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Velserbroek - De zomervakantie is 
voor de regio Noord weer ten einde. 
Dit betekent dat alle leerlingen zich 
maandagochtend vroeg weer klaar 
moesten maken om naar school te 

gaan. De leerlingen van De Pionier in 
Velserbroek kwamen enthousiast en 
vol spanning het schoolplein op. De 
zenuwen verdwenen echter al heel 
snel, want op het plein stond er een 

Eerste schooldag: de rode loper gaat uit!

Velsen - Gemoedelijk, laagdrempelig, professioneel en vooral zeer geslaagd: de conclusie van drie dagen Summer Park 
Sessions in park Velserbeek. Of, zoals de organisatoren het zelf omschrijven: ,,We misten cultuur, een podium en 
publiek. We zochten een park, crowdfunders, sponsoren, organisatoren, Hero’s en publiek. We kregen een weekend dat 
onze grootste verwachtingen overtrof en daar zijn we intens trots op.’’ Het nieuwe evenement, een idee van zanger/
acteur Maarten Redeker, blijkt een schot in de roos te zijn en krijgt mogelijk een vervolg. Op pagina 16 in deze krant 
een uitgebreid sfeerverslag van de eerste avond. Foto: Ton van Steijn

Eindelijk weer optreden met publiek!

verrassing op hen te wachten. Nadat 
de kinderen hun leerkracht(en) op 
het plein hadden ontdekt, aan de 
grote cijferballonnen met hun 
groepsnummer, gingen ze samen 
over de rode loper, tussen de slingers 
door, de school in! Als ware sterren 
zijn de kinderen de dag begonnen, 
waar hen verder nog leuke kennis-
makingsspelletjes stonden te 
wachten. 
Een beter of leuker begin van de 
eerste schooldag hadden de 
kinderen zich niet kunnen bedenken! 
Foto: aangeleverd
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  Onderhoud van alle merken v.a. € 169,- incl. APK 

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

 

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

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

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

 

braak.nl☎ 0251-211825 0251-211825

SAMEN 
maken we het ZOVEEL MOOIER!

KOZIJNEN AANBOUW OPBOUW SERRE

Aannemersbedrijf Braak Velsen • Showroom: Duinvlietstraat 102 • Velsen-Noord • ma/vr 13-17 • za 10-16

WERKEN BIJ HET MOOISTE
BEDRIJF UIT DE REGIO?

DE BUS STAAT 
AL KLAAR!

ALBATROS BANDEN 
IJMUIDEN

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

Huis verkopen? 
GRATIS waardebepaling!

INKOOP GOUD
48 EURO PER GRAM

VOOR UW OUDE GOUD
VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

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

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

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

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

AmberJewels
BY RENE POST

34 EURO  PER GRAM
VOOR UW OUDE GOUD

VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

INKOOP GOUD

* Tevens inkoop zilver





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-Noord? 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. 
Medewerkers van HVC en van 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.

Van 30 september tot en met 7 oktober 
2021 vindt de Week van de Ontmoeting 
plaats in Velsen. Deze week bestaat uit 
activiteiten die mensen de mogelijkheid 
biedt om andere mensen te ontmoeten 
en nieuwe sociale contacten te leggen. 
Alleen met elkaar verminderen we ee-
nzaamheid en maken we het bespreek-
baar. U kunt hier een steentje aan bijdra-
gen.

Op 18 mei 2021 sloot gemeente Velsen zich 
aan bij ‘Eén tegen Eenzaamheid’. Dit is een 
landelijke coalitie die zich richt op het ver-
minderen van eenzaamheid onder ouderen. 
Velsen richt zich niet alleen op ouderen, maar 
op alle inwoners die op wat voor manier dan 
ook eenzaamheid ervaren. Tijdens de Week 
van de Ontmoeting brengen we verschillende 
activiteiten onder de aandacht.

Oproep
We zijn op zoek naar organisaties en initia-
tieven van inwoners die, door een speciale 
activiteit in deze week te organiseren, een 
bijdrage willen leveren aan de Week van 
de Ontmoeting. Op deze manier hopen wij 
samen met u een programma met laagdrem-
pelige activiteiten in Velsen op te stellen. Dit 
kan een activiteit zijn vanuit een organisatie, 
maar ook een mooi initiatief vanuit inwoners 
(bijvoorbeeld wandelmaatje, knutselclub, 
sporten, leeskring etc.). U kunt daarin een 
belangrijke rol spelen!

Aanmelden
Voor meer informatie en/of het aanmelden 
van één (of meerdere) activiteit(en) kunt u 
bij gemeente Velsen terecht via weekvande-
ontmoeting@velsen.nl. Aanmelden is mo-
gelijk tot 1 september.

Meld uw activiteit aan voor de 
Week van de Ontmoeting: 
Samen tegen eenzaamheid!

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

Mededelingen

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

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

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

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

Jouw burgemeester, 
Frank Dales

 

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

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

Het plantseizoen is aangebroken

Velsen wordt groener

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

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

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

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

Mededelingen

Nieuws van de raad
Besproken in de sessies

    Kopje nieuws van de raad
  De gemTi cusam alit faces exeremporro 

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

    Kopje nieuws van de raad
  De gemTi cusam alit faces exeremporro 

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

    Kopje nieuws van de raad
  De gemTi cusam alit faces exeremporro 

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

    Kopje nieuws van de raad
  De gemTi cusam alit faces exeremporro 

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

    Kopje nieuws van de raad
  De gemTi cusam alit faces exeremporro 

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

    Kopje nieuws van de raad
  De gemTi cusam alit faces exeremporro 

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

    Kopje nieuws van de raad
  De gemTi cusam alit faces exeremporro 

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

ZETELVERDELING
Er zijn 33 raadsleden in Velsen. 
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Veliquassit quostini si to coritiundem 
utat laudia quiberesti ipicipsam con-
sequo est eos molupti orepel intem 
eum ipit aut ex eossum volupta none 
nist, sim sita debis et autempe llatem 
fugitaecae velis aut issinctem el is 
molorerum aut ad mo errunte perupta 
quatiam rescilit qui adi ullabori dite-
molut que parchitis ma qui optatiunte 
experum fugitati culpa dit fuga. Nam 
remporia cus.

Een wijkplatform bestaat uit vrijwilligers uit 
de betre� ende wijk. Zij komen op voor het 
algemeen belang van de wijk, maar zijn geen 
actiegroep. Ze kijken naar de plannen van de 
gemeente en geven daarover gevraagd of on-
gevraagd advies. Wijkplatforms worden heel 
vaak gevraagd deel te nemen aan discussie-
groepen. Voor meer informatie, ga naar de 
website www.wijkplatformsvelsen.nl en kies 
in de kaart voor de gewenste wijk.

  Vergaderdata en locaties
De vergaderingen vinden weer op locatie 
plaats.  Aanmelden is niet nodig.

Waardering voor 
mantelzorgers
Zorgt u voor een familielid, voor bu-
ren of bekenden? Dan bent u misschien 
mantelzorger en kunt u de mantelzorg-
waardering aanvragen. Dit is een VVV-
cadeaukaart van € 25.

U bent mantelzorger als u meer dan vier uur 
per week en langer dan drie maanden voor 
een ander zorgt, zonder dat u daarvoor wordt 
betaald.

U kunt alleen mantelzorgwaardering aanvra-
gen als de persoon voor wie u zorgt in de ge-
meente Velsen woont. 
Ook jonge mantelzorgers kunnen de VVV-
cadeaukaart aanvragen!

Digitaal mantelzorgwaardering aanvragen
Vraag de VVV-cadeaukaart tot en met 31 
december 2021 aan via de website www.vels-
en.nl/mantelzorgwaardering of via deze QR 
code:

Geef uw mening over de gebiedsvisie Pont tot Park
IJmuiden is met het strand, de duinen en de haven een veel-
zijdige en aantrekkelijke plek om stedelijk te wonen en te 
ondernemen. Zeewijk en Oud-IJmuiden zijn door de vernieu-
wing van afgelopen jaren daar mooie voorbeelden van. In het 
gebied tussen het Pontplein en het Stadspark is alleen nog 
veel meer mogelijk voor bijvoorbeeld starters, gezinnen, ou-
deren en ondernemers. De urgentie om dit deel van IJmuiden 
klaar te stomen voor de toekomst wordt steeds groter. Met de 
vernieuwingsplannen van Woningbedrijf Velsen doet zich nu 
een unieke kans voor om IJmuiden een ander gezicht te geven. 
Daarom heeft de gemeente Velsen over het gebied nagedacht 
en de mogelijkheden uiteengezet in de gebiedsvisie Pont tot 
Park. Een exacte invulling is dit niet. Het is een denkrichting, 
de start van het gesprek. U kunt meedenken over de kwaliteits-
slag die we in dit gebied kunnen maken door voor 4 september  
de enquête in te vullen via velsen.nl/pont-tot-park.  

Wmo en leerlingenver-
voer beperkt tijdens 
Formule 1 weekend
3 september t/m 5 september zijn de 
Formule 1 races in Zandvoort. Die 
dagen wordt grote verkeersdrukte 
verwacht in onze regio. Dit heeft ge-
volgen voor het vervoer door Regio-
Rijder.

Regiorijder heeft in overleg met de ge-
meenten besloten toch te rijden in het 
Formule 1 weekend. Het vervoer is wel 
beperkt. De verwachting is dat het extra 
druk is op de wegen waardoor Regiorij-
der het normale tijdschema niet haalt. 

Leerlingenvervoer
Vrijdag 3 september is leerlingenver-
voer van en naar Haarlem, Bloemen-
daal, Zandvoort en Heemstede mogelijk. 
Maar vanwege drukte rond de wegen 
naar Zandvoort is het tijdsschema erg 
onzeker. Regiorijder vraagt ouders/ver-
zorgers hier rekening mee te houden en 
zelf in te schatten of hun kind de drukte, 
vertraging e.d. aan kan. Regiorijder in-
formeert ouders die gebruik maken van 
leerlingenvervoer hierover per mail.

Wmo-vervoer
Voor Wmo-vervoer geldt een negatief 
reisadvies 3 t/m 5 september. De rit-
ten voor Wmo-vervoer worden van-
wege de drukte beperkt uitgevoerd in 
Haarlem, Bloemendaal, Zandvoort 
en Heemstede. Regiorijder adviseert 
reizigers geen ritten te boeken voor 
deze gemeenten. Reizigers worden 
hierover per e-mail geïnformeerd.
Ook buiten deze gemeenten kunnen rit-
ten vertragen, reistijden langer zijn of rit-
ten worden geannuleerd door de drukte. 
 
Kijk voor alle actuele informatie op 
www.regiorijder.nl 

  Wanneer vergaderen de Wijkplatforms Velsen 2021 
Wijkplatform Locatie Tijd  Datum

Velsen-Noord De Stek 19:30 6 september en 
   4 oktober
IJmuiden-Noord Zalencentrum  19:30 1 september en
 Velserduin  13 oktober

IJmuiden-Zuid Zalencentrum  19:30 15 september en
 Velserduin  17 november

Zee- en Duinwijk De Dwarsligger 19:30 5 oktober



Aanvragen omgevingsvergunning-
IJmuiden
•  Dennenstraat 12, legaliseren dakterras 

(17/08/2021) 99986-2021
• Kennemerstrand 160,  vergroten van 

wind- en watersportcentrum en terras 
(18/08/2021) 100684-2021

• Loggerstraat 13, veranderen van voor- 
en zijgevel (18/08/2021) 100753-2021 

• Zeeweg 263, wijzigen gebruik van 
bedrijf naar wonen (begane grond) 
(19/08/2021) 100932-2021

• Strandweg 4, veranderen van gevels  
(19/08/2021) 101092-2021

• IJmuiderslag 1, vervangen trafostation 
(19/08/2021) 101271-2021

Santpoort-Noord
• Terrasweg 47, aanpassen draagcon-

structie (intern) (14/08/2021) 99126-
2021

• J.T. Cremerlaan 101, plaatsen dakkapel 
(voorzijde) (16/08/2021) 99457-2021

• Kieftendellaan 32, bouwen aanbouw 
en erker, vergroten 1e verdieping 
(16/08/2021) 99659-2021

Velserbroek
• Lepelaar 20, vervangen garagedeur 

(16/08/2021) 99554-2021

Verlengen beslistermijn 
 IJmuiden
• Strandweg 16, veranderen gevel-

bekleding, bouwen laad- en loskuil 
(16/08/2021) 76947-2021

• IJmuiderstraatweg 178, plaatsen dak-
opbouw (19/08/2021) 71117-2021

• Kaplanstraat 5A-C en James Watt-
straat 1A-B, intern en extern wijzigen 
gebouw (veranderen units, 1 extra unit, 
overheaddeuren, loopdeur, gevelbepla-
ting, metselwerk) (17/08/2021) 75128-
2021

Ingediende aanvragen evenemen-
tenvergunningen APV artikel 2:10
 IJmuiden
• “24 Ice Beach Soccer 2021”, op 28 au-

gustus 2021 van 09:00 tot 18:30 uur, 
locatie: t.h.v. Kennemerstrand 172 
(06/07/2021) 99657-2021

• “Heel Cheers danst”, op 2 oktober 2021 
van 10:00 tot 22:00 uur, locatie: Ken-
nemerlaan 93A (17/08/2021) 100246-
2021

• “MTB Beach Race Hoek van Holland - 
Den Helder”, op 7 november 2021 van 
09:00 tot 12:30 uur, locatie: passage 
door de gemeente Velsen (18/08/2021) 
100509-2021

Velsen-Zuid
• Kennismakingsdagen der K.S.R.V. 

“Njord”, op 28 augustus 2021 van 14:15 
tot 21:00 uur, 29 en 30 augustus 2021 
van 09:00 tot 18:30 uur, locatie: Minis-
ter van Houtenlaan 123 A (18/08/2021) 

100744-2021

Santpoort-Noord
• “80e Pim Mullierloop”, op 10 oktober 

2021 van 09:30 tot 13:00 uur, locatie: 
diverse routes met als vertrek- en eind-
punt Kerkpad 59 (16/08/2021) 99792-
2021

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
 Santpoort-Noord
• Cotélaan 27, bouwen aanbouw (ach-

tergevel), vergroten en veranderen be-
staande aanbouw (zijgevel), plaatsen 
dakopbouw met dakterras, vervangen 
kozijnen (17/08/2021) 56148-2021

• Terrasweg 61, vergroten 1e verdieping 
(17/08/2021) 63625-2021

Buiten behandeling gestelde aan-
vraag omgevingsvergunning 
 Velsen-Noord
• Stratingplantsoen 101A/101RD/101B, 

Wijkerstraatweg 119/121B, uitbrei-
den verdieping, verbouwen tot 5 ap-
partementen, veranderen straatgevels 
(19/08/2021) 56987-2021

Velserbroek
• J. Paxtonstraat 26, plaatsen raamkozijn 

(voorzijde) (17/08/2021) 83257-2021

Verleende evenementenvergun-
ning APV artikel 2:10
 IJmuiden
• “24 Ice Beach Soccer 2021”, op 28 au-

gustus 2021 van 09:00 tot 18:30 uur, 
locatie: t.h.v. Kennemerstrand 172 
(26/08/2021) 99657-2021

Velsen-Zuid
• Kennismakingsdagen der K.S.R.V. 

“Njord”, op 28 augustus 2021 van 14:15 
tot 21:00 uur, 29 en 30 augustus 2021 
van 09:00 tot 18:30 uur, locatie: Minis-
ter van Houtenlaan 123 A (26/08/2021) 
100744-2021

 Overige bekendmakingen
• Kennisgeving anterieure exploitatie-

overeenkomst 
• Bekendmaking naamgeving park bij 

Westerbegraafplaats in IJmuiden

 Een papieren versie van de bekendmakin-
gen ligt bij: Gemeentehuis Velsen, Dorpshuis 
Het Terras, Buurtcentrum De Dwarsligger, 
Buurthuis De Brulboei, Wijkcentrum De 
Stek, Wijkcentrum De Hofstede, Bibliotheek 
IJmuiden, Bibliotheek Velserbroek, uit-
leenpunt 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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Driehuis - Op zondag 29 augustus 
tussen 12.00 en 16.00 uur nodigt 
Koel! iedereen van harte uit om even 
een kijkje te komen nemen op de 
hoofdlocatie in Driehuis. Daar staan 
docenten en medewerkers klaar om 
alle vragen te beantwoorden. Je kunt 
de studio’s bekijken, alvast een 
instrument uitproberen, meedoen 
met workshops of luisteren naar 
demo’s van de docenten. Je kunt ter 
plekke een gratis proe�es afspreken 
die je binnen een week kunt volgen. 

Er wordt muziek gemaakt, gedanst 
en toneel gespeeld. Kinderen kunnen 
een muzikale speurtocht doen en 
krijgen een kleurplaat. Er is ko�e, 
thee en limonade én de bar is weer 
open! 

Dit seizoen zijn er veel nieuwe 
dingen te beleven Bij Koel. Ze 
hebben hun logo en naam aange-
past en  een nieuwe website. Ook dit 
seizoen 2021/2022 kun je terecht 
voor allerlei verschillende lessen voor 

alle leeftijden! Er zijn ook een aantal 
nieuwe cursussen! Wat dacht je van 
Musicalclub Bij Koel!? Kinderkoor 
Bloemendaal, street en jazzdance in 
Driehuis, Make a Musical in IJmuiden, 
Muziektheater in Velserbroek en de 
nieuwe samenspel- en samenspel XL 
abonnementen! 
Er is veel te zien, veel te vertellen. Tot 
zondag 29 augustus op de Open 
Dag! Voor meer info over ons aanbod 
en de open dag ga je naar www.
bijkoel.nl.

Zondag open huis bij Koel!

Koel heeft een nieuwe huisstijl en een prachtige nieuwe website! Foto: aangeleverd
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COLUMN DE HEIDEBERG

Tenenkrommend las ik aanvankelijk het artikel “verslaafd aan geweld” van 
�losoof Hans Achterhuis in de NRC van 14 augustus. Hij sprak over 
geweld, erkenning en respect naar aanleiding van de doodgeschopte 
landgenoot in Mallorca. Tot ik mij realiseerde dat woorden als laf en 
walgelijk hierover terecht zijn, maar het afschuwelijke voorval afdoen als  
“onbegrijpelijk” inderdaad niet. Wanneer we dit (on)menselijke gedrag 
niet trachten te begrijpen kunnen we het ook niet bestrijden en voor-
komen. Ook in de laatste levensfase, waar alle rangen en standen uitein-
delijk wegvallen, is gedrag voor familie en hulpverleners niet altijd voor-
spelbaar en te begrijpen. Het is onze opgave in de hospice dit toch te 
proberen, want de gast is waar het om moet draaien. We moeten 
begrijpen dat sommigen vaak (te) laat hulp vragen, bang om een ander 
tot last te zijn. Of dat sommige vragen lijken op bevelen, alleen te 
begrijpen vanuit de context van het voorafgaande leven, of uit onmacht, 
of angst. Soms lijken sommige klachten pietluttig in onze ogen, maar in 
een steeds kleinere eigen wereld worden ook steeds kleinere dingen 

belangrijk. En onze eigen waan van 
de dag minder. 
De hospice is de Corona-tijd tot nu 
toe goed doorgekomen en heeft 
continuït gelukkig kunnen waar-
borgen. Verheugd zijn we dat met 
o.a.  vaccinaties, testen, afstandsre-
gels en handalcohol nu vrijwilligers 
weer kunnen bijscholen, herden-
kingsdiensten kunnen houden en 
de thuiszorg op peil kunnen 
brengen. In oktober hopen wij u 
welkom te kunnen heten op onze 
Open Dag.

Jan Bakker, 
voorzitter Hospice de Heideberg

Gedrag

Santpoort/Haarlem - Santpoorter 
Erik Baarspul zit al 40 jaar in het 
speciaal onderwijs. Wat een mijlpaal! 
Daarom besloot zijn team hem in het 
zonnetje te zetten. 

Hij is zijn carrière begonnen op de ds 
Blauwschool en dat is later door een 
fusie met de Gemmaschool, ZMLK-
school de Schelp geworden. 
Erik is als leerkracht gestart en is nu 
de laatste jaren als IB-er werkzaam 
op de school. 

Collega Marit van Ewijk: ,,We hebben 
hem met al onze collega’s in het 
zonnetje gezet bij de Wildeman in 
Santpoort.  We hopen dat hij ons 
team nog lang zal blijven 
versterken!’’ 

Foto: aangeleverd

40 jaar in het speciaal onderwijs

LEZERSPOST

Wat een zwerfvuil ligt er bij de kinderspeelplekken op 
de Weid in Velserbroek. Maar dat is niet vreemd….als 
de gemeente overal de prullenbakken verwijdert! Op 
beide speelvelden, voor de kleintjes en die daar achter 
voor wat grotere kinderen. Gemeente stop hiermee en 
werk ook mee, zet ze weer neer, hopelijk verdwijnt het 
zwerfafval dan daarin.

Annet Meijer, foto’s: aangeleverd

Gemeente, zet die 
prullenbakken terug!

Door Raimond Bos

Hoeveel mensen mag je toelaten bij 
een evenement? Die vraag hangt 
sterk af van de situatie op de betref-
fende locatie. Is het evenemententer-
rein goed bereikbaar? Zijn er 
voldoende parkeerplaatsen? In 
hoeverre kunnen omwonenden 
overlast van een evenement ervaren? 
Al deze zaken spelen een rol bij het 
bepalen van de mogelijkheden. In 
2016 heeft de gemeenteraad van 
Velsen al een evenementenbeleid 
vastgesteld. In het verlengde hiervan 
komt er nu ook een beleid voor de 
locaties van deze evenementen. 
Daarmee wordt voor inwoners 
duidelijk op welke plaatsen evene-

menten toegestaan zijn en weten de 
organisatoren van evenementen 
beter welke mogelijkheden zij in de 
toekomst hebben. 
De opgestelde lijst telt 29 locaties 
door de hele gemeente heen. 
Overal is gekeken naar ervaringen 
met eerdere evenementen. Daarbij is 
bepaald in hoeverre er op een locatie 
meerdaagse evenementen zouden 
kunnen plaatsvinden en hoeveel 
dagen per jaar er een evenement 
mag worden gehouden. 

Verder is per locatie aangegeven 
hoeveel bezoekers er maximaal per 
dag mogen komen en hoeveel 
bezoekers er tegelijk op het piekmo-
ment aanwezig mogen zijn.

Aandachtspunten
Op sommige locaties zijn speci�eke 
aandachtspunten benoemd, zoals 
een noodzakelijk onderzoek naar 
beschermde diersoorten (dit geldt 
onder meer voor de parken en het 
strand), de slechte bereikbaarheid 
per openbaar vervoer (landgoed 
Beeckestijn) of de noodzaak om de 
locatie met hekken af te zetten 
(bijvoorbeeld op Plein 1945). Per 
locatie is ook een norm opgesteld 
voor de maximale geluidshinder die 
een evenement mag veroorzaken. 
Met al deze informatie stapt de 
gemeente nu naar de inwoners. 
Directe omwonenden hebben 
immers het meeste last van evene-
menten en door hen te betrekken bij 
het proces, wil de gemeente een 
groter draagvlak voor het beleid 
creëren. In september start daarom 
een participatietraject, waarna het 
de�nitieve beleid opgesteld en 
besproken kan worden. Het is de 
bedoeling dat het evenementenloca-
tiebeleid nog dit jaar een feit zal zijn.

Velsen - De gemeente heeft alle mogelijke evenementenlocaties in Velsen 
in kaart gebracht. Van Plein 1945 in IJmuiden tot het terrein rond de 
Ruïne van Brederode in Santpoort-Zuid, overal waar evenementen 
zouden kunnen plaatsvinden, is beschreven welke richtlijnen daarbij 
zouden moeten worden gehanteerd. Later dit jaar moet dat leiden tot 
een formeel evenementenbeleid, dat door de gemeenteraad zal worden 
vastgesteld.

Gemeente brengt 
evenementenlocaties in kaart

COLUMN IJMED

Hoofdpijn kan vele oorzaken hebben. Maar wist u dat in sommige 
gevallen een behandeling van de fysiotherapeut hoofdpijn kan verlichten 
of zelfs wegnemen? Dat is bijvoorbeeld het geval bij hoofdpijn die 
veroorzaakt wordt door stijve spieren.

Door stijve, gespannen spieren in de nek komt er ook spanning te staan 
op spieren in het hoofd, wat hoofdpijn kan veroorzaken. Fysiotherapie zal 
die spanning verminderen. Vastzittende nekgewrichten kunnen daarbij 
ook voorkomen en de hoofdpijnklachten mede veroorzaken. Manuele 
therapie kan in zo’n geval helpen. Spieren in de nek zijn vaak stijf en 
gespannen door een verkeerde houding. Door een gebogen houding 
kost het de nekspieren namelijk veel moeite om het hoofd rechtop te 
houden. Training van de diepe nekspieren, die het hoofd rechtop houden 
en voor een juiste houding zorgen, zal de houding verbeteren dus ook 
daar zal aandacht voor zijn. Spierspanning verminderen en gewrichten 
losmaken zal er voor zorgen dat de hoofdpijn verdwijnt en het verbeteren 
van de houding en training van de spieren zal er voor zorgen dat de 
klachten niet meer terugkomen.

Wilt u spanningshoofdpijn voorkomen? Zorg dan voor een goede 
houding, waarbij het hoofd recht op de romp staat. Door bijvoorbeeld de 
kin wat in te trekken worden de diepe nekspieren getraind dus dat is een 
goede oefening om een juiste houding te bevorderen. Zorg daarnaast 
voor voldoende afwisseling tussen zitten en bewegen. Lang in dezelfde 
houding zitten kan spanningshoofdpijn erger maken. Gebruik als u 
hoofdpijn heeft echter niet te vaak medicijnen. Lang en veel gebruik van 
bijvoorbeeld paracetamol of ibuprofen kan deze hoofdpijn verergeren.

Heeft u hoofdpijnklachten die wellicht door spierspannning veroorzaakt 
worden? Neemt u dan contact op met IJMed. Telefoon 0255 53 22 11, mail 
info@ijmed.nl of kijk op de website www.ijmed.nl

Hoofdpijn? De fysio kan helpen

Laura en Paul Metselaar van IJMed. Foto: Mark Sassen Fotogra�e
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VERSCHIJNT DONDERDAG

EDITIE 8 + 9
VELSERBROEK, DRIEHUIS, 
VELSEN-Z., SANTPOORT-Z. 
EN SANTPOORT-N.
IJMUIDEN & VELSEN-N.

Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900

Openingstijden
ma. t/m wo. 09.00-17.00 uur 
donderdagmiddag 09.00 - 12.30 uur 
vrijdag gesloten

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl 
verkoop@hofgeest.nl

Advertentieverkoop
Jeroen van Duijn 
Tel. 06-33836478 
Ellen Gouda
Tel. 06-51128572
Petra Schiltmeijer
Tel. 06-53942911

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie
Renée Wouwenaar
Marja van der Wulp
Raimond Bos
Arita Immerzeel
Ingeborg Baumann

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.jutter.nl/kabalen-opgeven

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en 
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Uitgave van
Kennemerland PERS B.V.
Onderdeel van 
Regio Media Groep B.V.

Oplage de Hofgeest: 13.400
Oplage de Jutter: 18.400

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient 
ondertekend te zijn en voorzien van 
naam, adres, telefoonnummer en/of 
e-mailadres. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant gepro-
duceerd advertentie-, foto-, en/of 
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet per 
e-mail, fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toestem-
ming van de uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.jutter.nl/privacy

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

Door Ingeborg Baumann

Citymarketeer en initiatiefnemer 
Friso Huizinga heeft als een van de 
speerpunten van zijn marketingbe-
leid voor Velsen de onderlinge 
verbinding staan. Dát en de trots die 
bewoners van Velsen voelen en 
uitdragen aan bezoekers. Dat lukt, 
Velsenaren zullen altijd wat te piepen 
hebben maar kom niet aan hun 
woonplaats als buitenstaander 
zijnde. Wat wel blijkt, vertelt Dionne 
Ruurda als rechterhand voor het 
organiseren en uitdragen van lijvige 
project, is dat ook Velsenaren niet 
weten hoe veelzijdig hun eigen 
gemeente dan wel is. ‘’Er zijn mensen 
die nog nooit Landgoed Duin en 
Kruidberg van binnen hebben 

gezien, mensen die niet weten wat 
Spaarnwoude allemaal aan activi-
teiten te bieden heeft. Mensen die 
dagelijks hun hond uitlaten in een 
van onze buitenplaatsen of natuur-
gebieden maar niet weten wat de 
historie is. Deze dag is in eerste 
instantie bedoeld voor bewoners van 
Velsen.’’ Ontdek Velsen werd al geïni-
tieerd begin maart met de toen 
geldende maatregelen dus als 
iedereen de anderhalve meter nog 
even zo veel mogelijk aanhoudt zijn 
alle activiteiten hartstikke corona-
proof trouwens. 

Pak je kans
Het is bijna onmogelijk om binnen 
het leuke en veelzijdige programma 
van de deelnemers de highlights te 

benoemen. De dertig deelnemers, er 
schijnen nog meer belangstellenden 
te zijn en de site wordt dagelijks 
bijgewerkt, laten zich van hun beste 
kant zien. Op allerlei gebieden. Van 
sport tot cultuur tot historie tot avon-
tuur. En alles daar tussenin. Nooit 
eerder was het besef zo groot dat we 
zó veel te bieden hebben en ook 
nooit eerder werden verbindingen 
gelegd die leiden tot nog meer 
ideeën en creativiteit. En dat alles op 
�ets- of loopafstand van elkaar want 
dat is ook een van de kenmerken van 
Velsen. Zo sta je voor het smeedij-
zeren hek van een buitenplaats en zó 
sta je midden in het havengebied 
met z’n rauwe randjes. 

Vis en staal 
Dat de grootste kern van Velsen, 
IJmuiden dus, meer te bieden heeft 
dan vis en staal is duidelijk. Maar 
toch. We pikken een kantje, 
verschalken een visje en stoten 
elkaar vol trots aan als we op een 
buitenlandse markt een viskraam 
met ‘Noordzeevis uit IJmuiden’ zien. 
Maar wat er in de vishal omgaat 
weten we niet en ook daar, zelfs op 
een zondag, kunnen we nu een kijkje 
nemen en een rondleiding krijgen. 
Het dorp Oud Velsen biedt samen 
met de buitenplaatsen veel activi-
teiten, waaronder begeleide wande-
lingen van 7 km. Als de gidsen 
eenmaal op gang zijn met vertellen 
dan gaat er een enerzijds voorname 
en anderzijds ruige wereld voor je 
open. Jonkvrouwen en kanaalgra-
vers, zie je het voor je? Stadsschouw-
burg en Filmtheater Velsen biedt een 
gratis doorlopend �lmprogramma. In 

gratis rondleidingen kom je voor en 
achter de schermen en in de foyer is 
een expositie te bekijken over de 
geschiedenis van het theater. Ook is 
er een leuke kindervoorstelling met 
muziek, interactief theater en vertel-
kunst. Ontdek in een speciale rond-
leiding in het Zee- en Havenmuseum 
de geschiedenis van het Noordzee-
kanaal en het ontstaan en de ontwik-
keling van IJmuiden door de jaren 
heen. Ook heel leuk: Kijk rond op de 
historische reddingboot Johanna 
Louisa en de operationele redding-
boot van IJmuiden. De 45 redding-
stations van de KNRM, met 1400 vrij-
willigers en 75 reddingboten, komen 
ongeveer 3.000 keer per jaar in actie, 
waarbij ruim 4.000 mensen worden 
geholpen of gered. De bemanning 
vertelt je alles over het werk van de 
KNRM, hoe ging het vroeger en hoe 
gaat het nu. Dit zijn natuurlijk maar 
een paar voorbeelden, er is nog veel 
en veel meer te doen. Ook voor de 
kinderen en kleinkinderen. 

In het kort
Bewoners en bezoekers kunnen op 
zondag 12 september de �ets of 
lopend een rondje langs de parels 
van Velsen maken. Deelname is 
gratis. Ontdek Velsen vormt tevens 
de start van het culturele seizoen en 
valt samen met de Open Monumen-
tendag. Om te voorkomen dat het op 
sommige plekken te druk wordt, is 
vooraf aanmelden verplicht. Dat kan 
vanaf 20 augustus via ijmuiden.nl/
ontdekvelsen. De ontdekkingstocht 
door Velsen duurt van 10.00 tot 17.00 
uur. 
Logo: aangeleverd

Velsen - Velsen is een nieuw evenement rijker en het zou geweldig zijn als 
dat evenement jaarlijks terugkeerde. Zelfs op het Havenfestival, waar 
veel maatschappelijke en culturele instellingen en organisaties zich 
konden presenteren maar dat al twee jaar geen doorgang kon vinden, 
waren niet zo veel parels van Velsen aanwezig. Meer dan dertig 
bedrijven, organisaties en instellingen zullen zondag 12 september laten 
zien waar ze goed in zijn, wat er te beleven valt en wat ze zo speciaal 
maakt. Ontdek Velsen wordt een boordevolle, heel erg gezellige en veel-
zijdige dag. Ontdek Velsen verbindt alles en iedereen die een steentje 
bijdraagt aan de diversiteit van Velsen. En dat is mooi.

12 september is de dag dat 
Velsen zich presenteren mag

Santpoort-Noord - Het Delphine 
Trio uit Londen opent op vrijdag 3 
september om 20.00 uur, samen met 
de violiste Maria Gîlicel het nieuwe 
concertseizoen in ‘t Mosterdzaadje.

Het trio is  in Nederland  voor de 
deelname aan een internationale 
Masterclass. De drie gepassioneerde 
jonge musici kennen elkaar van hun 
studie aan het Royal College of 
Music in Londen. Ze komen uit 
verschillende hoeken van de wereld. 
De Australische klarinettiste Magda-
lena Krstevska, de Zuid-Afrikaanse 
pianist Roelof Temmingh en de 
Nederlandse celliste Jobine Siekman 
(prijswinnaar van de Cellobiënnale 
Amsterdam). Nu wil het toeval dat 
hun studiegenoot, de uit Roemenië 
afkomstige violiste Maria Gîlicel ook 
in Nederland. Zij is aangesteld bij het 
het Nederlands Kamerorkest. De 
kans om samen te musiceren wilden 
ze niet laten lopen. Behalve dus 
klarinettrio’s zullen ook kwartetten 
en duo’s worden uitgevoerd van o.a. 
Farrenc, Ravel en Gordon Bell.

Trio Panache met gevoelige 
muziek van Dvorak en Schubert
Op zondag 5 september om 15.00 
uur speelt het pianotrio Panache in ‘t 
Mosterdzaadje muziek van Dvorak 
(Dumky) en Schubert (Trio in Es). 
Panache bestaat uit de violiste 
Sabine van Lier, de celliste Elisabeth 
Schijns en de pianiste Marte 

Gerritsma. 
Hun samenwerking begon aan het 
conservatorium van Utrecht en is 
ook na hun afstuderen blijven 
bestaan. Hun samenspelen is een 
bundeling van groot talent dat ziel 
en zaligheid in het spelen van 
kamermuziek stopt. Een voorproe�e 
van hun samenspel is te zien en te 
horen op het YouTube kanaal van ‘t 
Mosterdzaadje. Daar voeren ze het 
Dumky Trio uit, net als in het concert 
deze middag.  Het Dumky Trio 
bestaat uit 6 delen. De variatie in 
zwaarmoedige en lichte passages en 

de kleurrijke volkse melodieën, 
vormen ongetwijfeld de reden voor 
de tot op heden voortdurende 
populariteit van deze muziek.
Het pianotrio van Schubert werd 
kort voor het overlijden van de toen 
31 jarige Schubert uitgevoerd. En 
dat heeft hij zelf nog mee mogen 
maken.

‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, Sant-
poort-Noord 023-5378625. Reser-
veren: penningmeester@mosterd-
zaadje.nl. Zie ook: www.mosterde-
zaadje.nl.

‘t Mosterdzaadje met 
sterke opening weer van start

Het Delphine Trio. Foto: aangeleverd

Trio Panache. Foto: aangeleverd
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Santpoort - Elke eerste donderdag 
van de maand vindt in de rouwhuis-
kamer van 11.00 tot 12.00 uur het 
uitvaartspreekuur plaats van Alice 
Loeters persoonlijke uitvaartzorg. U 
kunt er terecht voor al uw vragen op 
het gebied van uitvaart en rouw. 
Vragen als: Kan ik zonder kist worden 
begraven? Wat zijn de kosten en ben 
ik voldoende verzekerd? Kan ik in de 

natuur worden begraven? Wat bete-
kent persoonlijke uitvaartzorg? 
Tevens kunt u kennismaken met de 
medewerkers en een kijkje nemen in 
de rouwhuiskamer.
 
Het eerstvolgende spreekuur is 
donderdag 2 september. U bent van 
harte welkom. Adres: Frans Netscher-
laan 12 in Santpoort-Noord.

Uitvaartspreekuur Alice Loeters TYPISCH IJMUIDEN

De Velserpont
Wekelijks staat Erik Baalbergen aan de hand van 
een foto stil bij een IJmuidens onderwerp naar 
aanleiding van de actualiteit, een bijzondere 
gebeurtenis, een evenement of gewoon een van de 
mooie taferelen die IJmuiden biedt. In deze a�eve-
ring aandacht voor de Velserpont

Door Erik Baalbergen

Vorige week maandag ging de elektrische veerpont 
met de zeer sprekende naam ‘NZK Pont 100’ voor het 
eerst meevaren in de dienstregeling als pontje bij 
Velsen. Pontgangers hebben vanaf die dag de keuze: 
nostalgisch meevaren met de vertrouwde, al bijna 
negentigjarige ronkende en rokende Pont 8 of duur-
zaam met deze nieuwerwetse pont “op batterijen”. In de 
winter is de keuze gemakkelijk, aldus een reactie op 
facebook: met de oude pont kun je je in de winter 
tenminste nog lekker opwarmen in de buurt van de 
machinekamer. Of accu’s voldoende warmte opleveren 
moeten we maar afwachten…

De op 9 juli dit jaar gedoopte NZK Pont 100 is de eerste 
van een reeks van vijf door het Amsterdamse vervoer-
bedrijf GVB bestelde elektrische ponten. Inmiddels is 
ook de tweede in aantocht: de ‘NZK Pont 101’ is op 27 
juli te water gelaten bij de scheepswerf van Holland 
Shipyards Group in Hardinxveld-Giessendam. De 
namen van de overige drie bestelde ponten laten zich 
raden. De IJmuidense schrijfster Conny Braam sugge-
reert al om de ‘100’ de naam ‘Kanaalgraver’ te geven, als 
eerbetoon aan de noeste kanaalarbeiders van weleer!

Over ‘weleer’ gesproken, we nemen even een kijkje in 
de geschiedenis van de Velserpont. Door de aanleg van 
het Noordzeekanaal in de periode 1865-1876 werd de 
rijksstraatweg tussen Haarlem en Alkmaar bij het dorp 
Velsen doorsneden. Deze weg volgde bij Velsen het 
tracé van de huidige Meervlietstraat. Gesprekken 
tussen de Amsterdamse Kanaalmaatschappij en de 
gemeente Velsen resulteerden begin 1866 in een over-
eenkomst waarin onder meer werd bepaald dat de 
Kanaalmaatschappij voor voetgangers een tolvrije 
veerpontverbinding zou onderhouden en voor het 
overige verkeer een brug zou aanleggen. In 1872 werd 
de Velservoetbrug in gebruik genomen zodat je bij 
Velsen het kanaal kon kruisen en de weg kon blijven 
volgen. Voor de scheepvaart was de voetbrug voorzien 
van een handbediende draaibrug. In 1882 nam de Staat 
de overeenkomst van de Kanaalmaatschappij over.

Het scheepvaartverkeer nam al snel �ink toe en het 
kanaal werd verbreed. De voetbrug werd steeds meer 
een obstakel en werd dikwijls aangevaren. 

Tot groot verdriet van de Velsenaren en andere gebrui-
kers van de brug werd in 1899 onder druk van 
Amsterdam besloten om de voetbrug te vervangen 
door een veerpont.

Eind 1900 kwam de eerste raderstoompont ‘Kennemer-
land’ in IJmuiden aan. De tweede pont ‘Velsen’ volgde 
spoedig. Bij proefvaarten met de ponten kwamen veel 
problemen aan het licht, zoals de slechte bestuurbaar 
bij de oversteek. Besloten werd om de ponten met een 
ketting “op het rechte pad” te houden. De Kennemer-
land werd als eerste omgebouwd tot kettingpont en 
vanaf het najaar 1902 werden proefvaarten gemaakt. Er 
waren uiteindelijk nog veel tijd, proefvaarten en 
aanpassingen aan de pont en de toegangsbruggen 
nodig. In die periode voer de Kennemerland al heen en 
weer bij Velsen. Pas in 1906 ging de veerdienst echt van 
start en werd de voetbrug afgebroken. Medio 1906 
werd de omgebouwde ‘Velsen’ als tweede veerpont in 
gebruik genomen.

In 1928 werd de veerdienst uitgebreid met een derde, 
kleinere stoompont, de ‘Wijkeroog’. In de jaren dertig 
werden de kettingponten vervangen door nieuwe, vrij-
varende veerponten, die de overtocht aanzienlijk 
versnelden. De laatste kettingpont verdween begin mei 
1940. Enkele van deze medio dertiger jaren gebouwde 
ponten varen nog steeds! Intussen nam vooral begin 
jaren vijftig het verkeer toe. Wachttijden van een uur 
tot enkele uren waren geen uitzondering. Vanaf begin 
jaren vijftig kwam er tijdens de zomermaanden een 
vierde pont in dienst.
Na de opening van de Velsertunnels in 1957 nam de 
verkeersdruk bij de pont af. Na de sloop van de weste-
lijker gelegen Velserspoorbrug verhuisden de aanleg-
steigers van de Velserpont naar deze westelijker 
gelegen plek, met het huidige Pontplein aan de zuid-
oever en de Pontweg aan de Noordoever.

Tot medio jaren negentig van de vorige eeuw werd de 
Velserpont onderhouden door Rijkswaterstaat. Daarna 
werd de exploitatie overgedragen aan de NACO, onder-
deel van het vervoerbedrijf NZH en in 1999 mede 
opgegaan in Connexxion. Sinds 2013 wordt de Velser-
pont, evenals de andere veerdiensten over het Noord-
zeekanaal, onderhouden door het Amsterdamse GVB. 
En nog steeds mogen voetgangers tolvrij heen en weer 
varen. En dat “heen en weer” zal blijven… of zoals Drs. 
P. al in zijn gedenkwaardige lied ‘Veerpont’ zong:

En als de pont zo lang was als de breedte van de stroom

Dat kon hij blijven liggen, zei me laatst een econoom

Maar dat zou dan weer lastig zijn voor het rivierverkeer

Zodoende is de pont dus kort en gaat hij heen en weer

De NZK Pont 100, op de eerste dag in de dienstregeling onderweg naar de overkant. Foto: Erik Baalbergen

Santpoort - Bewust leven is actueler 
dan ooit. We kiezen steeds vaker voor 
biologische voeding, sporten meer-
dere malen per week en hechten 
waarde aan een gezonde geest. Een 
holistische levensstijl die Dr. Haus-
chka 50jaar geleden al nastreefde. 
Dat lijkt wellicht heel normaal, maar 
het merk was toentertijd een abso-
lute avant-gardist binnen een maat-
schappij die geen oog meer had voor 
natuurlijke producten. Momenteel 
kunnen we ons dit misschien moeilijk 
voorstellen. Het nationale verant-
woordelijkheidsgevoel groeit met de 
dag en de vraag naar natuurlijke 
cosmetica blijft stijgen. Dat cosme-
tica in een bewust leven past, bewijst 
Dr. Hauschka maar al te goed.

Tegendraads
Van nature kan elke huid zichzelf 
uitstekend verzorgen én herstellen. 
Anders dan andere merken helpen 
de producten van Dr. Hauschka de 
huid hier optimaal in te onder-
steunen. Een unieke benadering, 
gezien de meeste cosmeticamerken 
de huid proberen te corrigeren. Dr. 
Hauschka triggert daarentegen de 
huid om mogelijke huidproblemen 

juist zelf aan te pakken. Het merk 
doet dit met enkel het allerbeste uit 
de natuur en door rekening te 
houden met natuurlijke ritmes. Als 
één van de weinige cosmetica-
merken adviseert Dr. Hauschka 
bijvoorbeeld dat je in de nacht beter 
geen vette verzorging kunt 
gebruiken, omdat de huid dan het 
meest actief is en zichzelf van 
binnenuit reinigt. Volgens het holisti-
sche paradigma is alles onlosmakelijk 
met elkaar verbonden; alles werkt 
met elkaar samen en alles versterkt 
elkaar. Een onvoorwaardelijke liefde 
voor dier, natuur en mens vormt dan 
ook de basis van Dr. Hauschka’s DNA. 
Alleen zo ontstaan producten die net 
zo mooi zijn voor de mens als voor 
onze planeet.

Verkrijgbaar bij Visser
Dr. Hauschka is Dierproefvrij, Biolo-
gisch, Natuurzuiver en heeft het 
NATRUE-keurmerk. 
Nu ook verkrijgbaar bij Drogisterij 
Parfumerie Visser op de Hagelin-
gerweg in Santpoort. 

Kijk voor meer informatie op www.
drogisterij-visser.nl.

Dr. Hauschka, de juiste verzorging 
voor jouw bewuste leven

Velsen - Op zondag 29 augustus 
houdt Soli open huis, voor iedereen 
die geïnteresseerd is in (het maken 
van) muziek. 
Heb je altijd al muziek willen spelen? 
Vanaf 11.00 uur kun je het vereni-
gingsgebouw aan het Kerkepad 83 
bij NS station Driehuis binnenlopen, 
en zullen enthousiaste Soli-leden je 
met open armen ontvangen. Je mag 
alle blaas- en percussie-instrumenten 
uitproberen en je wordt geholpen 
met de keus en met de techniek. 
Sinds het kunstencentrum is gestopt 
met de sectie muziek, heeft Soli dit 
voor een deel opgepakt, en worden 
de muzieklessen in huis gegeven. 
Daarvoor zijn twee nieuwe lokalen 
gemaakt. De gediplomeerde instruc-
teurs bij Soli leiden op tot het o�-
ciële HaFaBra diploma.  
Van jongs af aan kan gestart worden 
met blok�uit, clarineo of een ander 
blaas- of percussie-instrument, en 
doorstromen naar de opstapklas.
Soli is zes jaar geleden begonnen 
met een startklas volwassenen. Vanaf 
18 jaar en (veel) ouder kan men les 
nemen en samen musiceren.
Ben je nog onzeker over je muzikale 
talenten, of heb je in het verleden 
gespeeld en wil je proberen de draad 
weer op te pakken, dan kun je bij Soli 
aspirant-lid worden.  Je volgt vrijblij-
vend 5 lessen. Na die 5 lessen kun je 
alsnog besluiten om naar de opstap-
klas of de startklas volwassenen door 
te stromen, of om te stoppen.

Soli houdt open dag op 29 
augustus van 11.00 tot 14.00 uur

Van jongs af aan kan gestart worden 
met blok�uit, clarineo of een ander 
blaas- of percussie-instrument. 
Foto: aangeleverd



ACTIVITEITEN EN CURSUSAANBOD SWV
Soep       Ma 12.00-13.00 € 3,50 p.k. wekelijks  6-9-2021
Open Tafel  wo 12.00-13.00 € 7,50 p.k. wekelijks      8-9-2021
Open tafel vr 12.00-13.00 € 7,50 p.k.  wekelijks  10-9-2021
Wandelclub ma 09.30-11.30 gratis wekelijks  6-9-2021
Biljarten ma 19.00-22.00 € 1,10  p.k.  wekelijks 6-9-2021
Stijldansen 1 ma 13.30-15.30 € 1,10 p.k.  wekelijks 6-9-2021
Creatieve  mid.  ma 13.30-16.00 € 1,10 p.k.  wekelijks 6-9-2021
Sjoelen       di   13.30-15.30 € 30,00    wekelijks  7-9-2021
Kleding rep.  di   09.00-12.00                            wekelijks 31-8-2021
Eetcafe  di 17.30-18.45 € 3,60 p.k wekelijks 31-8-2021
Biljarten  wo 9.00-12.00 € 1,10 p.k.  wekelijks  8-9-2021
Blij dat ik Brei do 9.30-11.30 € 1,10 p.k. wekelijks 9-9-2021
Ouder en Kind  vr 9.30-11.15 € 1,10 p.k. wekelijks 10-9-2021
Stijldansen 2 do 19.00-22.00 € 1,10 p.k. wekelijks 9-9-2021
Trandelen ma 9.00-12.00  gratis  hele jaar
ZoMiPo zo 14.00-16.00 € 5,00 p.k     2 x per jaar 31-10-2021 
Yoga di 19.30-20.45 € 141,00  35 lessen 7-9-2021

Techneuten kids              Wo 14.15-15.45 €  20,00  10 lessen 8-9-2021
Buurtbakkie     Ma 10.00-11.30 gratis wekelijks  4-10-2021
Indonesisch koken Ma 13.30-15.30     €  31,00  6 lessen In overleg
Rummicub Ma 13.30-16.00 €  31,00  wekelijks  6-9-2021
Klaverjassen Di 13.30-16.00 €   2,50 p.k.     wekelijks  7-9-2021
Biljartclub Ma/wo/do 13.00-17.00 €  41,00  wekelijks  30-8-2021
Biljarten Di 13.00-17.00 €  41,00  wekelijks 31-8-2021
Biljarten Wo 19.00-22.00 €  41,00  wekelijks  1-9-2021
Biljarten Vr 13.00-16.00 €  41,00  wekelijks  3-9-2021
Comp. workshop beg. Wo 13.30-15.30 €  40,00  8 lessen oktober
Basiscursus fotografie Do 19.30-22.00 €  95,00  12 lessen oktober
Vrouwen film Di 20.00-22.00 €   3,50 p.k.  7 x p.jr.  12-10-2021
Schilderen inloop Do 19.30-22.00 €   2,50 p.k.  wekelijks 2-9-2021
IJmuiden wat! Do 20.00-22.00 €   3,50 p.k. 7 x p.jr.     30-9-2021
Open tafel Vr 12.00-13.30 €   7,50 p.k.  1 x p. 2wkn. 8-10-2021 
ZoMiPo                 Zo 14.00-16.00  €    5,00    2 à 3 x p.j. 17-10-2021 
Body vorming Di 09.00-10.00 €100,00 35 lessen 7-9-2021 
Yoga  Wo 19.00-20.00 €126,00 35 lessen  1-9-2021 
Yoga  Wo 20.15-21.15 €126,00  35 lessen 1-9-2021 
Country line Wo 15.00-17.00 €  55,00    35 lessen   12-1 2022 
Yoga  Do 13.00-15.00 €126,00  35 lessen    2-9-2021 
MBVO  Vr 09.30-10.30               
Brulboei Boekenkast ma t/m vr tijdens opening
 

Koffie ochtend Ma 10.00-12.00 gratis 1x p 2 wkn 4-10-2021
Wandelclub Ma 10.00-10.45 gratis Hele jaar   
Eetsalon Woe 16.30-18.00  €   7,50 p.k.  wekelijks 11-8-2021
Warme Lunch     Do 12.00-13.00 €   6,00 p.k. wekelijks 12-8-2021
Creatief Café Do  13.30-15.00 €   1,10 p.k.  wekelijks  12-8-2021
Mahjong Do 19.30-22.00 €   15/25  per half jaar  okt-2021
Terras Cultureel  Do 19.30-21.00 €   7,50 p.k.  1x p maand 30-9-2021
ZoMiPo          Zo 14.00-16.00 €   5,00   2  x p.j. 23-01-2022
Yoga                      Di             9.30-10.30 €126,00   35    31-8-2021
Yoga  Di           11.00-12.00 €126,00 35        31-8-2021
Mensendieck      Woe        9.00-10.00 €159,00 28 lessen    8-9-2021 
Mensendieck      Woe        10.00-11.00 €159,00 28 lessen   8-9-2021                

Wijkcentrum de Stek, Heirweg 2, Velsen-Noord, Tel: 0251-226445

CLUBS/INLOPEN DAG TIJDEN      KOSTEN          AANTAL                   ST.DATUM CLUBS/INLOPEN DAG TIJDEN      KOSTEN          AANTAL                   ST.DATUM

Buurthuis de Brulboei, Kanaalstraat 166, IJmuiden, Tel: 0255-510652

Wijkcentrum de Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227 tel: 023-5386528   
Schilderen         Ma    10.00-12.00 € 31.00  35         6-9-2021
Bridge         Ma    13.30-16.30 € 31.00  35           6-9-2021    
Bridge      Do     19.00-22.00  € 31.00 35          9-9-2021
Creatief                Di     13.30-16.00 €  1,00 inloop     7-9-2021
Patchwork                      Di         10.00-12.00 € 31.00     35           7-9-2021
Biljarten  Ma            09.00-12.00  € 42.00          wekelijks 6-9-2021
Biljarten    Ma           13.30-16.30 € 42.00      wekelijks   6-9-2021
Biljarten Di            09.00-12.00  € 42.00           wekelijks      7-9-2021
Biljarten   Di             13.30-16.30  € 42.00     wekelijks     7-9-2021
Biljarten   Wo            09.00-12.00  € 42.00           wekelijks       1 -9-2021
Biljarten   Wo            13.30-16.30 € 42.00           wekelijks      1-9-2021
Biljarten    Do   13.30-16.30  € 42.00   wekelijks  2-9-2021
Biljarten       Za       12.30-17.00  € 42.00     wekelijks   4-9-2021
Klaverjassen   Wo     13.30-16.30  € 31.00       wekelijks    8-9-2021
Open tafel     Di           17.00-19.00 € 8,00    wekelijks  7-9-2021 
Open tafel    Do          12.00-13.00  € 8,00      wekelijks 2-9-2021
Open tafel      Vr         12.00-14.00    € 8,00  wekelijks   3-9-2021
Bloemschikken   Do         9.00-11.30  € 15.00  1 x 2 weken  2-9-2021
Koersbal         Wo       10.00-12.00 € 31,00  wekelijks     1-9-2021
Wandelclub  Do       10.00-11.00  gratis    wekelijks      2-9-2021 
Comp./Ipad        Di         13.30-14.30 gratis   wekelijks   7-9-2021
Koffie met Wally Do        10.00-11.30 gratis         wekelijks    2-9-2021 
ZoMiPo                Zo 14.00-16.00  € 5,00  2 x p.j. 14-11-2021 

Seniorenfit                  Vr         9.30-10.30   € 51,50     16 lessen    3-9-2021 
Seniorenfit                  Vr         10.30-11.30 € 51,50    16 lessen    3-9-2021

In verband met de verhuizing van buurtcentrum De Spil naar de Dwarsligger zijn nog niet alle 
activiteiten bekend 
Praathuis   Ma  10.00-12.00    gratis    Hele jaar                      
Wolcafé                     Ma  09.30-12.00     gratis  wekelijks  13-9-2021
Fitmix  1                     Wo  09.30-10.30   € 51,50 30 lessen  15-9-2021
Fitmix  2                    Wo  11.00-12.00 € 51,50 30 lessen  15-9-2021
Bridge lessen            Vr 13.30-16.00 €   3,50 p.k.  wekelijks 17-9-2021
Ned. Taalles             Ma  09.00-10.00 intake/info wekelijks 13-9-2021
Ned beginners        Di  09.30-11.30 €  20,00  10 lessen    14-9-2021
Ned licht gev.         Di   09.30-11.30  €  20,00 10 lessen    14-9-2021
Ned.beginners       Do         09.30-11.30    €  20,00  10 lessen        16-9-2021
Ned licht gev.         Do           09.30-11.30     €  20,00  10 lessen    16-9-2021
Het zijn 3 blokken van 10 lessen € 20,00 per lesblok, hele seizoen € 60,00
Vrouwen v Velsen   Wo  09.30-11.30 gratis   wekelijks   15-9-2021   
Yoga                         Ma 10.00-11.00 € 126,00   35 lessen  30-8-2021                                                 
Yoga                         Ma            13.30-10.30  € 126,00     35 lessen   30-8-2021
Bewegen voor ouderen  Di               09.00-10.00 € 112,00   35 lessen  14-9-2021 
Let op! De yoga lessen starten in de Brulboei vanaf 13 september naar de Dwarsligger.

Inloop koffie/thee Ma t/m  Vr  09.00-12.00  €   1,10  kof/thee  wekelijks 6-9-2021  
Warme maaltijd              Ma  t/m Vr  12.00-13.00   €   7.50 wekelijks        6-9-2021
Hallo Allemaal Klaverj.   Ma 13.00-16.30 €   7,00 p.mnd.  wekelijks        6-9-2021
Klaverjasclub Di     20.00-23.00  € 10.00 p.mnd.   wekelijks 7-9-2021 
Inloop koffie/thee  Di/wo/vr/zo   13.00-16.00      € 1,10      wekelijks         7-9-2021 
Helaas kunnen een aantal M.B.V.O. activiteiten nog niet starten i.v.m. zoeken naar docent.

Dorpshuis het Terras, Dinkgrevelaan 17 Santpoort-Noord tel: 023-3031228 

Beweeg activiteiten Polderhuis

Buurtcentrum De Dwarsligger, Planetenweg 338 tel: 0255-512725 

Seniorencentrum Zeewijk, Zeewijkplein 260 tel: 0255-520650
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Santpoort-Zuid - Zaterdag 28 en 
zondag 29 augustus is het Ruïne 
Bewoond in de Ruïne van Brederode 
met middeleeuwers en speciaal 
bezoek van de Kruisridders van de 
Duitse Orde Gemerth. Zij kunnen 
jong en oud alles vertellen over wat 
zij deden in het Verleden. De Heren 
van Brederode zijn geen kruisridder 
geweest, maar Gulden Vlies Ridders. 
Aagje de Vertelster vertelt graag hoe 
de dappere mannen in een sprookje 
echte ridders werden van de Gulden 
Vlies. Kinderen die ook graag ridder 

willen worden kunnen de ridderslag 
behalen en een beloning bij de 
kastelein voor het beschermen van 
Kasteel Brederode. Naast deze 
levende geschiedenis is de alom 
geroemde Playmobiltentoonstelling 
‘Strijd om Holland’ met de 4.000 
poppetjes te bezichtigen met de 
speurtocht voor jong en oud. Tickets 
kun je reserveren via de website 
ruinevanbrederode.nl. Met dank aan 
de gemeente Velsen, het Kickstart 
Cultuurfonds en het Anjerfonds voor 
het mede mogelijk maken.

Ruïne Bewoond 28/29 augustus: 
de Kruisridders komen!

De Kruisridders komen! Foto: Marjon van de Vegt

IJmuiden - Vrijdag 3 september start 
bij Stormvogels ook de klaverjasver-
eniging weer.  Na ruim 1,5 jaar stil-
stand als gevolg van de Corona 
maatregelen, pakt onze klaverjas-
commissie de kaart (draad) weer op. 
Elke vrijdag aanvang 20.00 uur vindt 
dit plaats in de sfeervolle kantine van 
IJVV Stormvogels aan de Zuiderkruis-
straat. Er wordt gespeeld om prach-
tige mooie cadeaubonnen en andere 
prijzen. U wordt ontvangen met een 
kopje thee of ko�e. Uiteraard wordt 
er tussen de kaartrondes door ook 

gezorgd voor de inwendige mens en 
is er een loterij.  Iedereen is welkom 
op deze gezellige kaartavonden, ook 
wanneer u geen lid bent van de voet-
balverenging kunt u uiteraard lekker 
komen kaarten. Kom eens kijken en 
laat je uitdagen om de sportieve 
kaartstrijd met elkaar aan te gaan 
tijdens een gezellig avondje uit. 
Heeft u vragen of wilt u zich 
aanmelden dan kunt u contact op 
nemen met Gerard Rommers 
06-14380312 of met Gerrit Jongejan 
06-50923741.

Klaverjassen bij IJVV 
Stormvogels gaat weer beginnen

Velsen-Zuid - Weet jij wat je moet 
doen als iemand zich stevig verslikt 
en lijkt te stikken? Of wat je moet 
doen als iemand een �ink bloedende 
wond heeft?
Je kunt het allemaal leren tijdens de 
uitgebreide EHBO-cursus van Rode 
Kruis IJmond. Maandag 30 augustus 
start deze EHBO-cursus. In 11 weken 
leer je wat te doen bij een hartaanval, 
steken en beten, verslikking, een 

ernstige wond en nog veel meer.
De cursusavonden zijn van 19.30 uur 
tot 22.00 uur en worden gegeven in 
het gebouw van Rode Kruis IJmond 
in Velsen-Zuid.
Voor meer informatie en / of 
aanmelden kun je terecht bij Sandra 
Okker (06-20686574) of Johan de 
Wildt (06-21834076) of een mail 
sturen naar opleidingen.ijmond@
rodekruis.nl.

EHBO-cursus Rode Kruis IJmond

De cursusavonden zijn van 19.30 uur tot 22.00 uur en worden gegeven in het 
gebouw van Rode Kruis IJmond in Velsen-Zuid. Foto: aangeleverd

AGENDA
VRIJDAG 27 AUGUSTUS

Start voorverkoop theaterseizoen 
Stadsschouwburg Velsen om 12.00 
uur.

Filmtheater Velsen: 14.00 uur Frida, 
Viva la Vida (9+), 17.00 uur The 
Father (9+), 20.00 uur Druk (12+) 
(foto: aangeleverd). www.�lmthea-
tervelsen.nl.

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

ZATERDAG 28 AUGUSTUS
Het IVN Zuid-Kennemerland orga-
niseert samen met Staatsbosbeheer 
een leuke werkdag in natuurgebied 
Middenduin in Overveen, 09.30-
14.00 uur. Aanmelden: marcmar-
griet@hetnet.nl.

Zeehaven Zilveren Trawlertoernooi 
bij IJVV Stormvogels, 11.00-17.00 
uur. Foto: aangeleverd

Zee- en Havenmuseum zie onder 
Exposities. Vandaag extra: Motoren-
draaimiddag. In de motorenhal 
draaien de hele middag oude 
(scheeps)motoren. Zeeschilder Fred 
Boom is aanwezig om te signeren.

Filmtheater Velsen: 11.00 uur André 
Rieu’s Zomerconcert 2021: Together 
Again (AL), foto: Andre Rieu Produc-
tions. 14.00 uur Minari (9+) – 
Laatste kans, 17.00 uur The Father 
(9+), 20.00 uur Old (9+) – horrorhit 
uit Amerika - laatste kans. www.
�lmtheatervelsen.nl.

Ruïne van Brederode zie onder 
exposities. Dit weekend extra: 
Ruïne Bewoond, de Kruisridders 
komen! Ook zondag. Tickets via 
www.ruinevanbrederode.nl. Foto: 
Marjon van de Vegt

Reünie jongerencentrum De Pen, 
melden om 14.15 uur bij het voor-
malige Witte Theater voor een 
rondleiding (nog niet zeker) 
aansluitend reünie van 15.00 tot 
17.00 uur in De Brulboei. Vragen? 
06 42212743.

Dagboek 44 45 – Dansgroep 

Haarlem is te zien in Theater de 
Liefde in Haarlem. Kaarten via 
www.dansgroephaarlem.nl. Ook 
zondag.

ZONDAG 29 AUGUSTUS
Wopsie Topsie speldag voor 
kinderen van 6 tot en met 12 jaar 
bij atletiekvereniging Suomi in 
Santpoort-Noord, 09.30 uur tot 
19.00 uur. Aanmelden via: www.
wopsietopsie.nl/aanmelden.

Koert Heiligtoernooi voor de jeugd 
bij IJVV Stormvogels.

Lions Zeewegrun over 12,1 km start 
om 10.00 uur op het PWN-terrein 
aan de Zeeweg in Bloemendaal. 
Inschrijven tot vrijdag 18.00 uur op 
https://inschrijven.nl/
form/2021082903117-nl. Meer 
informatie op www.lionsheuvel-
loop.nl. 

Soli open dag van 11.00 tot 14.00 
uur in het Soli-gebouw aan het 
Kerkepad bij NS-station Driehuis.

Jaarmarkt in de Cronjéstraat in 
Haarlem-Noord, 11.00-17.00 uur.

Filmtheater Velsen: 11.00 uur: La 
Grande Bellezza (12+) – Cinema 
Italia, zie aangeleverde foto, 14.00 
uur André Rieu’s Zomerconcert 
2021: Together Again (AL), 17.00 
uur Druk (12+), 20.00 uur The Father 
(9+). www.�lmtheatervelsen.nl.

Roofvogelexcursie op de �ets door 
het Recreatieschap Spaarnwoude 
georganiseerd door IVN Zuid-
Kennemerland, 11.00-15.00 uur. 
Aanmelden: ericvanbakel@hetnet.
nl. 

Open huis bij Koel Creative Produc-
tions op de hoofdlocatie in Drie-
huis, 12.00-16.00 uur. Informatie: 
www.bijkoel.nl.

Ruïne van Brederode zie zaterdag.

Dagboek 44 45 – Dansgroep 
Haarlem zie zaterdag.

MAANDAG 30 AUGUSTUS
Start EHBO cursus Rode Kruis 
IJmond, 11 avonden in Velsen-Zuid. 
Info en aanmelden: 06 20686574.

DINSDAG 31 AUGUSTUS
Filmtheater Velsen: 11.00 uur A 
Casa tutti bene (12+) – Cinema 
Italia, 14.00 uur Frida, Viva la Vida 
(9+), 17.00 uur Druk (12+), 20.00 
uurThe Farher (9+). www.�lmthea-
tervelsen.nl.

WOENSDAG 1 SEPTEMBER
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.

Journalist, auteur en performance 
artist Mounir Samuel spreekt de 
Willem Arondéuslezing van de 
provincie Noord-Holland uit in de 
Grote Kerk in Haarlem van 20.00 tot 
21.30 uur. De lezing is te volgen via 
internet of op de tv-zender 
Haarlem105.

DONDERDAG 2 SEPTEMBER
Energiebus op markt in IJmuiden. 
Gratis informatie en advies over 
energie besparen, duurzaam 
wonen en slim verwarmen.

Informatiebijeenkomst over Studie-
kring in Bibliotheek Velserbroek, 
10.00-11.30. Aanmelden: Aeijn-
wachter@bibliotheekvelsen.nl of 
bel naar 0255-52 53 53.

Uitvaartspreekuur van Alice Loeters 
persoonlijke uitvaartzorg, Frans 
Netscherlaan 12 in Santpoort-
Noord, 11.00-12.00 uur. www.alice-
loeters.nl.

De Roze Salon: de Regenboogbri-
gade van Velsen (onderdeel van 
COC Kennemerland) houdt haar 
maandelijkse bijeenkomst voor 
LHBTI+ in Oma’s Kamer van Café 
Middeloo in Driehuis. Iedereen is 
vanaf 17.00 uur van harte welkom.

Jaarvergadering van de Culturele 
Stichting Velser Gemeenschap (VG) 
20.00 uur in de Ichtusburcht, 
Fahrenheitstraat 37 in IJmuiden. 
Aanmelden: info@develsergemeen-
schap.nl.

EXPOSITIES
Safe Side Routes, vijf unieke wande-
lingen gecombineerd met kunstui-
tingen door Velsen. Kaarten en info: 
www.stadsschouwburgvelsen.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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Door Raimond Bos

Het park Velserbeek oogt vrijdag-
avond rond half acht stil en verlaten. 
Niets duidt erop dat hier een cultu-
reel evenement gaande is. Niet zo 
vreemd, want op het podium vinden 
op dat moment geen activiteiten 
plaats. De tientallen vrijwilligers zijn 
echter volop in touw om ervoor te 
zorgen dat alles op rolletjes loopt. Ze 
weten dat straks een nieuwe groep 
bezoekers zich bij de ingang van het 
met hekken afgezette stukje park zal 
melden. In een brie�ng worden de 
laatste instructies gegeven. Alle 
bezoekers moeten getest zijn op 
corona en dienen plaats te nemen op 
een klapstoel. Onder die voor-
waarden mochten de Summer Park 
Sessions van start gaan. De repetities 
blijken donderdag al te hebben 
plaatsgevonden. Al snel wordt duide-
lijk: hier laat men niets aan het toeval 
over.

Soundcheck
Op het podium verschijnen Maarten 
Redeker, Mieke van der Hulst, 
Matthijs Schelvis, Robbert van Unnik 
en Rick Zwart. Het vijftal verzorgt op 

elk van deze drie dagen optredens. 
Alle vijf professioneel werkzaam in 
de theater- en muziekwereld en alle 
vijf afkomstig uit de gemeente 
Velsen. Op aanwijzing van de 
geluidstechnicus zingen ze beurte-
lings, zonder begeleiding, een klein 
stukje van het nummer dat ze later 
op de avond voor het publiek ten 
gehore zullen brengen. De sound-
check verloopt vlot en zonder 
problemen. Ook de muzikanten 
komen aan bod. Gitaarri�es en 
drumsolo’s klinken uit de speakers. 
Gerard Alderliefste, deze avond 
verantwoordelijk voor een minicon-
cert, zingt en speelt gitaar. Alles is in 
orde, het feest kan beginnen.

Samen optreden
Voor Maarten, Mieke, Matthijs, 
Robbert en Rick is het tamelijk uniek 
om weer eens samen te kunnen 
zingen. De drie M’en leerden elkaar 
ooit kennen op het Ichthus College, 
Matthijs kent Robbert en Rick op zijn 
beurt weer van de vervolgopleiding 
die hij deed. Doordat ze alle vijf op 
professionele basis actief zijn in de 
muziek- en theaterwereld, lukt het ze 
zelden om bijeen te komen voor een 

optreden. ,,Maar alle grote produc-
ties zijn stilgelegd, dus eigenlijk is het 
door corona dat we nu weer eens de 
tijd vonden om samen te zingen’’, 
legt Maarten uit. Samen met Julia 
Groen zette hij de Summer Park 
Sessions op en bouwde hij in park 
Velserbeek uiteindelijk zijn ‘eigen’ 
podium om datgene te kunnen doen 
wat hij en zijn collega’s zo graag 
doen: optreden!

Zin om iets leuks te doen
Om kwam over acht druppelen de 
eerste bezoekers binnen. Onder hen 
is Saskia uit Driehuis. Ze zag op Face-
book een advertentie van de 
Summer Park Sessions en sloeg 
direct aan op de naam van zanger 
Gerard Alderliefste. ,,We gingen zo’n 
dertig jaar geleden al naar zijn optre-
dens in Amsterdam en nu hadden we 
gewoon de kans om op de �ets naar 
een optreden van hem te gaan. 
Bovendien hadden we gewoon weer 
zin om iets leuks te gaan doen!’’ 
Saskia brengt deze avond door in het 
gezelschap van haar man en hun 
buurvrouw. Iets verderop zit Bianca, 
samen met drie goede vrienden. ,,Ik 
kreeg het linkje toegestuurd van mijn 

vriendin, terwijl ik gezellig ergens op 
een feestje zat’’, vertelt ze. Haar 
vriendin koos voor de vrijdag en de 
rest stemde in.

Muzikale mix
Het is exact 21.00 uur als, geheel 
volgens draaiboek, de eerste tonen 
van ‘A kind of magic’ door het park 
klinken. Het publiek wordt getrak-
teerd op een mix van pop- en musi-
calsongs en geniet zichtbaar van het 

programma. Na twintig minuten zit 
voor de groep het eerste deel van het 
optreden erop. Zanger Gerard Alder-
liefste is aan de beurt, met aan zijn 
zijde de uit Haarlem afkomstige 

violiste Maria Eldering. Dat Alder-
liefste zelf jaren in respectievelijk 
Santpoort en Velsen-Zuid woonde, 
blijkt duidelijk uit de verhalen die hij 
vertelt tussen de Franse chansons die 
hij ten gehore brengt. Over muziek-
docent Dolf Schelvis van het Ichthus 
College bijvoorbeeld: ,,Wat was ‘ie 

streng, hè?’’ Schelvis blijkt in het 
publiek te zitten en neemt een 
applausje in ontvangst. De sfeer zit er 
goed in en zowel het publiek als de 
artiesten genieten van dit nieuwe, 
veelbelovende evenement.

Evaluatie
Eerder op de vrijdag vonden al een 
zangsessie en een speciale Eurovisie-
sessie plaats, die twee onderdelen 
van het minifestival trokken elk zo’n 

tweehonderd bezoekers. Daarmee 
kan het evenement al op de eerste 
dag een succes genoemd worden. 
Zaterdag en zondag zouden nog vele 
bezoekers volgen en intussen wordt 

al nagedacht over een vervolg, want: 
,,Dit smaakt natuurlijk naar meer’’, 
laat Maarten Redeker weten. 
Komend najaar kunnen we dus waar-
schijnlijk een mooi nieuw bericht van 
hem ontvangen. Het lijkt erop dat 
Velsen er een nieuw cultureel evene-
ment bij heeft.

Velsen - Het bleef enige tijd spannend of de Summer Park Sessions in park Velserbeek door zouden kunnen 
gaan. Het nieuwe culturele evenement, bedacht door de uit Velsen afkomstige zanger en acteur Maarten 
Redeker, bleek een schot in de roos te zijn. Vrijdag, zaterdag en zondag was het een komen en gaan van bezoe-
kers in het park, waar per dag maximaal 750 bezoekers welkom waren.

Festivalsfeer weer terug in Velsen dankzij 
Summer Park Sessions in Velserbeek

Het publiek mocht uitsluitend zittend van de optredens genieten. 
Foto: Mattijs Kuiper

Zanger Rick Zwart tijdens een van de optredens. Foto: Mattijs Kuiper

Zangeres Krystl toert in het komende seizoen met The BlueBirds door het land en 
speelde zaterdag weer even een thuiswedstrijd. Foto: Ton van Steijn

Het vrouwenkoor Dreambirds trad vrijdagmiddag op. Foto: Erik Baalbergen

De slotfase van de optredens op vrijdagavond. Foto: Erik Baalbergen
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IJmuiden - Op donderdag 19 
augustus heeft De Zonnebloem 
afdeling IJmuiden West voor de 
tweede keer in korte tijd een high 
tea georganiseerd in Espressobar 
The Harbour aan de Halkade in 

IJmuiden.
De gasten hebben genoten van een 
high tea met heerlijke zoetige en 
hartige hapjes. 
Na zoveel maanden niets te hebben 
kunnen organiseren is het �jn om 

weer gasten uit te nodigen voor acti-
viteiten, aldus het bestuur. 
De high tea was bijzonder goed 
verzorgd door The Harbour en de 
bediening was zeer vriendelijk.

Naast deze twee activiteiten zijn ook 
de wandelingen in kleine groepjes 
weer gestart; inmiddels is er drie 
maal gewandeld met maximaal 5 
gasten.

Zonnebloem IJmuiden West 
weer gestart met activiteiten

De laatste wandeling vond plaats op 12 augustus, de deelnemers hebben genoten! Foto: aangeleverd

IJmuiden - Vrijdagochtend om half 
tien kregen de vrijwilligers van RTZ 
Velsen een melding van een dode 
zeehond bij de loswal van IJmuiden. 
De melding kwam van een werkboot 
van Marco Heida en zijn collega Che, 
zij waren aan het werk bij de nieuwe 
zeesluis IJmuiden, toen zij de dode 
zeehond zagen drijven. Marco belde 
met Rijkswaterstaat en deze belde 
het team van RTZ Velsen.
Bij de loswal aangekomen lag de 
werkboot aan de kant met een dode 
grijze zeehond aan boord, het 

gewicht werd geschat op 250 kilo en 
een lengte van circa twee en een half
tot drie meter.

Via de gemeente Velsen werd een 
vrachtwagen geregeld want het die 
paste niet in de ambulance om te 
worden vervoerd naar destructie.
Al met al een goede a�oop (behalve 
dan voor de grijze zeehond)
Aad de Koning van RTZ Velsen: 
,,Iedereen bedankt voor de hulp, 
want zo is maar weer bewezen: 
samenwerking is héél belangrijk.’’

Dode zeehond aangetroffen
De dode zeehond aan boord van de werkboot. Foto: aangeleverd

Santpoort-Zuid - Na ruim 17 
maanden gesloten te zijn geweest, 
zijn de deuren van de Vereniging 
Santpoorts Belang weer geopend. 
Het nieuwe seizoen begint met een 
expositie van Riet op den Kelder. 
Ongeveer tien jaar geleden is zij 
spontaan begonnen met schilder-
lessen. Nooit eerder had ze een 
kwast ter hand genomen met als 
doel iets te vereeuwigen. Het bleek al 
gauw een hobby te zijn, die haar op ‘t 
lijf geschreven is. Zelf vergelijkt Riet 
het met tuinieren, waar kleuren en 
structuren gecombineerd worden. 

Na veel stillevens van potten geschil-
derd te hebben, legt ze zich nu ook 
toe op het maken van portretten. 
Omdat acrylverf snel droogt, gaat 
haar voorkeur uit naar het werken 
met olieverf. Al schilderend laat ze 
kleuren in elkaar overvloeien, iets dat 
beter gaat met olieverf. 

Haar prachtige werken zijn te bezich-
tigen van 1 september tot 3 oktober 
op dinsdagmiddag 13.30-16.00 uur 
of vanaf 23 augustus op afspraak tel.
nr. 023-5381999. Adres: Blekersveld  
50 te Santpoort-Zuid.

Expositie in ‘t Brederode Huys
Een van de schilderijen van Riet op den Kelder. Foto: aangeleverd

IJmuiden - Op zaterdag 28 augustus 
van 13.00 tot 17.00 uur draaien in de 
motorenhal van het IJmuider Zee- en 
Havenmuseum de oude (scheeps)
motoren van onder andeere Brons, 
Kromhout, Industrie en Bolnes. Leuk 
om te combineren met een bezoek 
aan de tentoonstelling ‘Naar Zee’ van 
Fred Boom, ‘Post-IJmuiden-Boten’, 
van Dolph Kessler of ‘Ongepolijst’ van 
Ymkje Veenstra. Voor kinderen 4 
speurtochten en een escapespel. 
Het museum is in juli en augustus 
geopend van woensdag tot en met  
zondag van 13.00 tot 17.00 uur. De 
museumkaart is geldig. Adres: 
Havenkade 55, IJmuiden.

Zie voor meer informatie en reser-
veren (aanbevolen) www.zeehaven-
museum.nl. 

Motorendraaimiddag in 
Zee- en Havenmuseum

De motoren kunnen aardig wat herrie maken. Foto: aangeleverd

MEESTER SERNÉ HAALT HERINNERINGEN OP

Ik begon op de Marnixschool in 1974 in een tweede 
klas (heet nu groep 4), van rond de 40 kinderen en heb 
daarna alle andere klassen ook gehad. Tijdens een klas-
sengesprek over huisdieren, kwam de vraag: “Heeft u 
ook een huisdier?”. Ter plekke verzon ik dat ik een 
dwerg-olifantje op mijn balkon had, luisterend naar de 
naam Ollie. Hij zwierf rond in Amsterdam,maar kwam 
uit Azië, waar hij verstoten was.

Ik nam hem in huis. Ik woonde toen nog in Amsterdam. 
(Lastig te controleren voor de kinderen). Rondom dit 
gefantaseerde dier ontstonden diverse verhalen, die ik 
‘s ochtends in de klas vertelde. 
Zo woonde Ollie op de zolderverdieping, (ik had hele-
maal geen zolder), waar hij ’s avonds verbleef en zelf 
zijn eten kookte. We aten samen, want Ollie kon heerlijk 
koken en hield van een keurig gedekte tafel. De afwas 
deed hij met water, sproeiend uit zijn slurf. 

Overdag zat het dier op het balkon voor mijn woon-
kamer. In de winter had Ollie ’s avonds sokjes aan en 
een kniekous over zijn slur�e. Ollie was kouwelijk. Het 
was ook een schuw dier en durfde pas ’s avonds laat 
met mij de deur uit voor een ommetje.
Douchen deed hij met zand, want het was een echte 
olifant. Ik vertelde de kinderen dat ik, na schooltijd, 
zand schepte van het strand en mee nam naar huis in 
mijn “Lelijke Eend”. Ollie hield van �jn zand, niet van 
grof zand. Kinderen geloofden wat ik vertelde. Er zijn 
zelfs kinderen mee gegaan naar het strand om te 
helpen met zand scheppen voor Ollie.
Hij besproeide de planten die op het balkon stonden 
via zijn slur�e.
 ’s Avonds werd de vuilniszak door hem buiten gezet. 
De zak bungelend aan zijn slurf. Zo kwam er iedere dag 
een nieuw verhaal. Kinderen genoten er van. 
Toen ik naar IJmuiden verhuisde, moest ik een eind 
breien aan Ollie. Ollie werd stiller, zat nooit meer op het 
balkon en had heimwee.
Hij is in de haven van IJmuiden op de boot gestapt en 
via Afrika naar Azië gereisd.
Ik kreeg bij aankomst een foto van hem. Rijdend in een 
auto.
Éen van de moeders vond die verhalen die haar 
dochter thuis vertelde zo leuk, dat ze mij ieder jaar op 
mijn verjaardag een kaart stuurde met een olifant erop.
Elke keer een kaart met een andere olifant. Ze heeft dat 
dertig jaar gedaan. Tot ze overleed.

Een dwergolifantje op het balkon

41 jaar stond hij voor de klas in IJmuiden, meester 
Serné. Op de Marnixschool, die later plaatsmaakte 
voor Het Kompas. Honderden IJmuidenaren 
hebben bij hem in de schoolbanken gezeten tussen 
1974 en 2015. Ongezien over straat lopen is er dan 
ook niet bij voor deze 69-jarige IJmuidenaar. Met 
enige regelmaat haalt hij herinneringen op in de 
Jutter|Hofgeest. Deze week:
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Voor mijn eerste blog wandelde en �etste ik de westelijke 
route langs de Parels van Velsen. Vandaag ga ik route B 
�etsen. Wandelend ook heel best te doen maar vooral de 
route naar SHIP is  sneller op de �ets. En weer een beken-
tenis: alles wat ik tegenkom aan rauws, cultureels, natuur 
en leuks is al -vaak fenomenaal- gefotografeerd door onze 
lokale (hobby) fotografen. Ik ben dat niet. Ik heb een 
goed oog, zie alle moois en bijzonders maar ben dan al 
bezig met ‘hoe leg ik dat uit?’, niet ‘hoe leg ik dat vast?’ Ik 
verzeker jullie wel dat het smullen is onderweg voor foto-
grafen. Zo zag ik gisteren, heel onverwacht, een groepje 
Konikpaarden. Voordat ik de �ets af was, telefoon had 
gepakt, leesbril had opgezet en de weg was overgestoken 
waren ze al omgekeerd. Dus ik vertel het maar even. 
Route A voert langs de oostelijke kant van Velsen. Daar 
waar industrie, visserij, historie, zand en zee, cultuur en 
álles samenkomt en toch weer een eigen plaats heeft. Dat 
gedeelte waar je van gaat houden als je ziet hoe vreselijk 
bijzonder deze combinatie is. De eerste QR code wordt 
gescand op de Kennemerboulevard. Voor de fotografen: 
voel je niet te goed om de foto te maken met die gouden 
lijst met op de achtergrond de bootjes in de haven. Het 
bunkermuseum en de bunkerroute zou ik persoonlijk een 
paar uur voor uittrekken en gaan wandelen. Ik weet nog 
dat mijn kinderen het altijd waanzinnig spannend 
vonden. Vooral als je er wat bij kunt vertellen en daar 
zorgen de verhaaltjes van Koel Productions voor. En dan 
over het strand weer terug naar de boulevard met een 

lekkere pauze bij een van de gezellige strandtenten. 
Topdagje toch? 
Maar we zijn er nog niet, op de route ligt ook Zeesluis 
IJmuiden. Ooit maakte ik in de krant een vergissing van 
een paar honderd ton aan gewicht op de vraag wat de 
nieuwe sluisdeur zou gaan wegen. Niemand die het 
opmerkte en geloof me; ze zijn alert hier in IJmuiden. 
Voor mij het bewijs dat dit bouwwerk, de grootste 
zeesluis van de wereld, een dermate imposant staaltje 
van het allerbeste vakmanschap op dit gebied is, dat het 
bijna te ‘groot’ is om te bevatten. SHIP legt het prima en 
aanschouwelijk uit. Maak er ook maar weer een ochtendje 
of middagje van. Of kom nog eens terug.
Terugkomen zul je zeker op de plek waar de parel Noord-
zeevis uit IJmuiden te vinden is. Daar waar de citymarke-
teer in een �lmpje uitlegt hoe belangrijk onze visindustrie 
is en hoe trots we daar eigenlijk op zijn. En iedereen weet 
toch wat we bedoelen met ‘kantje pikken’? Ik ga weer 
verder. Er is hier zo veel te zien. Het Zee-en Havenmu-
seum, het Thaliatheater en de Stadsschouwburg onder 
andere. Laatste tegenwoordig ook �lmtheater met echt 
héél goede �lms en lekker terras. Overigens is deze 
opsomming willekeurig. Dat kan want het spel van de 18 
letters die samen een woord vormen hoef je niet in een 
bepaalde volgorde te doen. Ik eindig bij het BUKO 
Stadion, waar Telstarrrrr voetbalt maar ook een belang-
rijke maatschappelijk functie heeft. Bijna thuis. Ik denk 
aan de aanschaf van een �ets. Of een fototoestel?

Op de fiets langs de parels van Velsen (2)
Velsen - Citymarketing .IJmuiden heeft een gratis route uitgezet langs 18 culturele en monumentale parels in Velsen. Een heel leuke en veelzijdige route voor bezoekers maar ook voor 
bewoners van Velsen, zo blijkt uit dit door Ingeborg Baumann geschreven tweede blog. Vorige keer wandelde en �etste ze de westelijke route langs de Parels van Velsen. Voor deze blog 
�etste zij route B. 
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Het is de eerste grote show van Hans 
Klok na de corona crisis. De Velsense 
illusionist is na zijn avontuur in Las 
Vegas nu terug in Nederland en in de 
zomervakantie begonnen met een 
grote tournee. Eerder werden al 
onder meer Utrecht en Zaandam 
bezocht. Nu is Amsterdam aan de 
beurt. Op het Java eiland wordt een 
immense theatertent opgebouwd 
die voorzien is van luxe kuipstoelen 
en de nieuwste licht- en geluidsef-
fecten. Het is de setting voor een 

zinderende show die draait om alles 
wat Hans beroemd heeft gemaakt. 
Razendsnelle illusies en veel �air. 
Samen met zijn showgirls presen-
teert de illusionist zijn mooiste en 
grootste tricks aan het Amsterdamse 
publiek. 

De show wordt aangevuld met 
comedy en een aantal gastartiesten 
die exclusief voor deze productie 
naar Nederland zijn gehaald. Onder 
meer uit Brazilië. Uit dit Zuid-Ameri-

kaanse land komen vijf artiesten die 
op crossmotoren door een grote 
metalen globe racen. Een ware 
thriller waarnaar het publiek met 
ingehouden adem kijkt. Daarnaast 
zijn er stunts aan een trapeze en een 
spectaculaire act op eenwielers. Het 
gaat stuk voor stuk om acts die Hans 
de afgelopen jaren tegenkwam in 
het internationale entertainment 
cirquit en nu heeft benaderd voor de 
tournee van ‘Hans Klok & Friends’. 

De show is van 3 tot en met 12 
september te zien op het Java eiland 
in Amsterdam en de beschikbaarheid 
is – als gevolg van de Corona regels 
– beperkt. Snel reserveren is dus 
raadzaam.

Velsen/Amsterdag - Hans Klok komt met zijn theatertent naar 
Amsterdam. Van 3 tot en met 12 september wordt zijn reizende show 
‘Hans Klok & Friends’ opgebouwd op het Java eiland. De kaartverkoop 
voor de voorstellingen in de hoofdstad is begonnen. De belangstelling 
voor de show is nu al immens.

Hans Klok neemt 
Java eiland in Amsterdam over

Het is de eerste grote show van de illusionist na de corona crisis. Foto: aangeleverd 

IJmuiden - Regelmatig organiseert 
het bunkermuseum een rondleiding 
langs en door de bunkers van de 
batterijen Olmen en Heerenduin.  De 
rondleidingen zijn afgestemd op 
iedere doelgroep. Bent u een avontu-
rier dan boekt u bijvoorbeeld de 
buitenrondleiding, u klimt en klau-
tert door de bunkers om alle hoekjes 
en gaatjes te ontdekken. Vergeet 
vooral uw zaklamp niet. Alle rondlei-
dingen worden begeleid door een 
deskundige gids van het 
bunkermuseum. 
Het is verplicht vooraf online te reser-
veren. Voor meer informatie of het 
maken van een reservering bezoekt 
u de website van Bunker Museum 
IJmuiden, www.bunkermuseum.nl.

Bunker Museum
Iedere eerste en derde zondag van 
de maand is ook het Bunker Museum 
IJmuiden aan de Badweg 38 te 
bezoeken. Het museum bestaat uit 
zeven bunkers waarin de collectie 
tentoongesteld wordt. 
In een van de ruimtes is een onder-
komen ingericht zoals dit er in de 
oorlog uitgezien heeft. Aan de 

bedden hangen de veld�essen en 
helmen. Op tafel ligt zelfs nog het 
kaartspel alsof de ruimte net is 
verlaten. We nodigen u graag uit om 
aan deze tafel plaats te nemen om 
het verblijf in een bunker zelf te 
ervaren.

Tijdens het museumbezoek zijn 
ervaren suppoosten aanwezig die u 
graag vertellen over de collectie en 
tentoongestelde materialen. 

Blijft u liever buiten. Het buitenter-
rein is ingericht met tal van originele 
objecten. De bezienswaardigheden 
zijn te bereiken via wandelpaden of 
loopgraven. De loopgraven lopen 
deels onder de grond. Laat u tijdens 
deze spannende rondgang vooral 
verrassen!

Het is verplicht vooraf aan een 
bezoek aan het museum online een 
toegangskaart te reserveren. Voor 
meer informatie of het maken van 
een reservering bezoekt u de website 
van Bunker Museum IJmuiden. 
Meer informatie: www.bunkermu-
seum.nl.

Bunkerbezoek en excursies

Een bezoek aan de bunkers en het Bunker Museum is zeker de moeite waard. 
Foto: Ruud Pols

Haarlem-Noord - Zaterdag 4 
september wordt er weer een 
BioMarkt georganiseerd in de Stads-
kweektuinen in Haarlem-Noord. De 
markt is er tussen 10.00 en 15.00 uur. 
Op de markt kun je er terecht voor 
allerlei biologische, glutenvrije, 
lokale of duurzaam geproduceerde 
producten. Bijvoorbeeld groente, 
brood, gebak, kaas, worst, jam, 

paddestoelen, honing, wijn, kruiden, 
olijfolie en azijn, stroopwafels, empa-
nadas en nog veel meer.
De organiatoren houden zich uiter-
aard nog steeds aan de regels van 
het RIVM. Er is genoeg afstand tussen 
de kramen zodat iedereen op 1,5 
meter afstand kan staan.
De BioMarkt wordt georganiseerd 
door Zelfoogsttuin Wij Telen Groente.     

BioMarkt in Haarlem-Noord

Terwijl de Formule 1 racet in Zandvoort kunt in Haarlem-Noord lekker rustig 
slenteren langs de kramen van de BioMarkt. Foto: aangeleverd

Beperkt open huis Vogelhospitaal

De coronabeperkingen beletten ook 
dit jaar weer een grootse ‘open dag’ 
met rondleidingen en vertier die 
uiterst belangrijk is voor de fondsen-
werving. ,,Daarom kiezen we 

nogmaals voor de kleinschaligheid,” 
vertelt Nancy Bromet, voorzitter. ,,De 
anderhalve meter-regel is immers 
nog steeds van kracht maar we 
maken het weer zo veilig, leerzaam 

en gezellig als mogelijk.” 

Via een ‘tijdslotsysteem’ zullen er 
maximaal 50 bezoekers tegelijkertijd 
op het terrein toegestaan zijn. 
Tussen 10.00 en 15.30 uur vertrekt er 
iedere 10 minuten een groepje
van maximaal acht personen voor 
een rondleiding van een half uur. 
Aanmelden via: https://bit.
ly/3y9I75S

Vrijwilligers geven uitleg over de 
opvang en verzorging van de circa 
4.000 vogels die zij jaarlijks onder 
haar hoede krijgen. Vanzelfsprekend 
vertellen zij ook over hun eigen 
inzet en motivatie alsmede over een 
aantal openstaande vacatures.

Om de bijeenkomst op te luisteren is 
er een gezellige cateringhoek met 
hapjes en drankjes. Het Rad van 
Fortuin helpt om de inkomsten iets 
op te krikken alsmede de verkoop 
van enkele diervriendelijke 
producten. 

De opbrengst komt geheel ten 
goede aan de verzorging van de 
gevederde patiëntjes.

Haarlem-Noord - Net als vorig jaar, houdt het Vogelhospitaal ook nu weer 
een exclusief ‘open huis’. Zo krijgt het publiek op zaterdag 11 september 
2021 een uniek kijkje bij het reilen en zeilen van de bekende opvang aan 
de Vergierdeweg 292 in Haarlem.

De animo is altijd groot voor de rondleidingen. Foto: Vogelhospitaal
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IJmuiden - Afgelopen weekend kon 
Stormvogels met trots terug kijken 
op de 2e editie van het Willem Haas-
noottoernooi. Terrasvogels ging er 
met de wisselbokaal vandoor. Verder 
spatte het plezier en de gezelligheid 
er vanaf. Exact zoals Willem het 
gewold zou hebben.  

Aanstaande zaterdag 28 augustus 
het traditionele Zeehaven Zilveren 
Trawlertoernooi. Dit jaar gaan bij de 
mannen andermaal VSV (zat), 
IJmuiden, EDO en Stormvogels met 
elkaar een sportief gevecht aan. Zij 

gaan bepalen welke club met onze 
trots (De Zilveren Trawler) op de foto 
mag en een fraai geldbedrag mee 
naar huis gaat krijgen. Bij de 
vrouwen strijden Velsen, IJmuiden, 
DSS en Stormvogels  om de  over-
winning. Ook zullen 3 walking 
voetbal teams laten zien wat zij op 
hun leeftijd nog waard zijn. Dit alles 
tussen 11.00 uur en 16.00 uur.
Stormvogels is trots op het regionale 
deelnemersveld. Allemaal  vereni-
gingen met een schitterende 
historie. EDO wordt speci�ek 
bedankt omdat zij de opengevallen 

plaats van Velsen hebben 
ingenomen. 
De mannen- en vrouwenploegen 
gaan elk in hun poule  bepalen wie 
zich de koning(in) van de voorberei-
ding mag noemen. 
Aanvang van de wedstrijden is 11.00 
uur en de prijsuitreiking is voorzien 
rond 17.00 uur.  Uiteraard zullen de 
haring, gebakken vis en de BBQ niet 
ontbreken en is er volop gelegen-
heid om onder het genot van een 
drankje en live muziek na te praten 
over de resultaten van het Zeehaven 
Zilveren Trawlertoernooi. De organi-
satoren zien u graag verschijnen op 
sportpark Zeewijk bij het 
aanschouwen van de  regionale 
krachtproeven in de aanloop naar de 
competitie. Uiteraard dankt het 
bestuur van IJVV Stormvogels de 
sponsoren van dit toernooi, 
Zeehaven IJmuiden NV, Swanlake 
Consultants en rederij Cornelis 
Vrolijk.
Zondag 29 augustus is het, eveneens 
traditionele Koert Heilig toernooi, 
voor de jeugd. Vernoemd naar de 
legendarisch, veel te vroeg aan ALS 
overleden secretaris, Koert Heilig. 
Ook een fenomeen binnen de club 
Stormvogels. Fijn om ook nog steeds 
Koert te kunnen herinneren, meer 
speci�ek op deze toernooidag. 
In de ochtend zullen de spelers van 
jo11 t/m jo 14 hun niet geringe 
kunsten vertonen en ’s-middags is 
het aan de kanjers van jo16 t/m jo 19 
om hetzelfde te doen. Aanvang is 
10.30 uur, laatste wedstrijden starten 
om 15.30 uur.

Zeehaven Zilveren Trawlertoernooi 
en Koert Heilig toernooi

Welk team gaat dit jaar met de Zilveren Trawler op de foto? Foto: aangeleverd
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. Europeaan; 7. niet thuis (elders); 12. aandrijf-
wiel; 13. eivormig; 14. rivier in Utrecht; 15. heden; 17. ver (in
samenst.); 19. modder (slijk); 21. huwelijksuitroep; 22. iel en
mager; 24. niet meer te helpen; 27. Pan American Airways
(afk.); 28. Engelsman; 30. rivier in Engeland; 31. alsmede; 32.
half (lat.); 33. rivier in Utrecht; 35. inwendig orgaan; 37. Neder-
lands taleninstituut (afk.); 38. dienstwagentje op rails; 41. durf
en moed; 42. plaats in Duitsland; 44. uitstapje (trip); 46. tekst
voor publicatie; 47. eskimohut; 48. land in West-Afrika; 49.
vangwerktuig; 50. oevergewas; 52. hoofddeksel; 54. deel van
bruidsjapon; 56. brandje; 58. hekeldicht (ironie); 61. ratelpopu-
lier; 62. ademhalingsorgaan van een vis; 64. vaatwerk; 65.
hijstoestel voor personen; 67. plezier; 68. plaats aan het IJssel-
meer; 70. jong dier; 72. spoedig; 73. gebogen werphout; 76.
afgemat; 77. anonieme alcoholisten (afk.); 78. bergplaats op
een schip; 79. beknopt; 81. radon (scheik. afk.); 82. isolatie-
schuim; 83. positieve electrode; 84. bid (Lat.); 86. voorwaarts
effect op een bal; 87. openbaar ambtenaar.

Vertcaal 1. balsport; 2. nummer (afk.); 3. kleine afgelegen
plaats; 4. bloedvat; 5. troep wolven; 6. zachte koek; 7. aanhou-
dend; 8. ouderloos kind; 9. eikenschors; 10. zijne majesteit
(afk.); 11. grissen; 16. deel van een dag; 18. zuinige verlichting;
20. kledingstuk; 21. zoet broodbeleg; 23. inwendig orgaan; 25.
part; 26. windzijde van een schip; 27. waterhoogte; 29. geweld-
dadige opstandeling; 32. attribuut bij een viool; 34. Chinese ver-
micelli; 36. plaats in Italië; 37. namaak (vals); 39. muziekinstru-
ment met pijpen; 40. partij in een rechtsgeding; 42. Zeeuwse
lekkernij; 43. water bij Amsterdam; 45. tennisterm; 46. toiletarti-
kel; 51. loofboom; 53. deel van een boom; 54. dienstplichtige;
55. Europese voetbalbond (afk.); 56. bioscoopvoorstelling; 57.
medische behandeling; 59. hoofd van een moskee; 60. nalaten-
schap; 62. Ned. voetbaltrainer; 63. ongunstig beoordelen; 66.
Ierse verzetsbeweging (afk.); 67. Leidse onderwijsinstelling
(afk.); 69. keel-, neus- en oorheelkunde (afk.); 71. oude lap; 73.
boertje; 74. Australische struisvogel; 75. onderaardse ruimte;
78. Oost-Europeaan; 80. open plek in een bos; 82. per persoon
(afk.); 85. paardenslee.

IJmuiden - Met de Schotse hoog-
landers in het duingebied rond 
Velsen zijn we wel iets gewend, 
maar roze koeien in het straat-
beeld? Dat is toch weer iets geheel 
nieuws! We tro�en dit bijzondere 
duo aan voor de deur van Van der 
Heijden Reklame aan de Cornwall-
straat en informeerden bij eige-
naar Gerard van der Heijden. Het 
blijkt te gaan om een bijzonder 
project voor ijsproducent Marx 
O’Larry’s in Heemskerk.
 
De twee decoratiekoeien hadden er 
al een mooi leven op zitten. Het 
grote exemplaar stond jarenlang 
voor de deur bij een kaaswinkel 
elders in Noord-Holland, de kleine 
koe stond in de tuin van de eigenaar 
van het ijsbedrijf. De productie van 
het ambachtelijk bereide Italiaanse 
schepijs vindt plaats in een 

bedrijfspand aan de Lijnbaan in 
Heemskerk en daar staan geregeld 
auto’s fout geparkeerd voor de deur. 
Daardoor kan de ondernemer zelf 
met zijn bedrijfsauto niet door de 
roldeur rijden en dat levert vertra-
ging op. Zo ontstond het idee om de 
twee decoratiekoeien op een kar te 
zetten en ze voor de deur van het 
bedrijfspand neer te zetten, zodat 
anderen op deze plek niet meer 
kunnen parkeren. Gerard van der 
Heijden vertelt: ,,De koeien hebben 
altijd buiten gestaan en waren �ink 
beschadigd. Ik heb ze eerst gepla-
muurd en opnieuw in de grondverf 
gezet. Daarna heb ik de tekening 
erop aangebracht, maar die moest 
natuurlijk wel passen bij het 
bedrijfspand. Ik heb een tijdje 
geleden al de gevel van het pand 
ingepakt en daarbij is dezelfde kleur 
roze gebruikt.’’

Roze koeien moeten 
foutparkeerders weren

De roze koeien voor de deur van Van der Heijden Reklame aan de Cornwallstraat. 
Foto: aangeleverd
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Regio - Natuurmonumenten vraagt 
de aandacht voor de binnenduinrand 
van Zuid-Kennemerland, een prach-
tige en belangrijke landschapszone! 
Provincie Noord-Holland is bezig met 
een toekomstplan voor de binnen-
duinrand in Zuid-Kennemerland. Als 
inwoner van de regio is het mogelijk 
om een enquête in te vullen over de 
toekomst van en méér natuur in dit 
stuk landschap.

Natuurmonumenten is blij met de 
aandacht voor dit bijzondere deel 
van ons landschap. Zij willen hier 
graag meewerken om van intensief 
agrarisch gebruikte graslanden met 
heel beperkte variatie in planten en 
dieren te gaan naar natuurgras-
landen die vol staan met bloemen en 
waar veel insecten leven. 

Ze steunen dan ook het idee voor 
meer natuurwaarde in de gras-
landen. In de vragenlijst wordt u 
gevraagd uw mening te geven over 
verschillende natuurtypes en 

medegebruik.

Rijk aan bloemen en insecten
Natuurmonumenten wil gaan voor 
het mooiste en hoogst haalbare: een 
geleidelijke natuurlijke overgang van 
de duinen naar het binnenland, waar 
schoon kwelwater benut wordt voor 
natuurontwikkeling. Een duinrand 
met vochtig hooiland dat uitbundig 
bloeit en zoemt. Vele malen mooier 
dan de huidige saaie groene velden 
met Engels raaigras waar hooguit 
een enkele vlinder vliegt!

Kruidenrijk en faunarijk grasland, een 
ander natuurtype dat genoemd 
wordt, heeft zeker ook natuur-
waarden. Het is al een stuk gevari-
eerder dan eenkleurig-groene Engels 
raaigrasakkers. Maar omdat we het 
mineraalrijke kwelwater uit de 
duinen kunnen benutten, kunnen we 
zoveel meer moois bereiken! Zie het 
als een ‘upgrade’ van een grasland 
vol met paardenbloemen naar een 
rijke orchideeënweide.

Zorgen en kansen
We maken ons zorgen over activi-
teiten die bovenstaande natuur 
aantasten. Met name zijn dat 
bedrijven die of veel stikstof 
uitstoten die de nabijgelegen natuur 
belasten, of de percelen veel te 
intensief gebruiken waardoor er 
nauwelijks een bloem kan bloeien.
Er zijn mooie mogelijkheden voor 
agrarisch natuurbeheer en natuur-
vriendelijk boeren in de verschillende 
natuurtypes. Natuurmonumenten 
werkt al veel samen met pachters 
aan meer natuur. Zij beheren natuur-
graslanden in onze gebieden door 
bijvoorbeeld laat te maaien zodat 
bloemen kunnen uitbloeien en door 
het hooi af te voeren. Pachters die 
onder deze voorwaarden natuur-
vriendelijk beheren zijn van harte 
welkom en kunnen bijdragen aan de 
natuur in onze gebieden en op deze 
graslanden.

Geef voor 3 september uw mening 
via: www.noord-holland.nl.

Ga voor topnatuur in de duinen: 
vul de enquête in

Natuurmonumenten wil graag meewerken om van intensief agrarisch gebruikte graslanden met heel beperkte variatie in planten 
en dieren te gaan naar natuurgraslanden die vol staan met bloemen en waar veel insecten leven. 
Foto: René Koster, Natuurmonumenten

Velsen-Zuid - Zondag 29 augustus 
organiseert IVN Zuid-Kennemerland 
van 11.00 uur tot 15.00 uur een roof-
vogelexcursie op de �ets door het 
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 Spaarnwoude
Aanmelden vooraf is verplicht. 
Aanmelden of meer informatie: Eric 
van Bakel ericvanbakel@hetnet.nl 
Maximaal aantal deelnemers is 10.

Let op:
 deze excursie wordt uitgevoerd 
onder de huidige (Covid-19) voor-
waarden: deelnemers en gids(en) zijn 
klachtenvrij, afstand van tenminste 
1,5 meter handhaven, geen handen 
schudden, hoesten/niezen in de elle-
boogplooi en geen dingen aan 
elkaar doorgeven tijdens de excursie.

Roofvogelexcursie op de fiets door 
het Recreatieschap Spaarnwoude

Een slechtvalk. Foto: Van Bakel

Na haar arrestatie in 1944 belandt 
verzetsstrijder Hetty in verschillende 
gevangenissen. Daar hield zij een 
dagboek bij. ,,Hetty noteerde alles op 
verschillende brie�es, stukken karton 
en zelfs toiletpapier. Alles wat ze maar 
kon vinden. Deze brie�es droeg ze 
heimelijk tijdens haar gevangenschap 
op haar lichaam met zich mee en 
hebben de oorlog, net als zij, over-
leefd,” vertelt choreograaf en artistiek 
leider van Dansgroep Haarlem Haya 
Maëla. ,,Hetty beschrijft het ware 
onmenselijke werk en leven, inclusief 
de staking en sabotage die de 
vrouwen in het gevang uitvoerde.” Na 
haar overlijden in 2011 vonden de 
kinderen van Hetty een tas op zolder, 
met hierin, netjes gebundeld, de noti-
ties. Dorien Reitsma - Hoogeweegen, 
dochter van Hetty, werkte de tekst uit 
tot een chronologisch verhaal. Een 
verhaal dat Hetty zelf nooit kon 
vertellen. 

Verder met leven na de oorlog
,,Toen ik in contact kwam met Dorien 
en over de dagboeknotities en het 
verhaal van haar moeder hoorde, 
raakte mij dat direct. We besloten er 
een voorstelling van te maken. Tijdens 
het stuk volgen we de chronologie van 
Hetty’s verhaal. Ik ben met mijn 
dansers op zoek gegaan naar de 
mensen achter de namen. Ik probeer 
een antwoord te vinden op de vragen 
hoe je dergelijke verschrikkingen over-
leeft, hoe belangrijk de vriend-

schappen zijn die je ter plekke maakt 
en hoe je weer verder moet met je 
leven na de oorlog.”
In de dansvoorstelling straalt in elke 
scène wel een sprankje hoop door bij 
de personages. Hoop op een beter 
leven. En dat kwam er, want tijdens de 
laatste maand van de oorlog in 1945 
lukte het een clubje vrouwen om te 
ontsnappen. 

Gevangenis Oranjehotel is een van 
de speelplekken
Na de première in Haarlem op 28 
augustus, is Dagboek 44 45 ook nog te 
zien in Utrecht en Den Haag. Het Oran-
jehotel in Den Haag is een van de 
speelplekken. Maëla: “Daar heeft Hetty 
zelf ook gevangen gezeten. Hoe 
bijzonder is het, om het verhaal dat 
zich daar afspeelde op diezelfde 
locatie te spelen!” In elke stad wordt 
samengewerkt we met een lokale 
dansgroep, die een deel van de voor-
stelling voor haar rekening neemt en 
�gureert in de grotere scènes. Haya 
Maëla: “Door samen te werken met 
dansscholen die moderne dans op 
hoog niveau aanbieden, wordt een 
project van deze omvang 
realiseerbaar.”
Dagboek 44 45 – Dansgroep Haarlem 
is te zien op 28 en 29 augustus 2021 in 
Theater de Liefde in Haarlem, op 23 en 
24 oktober in Werkspoorfabriek in 
Utrecht en op 8 en 9 januari 2022 in 
het Oranjehotel in Scheveningen. 
Kaarten via www.dansgroephaarlem.nl 

Gesmokkelde oorlogsdagboeken 
komen tot leven op podium
Regio - Teruggevonden dagboekfragmenten, die de negentienjarige 
verzetsheld Hetty van der Togt tijdens haar gevangenschap in 1944 op 
haar lichaam met zich meesmokkelde, komen tot leven in de voorstelling 
Dagboek 44 45. Dansgroep Haarlem vertelt het verhaal over verraad, 
verzet, verdrukking en verdriet, maar vooral over hoop. De productie 
beleeft in Haarlem haar première en gaat daarna het land in.

Gevangenen aan het werk onder toeziend oog van de bewaker. 
Foto: Hans Guldemond

Regio - Aanleiding voor de Lions 
Zeewegrun is de viering van “100-jaar 
Zeeweg”. Het is een bijzondere run 
voor een bijzondere gelegenheid. 
Enkele grotere hardloop evenementen 
moesten helaas worden afgezegd, 
maar deze veel kleinschaliger run kan 
wél doorgaan, zolang de COVID-rand-
voorwaarden die nu gelden niet 
verkleind worden. Aan deze prestatie-
loop kunnen maximaal 500 deelne-
mers meedoen. En inschrijving kan 
alleen vooraf. De route start op het 
PWN-terrein aan de Zeeweg, tegen-
over de Zandwaaier. Na de start gaat 
het 12,1 km lange parcours via de 
Brouwerskolkweg naar Kraantje Lek. 
Daar gaan de lopers de duinen in tot 
aan Zandvoort waar nog in de duinen 
rechtsaf, achter het circuit langs naar 

de Zeeweg wordt gelopen. Bij Bloe-
mendaal aan Zee buigt de route 
rechtsaf langs de Zeeweg tot weer het 
PWN-terrein waar men startte. De start 
is zondag 29 augustus om 10.00 uur. 
Geef u snel op want inschrijven kan 
nog tot vrijdag 18.00 uur op https://
inschrijven.nl/form/2021082903117-
nl. Meer informatie over de loop kan u 
vinden op www.lionsheuvelloop.nl.  
De opbrengst van de loop wordt 
verdeeld over drie goede doelen: 
Kinderuniversiteit Haarlem - Reddings-
brigade Bloemendaal - Inloophuis 
Kennemerland. Organisatoren zijn de 
Lionsclub Zuid-Kennemerland en de 
atletiekvereniging Haarlem, deze 
laatste viert dit jaar ook haar 100-jarig 
bestaan! Net als de gemeente Bloe-
mendaal met de Zeeweg.

Lions Zeewegrun over 12,1 
kilometer op zondag 29 augustus
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