijn voor de natuur. Ewout 
van Galen van Stichting De Noordzee 

legt uit: ,,Niet veel mensen weten dat 
er plastic en giftige sto�en zoals 
arseen en pesticiden in de �lter van 
een sigaret zitten. Peuken die op het 
strand worden achtergelaten dragen 
bij aan de plasticsoep, en dieren 
kunnen ze aanzien voor voedsel. Eén 
peuk kan bovendien wel acht liter 
water vervuilen. Voor een schone en 
gezonde Noordzee zijn dus peuken-
vrije stranden nodig. Het strand is 
namelijk geen asbak.”
 
Opmerkelijke vondsten: verpak-
kingen uit jaren 70, 80 en 90
Behalve veel peuken zijn er de afge-
lopen twee weken op verschillende 
stranden decennia oude plastic 
verpakkingen gevonden. De merken 
en houdbaarheidsdata laten zien dat 
deze uit de jaren 70, 80 of 90 afkom-
stig zijn. Er zijn onder meer een 
Duitse margarineverpakking uit 
1980, een Griekse gistverpakking uit 
1992, Nederlandse chipsverpak-
kingen uit 1990 en 1994 en een 
margarineverpakking uit de jaren 70 
gevonden. Deze vondsten maken 
duidelijk dat plastic niet vergaat en 
dat plastic in de natuur een hard-
nekkig én internationaal probleem 
is. 
Van Galen: ,,Deze verpakkingen 
hebben een enorme reis afgelegd, in 
afstand en in tijd. Vaak zijn plastic 
verpakkingen dan allang uiteenge-
vallen in kleine stukjes en dus onher-
kenbaar. Dit oude afval laat goed 
zien dat we plasticvervuiling moeten 
voorkomen, want het probleem lost 
zich duidelijk niet vanzelf op.”

Aangepaste Tour
Stichting De Noordzee organiseerde 
de Boskalis Beach Cleanup Tour deze 
zomer voor de achtste keer. In 2020 
ging de Tour door COVID-19 niet 
door, dit jaar kon de Tour in aange-
paste vorm wel doorgaan. Het 
programma zag er dit jaar net even 
anders uit. 
Zo werd er gewerkt met tijdslots om 
drukte te voorkomen, werd er op 
relatief goed bereikbare stukken 
strand opgeruimd en deden deelne-
mers dat met hun eigen gezelschap 
in plaats van in een grote groep. In 
2019 haalde Stichting De Noordzee 

samen met 2.568 vrijwilligers 10.991 
kilo afval van de stranden. Dit jaar is 
er in gewicht minder afval opge-
ruimd. Op het oog lijken de stranden 
dus schoner dan ooit, en Stichting 
De Noordzee stelde eerder dit jaar 
ook een signi�cant dalende trend 
van strandafval vast. Toch is er veel 
klein afval opgeruimd: vooral 
peuken, vispluis en plastic korrels 
lagen er veel op het strand.

,,En juist de kleine stukjes plastic die 
weinig wegen zijn heel schadelijk 
voor het zeeleven,” legt Van Galen 
uit. “Dieren kunnen stukjes plastic, 

para�ne, plastic korrels of peuken 
opeten of ze raken verstrikt in 
visnetten of ballonlinten. Het afval-
probleem is nog steeds groot. De 
meeste kilo’s afval haalden we van 
het strand op Schiermonnikoog en 
in de Kwade Hoek: daar spoelt veel 
afval aan vanuit zee. 
Het is fantastisch dat we de afge-
lopen weken met zoveel enthousi-
aste mensen hebben kunnen 
opruimen. Dit afval komt niet meer 
in zee terecht. En als de resultaten 
één verhaal vertellen is het wel dat 
we het afvalprobleem bij de bron 
moeten aanpakken.”

Regio - Stichting De Noordzee maakte met 2.873 vrijwilligers de Noord-
zeekust schoon tijdens de achtste editie van de Boskalis Beach Cleanup 
Tour.

57.772 peuken en dertig jaar oude chips-
verpakkingen van de stranden gehaald

Peuken die op het strand worden achtergelaten dragen bij aan de plasticsoep, en dieren kunnen ze aanzien voor 
voedsel. Daarom werden ze met man en macht geruimd. Foto: aangeleverd

Regio - Een zomerse werkdag is in 
aantocht! Het IVN Zuid-Kennemer-
land organiseert zaterdag 28 
augustus samen met Staatsbosbe-
heer een leuke werkdag in natuur-
gebied Middenduin in Overveen. 
Een dag lekker buiten werken in de 
natuur met een groep enthousi-
aste mensen! Samen werken aan 
onderhoud van natuur en land-
schap. Onze hulp is hard nodig om 
Middenduin mooi te houden!

Om Middenduin weer een beetje 
mooier te maken gaan we op diverse 
plekken aan de slag: in een duinpan 
Amerikaanse vogelkers weghalen 
omdat daar zeldzame plantjes staan. 
Verder kleine abelen uitsteken/
knippen om dichtgroeien te voor-
komen. En forse struiken Ameri-

kaanse vogelkers uitsteken. En het 
uitzichtheuvel vrijmaken van opslag 
van kleine boompjes. Kortom, veel te 
doen! En werkdag met licht en 
minder lichte werkzaamheden. Dit 
alles om de biodiversiteit van 
Middenduin te vergroten! Een 
werkdag met vele mogelijkheden 
voor (natuur)vrijwilligers om er een 
prachtige dag van te maken!

Middenduin is een afwisselend 
gebied met bos, open duin, steile 
boshellingen en cultuurlandschap. 
Het gebied kent een rijke cultuurhis-
torie en is mede daarom een interes-
sant wandelgebied. Het uitkijkpunt 
De Kamperberg bijvoorbeeld, werd 
in 1803 gebruikt door het Napoleon-
tische leger. Daarnaast bevindt zich 
in het gebied een ijskelder waar 

vroeger stukken ijs werden opge-
slagen voor de bewoners van Land-
goed Duinlust. Hierin slapen en over-
winteren tegenwoordig vleermuizen.

Zorg zelf voor werkkleding (en 
laarzen), ko�e/thee en lunch. Voor 
gereedschap, begeleiding, werk-
handschoenen en een lekkere vlaai 
bij de ko�e wordt gezorgd. Ervaring 
is niet vereist. Iedereen is van harte 
welkom! Aanmelden aanbevolen! 

Verzamelen voor deze werkdag op 
zaterdag 28 augustus is om 9.30 uur 
bij restaurant Kraantje lek, Duin-
lustweg 22, Overveen. De werkdag 
duurt tot ongeveer 14.00 uur. Info en 
aanmelden graag via marcmargriet@
hetnet.nl.  We gaan er een mooie dag 
van maken!

Zomerse werkdag in Middenduin
Samen de natuur een handje helpen... Foto: aangeleverd

Regio - IVN Zuid-Kennemerland 
organiseert op 21 augustus een 
excursuie rond de Oosterplas van 
09.30 tot 11.00 uur. Tijdens deze 
excursie genieten van het duinland-
schap. Welke invloed heeft de mens 
gehad op de duinen en wat zijn de 
nu de ‘Thijssebosjes’? Wat is er te zien 
vanaf het uitzichtpunt Starreberg? 
Welke speci�eke zaken zien we in dit 
jaargetijde? Denk bijvoorbeeld aan 
de ontluikende bomen in het voor-
jaar, de vruchten en paddenstoelen 
in het najaar en hoe de bomen zich 
tegen de kou in de winter 
beschermen. Dus in elk jaargetijde 
voldoende te beleven.. Met een 
beetje geluk komen we nog dier-

sporen tegen in het zand.
Start: Parkeerplaats NPZK, bij het 
informatiebord ingang Bleek en Berg.
Dit is een excursie in het Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland.
Maximum aantal deelnemers: 10
Reserveren/aanmelden via www.
np-zuidkennemerland.nl. Meer 
weten? Bel 023-5411123.
Let op: deze excursie wordt uitge-
voerd onder de huidige (Covid-19) 
voorwaarden: deelnemers en 
gids(en) zijn klachtenvrij, afstand van 
tenminste 1,5 meter handhaven, 
geen handen schudden, hoesten/
niezen in de elleboogplooi en geen 
dingen aan elkaar doorgeven tijdens 
de excursie.

Rondje Oosterplas in augustus

Behangersbedrijf
E. Fictoor 

Rollandstraat 55 rd., Haarlem, tel. 023 - 537 95 90
06 - 28 25 50 55

Voor al uw wand- en 
plafondafwerking,
witten en behangen, 
het sauzen van muren.

                           Vrijblijvend prijsopgave 
en het bezorgen van boeken.
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pvc

Vraag ook naar onze speciale PVC jubileum actie

Met twee weken verlengd!
 15% korting 

op al ons behang

Wooncentrum Ubo Kok
al 35 jaar een begrip!
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