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VERKOOPPLANNEN? GRATIS WAARDEBEPALING!

Velsen - Hittegolf of niet, Nederland 
kan weer uit zijn dak op festivals en 
doet dat ook massaal. Zaterdag 
stonden 30.000 danceliefhebbers in 
Spaarnwoude te dansen op de beats 

van bekende DJ’s als Nicky Romero, 
Paul van Dyk, Dub�re, MC Haits en 
Kris Kross Amsterdam tijdens Dance 
Valley. Een dag later kwamen nog 
eens 30.000 muziekfanaten naar 

dezelfde locatie voor Dutch Valley 
met optredens van onder meer 
Anouk, Rolf Sanchez, Snelle, Wolter 
Kroes en Tino Martin. Het was de 
eerste editie van de twee grote 

muziekevenementen in drie jaar tijd 
en beide dagen waren geheel uitver-
kocht. Bloedheet, maar dat namen de 
bezoekers graag voor lief. Want het 
was vooral één groot feest!

Zinderend muziekweekend in 
Spaarnwoude onder de felle zon

Het massaal aanwezige publiek genoot zaterdag van Dance Valley, een evenement dat al sinds 1995 bestaat. Foto: Michel van Bergen

Rolf Sanchez en zijn band zorgden er zondagavond met een spectaculair optreden voor dat de temperatuur nog verder steeg. 
Foto: Klaas Hoogers

IJmuiden - Zondag 28 augustus van 
14.00 tot 16.00 uur treedt het Amuse-
mentskoor Velsen op in Seniorencen-
trum Zeewijk. Zij zingen Nederlands-
talige liedjes van onder andere Mari-
anne Weber, Django Wagner, Ben 
Cramer, zeemansliedjes en Amster-
damse medleys.
Het gaat weer een gezellige middag 
worden en iedereen mag meezingen.
De zaal is om 13.00 uur al open en de 
toegang is gratis.

Optreden in 
seniorencentrum
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Door Raimond Bos

Al direct bij het betreden van het 
terrein was duidelijk: RKVV Velsen liet 
niets aan het toeval over en zette 
alles op alles om er een mooi jubile-
umfeest van te maken. In een grote 
tent op een van de voetbalvelden 
stonden ruim tweehonderd stoelen 
klaar voor de gasten. Op het podium 
drie muzikanten, die alvast wat 
popklassiekers ten gehore brachten. 
Hoewel vooraf was aangekondigd 
dat de show stipt om 20.00 uur zou 
beginnen, bleek het er uiteindelijk 

allemaal wat gemoedelijker aan toe 
te gaan. ,,Omdat de meeste mensen 
nog buiten staan, spelen we nog 
twee of drie nummers’’, klonk het 
door de speakers. Niet lang daarna 
had iedereen een plekje gevonden en 
kon presentator Erik van Muiswinkel 
de avond openen. 
De echte opening van het jubileum-
weekend werd echter enkele minuten 
later door de 78-jarige Hannie Looij 
verricht. Zij is al een halve eeuw vrij-
williger bij de voetbalvereniging en 
de jubileumshow droeg haar naam: 
Hi Ha Hannie Honderd Show. Ze 
mocht deze avond een bal vanaf het 
podium de zaal in schoppen. ,,Zolang 
de beentjes en het koppie nog goed 
blijven, ga ik door’’, liet ze vlak daar-
voor aan de presentator weten.

Fusie
Van Muiswinkel meldde dat hij zelf 
voor Koninklijke HFC had gevoetbald, 
hetgeen hem op boegeroep kwam te 
staan. Hij kreeg met zijn humoristi-
sche manier van presenteren echter 
al snel de lachers op zijn hand. ,,Deze 
vereniging is opgericht in 1922, tante 
Hannie deed in dat jaar examen, 
samen met Joe Biden’’, grapte hij. 
Hij vervolgde: ,,De BBC is opgericht in 
hetzelfde jaar en ook het internatio-
naal gerechtshof in Den Haag. Maar 
hier is het veel gezelliger!’’ Een terug-
kerend onderdeel van de show was 
een vragenvuur waaraan diverse 
prominenten door Willem Vissers en 
Dick Sintenie werden onderworpen. 

Voorzitter Marc Bosman kreeg onder 
meer de vraag of RKVV Velsen binnen 
tien jaar zal fuseren met Terrasvogels, 
de vereniging uit Santpoort. 
,,Jazeker’’, klonk het overtuigende 
antwoord. Trainer Martin Haar, ooit 
winnaar van de gouden voetbal-
schoen en vaak de Ruud Krol van 
Kennemerland genoemd, kreeg naast 
een reeks vragen ook een reeks 
beelden uit zijn voetbalcarrière te 
zien en besefte: ,,De tijd is wel heel 
snel voorbij gegaan. Maar ze pakken 
het je ook niet meer af!’’

Magazine
Ter gelegenheid van het 100-jarig 
bestaan van RKVV Velsen is een 
magazine gemaakt, waarvan voor-
zitter Marc Bosman het eerste exem-
plaar vrijdagavond aan burge-
meester Frank Dales overhandigde. 
Dales staat zelf, samen met zijn 
oudste dochter Anna, op een foto in 
het blad. Het betre�ende artikel is 
gemaakt ter promotie van het vrou-
wenvoetbal binnen de club. Dales: 
,,Het is belangrijk om oog te blijven 
hebben voor de toekomst van de 
vereniging. Ik lever daar zelf, met 
twee dochters, een bijdrage aan.’’ 

Daarna pakte de burgemeester zijn 
moment en werd de toon wat seri-
euzer: ,,op 1 oktober 2022 komen er 
op een paarhonderd meter afstand 
van deze vereniging 86 minderjarige 
asielzoekers naar Driehuis. Van 21 
staat inmiddels vast dat ze terecht 
zijn gevlucht voor oorlog en geweld. 
Voor de overige asielzoekers loopt de 
procedure nog. Wat zou het mooi 
zijn, als er een verbinding zou 
ontstaan tussen jullie en die organi-
satie.’’ Het leverde een groot applaus 
vanuit de zaal op en voorzitter 
Bosman bevestigde direct dat de 
vereniging hiervoor open staat.

Van Gaal
Cabaretière Lonneke Dort groeide op 
in Driehuis en speelde deze avond 
dus een echte thuiswedstrijd. Ze 
opende haar optreden met een lied 
waarin ze op rake wijze profvoetbal-
lers op de hak neemt. Ook punt-
dichter Jan J. Pieterse selecteerde 
een aantal aan voetbal gerelateerde 
teksten uit zijn bundels om zijn voor-
dracht mee te openen. Daarna sneed 
hij ook andere onderwerpen aan. 
Zodra hij een bundel niet meer nodig 
had, gooide hij die de zaal in. Onge-
veer tien bundels vonden op die 
manier gedurende de avond hun 
weg naar een nieuwe eigenaar. De 
interviews met Kees Jansma en Dick 
Advocaat vormden een belangrijk 
onderdeel van het tweede deel van 
de show. De naam Louis van Gaal 

kwam meerdere malen ter sprake. 
,,Hij is bijna geniaal’’, aldus Jansma. 
Hij werkte met drie bondscoaches 
samen en heeft aan Van Gaal de 
beste herinneringen. Ook Advocaat 
liet weten de naam Van Gaal 
bovenaan zijn lijstje van beste 
bondscoaches aller tijden te hebben 
staan. Een vraag over de Russische 
leider Vladimir Poetin, die hij veertien 
jaar geleden ontmoette, wist hij 
handig te omzeilen. In reactie op de 
vraag hoe hij nu over Poetin denkt, 
antwoordde Advocaat: ,,Hetzelfde als 
jij.’’

Feestprogramma
Het programma van vrijdagavond 
vormde de start van een heel 
weekend vol festiviteiten. Zaterdag-
avond was er een feestavond met 
een optreden van zanger Wolter 
Kroes. Zondag was er een reünie 
voor iedereen die ooit iets bij de 
vereniging heeft gedaan. Gevoetbald 
werd er natuurlijk ook, het eerste 
team van RKVV Velsen trad zaterdag-
middag aan tegen een regioteam. 
Dat regioteam werd samengesteld 
uit spelers van onder meer Stormvo-
gels, VSV, IJmuiden en ODIN’59. De 
vele toeschouwers op de tribune 
zagen een mooie wedstrijd, met 
spelers die gehuld waren in 
retro-shirts. 
Als kers op de taart wist de jubile-
rende vereniging deze wedstrijd met 
3-2 te winnen.

Driehuis - Er werd heel wat afgelachen vrijdagavond in de grote feesttent 
op het terrein van RKVV Velsen. De voetbalvereniging viert dit jaar het 
100-jarig bestaan en opende het jubileumweekend met een cabareteske 
voetbaltalkshow. In een avondvullende voorstelling werd beeldmateriaal 
vertoond uit de archieven van de vereniging, maar kwamen ook bekende 
voetbalcoryfeeën als presentator/journalist Kees Jansma en trainer Dick 
Advocaat aan het woord. Hilarische optredens van cabaretière Lonneke 
Dort en puntdichter/theaterjournalist Jan J. Pieterse maakten het geheel 
compleet.

Waardige opening 
jubileumweekend RKVV Velsen

De 78-jarige Hannie Looij opende de avond door een voetbal vanaf het podium de 
zaal in te schieten. Foto: Bos Media Services

Presentator Erik van Muiswinkel (rechts) in gesprek met Kees Jansma. 
Foto: Bos Media Services

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier

Wolter Kroes bij zijn optreden zaterdagavond. Foto: Ton van Steijn
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Infopagina Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen in uw 
buurt? Abonneer u op de e-mailservice, download de app of 
bekijk de berichten online op www.overheid.nl/overuwbuurt 

Mededelingen

Bekendmakingen
Gemeente Velsen moet een nieuw sys-
teem (PACE-protocol) invoeren om de 
gegevens van de chip op uw paspoort/
identiteitskaart te lezen. Om dit te kun-
nen doen onderbreken we tijdelijk de 
spoedleveringen.

Dient u donderdag 25 augustus tot 14.00 uur 
(Nederlandse tijd) een spoedaanvraag in 

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

Wijziging levering spoedaanvraag 
paspoorten/identiteitsbewijs

Ingediende aanvragen 
omgevingsvergunning
IJmuiden
• Kompasstraat 12, plaatsen dakkapel 

(voorgevel) (08/08/2022) 93112-2022
• Plein 1945 nr. 46, realiseren bedrijfs-

ruimte (begane grond) en 10 apparte-
menten (08/08/2022) 93599-2022

Driehuis
• Driehuizerkerkweg 222, wijzigen gara-

gedeur naar raamkozijn (11/08/2022) 
94616-2022

Velserbroek
• Elisabeth Vijlbriefstraat 25, bouwen 

dakopbouw (12/08/2022) 95148-2022

Welstand
Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
• Trompstraat 17, vergroten eerste 

verdieping en bouwen dakopbouw 
(11/08/2022) 74198-2022

Ingetrokken aanvragen 
omgevingsvergunning
Driehuis
• Middeloolaan 12, plaatsen zonnepane-

len (11/08/2022) 88106-2022

Ingediende aanvragen evenemen-
tenvergunningen APV artikel 2:10
Velsen-Zuid
• Competitiewedstrijd 1e divisie Tel-

star - PEC Zwolle, op 12 augustus 2022 
van 18:00 tot 01:00 uur, locatie: Buko 
Stadion, Minister van Houtenlaan 123 
(26/07/2022) 94171-2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
IJmuiden
• Kastanjestraat 9, bouwen dakopbouw 

(09/08/2022) 84526-2022
• Oosterduinweg 43, bouwen dakopbouw 

(09/08/2022) 90189-2022
• Spilbergenstraat 4, bouwen dakop-

bouw (11/08/2022) 83277-2022

Driehuis
• Valeriuslaan 43, legaliseren kozijn-

wijziging (voorgevel) en buitengeve-
lisolatie (voor- en zijgevel verdieping) 
(09/10/2022) 66994-2022

Overige bekendmakingen
Verkeersmaatregen:
• Individuele gehandicaptenparkeer-

plaats Lagersstraat 50, IJmuiden

Een papieren versie van de bekendmakingen 
ligt bij: Gemeentehuis Velsen, Dorpshuis 
Het Terras, Buurtcentrum De Dwarsligger, 
Buurthuis De Brulboei, Wijkcentrum De 
Stek, Wijkcentrum De Hofstede, Bibliotheek 
IJmuiden, Bibliotheek Velserbroek, uitleen-
punt Huis ter Hagen en uitleenpunt de Mo-
erberg. Voor de inzage van stukken kunt u 
naar het gemeentehuis.

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

Voor kinderen van 12 t/m 17 jaar uit gezin-
nen met een laag inkomen is er een bijdrage 
van maximaal € 350 voor de aanschaf van 
een computer, laptop of tablet. Dit is van toe-
passing als de school een klein deel van de 
schoolboeken vervangt door digitaal lesma-
teriaal.

Wilt u een aanvraag doen?
• Meer informatie over indirecte school-
 kosten vindt u op
 https://www.velsen.nl/indirecte-school- 
 kosten 

• Meer informatie over een bijdrage voor  
 een laptop, tablet of computer vindt u op
 https://www.velsen.nl/bijdrage-voor-
 een-laptop-tablet-of-computer

LEZERSPOST

Met mijn kleinzoon Tom van 6 jaar ging ik een rondje �etsen richting het 
feestterrein van Dutch Valley. Op het �etspad vanaf de Velserbroek rich-
ting het (nu) afgesloten tunneltje onder de A9, verbaasde hij zich over de 
hoeveelheid zwerfvuil. Thuis hebben wij een tas gepakt en een vuilgrijper 
en hij haalde twee zakken vuil op. Hij was heel fanatiek hierin. De festival-
ganger die het niet zo nauw neemt met blik, plastic �esjes, bakjes, bier-
�esjes en zelfs een lege glazen liter�es, zouden een voorbeeld kunnen 
nemen aan deze jonge topper.

Bert Loerakker

Jonge topper

Velsen-Zuid - LTO Noord afde-
lingen Kennemerland-Zaanstreek 
en Haarlemmermeer hebben de 
handen ineen geslagen om tijdens 
Dutch Valley in Spaarnwoude het 
positieve geluid vanuit de boeren 
te laten horen. Dat deden ze door 
met collega boeren en boerinnen 

boerenzakdoeken uit te delen.
,,De actie werd ontzettend positief 
ontvangen door de betrokken 
medewerkers en festivalgangers’’, 
vertelt Marjolein Pepping, voor-
zitter LTO Noord Kennemerland-
Zaanstreek. ,,De zakdoeken waren 
niet aan te slepen. Ze werden 

gebruikt als bandana, verkoeling, 
armband, bescherming tegen de 
zon. We hebben deze actie kort van 
tevoren bedacht, maar je merkt op 
zo’n moment dat de waardering 
voor boeren groeit en de banden 
tussen boeren en burgers wordt 
versterkt.’’

Boerenprotest op Dutch Valley
De actie werd volgens voorzitter Marjolein Pepping positief ontvangen. Foto: aangeleverd
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TYPISCH IJMUIDEN

De spandoeken aan het 
spoorviaduct
Wekelijks staan we in deze rubriek stil bij een IJmui-
dens 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 a�eve-
ring aandacht voor de spandoeken aan het spoorvi-
aduct bij de poort van IJmuiden.

Door Erik Baalbergen

De spandoeken met felicitaties, welkomstberichten en 
soms ontroerende boodschappen boven de “poort van 
IJmuiden” verdienen een hoge plek in de representa-
tieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de 
gemeente Velsen. Al sinds IJmuidenarenheugenis 
hangen de spandoeken te prijken op het oostelijke hek 
bovenop het spoorviaduct. Iedereen die via de Stati-
onsweg op IJmuiden aanrijdt ziet de boodschappen op 
de doeken. Het is een diepgewortelde traditie om met 
een spandoek je familielid, vriend(in) of kennis te felici-
teren met zijn of haar vijftigste verjaardag, welkom te 
heten of een hart onder de riem te steken, of je liefde te 
verklaren.

Het spoorviaduct bij het Pontplein is een van de 
weinige laatste tastbare herinneringen aan de IJmuider 
spoorlijn. Een klein deel van het viaduct is al zo’n 120 
jaar in gebruik. Ten behoeve van de in 1905 in gebruik 
genomen Velser spoorbrug – destijds de grootste 
spoorwegdraaibrug van Europa – moest de spoorlijn 
tussen Haarlem en Beverwijk al vanaf de Groeneweg 
“klimmen”. De westelijk aftakking naar IJmuiden klom 
mee. Voor de Kerkweg tussen de Heide (het latere 
Velseroord en weer later IJmuiden-Oost) en het dorp 
Velsen werden twee onderdoorgangen gemaakt. Deze 
werden in 1902 in gebruik genomen.

Na de opening van de Velsertunnels in 1957 werden de 
spoorbrug en het oostelijke viaduct gesloopt. Begin 
jaren zestig werd het overgebleven viaduct bij de 
aanleg van het Pontplein en de verbreding van de Stati-
onsweg grondig gerenoveerd en verbreed. De huidige 
meest noordelijke onderdoorgang is de oorspronkelijke 
oude onderdoorgang uit 1902. Na de ophe�ng van de 
IJmuider spoorlijn eind vorige eeuw heeft het viaduct 

zijn oorspronkelijke functie verloren. Sindsdien wordt 
het spoorviaduct voornamelijk door wandelaars en 
hondenuitlaters gebruikt. Het in 2015 geopende 
wandelpad ‘IJmuider Spoorlijn’ loopt over het viaduct.

Het oostelijke hek boven het spoorviaduct van de De 
Noostraat is een dynamische horizontale reclamezuil 
van persoonlijke boodschappen. Het gebruik van deze 
spendoekenuithangplek draait op ongeschreven regels. 
Persoonlijke boodschappen blijven enige tijd hangen; 
reclames verdwijnen snel. Het hek hangt vol met restjes 
van touw en strips waarmee eerdere doeken waren 
opgehangen. En zolang het viaduct er is, zal de traditie 
blijven, onthe�ng of niet; gelukkig hangen de span-
doeken niet aan bomen en lichtmasten…

Toch verschenen er eind 2013 donkere wolken aan de 
horizon boven de spandoeken, zo kunnen we lezen in 
de blog ‘Moeten spandoeken weg van spoorviaduct?’ 
van Fokke Zaagsma. De Velser burgemeester en 
wethouders maakten plannen voor een facelift van het 
spoorviaduct. Ze omschreven het viaduct als ‘een 
shabby viaduct, beklad met gra�ti en behangen met 
spandoeken’, dat de fysieke entree tot IJmuiden 
kenmerkt. B en W zag er liever een door de gemeente-
lijke kunstcommissie bedachte opvallende ‘landmark’ 
voor in de plaats. Gelukkig is het niet zover gekomen en 
is de typisch IJmuider traditie blijven bestaan!

Slechts in november 2020 werd er van hogerhand inge-
grepen. Een spandoek ‘Welkom Sint en Zwarte Piet’ 
werd verwijderd op last van de gemeente omdat ‘de 
openbare veiligheid in het geding’ was. Dit gebeurde na 
het wegknippen van het woord ‘Zwarte’ door tegen-
standers en het weer repareren van de tekst door voor-
standers. Tegen NH Nieuws zou onze burgemeester 
hebben gezegd dat ‘ het spandoekenviaduct een lokaal 
landmark voor de vrijheid van meningsuiting’ is, maar 
dat ‘rechtstreeks met elkaar praten de voorkeur heeft 
boven spreken via spandoeken’.

We kunnen nu wel hopen op plaatsing op de lijst van 
het materieel en immaterieel Velser cultureel erfgoed. Ik 
vrees helaas met grote vreze dat zo’n lijst er niet snel zal 
komen; zo zuinig springt onze gemeente helaas niet om 
met haar rijke historische en culturele erfgoed. En 
bovendien, het viaduct staat nog steeds op de nomi-
natie om gesloopt te worden…

Het bijna volbehangen spoorviaduct, een maandje geleden. Foto: Erik Baalbergen

IJmuiden - Zaterdag 20 augustus is 
er weer een ko�erbakmarkt op Plein 
1945. Iedereen die recent de zolder 
opgeruimd heeft, kan alle overtollige 
potten, pannen en andere huisraad, 
maar ook speelgoed, �etsen, dvd’s en 
nog veel meer zaken te koop 
aanbieden. 
Wat voor de één in de weg staat, kan 

voor de ander een geweldige vondst 
zijn. 
Als verkopende partij ben je er even 
een dagje tussenuit en sta je met 
gelijkgestemden op deze gezellige 
markt. 
De bezoekers kunnen lekker tussen 
de spulletjes struinen en wellicht een 
verzameling verder uitbreiden of 

gewoon een mooi koopje op de kop 
tikken. De markt vindt plaats van 
08.00 tot 16.00 uur. Verkopers 
betalen 10 euro. 

Meer weten? Bel 0255-533233 of 06 
10475023. 
Noteer alvast de volgende data: 17 
september en 8 oktober.

Kofferbakmarkt op Plein 1945

Wil jij alles weten over dinosau-
russen? Kom dan naar de nieuwe 
tentoonstelling Dino’s in het Pieter 
Vermeulen Museum. Het museum is 
in de afgelopen weken omgetoverd 
tot een echte Dino wereld. De 
nieuwe expositie is geschikt voor alle 
leeftijden en er valt voor jong en oud 
van alles te doen en te beleven. 
Naast de imposante beesten in de 
tentoonstelling ‘Dino’s’ zijn roofvo-
gels minstens zo imposant. Florian 
Zevenberg is een echte vogellief-
hebber en weet er ontzettend veel 
over te vertellen. Niet alleen over 
roofvogels, alle vogels hebben zijn 
interesse. Als jongste, enthousiaste 
lid van de Vogelwerkgroep Zuid 
Kennemerland trekt hij regelmatig 

de natuur in om vogels te fotogra-
feren waar hij vervolgens mooie 
zoekkaarten van maakt die voor een 
aantrekkelijke prijs te koop zijn in het 
museum. Graag vertelt hij over zijn 
hobby en de verschillende vogels. 
Bezoekers kunnen met al hun vogel-
vragen bij hem terecht want hij weet 
bijna alles! Kortom, deze jonge 
enthousiaste vogelliefhebber mag je 
niet missen! Wil je hem ontmoeten? 
Kom naar het Pieter Vermeulen 
Museum te Driehuis. Dan kun je 
meteen de andere imposante dieren 
in de tentoonstelling ‘Dino’s’ 
bezoeken. 
Reserveren van een entreebewijs 
voor het museum kan op www.
pietervermeulenmuseum.nl.

Roofvogels in het Pieter 
Vermeulen Museum
Driehuis - De Tentoonstelling ‘Dino’s in het Pieter Vermeulen Museum is 
nog te zien tot 18 september. Naast deze imposante dieren zijn roofvo-
gels minstens zo indrukwekkend. Op zondagmiddag 21 augustus van 
14.00 tot 15.30 uur zit de 10-jarige Florian Zevenberg uit Egmond aan 
den Hoef voor de tweede maal in zijn vogelhoek in het Pieter Vermeulen 
Museum.

Florian Zevenberg is een echte vogelliefhebber en weet er ontzettend veel over te 
vertellen. Foto: aangeleverd

Foto: AS Media. 

Velsen-Zuid - Zondagmiddag 14 augustus tegen 14.55 uur heeft een dodelijk 
ongeval plaatsgevonden met een jetski in Zijkanaal C. De bestuurster van de 
waterscooter, een 18-jarige vrouw uit Haarlem, is om het leven gekomen. Een 
23-jarige man die ook op de jetski zat is zwaargewond. De politie onderzoekt 
het ongeval. Waarschijnlijk is de waterscooter tegen een dukdalf gevaren, 
volgens de politie. Dit is een zware paal of andere constructie waar boten aan 
kunnen worden vastgelegd. Op de kant hebben mensen het ongeluk zien 
gebeuren. Aan deze getuigen is slachto�erhulp aangeboden.

Dodelijk ongeval met jetski





6 inderegio.nl • 18 augustus 2022NIEUWS

Bijzonder concert en diner op 
Buitenplaats Beeckestijn

Hollands Collectief is een vocaal 
ensemble, bestaande uit ensemble-
zangers pur sang met zeer veel erva-
ring in diverse gerenommeerde 
koren. Wat het ensemble bijzonder 

maakt, is dat componisten van de 
Lage Landen in ieder programma 
een ereplaats krijgen. Voor de zomer-
concerten, waar het concert op Beec-
kestijn deel van uitmaakt, is het 

ensemble de samenwerking aange-
gaan met virtuoos harpiste Vero-
nique Serpenti. Het vocale kwartet 
bestaat voor dit project uit Elisabeth 
Blom (sopraan), Paula Bär-Giese 
(sopraan), Christina Rozdeiczer Krysz-
kowski (alt) en Dolf Drabbels (tenor).
Het programma van het concert, met 
de titel Folksongs, bestaat onder 
andere uit de suite ‘Liermolen’ van de 
Belgische componist Vic Nees (1936-
2013). Een suite van Europese mole-
naarsliederen voor harp en koor, in 
10 talen. Naast deze bijzondere 
compositie, hoort u nog vele andere 
stukken van componisten als Holst, 
Britten en R.Rodney-Bennett.

Vanaf 18.00 uur kunt u genieten van 
het 3 gangen Chefs Menu in Bras-
serie Beeckestijn. De chefs van Bras-
serie Beeckestijn zijn ware kunste-
naars op het bord. Zij stellen elke 
maand een Chefs Menu samen waar 
zij inspelen op het seizoen. Daarbij 
letten ze niet alleen op de smaak-
combinatie, zij kijken ook naar de 
kleuren en zo ontstaat er een schil-
derij op het bord. Het menu zal eind 
augustus op de website worden 
omschreven.

Meer informatie over Hollands 
Collectief en de ticketverkoop 
verlopen via de website van Hollands 
Collectief: https://www.hollandscol-
lectief.com/agenda

Velsen-Zuid - Professioneel vocaal kwartet Hollands Collectief heeft 
gekozen voor een unieke locatie voor haar concert. Op 1 september 
treedt het kwartet op in Koetshuis-Zuid op Buitenplaats Beeckestijn. 
Voorafgaand aan het concert is het mogelijk om gebruik te maken van 
een uniek menu van 3 gangen in Brasserie Beeckestijn.

Aan de slag met de natuur
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. 
Op dinsdagen zijn er in IJmuiden 
themadagen met activiteiten 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 donder-
dagen van 9.00 tot 13.00 geopend. 
De lunch is inbegrepen. 

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

Maandrooster
Week 33: Er worden windmolens 
gemaakt en aarde naar de tuin 
gebracht.
Week 34: Er worden houten planten-
bakken gemaakt.
Week 35: Tuin onderhoud en koken 
met de oogst.
Week 36 Themadag: thee-/kruiden-
mengsels maken.

Meld je aan
Zin om te tuinieren of help je graag 
als vrijwilliger? 
Meld je aan of vraag om meer infor-
matie via aanmelden@st-bg.nl of 023 
5831511.

Velsen – Van buiten bezig zijn krijg je nieuwe energie en leuke sociale 
contacten. Daarom is Stichting BuitenGewoon een tuinproject gestart in 
Velserbroek en Ijmuiden. Wie na deze sociaal stille tijd behoefte heeft 
aan gezelschap en leuke dagbesteding, is welkom in een van de tuinen.

Tuinieren in Velserbroek en IJmuiden 
met Stichting BuitenGewoon

Groene vingers of niet; in de tuinen van Stichting BuitenGewoon vermaakt iedereen 
zich. Foto: aangeleverd

COLUMN DE HEIDEBERG

Wij geven liefdevolle begeleiding, professionele verzorging en ondersteu-
ning in een vertrouwde, huiselijke omgeving. Dat doen we bij u thuis of in 
een zorginstelling en voor onze gasten in de hospice. Onze zorg in de 
laatste levensfase is gericht op kwaliteit van leven en eigen regie. De gast 
beslist. Dat is onze drijfveer voor mensen die gaan sterven en hun 
naasten. Wij realiseren dat door intensieve samenwerking tussen onze 
vrijwilligers, verpleegkundigen en de eigen huisarts, waarbij in de laatste 
levensfase zowel de gast/zorgvrager als diens naasten begeleid en onder-
steund worden. ‘Er zijn’, aandacht en kwaliteit zijn daarbij belangrijke 
uitgangspunten. 

Bij u thuis
De meeste mensen zouden het liefste thuis overlijden, in hun eigen 
vertrouwde omgeving, met hun eigen familie en vrienden om hen heen. 
Die zorg kan heel intensief zijn voor iedereen. Vrijwilligers van Hospice De 
Heideberg kunnen daarbij helpen.

In een zorginstelling
Sommige mensen zijn al opgenomen in een zorginstelling, zoals een 
verpleeghuis. Ook daar komen de vrijwilligers van Hospice De Heideberg 
om de mantelzorg te ondersteunen. Altijd in overleg met de verzorging 
en verpleging ter plekke.

In de hospice
Als u niet thuis kunt of wilt  blijven, kunt u terecht in ons hospice. Daar 
zetten beroepskrachten en vrijwilligers zich deskundig en liefdevol in om 

de laatste tijd van uw leven zo comfortabel 
mogelijk te maken. 
En we benadrukken nog maar eens hoe 
waardevol dit is.  Niet alleen voor de gast/
zorgvrager maar juist ook voor de naasten. 
Je kunt afscheid nemen in de rol die je in 
haar of zijn leven altijd hebt gehad. Als 
partner. Als kind. 
Namens alle mensen die altijd klaar staan 
voor de gasten en hun naasten  wens ik u 
een �jne voortzetting van deze warme 
zomer, 

Jan Bakker, voorzitter. 

Oog voor kwaliteit 

LEZERSPOST

43 jaar geleden zijn 
wij in het hart van 
Driehuis komen 
wonen. Wij genoten 
van de ruimte en het 
lommerrijke dorpse 
karakter. Door de 
oprukkende woning-
bouw verdween 
helaas veel groen en 
verminderde ook de 
‘gewone’ fauna. Met 
lede ogen en oren 
constateren we het 
schaarser worden van vogels, vleermuizen, egels, veldmuisjes, vlinders, 
bijen en andere insecten. Maar gelukkig, zoals afgelopen 10 augustus, zijn 
er ook weer blije momenten. Wij kunnen er wel om lachen als er drie 
prachtige damherten in de voortuin staan te smullen van de stokrozen en 
klimop. Al is hun aanwezigheid tegenwoordig niet meer zo bijzonder en 
kan niet iedereen het waarderen. Wel bijzonder was, op dezelfde dag, de 
binnengeslopen zandhagedis. Wat een prachtig beestje! Kennelijk voelde 
hij zich bij ons thuis op de koele (zandkleurige) tegelvloer. Hij bleef rustig, 
liet zich gelukkig gemakkelijk vangen, fotograferen, buiten zetten en ging 
op weg naar de Pastorietuin, samen met de damherten. 

Wim Thieme

Gelukkig zijn er ook blije momenten

Het concert en diner worden gegeven in Koetshuis-Zuid op landgoed Beeckestijn. 
Foto: Arjan Bronkhorst
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Velserbroek - Het appartementencomplex aan de Velserbroekerdreef, dat 
nieuw gebouwd wordt, oogt als bijna gereed. De kleine voortuin vóór het 
gebouw is geëgaliseerd en van alle grassen, kruiden en onkruiden ontdaan. 
Toch laat de natuur zich niet helemaal temmen. Langs het hekwerk, dat de 
bouwplaats omringt, tiert de akkerwinde welig. Akkerwinde is een plant uit de 
windefamilie en een echte zomerbloeier. Hij komt voor op grazige plekken, 
langs wegen en akkers, maar ook in bermen en op braakliggende grond. De 
stengels winden zich tegen de wijzers van de klok in – in dit geval – om het 
hekwerk heen en het geheel oogt als een bloeiende voortuin. Foto: Arita 
Immerzeel

Akkerwinde siert nieuwbouw

Santpoort-Zuid - Het cursusseizoen 
2022-2023 breekt binnenkort aan. 
Zaterdagmiddag 20 augustus is 
iedereen van harte welkom in ‘t 
Brederode Huys, Blekersveld 50 in 
Santpoort-Zuid (naast de DeKa-
markt). Van 14.00 tot 16.00 uur zijn 
docenten en medewerkers aanwezig 
voor tekst en uitleg. U kunt kiezen uit 
tal van cursussen, workshops en 
lezingen. Het betreft cursussen, 

waaraan u zowel actief (bewegen) als 
passief (luisteren) kunt deelnemen, 
creatieve cursussen, cursussen op 
het terrein van gezondheid, informa-
tica, fotogra�e en kunst, maat-
schappij en geschiedenis.
Ook dit seizoen weer diverse kook-
cursussen, taalcursussen en natuur-
lijk ook de bridgecursussen en 
bridgegroepen. Inschrijven via de 
website: www.santpoortsbelang.nl.

Open Huys Vereniging 
Santpoorts Belang

IJmuiden - Iedereen die van kaarten 
houdt opgelet: in buurthuis De Brul-
boei wordt van september tot mei/
juni iedere dinsdagmiddag geklaver-
jast in competitieverband.  Heus wel 
serieus, maar nou ook weer niet met 
‘het mes op tafel’. Ook dames zijn 
goed vertegenwoordigd.  Het is een 

wekelijks gezellig samenzijn, met een 
verloting waarbij je kleine, leuke 
prijsjes kunt winnen. 
Nieuwe deelnemers zijn weer van 
harte welkom om de Brulboei klaver-
jascompetitie te versterken. Meld je 
aan in buurthuis De Brulboei, tel. 
0255 - 510652.

Klaverjascompetitie Brulboei

Santpoort - In het kader van het 
pinkenweekend 2022 wordt op 
zaterdag 8 oktober van 09.00 tot 
14.00 uur rond de Naaldkerk de 
jaarlijkse markt gehouden. Voor 
deze markt zijn marktkramen te 
huur, rond de kerk worden onge-
veer twintig extra kramen neer-
gezet. De huur voor deze kramen 
bedraagt € 30,-- (dit is inclusief €10,- 
borg). Het Pinkencomité van de 
Naaldkerk organiseert het pinken-
weekend op 8 en 9 oktober voor de 
89ste keer. Bij de speciale ‘kerk-
kramen’ en de gehele boekenmarkt 
komt de opbrengst rechtstreeks ten 
goede aan het onderhoud van het 
kerkgebouw. Er blijft altijd geld 
nodig om de kerk in goede staat te 
behouden voor de komende jaren. 
Wie belangstelling voor een kraam 
heeft, kan zijn of haar naam, adres 
en telefoonnummer doorgeven via 
het email-adres kraam@olvab.nl 
(geef daarbij aan wat je wilt gaan 
verkopen) of door te bellen met Job 
Schoorl, tel. 06-10891029. De Naald-
kerk is te vinden aan de Frans 
Netscherlaan 12, te 
Santpoort-Noord. 

Kramen te huur op
de Pinkenmarkt
bij de Naaldkerk

LEZERSPOST

In een tweedehands boek (Juliana 80 jaar) dat ik kocht in een kringloop-
winkel in IJmuiden vond ik onder andere bijgaande foto’s van een klein-
kind denk ik. Er zat ook een foto van een oudere dame met twee honden 
bij. Jaar is 2008. Mist iemand deze foto’s?

Sander Nieuwenhuis,
Sander5775@hotmail.com

Foto’s gevonden in boek

Santpoort - Voor het eerst sinds 
2018 stond tijdens het eerste Dorps-
feest Santpoort in drie jaar op de 
Jaarmarkt weer een kraam van De 
Zonnebloem afdeling Santpoort-
Driehuis, bemand door enthousiaste 
vrijwilligers. Het weer was redelijk en 
hoewel er af en toe een plaagspetter 
regen viel, was het verder droog. 
Alleen de wind speelde af en toe op 
en de �yers en folders moesten dan 
ook goed windvrij liggen. 
’s Morgens waren Marian Schaap, Gré 

van Waard, Britt Nielen, Willy van 
Neste  en Linda Hof degenen die het 
publiek overhaalden loten te kopen. 
In de middag werden zij afgelost 
door Max Carbaat, Karin Raadman, 
Fieke Schaaper en Hanneke Cortel. Er 
waren in totaal 500 loten te verkopen 
en dankzij de inzet van deze vrijwil-
ligers zijn ze allemaal verkocht. Dat 
geeft de afdeling de mogelijkheid 
om met de opbrengst weer mooie 
activiteiten voor haar gasten te 
verzorgen. 

Verkoop loten Zonnebloem 
op Dorpsfeest groot succes

Velsen - Velsen heeft in de afgelopen 
30 jaar vele lokale en regionale 
omroepen gehad, nu is hoog tijd voor 
een reünie en is men een speurtocht 
gestart naar oud-medewerkers van 
toen. Het is de bedoeling om niet 
alleen een reünie met oud-medewer-
kers te organiseren, maar ook om 
eenmalig een nostalgische uitzending 
te verzorgen met z’n allen. Daarvoor 
wordt dan gebruik gemaakt van de 
studio en uitzendfrequenties van 
Seaport Radio. De lokale omroep voor 
Velsen is daarom op zoek naar 

iedereen die in de periode van Radio 
Plus, ROS (Regionale Omroep Stich-
ting), Super FM en Seaport FM meege-
werkt hebben. Want op 29 oktober 
2022 staat er een reünie in de plan-
ning, waarop ze graag zoveel mogelijk 
oud-medewerkers begroeten om 
herinneringen op te halen onder het 
genot van een hapje en een drankje. 
Oud-medewerkers s wordt gevraagd 
zich aan te melden via richardvan-
dorp@hotmail.com. Daarna neemt de 
organisatie contact op en ontvangen 
zij een o�ciële uitnodiging.

RTV Seaport zoekt oud-
medewerkers van toen voor reünie

Santpoort - Kunstenaar Renske de 
Jong is vrijdag 5 augustus 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 
1321 5375.

Wie heeft deze hoed 
gevonden?

Velsen-Zuid - IVN Zuid-Kennemerland organiseert zondag 28 augustus van 
11.00 tot 15.00 uur een roofvogelexcursie op de �ets in Recreatieschap 
Spaarnwoude. Spaarnwoude is een uitstekend gebied om op zoek te gaan 
naar roofvogels. De landschappelijke variatie en de vergezichten staan garant 
voor diverse soorten. In september zijn er meerdere stand- en broedvogel-
soorten met jonge aanwas aanwezig. Bovendien is er kans op roofvogel-
soorten die op doortrek zijn vanuit noordelijke regionen.
Vertrekpunt: Infoboerderij Zorgvrij, Genieweg 50, Recreatiegebied Spaarn-
woude. Aanmelden vooraf is niet nodig.  Informatie: Eric van Bakel ericvan-
bakel@hetnet.nl. Foto: Erik van Bakel

Roofvogelexcursie op de fiets 
door Spaarnwoude

Sterlotenverkoopster Gré van Waard in actie. Foto: aangeleverd

Foto: Frans Looij
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AGENDA
DONDERDAG 18 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 georga-
niseerd voor zoveel mogelijk 
zomerpret. Info: velsen.nl/
zomerpret.

Filmzomerprogramma in Filmthe-
ater Velsen: 11.00 uur Downtown 
Abbey: A New Area (9+), 14.00 uur 
Licorace Pizza (12+), 16.30 uur Drive 
my Car (12+) en 20.00 uur Top Gun: 
Maverick (12+). www.� lmtheater-
velsen.nl.

VRIJDAG 19 AUGUSTUS
Zomerpret in Velsen! Zie 18 
augustus.

Filmzomerprogramma in Filmthe-
ater Velsen: 11.00 uur Hit the Road 
(AL), Downtown Abbey: A New Area 
(9+), 14.00 uur Alcarraz (12+), 7.00 
uur Downtown Abbey: A New Area 
(9+) en 20.00 uur Summer of Soul 
(12+). www.� lmtheatervelsen.nl.

ZATERDAG 20 AUGUSTUS

Ko� erbakmarkt van 08.00 tot 16.00 
uur op Plein 1945 in IJmuiden. Info 
via telefoonnummer 0255 533233 
of 06 10475023. Foto: Erik 
Baalbergen

Noteer alvast de volgende data: 17 
september en 8 oktober. Foto: Erik 
Baalbergen

Zomerpret in Velsen! Zie 18 
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. Laatste keer.

Filmzomerprogramma in Filmthe-
ater Velsen: 11.00 uur Alcarraz (12+), 
13.30 uur Drive my Car (12+), 17.00 
uur Met Mes (12+) en 20.00 uur Top 
Gun: Maverick (12+). Om 15.00 uur 
treedt het pop/rock duo The 
Warnars op op het terras. www.� lm-
theatervelsen.nl.

Open Huys Vereniging Santpoorts 
Belang in ‘t Brederode Huys, 
Blekersveld 50 in Santpoort-Zuid, 
14.00-16.00 uur. www.santpoorts-
belang.nl.

ZONDAG 21 AUGUSTUS
Zomerpret in Velsen! Zie 19 
augustus.

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

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

Filmzomerprogramma in Filmthe-
ater Velsen: 11.00 uur Hit the Road 
(AL), 14.00 uur Alcarraz (12+),17.00 
uur Top Gun: Maverick (12+). en 
20.00 uur Downtown Abbey: A New 
Area (9+). www.� lmtheatervelsen.
nl.

Avontuurlijk Forteiland. Spannende 
dingen zoals boogschieten en 
evenwichtsbalk op Forteiland. 
www.pbn.nl/programmas/
avontuurlijkforteiland.

De 10-jarige Florian Zevenberg uit 
Egmond aan den Hoef komt voor 
de tweede maal naar zijn vogelhoek 
in het Pieter Vermeulen Museum en 
beantwoordt van 14.00 tot 15.30 
uur alle vragen over vogels. Foto: 
aangeleverd

MAANDAG 22 AUGUSTUS
Zomerpret in Velsen! Zie 18 
augustus.

Zomeravondbridge De Jump in 
Velserhooft in Santpoort-Noord. 
Vooraf aanmelden niet nodig, 
inschrijven kan tot 19.15 uur, kosten 
2 euro p.p. Tot eind augustus iedere 
maandag.

DINSDAG 23 AUGUSTUS
Zomerpret in Velsen! Zie 18 
augustus.

De kledingbeurs in Het Kruispunt 
Velserbroek is open van 10.00 uur 
tot 12.00 uur. Info: 023-5384997.

De Opstappers: wandelgroep voor 
mensen met een haperend brein 
start 10.30 uur bij het seniorencen-
trum, Zeewijkplein 260. Informatie: 
iej.bakker@zorgbalans.nl of 
023-8910503.

WOENSDAG 24 AUGUSTUS
Zomerpret in Velsen! Zie 18 
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.forteilandij-
muiden.com voor meer informatie.

DONDERDAG 25 AUGUSTUS
Zomerpret in Velsen! Zie 18 
augustus.

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

Filmzomerprogramma in Filmthe-
ater 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.� lmtheater-
velsen.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 matrozenspeur-
tocht 4/12 jaar onder leiding van 
een gids. Reserveren vooraf www.
zeehavenmuseum.nl. Zie ook: www.
zeehavenmuseum.nl. 

Museumhuis Beeckestijn is 
geopend op donderdag, zaterdag 
en zondag van 11.00 tot 17.00 uur. 
Vrijdag gesloten i.v.m. huwelijk. 
Toegang 6 euro. Tickets online via 
www.museumhuizen.nl en aan de 
deur. 

Pieter Vermeulen Museum: alles 
over dino’s. En kunst van Linda 
Molenaar. Open dinsdag tot en met 
vrijdag en zondag van 13.00-17.00 
uur. www.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 Escaperoom-
spel voor kinderen. www.hoog-
ovensmuseum.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.bunker-
museum.nl. 

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

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

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

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

Expositie Zwart Wit in de Visser-
hallen, Duinstraat 4 in IJmuiden, tot 
en met 25 september geopend op 
vrijdag, zaterdag en zondag van 
13.00 tot 17.00 uur. www.visser-
hallen.nl.

Velsen/Tahkuranna - Van maandag 
8 tot en met vrijdag 12 augustus 
werd de IFAA World Field Archery 
Championships gehouden in Tahku-

ranna in Estland. Judith Porsch uit 
Velsen-Noord wist het kampioen-
schap naar zich toe te trekken.
Ook dit Field Boogschietkampioen-

schap toernooi zou oorspronkelijk in 
augustus 2020 gehouden worden, 
maar werd al twee keer uitgesteld in 
verband met de covid-19 pandemie. 
Het kampioenschap werd gehouden 
in de bossen rondom het fantastische 
Jõulumäe Sportcentrum en bestond 
uit vijf dagen schieten op doelen die 
variërend tussen de 5 en 72 meter 
afstand stonden. Vierhonderd schut-
ters uit dertig landen deden mee. Op 
dit kampioenschap werd Nederland 
vertegenwoordigd door onder 
andere Judith en Maarten Porsch uit 
Velsen-Noord, beiden al 25 jaar lid 
van de 130 jaar oude handboog-
schietclub VZOS te Santpoort. 
Ondanks dat Judith de eerste drie  
dagen last had van materiaalpech, 
wist ze zich de laatste twee dagen 
weer te herstellen, en het kampioen-
schap naar zich toe te trekken. Met 
een totaalscore van 1043 punten wist 
Judith Porsch na het wereldkampi-
oenschap in Zuid Afrika in 2018 
opnieuw haar titel te prolongeren als 
wereldkampioen WFAC in de klasse 
Historische Boog! Maarten werd met 
een score van 700 punten met een 
verschil van 2 punten op nummer 3 
nipt vierde in zijn klasse.

Judith Porsch Wereldkampioen

Het podium met Pilleriin Järve (Estland) en wereldkampioen Judith Porsch. 
Foto: aangeleverd

Velsen-Noord - Op zaterdag 27 
augustus vindt bij honk- en softbal-
vereniging Rooswijk een softbaltoer-
nooi plaats voor alle leden en oud-
leden van Rooswijk. Met dit toernooi 
staat de vereniging ook stil bij haar 
75-jarige jubileum. Festiviteiten voor 
dit jubileum konden door corona-
maatregelen helaas niet doorgaan. 
Voor het reünietoernooi hebben zich 
al circa 50 oud-leden aangemeld. 
Aanmelden kan nog steeds via toer-
nooi@rooswijk.nl.
Sinds de oprichting van honk- en 

softbalvereniging Rooswijk hebben 
veel mensen uit Beverwijk, Heems-
kerk en Velsen kennis gemaakt met 
de sport. Rooswijk hoopt tijdens dit 
toernooi een groot aantal van deze 
(oud-)leden te mogen verwelkomen 
en roept iedereen op langs te komen 
om oude herinneringen op te halen 
en een potje te softballen. Het toer-
nooi start om 14.00 uur en wordt 
afgesloten met een barbecue. Meer 
informatie en aanmelden kan via 
toernooi@rooswijk.nl of www.roos-
wijk.nl.

HSV Rooswijk organiseert 
Back-in-time toernooi

Het honkbalveld van HSV Rooswijk. Foto: aangeleverd
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Het bestuur van de SOS zal natuur-
lijk zorgen dat op tijd wordt 
bekendgemaakt wie en wat en waar 
komt op het evenemententerrein. 
Zij kunnen wel verklappen dat er 
veel stoom aanwezig zal zijn en dat 

er ook diverse activiteiten, ook voor 
kinderen, zullen plaatsvinden. Zo 
zullen De Kinkenluters uit Heiloo de 
dag opvrolijken met Hollandse 
muziek, de Wishpering Giant zal af 
en toe alles overstemmen wanneer 

de drie helikoptermotoren van wel 
1500 PK per stuk gaan brullen om te 
laten horen welk geluid er nodig is 
om dit monster zijn kracht te laten 
gebruiken in de Trekker Trek 
wedstrijden, waaraan deze gigant 
meedoet. Oordopjes zijn wel aan te 
raden. Maar laat je ook verrassen 
door de stoom�uit van het locomo-
tie�e dat zijn wagentjes vol met 
kinderen over het spoor trekt. De 
zweefmolen zal ook wel in de smaak 
vallen van de kinderen. De oldtimer 
brommers starten hun tourrit in 
Velserbroek om te eindigen bij de 
Ruïne. 
De Oldtimer tractoren gaan weer 
hun ‘Tour de Bal’ rijden. En de
nationaal kampioen trail, Alex
van de Broek zal zijn kunsten gaan 
vertonen op een door hekken 
omheind gedeelte van het terrein. 
Kortom: heel veel stoom, muziek, 
motoren, luxe oldtimer auto’s, 
oldtimer tractoren, oldtimer vracht-
wagens en er zullen diverse markt-
kramen opgesteld staan. Er kunnen 
trouwens nog marktkramen 
gehuurd worden.  De klap op de 
vuurpijl wordt de muzikale 
uitsmijter van de Nederlandse rock-
band The Clarcs. Binnenkort komt 
het hele programma te staan op: 
www.oldtimerdagsantpoort.nl. 

Santpoort – Zaterdag 10 september is het weer tijd voor de vierde editie 
van de oldtimerdag van de Stichting Oldtimerdag Santpoort (SOS). Het 
programma volgt nog maar liefhebbers van oldtimers kunnen deze 
datum vast in hun agenda zetten. De oldtimers verzamelen zich aan de 
voet van de Ruïne van Brederode.

Oldtimerdag Santpoort bij de 
Ruïne van Brederode

Prachtige oldtimers komen 10 september naar Santpoort.  Foto: aangeleverd.

Grote brand in duinen tussen 
IJmuiden en Santpoort-Noord

De brandweer was met meerdere 
wagens aanwezig in de duinen. Een 
slang van 1500 meter is aangelegd 
om voldoende water bij het vuur te 
krijgen. Omwonenden in delen van 
IJmuiden en Santpoort-Noord 

ontvingen een NL-Alert om het duin-
gebied te verlaten. Ook werd 
gewaarschuwd om uit de rook te 
blijven. Een woordvoerder van de 
Veiligheidsregio Kennemerland laat 
weten dat er niemand gewond is 

geraakt: ,,Voor zover wij weten.”
De brand brak rond 20.15 uur uit. 
Zo’n anderhalf uur later stond een 
gebied van 10.000 m2 in brand. 
Volgens de brandweer breidde de 
brand zich niet verder uit. Wel bleven 
enkele toegangswegen afgesloten. 
Achteraf is gebleken dat het blussen 
geruime tijd in beslag heeft 
genomen.

Snel opgeschaald
De brandweer bracht de brand met 
een helikopter in kaart, zegt de 
woordvoerder. ,,We hebben snel 
opgeschaald omdat het droog is en 
omdat het gaat om een duingebied.” 
De brandweer was met meerdere 
wagens aanwezig in de duinen. Ze 
legden een watersysteem aan met 
een slangleiding van maar liefst 
1500 meter om voldoende water 
het gebied in te krijgen. Tegen
23.00 uur vrijdagavond was de 
brand onder controle. Het blussen 
zou nog tot ver na middernacht 
duren. Enkele toegangswegen 
blijven afgesloten. Het was de 
tweede grote duinbrand op Velsens 
grondgebied in een week tijd.

Santpoort-Noord - In het duingebied tussen IJmuiden en Santpoort-
Noord woedde vrijdagavond een grote bosbrand. Zo’n 10.000 vierkante 
meter is afgebrand. Hulpdiensten zijn groots uitgerukt. Mensen in de 
omgeving werden per NL-Alert verzocht het gebied van de Heerenduinen 
en Duin en Kruidberg te verlaten.

Er was sprake van een behoorlijke vlammenzee.  Foto: Piet de Ruiter.

Lotgenotenbijeenkomsten
voor leven met en na kanker

Muziek is belangrijk voor mensen en 
geeft troost, inspiratie en energie. 
Muziek roept onmiddellijk herinne-
ringen op. Fred Omvlee is geestelijk 
verzorger en Elvis-fan en organiseert 
al jaren gesprekken en diensten rond 
het leven van Elvis Presley. Hij is als 
geestelijk verzorger bij de marine veel 
met militairen op pad en op uitzen-
ding geweest. Omvlee is ook wel 
bekend als de ‘Elvis-dominee’. In de 
bijeenkomsten van het Inloophuis 
Kennemerland neemt hij zichzelf en 
Elvis mee en nodigt jou uit om de 
‘soundtrack van jouw leven’ mee te 
nemen. We gaan met de groep op 

zoek naar herinneringen, troost,
inspiratie en energie.
De bijeenkomsten met de groep 
vinden plaats op de donderdag-
avonden in Santpoort-Noord, Wulver-
derlaan 51 van 20.00 tot 21.30 uur. De 
data zijn: 8 september, 29 september, 
20 oktober, 10 november, 1 december, 
22 december, 12 januari 2023, 2 
februari, 23 februari en 16 maart. 
Opgeven kan in het inloophuis of via 
een email naar: info@inloophuisken-
nemerland.nl. Toegang is gratis maar 
een bijdrage ten behoeve van de 
inloophuizen in Heemskerk, Santpoort 
en Haarlem wordt gewaardeerd. 

Santpoort-Noord – Het Inloophuis Kennemerland is een centrum voor 
leven met en na kanker. Dit centrum organiseert tien bijeenkomsten die 
draaien om de muziek van Elvis Presley voor mensen die kanker hebben 
(gehad) hun naasten of nabestaanden.

LEZERSPOST

Vorige week zondag liep ik in het havengebied. Wat mij opviel was 
hoeveel er gebruikt gemaakt wordt van de Haven van IJmuiden. Het is 
een en al bedrijvigheid, zo bijzonder om te zien! Een wandeling door het 
havengebied is echt een aanrader!
Ger Kraay

Wat een bedrijvigheid!

De brandweer was snel en met meerdere wagens aanwezig in de duinen. 
Foto: Michel van Bergen.

Renée 
bedankt…!
Velsen - Voor u ligt een bijzondere 
editie van ‘De Jutter & De 
Hofgeest’. Het is namelijk de 
laatste editie die is samengesteld 
onder redactie van onze Renée 
Wouwenaar. Haar eerste medewer-
king verleende ze destijds aan 
toen alleen nog ‘De Hofgeest’ (die 
uitkwam in Driehuis, Velserbroek, 
Velsen-Zuid, Santpoort, Overveen, 
Spaarndam en Bloemendaal). 
Renée Wouwenaar startte redacti-
oneel met de krant die op 21 
januari 1994 verscheen. De krant 
werd toen in Aalsmeer opgemaakt 
en daar was Renée ook sterk bij 
betrokken. Zeker toen de titel ’De 
Jutter’ erbij kwam en met deze 
krant nu het gehele gebied van de 
gemeente Velsen wekelijks wordt 
bereikt.

Renée was in die jaren opge-
klommen tot bladmanager. Zij runde 
met haar mensen in het kantoor aan 
de Zeeweg in IJmuiden wekelijks het 
veelal lokale nieuws en voelde zich 
natuurlijk ook verantwoordelijk voor 
de advertentie-inkomsten. 
Nu, na 28 jaar voor onze kranten-
groep te hebben gewerkt, heeft ze 
de leeftijd bereikt waarop ze mag 
stoppen met werken om van haar 
pensioen te kunnen gaan genieten. 
Sinds 2018 verzorgde Renée de 

redactie van deze krant vanuit haar 
tegenwoordige woonplaats Dord-
recht. In de jaren daarvóór – na haar 
verhuizing uit Driehuis – was ze 
werkzaam voor onze andere edities.
Vele jaren is Renée Wouwenaar de 
drijvende kracht bij onze kranten 
geweest, veelal op de achtergrond. 
Maar vandaag plaatsen we haar voor 
één keer letterlijk op de voorgrond. 
Renée: bedankt…!

Medewerkers en directie.
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Door Raimond Bos

In 2011 sloegen UDC, Volendam 
Music en Lukassen Producties de 
handen ineen voor de organisatie 
van de eerste Dutch Valley. Men 
maakte slim gebruik van het feit dat 
de podia en andere faciliteiten in de 
tweede week van augustus al in 
recreatiegebied Spaarnwoude 
aanwezig waren voor Dance Valley. 
Uit de line-up van artiesten op het 
hoofdpodium van die eerste editie 
keerde zondag één naam terug: 
Lange Frans. Met klinkende namen 
als Anouk, Rolf Sanchez, Snelle, Jan 
Smit en Tino Martin stond al bij voor-
baat vast dat de jubileumeditie voor 
iedereen wat moois te bieden had. 
Wolter Kroes stond dit jaar voor de 
vijfde keer op het hoofdpodium, 
maar merkte bij aanvang van zijn 
optreden trots op dat hij geen enkele 
editie van Dutch Valley heeft gemist. 
In de tussenliggende jaren stond hij 
op een van de andere podia te 
zingen.

Drumsolo
Het is bijna drie uur in de middag als 
zanger Frans Duijts zijn optreden 
afsluit en collega Wolter Kroes 
aankondigt. Kroes opent met enkele 
van zijn hits en zet daarna een rock ’n 
roll-medley in. Zijn fans weten: 
tijdens dit nummer wil de sympa-
thieke zanger, die ooit drumles kreeg 
van BZN-frontman Jan Keizer, nog 
wel eens zelf achter het drumstel 
kruipen. Zou hij dat ook nu weer 
doen? Het publiek wordt niet teleur-
gesteld en ziet de 53-jarige zanger 
zich even later compleet uitleven, 
ondanks de verzengende hitte. In de 
loop van de avond maakt hij voor de 

tweede keer zijn opwachting voor 
het publiek, dit keer op het après-
skipodium. Of je nu van rock, hiphop, 
dance of smartlappen houdt, op 
Dutch Valley kan vrijwel elke muzie-
kliefhebber wel iets van zijn gading 
vinden. Een polonaise dansen met 
dit bloedhete weer? Jan Smit: ,,Dat 
wil ik jullie onder deze omstandig-
heden niet aandoen. Maar normaal 
gesproken lopen ze bij het volgende 
nummer – ‘Leef nu het kan’ – in de 
polonaise.’’ Een aantal bezoekers laat 
zich dat pleziertje niet ontnemen en 
danst er, ondanks de hitte, lustig op 
los.

Boerenprotest
Om te voorkomen dat de hitte festi-
valbezoekers fataal zou worden, had 
organisator UDC Events een aantal 
maatregelen genomen. Zo waren er 
op diverse plaatsen extra watertap-
punten geplaatst. Van de mogelijk-
heid om daar gratis je water�esje bij 
te vullen, werd gretig gebruikge-
maakt. Ook waren er extra schaduw-
plekken gecreëerd, maar het over-
grote deel van de mensenmassa 
stond gewoon op het veld, in de 
brandende zon. 
,,Houden jullie het nog een beetje 
uit?’’ vroeg zangeres Anouk aan het 
begin van haar optreden. Ze 
vervolgde: ,,Dank je wel dat jullie er 
zijn!’’ Het zou grotendeels bij die 
woorden blijven, want de vakvrouw 
beseft maar al te goed dat het 
publiek vooral van haar muziek wil 
genieten. Met haar band speelt ze 
haar grootste successen en krijgt ze 
de menigte goed met zich mee. Hier 
en daar lopen mensen rond met een 
rode zakdoek om het hoofd. Het 
uitdelen van die zakdoeken blijkt een 

vriendelijke protestactie van boeren 
uit de regio te zijn. Ze blijken goed 
van pas te komen: gedrenkt in water 
bieden ze wat extra verkoeling!

Reacties
Desiré (56) en Monique (51) uit 
IJmuiden tre�en we bij een van de 
vele eettentjes op het festivalterrein. 
Hun reactie op Dutch Valley? ,,Goed 
georganiseerd!’’ Ze zijn zeer te 
spreken over het evenement, waar 
de sfeer volgens hen uitstekend is. Ze 
hebben zojuist het optreden van Rolf 
Sanchez gezien en omschrijven het 
in één woord: ,,Geweldig!’’ Ook Sam 
(20) en Ferry (20) uit Assendelft 
houden even pauze om de inwen-
dige mens te versterken. Voor Sam is 
het de tweede editie van Dutch 
Valley die hij beleeft. ,,Een topfes-
tival!’’ Als we vragen naar eventuele 
minpuntjes, rapporteert hij: ,,Er 
zouden wat mij betreft wel iets meer 
verkooppunten voor drankjes mogen 
zijn. Eettentjes zijn er genoeg, je hebt 
binnen twee minuten iets te eten in 
je handen. Maar soms moet je voor 
een drankje wel tien minuten in de rij 
staan.’’ Voor Kimberly (28, Hoofddorp) 
en Roos (27, Amsterdam) is de dag 
ook geslaagd. Kimberly komt al voor 
de vijfde keer naar Dutch Valley en 
vindt het iedere keer weer een 
geslaagd evenement. Ook op deze 
bloedhete dag vermaken de twee 
zich prima. En zo geldt dat voor 
vrijwel iedereen die we spreken. 

Alleen de jongedame, die aan het 
eind van de dag tegelijk met ons in 
de richting van de parkeerplaats 
loopt, lijkt licht teleurgesteld te zijn: 
,,Ik vond de vorige editie toch net
iets leuker’’, merkt ze op…

Velsen - Met dertigduizend mensen uit je dak gaan op de klanken van de beste Nederlandse artiesten in 
allerlei genres? Dat is al jaren het eenvoudige maar zeer populaire concept van Dutch Valley. Zondag beleefde 
de grootste muzikale kermis van ons land de tiende – en heetste – versie in recreatiegebied Spaarnwoude. 
Met een indrukwekkende line-up en extra maatregelen om de hitte goed de baas te kunnen blijven, had orga-
nisator UDC Events er alles aan gedaan om de jubileumversie van het evenement tot een succes te maken. En 
daarin slaagde men uitermate goed. Jong en oud vermaakte zich en vrijwel geen wanklank werd vernomen.

Jubileumeditie Dutch Valley: 
bloedheet topfeest in Spaarnwoude

Dansende bezoekers. Foto: Klaas Hoogers

Genieten bij Anouk.  Foto: Ton van Steijn.

Publiek bij Rolf Sanchez.  Foto: Klaas Hoogers.

Zwaaien met biertje tussen de lippen.  Foto: Klaas Hoogers.

Even de rust opzoeken...  Foto: Ton van Steijn.
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Expositie Peter Faber in Velserbroek

De Peter Faber Stichting is een ideële 
stichting die in 2008 door Peter Faber 
is opgericht. De missie is om 
iedereen ongeacht afkomst, achter-
stand of beperking de switch te laten 
maken van destructieve naar crea-
tieve energie. De doelgroep waar de 
stichting zich op richt zijn risicojon-
geren en (ex)gedetineerden in de 
leeftijd van 16 tot en met 40 jaar. 
Daarnaast is er een speciaal project 
ontwikkeld, het EPJO (misdaadpre-
ventie in de dop), dat zich richt op 

schoolkinderen tussen de 12 en
18 jaar. 
Mariartho is een expositieruimte in 
Velserbroek en eigendom van de 
beeldend kunstenaar Mariska Hof- 
man, de dochter van de bekende 
Hongaarse schilderes Mariska 
Hofman – Gáspár. Als je Fabers werk 
komt bekijken loop dan ook even de 
hal er naast binnen waar Mariska’s 
werk te vinden is. Mariska schildert 
met olieverf en acryl op linnen. Haar 
werk kenmerkt zich vooral door een 

persoonlijk kleurgebruik en bijzon-
dere techniek. De opening van de 
expositie is op zondag 11 september 
van 14.00 uur tot 17.00 uur waar 
iedereen onder het genot van een 
hapje en drankje de werken van 
Faber kan bewonderen. Tevens zal 
Peter tijdens de opening diverse 
optredens verzorgen. De toegang
is gratis. De werken van Peter Faber
zijn vanaf de opening tot en met 30 
oktober elke zaterdag en zondag van 
14.00 uur tot 17.00 uur te bezich-
tigen. Er zal begin oktober ook een 
meet & greet met Peter georgani-
seerd worden bij Mariatho, zodat je 
hem alsnog kunt ontmoeten.

Velserbroek - Van 11 september tot en met 30 oktober 2022 exposeert 
Peter Faber een veertigtal van zijn kleurrijke en vrolijke werken bij
Mariartho aan de Mandenmakerstraat 13-15 in Velserbroek.

Peter Faber voor zijn kleurrijke schilderijen.  Foto: aangeleverd.

Stichting Vier het Leven
neemt ouderen mee uit!

Vier het Leven is een landelijke 
goededoelenorganisatie die al 17 
jaar met behulp van ruim 1.600 vrij-
willigers mensen op leeftijd mee 
uitneemt. Want niet voor elke 
cultuurliefhebber is het makkelijk om 
uit te gaan. Het alleen gaan, het 
regelen van tickets of van het vervoer 
is voor ouderen vaak een struikel-
blok. Vier het Leven organiseert het 
hele jaar door compleet verzorgde 
culturele uitjes en regelt daarbij alles, 
zodat ouderen zorgeloos kunnen 
genieten; het vervoer, zitplaatsen in 
de foyer, de entreekaarten, de 
drankjes en prettig gezelschap. 
Samen uitgaan is gewoon veel gezel-
liger! Het programma vanaf 
september is bekend en in uw regio 
kunt u met Vier het Leven o.a. naar 
de Philharmonie, Stadsschouwburg 
Haarlem en Velsen. In Kennemerland 
en omgeving heeft Vier het Leven 

een geweldig team enthousiaste vrij-
willigers die ook allemaal cultureel 
geïnteresseerd zijn en graag uitgaan. 
Een vrijwilliger van Vier het Leven 
haalt maximaal drie ouderen thuis 
op, biedt waar nodig een helpende 
hand en houdt hen ook gezelschap 
tijdens de theatervoorstelling, �lm, 
het concert of museumbezoek. Van 
tevoren en tijdens de pauze drinken 
zij gezellig samen een drankje.
Men nodigt u, uw vader of moeder of 
oma of opa van harte uit om mee uit 
te gaan! U (65+) kunt zich geheel vrij-
blijvend en kosteloos aanmelden bij 
Vier het Leven. U krijgt dan alle infor-
matie over bijvoorbeeld de kosten 
van de uitjes en het programma 
thuisgestuurd. 
Aanmelden kan via het landelijke 
telefoonnummer 035-5245156. Voor 
meer informatie kunt u ook kijken op 
de website www.4hetleven.nl.

Regio - ‘Samen uit, samen genieten’, dat is het motto van Stichting Vier het 
Leven. Het nieuwe culturele seizoen staat weer voor de deur en speciaal 
voor ouderen die nog graag uitgaan maar dat liever niet alleen doen of 
bijvoorbeeld behoefte hebben aan een ondersteunende arm, heeft Vier 
het Leven weer een gevarieerd cultureel aanbod samengesteld. 

Foto: aangeleverd.
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. grafisch beroep; 7. kamerverhuurster; 12.
waadvogel; 13. Spaans eiland; 14. kostuum; 15. verbran-
dingsrest; 17. zuivelproduct; 19. afdelingshoofd; 21. militaire
rang (afk.); 22. marterachtig roofdier; 24. dierenverblijf; 27.
mannetjeshond; 28. delfstof; 30. hertensoort; 31. uitroep van
opluchting; 32. volksverhaal; 33. binnenvaartuig; 35. jaargetij-
de; 37. alcoholisch drank; 38. vrouwelijk paard; 41. meisjes-
naam; 42. plaats in Drenthe; 44. videofilmpje; 46. verlichting;
47. koude lekkernij; 48. deel van week; 49. Duits automerk;
50. marterachtig roofdier; 52. fragiel (zwak); 54. onsportief;
56. onfris ruikend; 58. manier van invoegen van auto’s; 61.
lang stuk hout; 62. fauteuil (troon); 64. steen; 65. primitief
wapen; 67. model (vorm); 68. weefsel van een spin; 70. zuur-
achtig; 72. hoge berg; 73. langwerpige vrucht; 76. bedorven;
77. maanstand (afk.); 78. bibliotheek (afk.); 79. graszode; 81.
rivier in Italië; 82. Chinese vermicelli; 83. Nederlandse prin-
ses; 84. muzieknoot; 86. Spaanse vruchtenwijn; 87. buffet in
een café.

Verticaal 1. kostbaar hoofdsieraad; 2. bijbelse plaats; 3. voer-
tuig; 4. uurwerk; 5. groef in de huid; 6. open ruimte in een
gebouw; 7. gerecht van uien en vlees; 8. varkensvlees; 9.
stomverbaasd; 10. persoonlijk voornaamwoord; 11. op dit
moment aan de orde; 16. plaaggeest; 18. nakomeling; 20.
hogere rechtbank; 21. kippeneigenschap; 23. strak en stram;
25. boomvrucht; 26. kleine rekening; 27. groot onheil; 29. ste-
nen doodskist; 32. aanhanger van een voetbalclub; 34. voch-
tig koud; 36. iemand die voor niets deugt; 37. vertragingstoe-
stel; 39. plaats in Duitsland; 40. mannetjeseend; 42. slank en
dun; 43. persoon van adel; 45. binnenste van een vrucht; 46.
lang en smal suk hout; 51. mollengang; 53. boomsoort; 54.
Vlaamse komiek; 55. grote mislukking; 56. zuivelproduct; 57.
stoer en fier; 59. opsmuk; 60. biljartterm; 62. land in Afrika; 63.
kom voor waswater; 66. boomsoort; 67. afgemat; 69. haarver-
steviger; 71. dop onder voetbalschoen; 73. kleine opening; 74.
berggeel; 75. vijlwerktuig; 78. jong dier; 80. riskante onderne-
ming; 82. met name (afk.); 85. muzieknoot.

KRUISWOORDPUZZEL Win een Body 
Sculpting Pro 
behandeling 
van Beauty & 
Afslankstudio 
Velserbroek
Klompenmaker-
straat 7 in 
Velserbroek,
tel. 023-5490556

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 telefoon-
nummer.
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