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IJmuiden - De brandweer is dinsdag-
ochtend met groot materieel uitge-
rukt nadat er brand was uitgebroken 
in een woning in IJmuiden. 

Rond kwart over tien werd de brand 
ontdekt in een woning op de tweede 
verdieping van een pand aan de 
Koningin Wilhelminakade. 
Omdat de bewoner mogelijk nog in 
de woning zou zijn werd er al vrij 
snel opgeschaald naar middelbrand. 
Ook de Koninklijke Marechaussee 
was ter plaatse om de bewoner uit 
het appartement te halen, maar bij 
aankomst van de brandweer stond 
de bewoner gelukkig al buiten. 

De brandweer heeft het vuur 
geblust, maar kon niet voorkomen 

dat het appartement volledig uit zou 
branden. Twee katten die in de 
woning aanwezig waren, hebben de 
brand helaas niet overleefd. De 
bewoner is door ambulanceperso-
neel nagekeken waarna hij door 
agenten mee naar het bureau is 
genomen voor verhoor. 

Een woordvoerder van de veilig-
heidsregio Kennemerland kan nog 
niets vertellen over de oorzaak van 
de brand.

Wel meldt de politie later dat de 
bewoner van het appartement is 
aangehouden. Het betreft een 
45-jarige man. Hij wordt verdacht 
van betrokkenheid bij de uitslaande 
brand.

Woningbrand op de 
Wilhelminakade, twee katten 
hebben het niet overleefd

Het appartement brandde volledig uit. Foto: Michel van Bergen

IJmuiden - De hele regio is inmiddels 
in de ban van de Formule 1-race op 
het circuit van Zandvoort, die zondag 
zal plaatsvinden. Albatros Banden in 
IJmuiden heeft een bijzondere band 
met het evenement, zoals blijkt uit 
deze historische foto. De naam van 
de bandenspecialist prijkt op een 
groot bord vlak naast het erepodium. 
Hoe zit dat precies? ,,Ons bedrijf was 
toen goed bevriend met de mensen 
die destijds bar Mickey’s op het 
circuit van Zandvoort runden. Het 
bord met onze bedrijfsnaam hing 

daar aan de muur. Iemand heeft het 
bord toen voor het raam gehangen, 
waardoor wij prachtig in beeld 
kwamen’’, vertelt Thom van de Graaf. 
Zelf kwam hij in 1988 ter wereld, hij 
heeft het Formule 1-tijdperk in ons 
land nooit meegemaakt. De foto 
werd op 25 augustus 1985 gemaakt 
toen de laatste Formule 1-race op het 
circuit van Zandvoort werd verreden. 

Het team van Albatros Banden volgt 
de gang van zaken rond de Formule 
1 met veel aandacht. Thom: ,,Het is 

een hele happening, we vinden het 
prachtig dat het evenement weer 
terug komt naar Zandvoort. Zeker nu 
Max Verstappen mooie resultaten 
neerzet, zie je dat het weer helemaal 
begint te herleven.’’ 

Zelf maakte hij al eens een race op 
het circuit Spa-Francorchamps in 
België mee en Albatros Banden 
sponsort ook diverse mensen in de 
racewereld. Voor de wedstrijd in 
Zandvoort heeft hij geen kaarten, 
maar: ,,We volgen alles op de voet!’’

Albatros Banden heeft historische 
band met Formule 1 Zandvoort

Michel en Thom van de Graaf. Foto: Jeroen van Duijn
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De gemeente Velsen wil, zodra dat weer 
kan, ruimte geven aan zowel grote als 
kleine evenementen. De gemeente heeft 
een groot aantal locaties voor evene-
menten, klein en groot, pleinen en land-
goederen, diverse havens en een breed 
strand. Maar niet alle terreinen zijn ge-
schikt voor alle soorten evenementen, 
bijvoorbeeld vanwege de aangrenzende 
woningen of beperkte mogelijkheden 
voor verkeer en parkeren.

Alle mogelijke evenementenlocaties in de 
gemeente zijn in beeld gebracht. We hebben 
daarbij gekeken naar locaties waar tot nu toe 
al evenementen gehouden worden, maar ook 
naar nieuwe locaties die geschikt zouden kun-
nen zijn voor evenementen. Per locatie heb-
ben we normen opgesteld. Bijvoorbeeld het 
aantal evenementen dat op die locatie per jaar 
mag worden georganiseerd, het aantal bezoek-
ers dat is toegestaan en de hoeveelheid geluid 
die mag worden geproduceerd.

Wij horen graag uw mening
Op 14, 15 en 16 september organiseert ge-
meente Velsen online informatieavonden 
over het beleid voor evenementenlocaties. De 
bijeenkomsten starten om 19.00 uur via Zoom.
• Dinsdag 14 september. Locaties in Vel-

serbroek, Santpoort-Noord, Santpoort-
Zuid

• Woensdag 15 september . Locaties in 
IJmuiden

• Donderdag 16 september. Locaties in 
Velsen-Noord, Velsen-Zuid, Driehuis

Het gesprek gaat over het aantal evenementen 
per locatie en de randvoorwaarden waarop we 
evenementen willen toestaan. Onderwerpen 
kunnen zijn: het aantal bezoekers, de hoeveel-
heid geluid, de begrenzing van de locaties. 
Ook locaties die door ons niet zijn uitgewerkt, 
zouden aan bod kunnen en mogen komen.

Meer informatie en aanmelden voor een online 
informatieavond: www.samenspelvelsen.nl 

Evenementenlocaties

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/
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Nieuws van de raad
Besproken in de sessies

    Kopje nieuws van de raad
  De gemTi cusam alit faces exeremporro 

volupti consequodis abore que natureped 
quis doluptios rero occumqui in corro 
volor mo venecusdae ilite adist dolorpo 
rerature, tem sum aut aut miliquam cus, 
eossi doluptatur sum arum ut as magniet 
mincte omni dellenis provide nihilitia 
consecerovit quis eicte plaborr.
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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 .
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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 
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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 
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Velsen viert de Open Monumentendag op 
zondag 12 september 2021.  Aansluitend op 
het landelijke thema staat deze dag in het 
teken van inclusief erfgoed: erfgoed voor 
iedereen. 

Dat erfgoed voor iedereen is, is niet altijd van-
zelfsprekend geweest. Veel panden die wij nu 
als monument kunnen bezoeken waren jaren 
en soms zelfs eeuwenlang ontoegankelijk, zoals 
bijvoorbeeld de buitenplaatsen. Toch zijn er ook 
in Velsen panden die juist gebouwd zijn om hun 
deuren open te stellen voor anderen. Kerken, 
herbergen en gemeentehuizen zijn hiervan de 
meest aansprekende voorbeelden. Of andere 
plekken van samenkomst waar iedereen gelijk 
was of is zoals koemarkten of begraafplaatsen. 
Naar aanleiding van het thema is een brochure 
gemaakt. Deze gratis brochure ‘Wees Welkom!’ 
is af te halen bij boekhandel Bredero in Sant-
poort-Noord, boekhandel The Read Shop, het 
gemeentehuis en de bibliotheek in IJmuiden en 
de bibliotheek in Velserbroek.  

Activiteiten
Tijdens de Open Monumentendag worden op 
verschillende locaties speciale openstellingen 
en activiteiten voor publiek georganiseerd. 
Deze zijn vrij toegankelijk tenzij anders ver-
meld. Informatie hierover is te vinden op 
www.openmonumentendag.nl. 
Daarnaast wordt op dezelfde dag ‘Ontdek Velsen’ 
georganiseerd. Tijdens dit nieuwe evenement 
kunt u op de fi ets of lopend een rondje maken 
langs de parels van Velsen. Van de schouwburg 
tot de horeca en van de musea tot de maakindus-
trie. Deelname is gratis. Zie voor het volledige 
programma www.ijmuiden.nl/ontdekvelsen.

 Begraafplaats Duinhof
Tijdens Open Monumentendag opent begraaf-
plaats Duinhof de deuren van de aula en zijn 
er die dag drie rondleidingen, om 11.00 uur, 
om 13.00 uur en de laatste om 15.00 uur, iedere 
rondleiding duurt ongeveer een uur. Tijdens de 
rondleiding krijgt u o.a. een stukje geschiedenis 
over de bouw en de renovatie van het afgelopen 
jaar te horen.

De gemeente wil zorgvuldig omgaan 
met de mooie historische parken en 
buitenplaatsen in Velsen. Daarom 
zijn we gestart met het opstellen van 
versterkingsplannen voor de buiten-
plaatsen. We beginnen met Velserbeek, 
Schoonenberg en Spaarnberg. In deze 
plannen schrijven we onze ideeën op 
over het beheer en de inrichting voor 
de komende jaren. Voor we de plannen 
opschrijven, willen we graag weten 
wat u belangrijk vindt. 

We willen daarom met u wandelen op de 
buitenplaatsen. Want we kunnen nog beter 
met elkaar in gesprek als we daadwerke-
lijk langs de plekken lopen waar het over 
gaat. De wandelingen gaan plaatsvinden op 
buitenplaatsen Velserbeek, Schoonenberg 

Wandel en praat mee over buitenplaatsen in Velsen

Open Monumentendag in 
Velsen

Agenda van de sessies van 9 september

    Presentatie accountant
De accountant geeft, als adviseur van de 
gemeenteraad, inzicht in de landelijke 
ontwikkelingen op het gebied van ge-
meentefi nanciën en de gevolgen daarvan 
voor de gemeente Velsen. Deze infor-
matie helpt de raadsleden in de keuzes 
die zij moeten maken voor de begroting 
van de gemeente Velsen voor de periode 
2022-2025. 

    Financieel perspectief en de dilem-
       ma’s voor de begroting 2022-2025

Het fi nanciële beeld voor de gemeente 

Velsen is op dit moment onzeker. Mo-
gelijk zijn er de komende jaren meer 
kosten dan dat er inkomsten zijn. Veel 
is a� ankelijk van besluiten door het  
nieuwe kabinet. Daardoor is het nog niet 
duidelijk wat het fi nanciële e� ect is voor 
gemeenten en daarmee onze Begroting 
2022.
In deze sessie worden de raadsleden 
geïnformeerd over de huidige stand van 
zaken en krijgen zij de gelegenheid om 
hun voorkeur uit te spreken over de keu-
zes die nog moeten worden gemaakt voor 
de komende begroting. 

Wist u dat?

Als inwoner kunt u altijd inspreken over 
een onderwerp dat op de agenda staat van 
de sessies. Wilt u over een ander onder-
werp inspreken, dan kan dat bij de raads-
vergadering tijdens het actualiteitenuurtje. 
Vanwege de coronamaatregelen wordt de 
sessie digitaal gehouden en is ook het in-
spreken digitaal. 

Wilt u graag inspreken? Neem dan contact 
op met de gri�  e via gr i�  e@velsen.nl of 
0255-567251.

Velsen geen Bende
Op 18 september is het World Clean Up 
Day, en zetten we de hele maand septem-
ber in het teken van zwerfafval. Komt 
u in september ook zwerfafval oprui-
men? Woensdag 8 september van 14:00 
- 16:00 uur bij het skatepark in Sant-
poort Noord, woensdag 15 september
van 14:00 - 16:00 uur bij het winkel-
centrum Velserbroek en woensdag 
29 september 14:00 - 16:00 uur op Ko-
ningin Wilheminakade in IJmuiden.

Oprapen van zwerfafval en het in de juiste 
afvalbak doen, mag natuurlijk altijd, maar 
op deze middagen doen we het met elkaar en 
gaan we extra ons best doen voor een schone 
wijk. Komt u ook helpen? Neem dan uw ei-
gen opruimmateriaal zoals handschoenen 
en een afvalzak mee! Vindt u onderweg 
plastic fl esjes? Houd de fl esjes apart, want 
de plastic fl esjes worden naar de CatchFish 
op het strand in IJmuiden gebracht.

Bij de wijkmobiel kunt u informatie krijgen 
over lid worden van de BeestenBende. Wilt 
u vaker samen in de buurt opruimen? U kunt 
tips krijgen over hoe u in actie kunt komen. 
Er is ook informatie over wat de gemeente 
en andere partijen in de wijk doen om de 
wijk schoon te houden. U bent ook welkom 
bij de wijkmobiel voor een gezellig praatje 
onder genot van ko�  e, thee of limonade.

Wij hopen u  in september te zien!

Wat is uw ervaring met cybercriminaliteit?
Iedereen kent wel iemand in zijn omgeving 
die getro� en is door cybercriminaliteit. 
Denk daarbij aan oplichting via verkoop-
websites, WhatsApp of via datingsites, 
maar ook aan phishing, hacking en ransom-
ware per sms of e-mail.  Dit kan helaas ie-
dereen overkomen. Door het delen van er-
varingsverhalen wil Noord Holland Samen 
Veilig (NHSV), Slachto� erhulp Nederland 
en gemeente Velsen inwoners voor de ge-
volgen van cybercriminaliteit waarschu-
wen. U kunt daarbij helpen. 

NHSV - een samenwerkingsverband tussen 
politie, Openbaar Ministerie en 34 gemeenten 

(waaronder gemeente Velsen) – zoekt via de 
website www.hetslachto� erspreekt.nl slachtof-
fers van cybercriminaliteit die (anoniem) hun 
verhaal willen vertellen. Door ervaringsverha-
len te delen vergroten we het bewustzijn rond de 
gevaren van cybercriminaliteit. 

Meld uw verhaal
Bent u benadeeld door een vorm van cybercrime 
en wilt u (anoniem) uw verhaal met anderen 
delen en uw omgeving attenderen op de risico’s 
en gevolgen? Kijk dan op www.velsen.nl/wat-is-
uw-ervaring-met-cybercriminaliteit voor meer 
informatie. U kunt uw ervaring mailen naar 
info@nh-sv.nl.

en Spaarnberg. Ze duren circa 1,5 uur.

Wanneer?
• 14 september, 19:30 uur- Velserbeek  

(entree Parkweg)
• 16 september, 19:30 uur- Schoonen-

berg (entree Waterloolaan, naast V.V 
Waterloo)

• 21 september, 19:30 uur- Spaarnberg 
(Wustelaan/Spaarnberglaan, tegen-
over restaurant Boschbeek)

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor een wandeling 
door een e-mail te sturen naar buitenplaat-
sen@velsen.nl. Vermeld in uw e-mail uw 
naam, telefoonnummer en e-mailadres en 
natuurlijk op welke buitenplaats u mee wilt 
wandelen. Hopelijk tot in september!



Aanvragen omgevingsvergunning-
IJmuiden
•  Snelliusstraat 14, plaatsen dakop-

bouw (achterzijde) (23/08/2021) 
102159-2021

•  Heerenduinweg 12, plaatsen ledver-
lichting op padelbanen (23/08/2021) 
102519-2021

•  Lagersstraat ong. kavel 11, bouwen 
woning (24/08/2021) 102941-2021

•  Dokweg 8, verbouwen tot short-stay 
hotel (25/08/2021) 103400-2021

•  Frans Naereboutstraat 66, vergroten 
woon- winkelpand d.m.v. toevoe-
gen 2 appartementen (26/08/2021) 
103963-2021

•  4e Havenstraat 20, vergroten be-
drijfspand (27/08/2021) 104505-
2021

 
Velsen-Zuid
•  Oostbroekerweg 17A, bouwen tijde-

lijke (10 jaar) speelhal (25/08/2021) 
103502-2021

Velsen-Noord
•  Leeghwaterweg 1 B, brandveilig ge-

bruik (23/08/2021) 102069-2021

Santpoort-Zuid
•  Wijnoldy Daniëlslaan 2, vervangen 

tuinmuur (27/08/2021) 104382-
2021

Santpoort-Noord
•  Burgemeester Enschedélaan 63, kap-

pen 3 bomen (23/08/2021) 102312-
2021

•  Hagelingerweg 167, verbouwen 
tot 3 appartementen (27/08/2021) 

104600-2021

Velserbroek
•  Waterlobelia 1, plaatsen dakkapel-

len (voor- en achterzijde) 103369-
2021 

•  De Zeiler 172 , plaatsen berging 
(25/08/2021) 103587-2021

•  Wagenmakerstraat 41, vervangen 
gevelplaten (26/08/2021) 103976-
2021  

Verlengen beslistermijn 
 IJmuiden
•  Kennemermeer 27, tijdelijk plaatsen 

3 recreatie-eenheden (24/08/2021) 
79596-2021

•  Strandweg 4, splitsen deel bestaande 
loods, plaatsen brandwerende schei-
dingswand (24/08/2021) 72460-
2021

Ingetrokken aanvragen omge-
vingsvergunning
 IJmuiden
•  Kanaalstraat 57 en 57 RD, wijzigen 

gebruik van woning naar 2 apparte-
menten (26/08/2021) 90978-2021

Velserbroek
•  Johanna Westerdijkstraat 20 , lega-

liseren pergola met groen dak (voor-
zijde) (24/08/2021) 40285-2021

Ingediende aanvraag onthe�  ng 
werkzaamheden buiten reguliere 
werktijden  APV artikel 4:4
IJmuiden
•   Margadantstraat / Kruiten-

straat, vlinderen betonnen vloer, 
op 9 september 2021 vanaf 19:00.  

(27/08/2021) 104780-2021
 
Ingetrokken aanvraag standplaats-
vergunning
 Velserbroek
•  “verkoop oliebollen”, van 29 no-

vember 2021 t/m 29 november 
2026, maandag t/m zondag. Loca-
tie: Vestingsplein te Velserbroek 
(26/08/2021) 101459-2021

      
Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
 IJmuiden
•  Diezestraat 4, plaatsen dakkapel 

(voorzijde) (24/08/2021) 92479-
2021

•  Lagersstraat ong. (kavel 10), bouwen 
woning (24/08/2021) 78655-2021

•  Velserduinweg 19, 21, 21A, verbou-
wen (intern, binnentuin en gevels), 
gebruiken voor begeleid wonen 
(24/08/2021) 65201-2021

•  Kennemerlaan 224, wijzigen gebruik 
van winkel naar 2 appartementen 
(26/08/2021) 39067-2021

 
Santpoort-Noord
•  Sabastraat 13, plaatsen dakopbouw 

(26/08/2021) 80928-2021

Driehuis
•  Hiëronymus van Alphenlaan 7, groot-

schalig verbouwen woning (vergro-
ten begane grond en verdiepingen, 
verhogen kap, buitengevelisolatie, 
vervangen vloeren, plaatsen kelder) 
(26/08/2021) 20495-2021

Geweigerde omgevingsvergunning
 IJmuiden
•  Kanaalstraat 27, wijzigen gebruik 

woning naar 2 woningen, bou-
wen kelder en realiseren dakterras 
(24/08/2021) 61783-2021

Buiten behandeling gestelde aan-
vraag omgevingsvergunning 
IJmuiden
•  Meeuwenlaan 49, plaatsen dakop-

bouw (achterzijde) (23/08/2021) 
72206-2021

•  Zeeweg 263, wijzigen gebruik van 
bedrijf naar wonen (begane grond) 
(24/08/2021) 100932-2021

•  Trompstraat 32, plaatsen dakop-
bouw (24/08/2021) 78481-2021

Santpoort-Noord
•  Hagelingerweg 167, bouwen van 

extra laag, vernieuwen kozijnen, 
verbouwen tot 4 appartementen 
(19/08/2021) 67366-2021

Overige bekendmakingen
•  Tweede wijziging op de Legesveror-

dening 2021
•  Aanleg individuele gehandicapten-

parkeerplaats Dinkelstraat 5, 1972 
NB  IJMUIDEN

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

Bekendmakingen

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

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

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

Coronanieuws

Informatie over thuisquarantaine
Rijksoverheid.nl/quarantaine
Website met contactgegevens hulp- en luisterlijnen  
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Velsen - In Velserbroek viert speelo-
theek Mama Mia haar 20-jarig bestaan. 
En nog steeds zijn er mensen die zich 
afvragen; Een speelotheek? Wat is dat 
eigenlijk? In een tijd waarin het delen 
van spullen steeds normaler wordt en 
ontspullen super hip is, past de speelo-
theek precies in dit moderne plaatje.
Speelgoed in alle soorten en maten, 
voor iedere leeftijd is er iets aanwezig. 

Houten speelgoed, mooie smart-
games, Legosets, Playmobil en Duplo. 
Buitenspeelgoed, verkleedkleding en 
zelfs �etsjes en een skelter. Ook aan 
oudere kinderen en volwassenen is 
gedacht: je vindt hier uitdagende 
puzzels en mooie gezelschapsspellen.
Hoe �jn is dat, nieuw speelgoed voor 
je kind en na drie weken is het 
gewoon weer uit je huis vandaan. Voor 

veel ouders zal dit als muziek in de 
oren klinken. Maar ook voor opa’s en 
oma’s, gastouders en leerkrachten, is 
de speelotheek een uitkomst. Iedere 
keer als de kinderen of kleinkinderen 
er zijn, heb je speelgoed in huis zonder 
dat je het hoeft aan te scha�en. 
Voor maar €27,50 per jaar mag je drie 
items per keer voor drie weken lenen.
De spelotheek wordt gerund door vrij-

willigers. Zij zijn de afgelopen 
maanden heel druk geweest met de 
verhuizing van de complete speelo-
theek. Vanaf nu zijn de ruim 1500 (!) 
stuks speelgoed te vinden in jonge-
rencentrum de Koe, aan de Zadelma-
kersstraat in Velserbroek.
De openingstijden van de speelotheek 
zijn: maandagavond 19.30-20.30, dins-
dagochtend van 10.15- 11.15 en 

woensdagmiddag van 14.30 – 16.00
Om de speelotheek draaiend te 
kunnen houden worden er dringend 
nieuwe vrijwilligers gezocht. Dus heb 
je minstens 1 keer per maand een 
uurtje over en wil je onderdeel worden 
van deze manier van duurzaam 
spelen, heel graag. Je kunt contact 
opnemen via Mamamia@welzijn-
velsen.nl.

Speelotheek Mama Mia viert 20-jarig jubileum op nieuwe locatie
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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

,,Daarnaast blijven bomen, die aan 
de zuidoostkant zouden worden 
gekapt, nu gewoon staan. Met 
omwonenden en de gemeente gaan 
we in gesprek om de compensatie 
op een goede manier in te richten”, 
zo laat stakeholdermanager Manon 
Raats namens TenneT weten. ,,We 
betreuren uiteraard dat deze 
aanpassing noodzakelijk is, maar we 
zullen ervoor zorgen dat het nieuwe 
eindplaatje in goede samenspraak 
met de betrokkenen wordt 
ingevuld.”

Hoogspanningskabels
Het werkterrein aan de Leeghwa-
terweg is een van de twaalf werkter-
reinen die aannemer NRG in de regio 
inricht voor het uitvoeren van onder-
grondse gestuurde boringen. 

Deze worden uitgevoerd voor het 
intrekken van de mantelbuizen 
waarin straks de hoogspanningska-
bels komen te liggen voor de aanslui-
ting van de windparken op zee 
Hollandse Kust (noord), (west Alpha) 
en (west Beta).

Alternatieven onderzocht
Bij de voorbereiding van het werk op 
werkterrein 9 liep de aannemer 
tegen knelpunten aan. Manon Raats: 
,,Er is daar te weinig ruimte beschik-
baar om de vier kabels op een goede 
wijze naast elkaar in de grond te 
kunnen aanleggen. Na deze consta-
tering zijn alle mogelijkheden goed 
bekeken en alternatieven nauw-
keurig onderzocht. Onderzoeksbu-
reaus Pondera en Arcadis is daarom 
gevraagd onderzoek te doen naar 
een oplossing.”

Oplossing
Die oplossing is het werkterrein naar 
het noordwesten te verplaatsen, net 
voorbij de Cruquiusweg. Daar komt 
het werkterrein in de hoek van het 
Wijkeroogpark te liggen. De opper-
vlakte ervan is vergelijkbaar met het 
terrein dat NRG in gebruik heeft 
gehad bij Holland op zijn Smalst 
(werkterrein 7) in Beverwijk. Raats: 
“We hebben zowel de gemeente als 
omwonenden zo snel mogelijk op de 
hoogte gebracht van deze onvoor-
ziene aanpassing.”
 
Na de werkzaamheden
Door de verplaatsing moeten in de 
hoek van het park bomen worden 
gekapt en zal een watergang worden 
verplaatst. ,,Uiteraard betreuren we 
dat die bomen daar weg moeten, 
maar het kan helaas niet anders”, 
aldus stakeholdermanager Raats. ,,De 
meeste bomen komen gelukkig op 
dezelfde plek terug. Na de werk-
zaamheden kan ook de locatie van 
de mof-put gewoon weer 
vergroenen, alleen mogen er dan 
geen diep-wortelende bomen of 
struiken meer staan.”
 
Groencompensatie
TenneT en het ministerie van Econo-
mische Zaken hebben toegezegd de 
gemeente bij de compensatie te 
betrekken. Manon Raats: ,,We zullen 
ook bij omwonenden en het wijk-
platform te rade gaan om een idee te 
krijgen hoe de bewoners van Velsen-
Noord de compensatie van het groen 
het liefst zien. Daarnaast betaalt 
TenneT een bureau voor land-
schapsarchitectuur om de gemeente 
Velsen bij te staan bij de 
groencompensatie.”

Velsen-Noord - Langs de Leeghwaterweg in Velsen-Noord blijkt te weinig ruimte te zijn om het geplande ‘werk-
terrein 9’ voor TenneT aan te leggen. Dat wordt iets naar het noordwesten verschoven richting de hoek van het 
Wijkeroogpark. Door die verschuiving moeten 0,3 hectare aan bomen worden gekapt. Na de werkzaamheden 
wordt het grootste deel van de bomen op dezelfde plek herplant.

Bomen in Wijkeroogpark moeten wijken voor TenneT

Een overzicht van alle 12 werkterreinen voor het aanleggen van de kabels voor het aansluiten van de windparken op zee op het 
het landelijke hoogspannningsnet. Illustratie: aangeleverd

IJmuiden - De exploitant van 
Parking IJmuiden aan Zee (capaci-
teit circa 2.500 auto’s), Gerlof Funke 
Küpper heeft besloten de gehele 
opbrengst van drie dagen Dutch 
Grand Prix Parkeerders te doneren 
aan het Cultuurfonds.
 
Gerlof zegt getriggerd te zijn door 
het �lmpje van Joshua Nolet, zanger 
van Chef’Special waarin hij opkomt 

voor de positie van artiesten en alle 
professionals rondom artiesten. 
,,Dat de Dutch Grand Prix doorgaat 
terwijl alle festivals ‘on mute’ 
worden gezet is natuurlijk niet goed 
uit te leggen en pijnlijk voor 
iedereen werkzaam in de evene-
menten- en entertainmentbranche. 
Parking IJmuiden aan Zee wil nu als 
onderdeel van het event dat wel 
doorgaat een bijdrage leveren aan 

een branche die zo enorm zwaar 
getro�en blijft.” 
Parking IJmuiden aan Zee zal als 
o�cieel “park+bike” parkeerterrein 
van de Dutch Grand Prix autopar-
keerders, die vervolgens op de �ets 
naar Zandvoort gaan, vrijdag, 
zaterdag en zondag vanaf half 
zeven ‘s ochtends verwelkomen. 
Bezoekers van de Dutch Grand Prix 
die ook de evenementen- en enter-

tainmentbranche een warm hart 
toedragen nodigen ze uit om te 
parkeren bij Parking IJmuiden aan 
Zee.

Koop een ticket vooraf of kom 
rechtstreeks. Er is naar verwachting 
voldoende ruimte op een, speciaal 
voor de bezoekers van de Dutch 
Grand Prix, aangewezen plek op het 
parkeerterrein. 

Opbrengst parkeerders Grand Prix op 
Parking IJmuiden aan Zee voor Cultuurfonds

IJmuiden - Voor de leerlingen 
van OBS De Vliegende Hollander 
is het nieuwe schooljaar goed 
begonnen. Ze kregen namelijk 
deze gloednieuwe skelter met 
aanhanger cadeau. 

Een mooi staaltje vakwerk, vervaar-
digd door Maurice Wolzak en Niel 
Raskin. Zij ontwierpen de skelter als 
onderdeel van de opleiding werk-
tuigbouwkunde aan de bedrijfs-
school van Tata Steel. 

Het is in de afgelopen jaren traditie 
geworden om dergelijke skelters te 
bouwen en vervolgens te doneren 
aan basisscholen in de regio. 
Daarmee hebben de eerstejaars 

leerlingen van de opleiding bij het 
staalbedrijf niet alleen een uitda-
gende opdracht om zich in de 
werktuigbouwkunde te bekwamen, 
ze maken ook meteen kennis met 
de �loso�e van het maatschappe-
lijk verantwoord ondernemen. 
Overigens is Niel Raskin zelf oud-
leerling van OBS De Vliegende 
Hollander. De keuze voor deze 
school om de skelter aan te 
schenken lag dus voor de hand. 

,,Heel mooi gedaan’’, reageert Kim 
Beszelsen namens de school. Ze 
laat weten dat de kinderen super 
enthousiast op het cadeau hebben 
gereageerd en de skelter vaak 
zullen gaan gebruiken.

Nieuwe skelter voor leerlingen 
OBS De Vliegende Hollander

De kinderen zullen veel plezier beleven aan dit mooie cadeau. Foto: aangeleverd

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

IJmuiden - Op zaterdag 4 september 
is er weer een gezellige ko�erbak-
markt op de Lange Nieuwstraat. 
Tegenover de winkels worden de 
kranten opgesteld. De markt wordt 
gehouden van 8.00 tot 16.00 uur. De 
kramen worden gevuld met mooie 
en leuke tweedehands artikelen. 
Dit is de laatste ko�erbakmarkt van 
het jaar. Als u ook aan deze markt 
wilt deelnemen of vragen heeft, dan 
kunt u contact opnemen met: 0255-
533233 of 06-10475023.

Kofferbakmarkt 
op Plein 1945
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TYPISCH IJMUIDEN

Een apart doorkijkje
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 een apart doorkijkje.

Door Erik Baalbergen

Doorkijkjes in en rond IJmuiden zijn altijd een dankbaar 
tafereel voor een leuk typisch IJmuidens plaatje. Een 
boorplatform of schip aan het eind van een straat in 
Oud-IJmuiden, een vuurtoren tussen de huizen, een 
schip door het ‘Groeten uit IJmuiden aan Zee’ raam op 
de Kennemerboulevard, de hoogovens of de nieuw-
bouw van Oud-IJmuiden door het dennenbosje aan de 
Kanaalstraat, de horizon achter de scheve nieuwbouw 
bij de Zeesluis IJmuiden, een zonsondergang achter 
het Forteiland of gewoon een mooi doorkijkje door een 
IJmuidense straat… De combinatie doet er eigenlijk 
niet zo toe.

Meestal zoek ik dergelijke doorkijkjes op, waarbij ik 
soms gebruik maak van een plattegrond om de zicht-
lijnen op te zoeken. Soms krijg ik een doorkijkje tijdens 
een wandeling zo in de schoot geworpen. Zoals dit 
plaatje met de toren van het door architect en steden-
bouwkundige Willem Dudok ontworpen raadhuis van 
Velsen, gezien door de Fuga van beeldhouwer Herbert 
Nouwens. Kortweg: ‘Dudok en Fuga’, niet te verwarren 
met de naam van een prachtig stuk orgelmuziek van 
Bach...
Na plaatsing van deze foto op Facebook werd in reac-
ties gesuggereerd dat ik de stadhuistoren in de 
opening van de Fuga zou hebben “gefotoshopt”. 

Niet dus! De enige “bewerking” die ik heb uitgevoerd is 
het rechtzetten van de horizon, of in dit geval de toren. 
De foto is namelijk vanaf een voor mij nogal ongemak-
kelijke positie genomen: liggend op een talud op Sluis-
eiland, met de hakken in het gras om niet verder naar 
beneden te glijden. Dan wil de camera bij het 
afknippen wel ‘ns niet helemaal horizontaal zijn. Lang 
leve de PC in dit geval!

Zoals gezegd heb ik dit tafereel niet opgezocht, maar 
de zichtlijn viel mij op toen ik vorige week onderweg 
naar een rondje Zeesluis IJmuiden over het Sluiseiland 
liep. De Fuga is op zich al een opvallende verschijning 
vanaf het kanaal en sluiseiland. Daarnaast zag ik vanuit 
m’n positie de stadhuistoren aan de horizon, ongeveer 
van dezelfde grootte. Dudok en de Fuga maken de 
tongen van veel IJmuidenaren los, dus hiermee was 
een onderwerp voor deze rubriek komen aanwaaien!

Als ik iets verder zou lopen, zouden de toren en het 
kunstwerk op een lijn staan. Belangrijker nog: het 
kunstwerk zou in verhouding veel dichterbij komen en 
dus groter worden, en wellicht zou de toren er dan 
inpassen. En ja hoor, staande op het straatje voor de 
westelijke huizenrij op Sluiseiland kreeg ik ze op een 
lijn. 
Alleen was de toren nog iets te hoog ten opzicht van 
de Fuga en moest ik nog zakken om ze op gelijke 
hoogte te zien. Het talud aan de kanaaloever bood 
uitkomst! De troostende factor was het zachte gras-
bedje. Ten slotte bood een telelens de oplossing voor 
de grote afstand. Het resultaat ligt voor u. De masten 
op de voorgrond zijn van aan de Steigerweg aange-
meerde schepen.

Overigens zijn tips voor iets minder uitdagende door-
kijkjes altijd welkom bij mij!

THUIS IN SANTPOORT

Wie op de Harddraverslaan in Santpoort-Zuid wandelt, zal er wellicht 
achteloos voorbijlopen…  Het huis op nr. 60 valt niet erg op. Maar als je 
weet dat dit huis ontworpen is door een van de belangrijkste Neder-
landse architecten, Gerrit Rietveld (1888 – 1964), blijf je toch even stil 
staan om te ontdekken wat het bijzondere van deze villa is.
Rietveld vond dat architectuur soberheid moest uitstralen, hij behoorde 
tot de stroming van het Nieuwe Bouwen, de Nieuwe Zakelijkheid. 
Gebouwen ontlenen hun schoonheid vooral aan hun doelmatigheid, de 
vorm moet aangepast zijn aan hun functie. Beton, staal en glas, in die tijd 
moderne materialen, werden veel gebruikt. 
Rietveld had een voorkeur voor geometrische, niet symmetrische 
vormen. Dat is te zien aan dit huis, dat in 1959 ontworpen is voor de 
familie Van Dantzig-Mees en beschouwd wordt als een van zijn meest 
indrukwekkende ontwerpen. Opvallend is de eenheid van ontwerp en 
inrichting: zo esthetisch dat je het geheel als een groot kunstwerk ervaart. 
Het huis straalt eenvoud uit.

Rietveld vond het een uitdaging op een oud stukje duin, dus geacciden-
teerd terrein, een huis te bouwen. Het niveauverschil in het bouwterrein 
heeft hij volledig benut. Op het laagste deel heeft het huis twee woon-
lagen. De woonkamer ligt op het hoger gelegen deel en is heel ruim 
omdat die geschikt moest zijn er huisconcerten te geven. 
Ook in Bloemendaal staat een huis van Rietveld: Johan Verhulstweg 70 
(1933).

Stichting Santpoort
Tekst: Pim Boer
Foto: Laure Hage 

De Syrinx, een Rietveldhuis in Santpoort     

Regio - Teer ontzorgt. Dat wil zeggen 
dat alle zaken rondom het verkopen 
en aankopen van een huis, inclusief 
een hypotheek, onder één dak kan 
worden geregeld. Sinds afgelopen 
jaar heeft Teer namelijk ook haar 
eigen hypotheekadviseurs. Op dit 
moment zijn twee hypotheekadvi-
seurs in dienst van Teer Hypotheken; 
Mirjan Klaver en Bert Llama. Allebei 
hebben zij een jarenlange ervaring in 
het hypothecair en �nancieel advies.  

Teer Hypotheken heeft aanstellingen 
bij meer dan 40 (!) geldverstrekkers. 
Dat betekent in de praktijk dat Teer 
Hypotheken in staat is om voor 
iedere hypotheekvraag een 
passende oplossing te vinden. Ook 
hypotheken van de diverse grote 
banken waaronder Rabobank, ING en 
ABN kunnen zij faciliteren. Ondanks 

dat deze banken fysiek vaak niet 
meer aanwezig zijn in de dorpen in 
onze regio, kunt u dus nog steeds in 
uw lokale Teer vestiging, of bij een 
van de andere 5 Teer vestigingen, 
terecht met vragen over bestaande 
én nieuwe hypotheken! Bert Llama: 
“Ook als het gaat om pensioen- en 
verzekeringsadvies helpen wij de 
consumenten graag”.
 
Benieuwd wat Teer Hypotheken voor 
u kan betekenen? Maak dan een 
afspraak. Persoonlijk op kantoor, 
waar rekening wordt gehouden met 
de coronamaatregelen, telefonisch of 
via online webcam advies. Het eerste 
gesprek is altijd gratis.

Teer heeft vestigingen in Alkmaar, 
Beverwijk, Castricum, Heiloo, Heems-
kerk en Uitgeest.

Hypotheekadvies bij Teer
De hypotheekadviseurs Mirjan Klaver en Bert Llama. Foto: aangeleverd

Het GGD-rapport en de rol van direc-
teur Van de Velden daarin waren 
omstreden, toen duidelijk werd dat de 
naam Tata Steel uit documenten was 
verwijderd. In conceptversies van die 
documenten stond de naam van het 
staalbedrijf nog wel, maar in het uitein-
delijke stuk niet meer. Daarover 
ontstond veel commotie, hetgeen 
uiteindelijk tot dit externe onderzoek 
leidde. Daarin heeft Heskes onder meer 
gekeken naar welke partijen bij het tot 
stand komen van het onderzoek 
betrokken zijn geweest. ,,Bewoners, 
zorgaanbieders en ambtenaren uit de 
IJmond, wethouders IJmond, RIVM, 

GGD Amsterdam, IKNL, OD IJmond en 
provincie Noord-Holland hebben alle-
maal een indirecte invloed op de 
inhoud van het rapport. Deze groep 
leest op enig moment het conceptrap-
port of delen daarvan en geeft feed-
back.’’ De gemeente Velsen laat in 
reactie hierop weten dat Velsen ambte-
lijk vertegenwoordigd was in een 
klankbordgroep samen met inwoners 
en twee conceptversies van het 
rapport heeft gezien. ,,Bestuurlijk 
hebben we geen conceptversie 
ontvangen, noch hebben we meege-
lezen. Op 11 juni 2020 hebben we de 
eindversie van het rapport ontvangen. 

We hebben toen nog wel de mogelijk-
heid gehad om hierop te reageren. De 
VRK heeft onze bestuurlijke reactie 
over de eindversie in hun WOB-stukken 
gepubliceerd.’’ Heskes heeft over de 
opmerkingen van de bewonersorgani-
saties en de bestuursorganen gecon-
cludeerd dat de vragen en opmer-
kingen meer vallen onder feedback en 
dat het niet gaat om een ongewenste 
vorm van beïnvloeding. Verder wijst hij 
erop dat er nog onvoldoende sprake is 
van een gezamenlijke aanpak onder 
leiding van het Rijk. Anders gezegd, er 
zijn nu te veel organisaties met de 
materie bezig, elk vanuit hun eigen 
taken en verantwoordelijkheden. De 
gemeente Velsen drong, tezamen met 
de andere gemeenten in de IJmond, al 
eerder bij het Rijk aan op een actievere 
rol van de Rijksoverheid en gaat dat in 
de komende tijd opnieuw doen.

Regio - Het onderzoek over kankerincidentie in de IJmond is op integere 
wijze tot stand gekomen. Tot die conclusie komt Peter Heskes nadat hij 
de gang van zaken rond het onderzoek van GGD Kennemerland heeft 
onderzocht. Hij stelt dat directeur Bert van de Velden op een juiste 
manier sturing aan het proces heeft gegeven.

Conclusie onderzoek: rapport GGD 
kwam op integere wijze tot stand
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Jaren geleden werkte Alberto in de 
horeca, maar door rugklachten 
belandde hij uiteindelijk in een 
rolstoel. Hij knokte zich een weg 
terug, waarbij hij opnieuw moest 
leren lopen. Het roer ging om en 

Alberto koos voor een baan in de 
gehandicaptenzorg. Hij werd 
persoonlijk begeleider en was in 
zijn vrije tijd vaak bij Cross�t 
IJmuiden te vinden. 
,,Na een half jaar trainen kreeg ik 

een hersenbloeding. Ik herstelde 
wel weer, maar bleef moeite 
houden met het verwerken van 
prikkels. Bij Heliomare zeiden ze 
dat het beter was om naar volle-
dige afkeuring toe te werken.’’ Met 
die gedachte kon de nog jonge en 
ambitieuze Alberto zich niet 
verenigen. Hij ontdekte dat de 
cross�ttrainingen van Floor Kok 
hem veel goeds brachten. ,,Tijdens 
het sporten voelde ik me weer 
normaal. Ik kreeg er ook meer 
energie door. Ik ben uiteindelijk bij 
Floor in dienst gekomen als 
cross�ttrainer.’’ 

Toen Floor liet blijken dat zij het 
bedrijf wilde verkopen, greep 
Alberto zijn kans. ,,Het was voor mij 
een uitdagend proces om mezelf te 
bewijzen.’’ Dat lukte glansrijk en de 
zaak draait onder zijn leiding op 
volle toeren door. ,,Cross�t zorgt 
ervoor dat je fysieke belastbaarheid 
verbetert. Ik train bijvoorbeeld 
iemand die lijdt aan reuma, maar 
de helft van zijn medicatie weg 
heeft kunnen doen, sinds hij hier 
traint. Hij loopt soepeler en 
beweegt beter. Los daarvan is dit 
meer dan zomaar een sportschool. 
Het is echt een community.’’ 

Je hebt bij Cross�t IJmuiden de 
keus tussen het volgen van lessen 
en zelfstandig trainen in de open 
gym. Voor beginners en/of 55-plus-
sers is er Cross�t Lite en er is ook 
een aparte lesvariant voor 
kinderen. Veder biedt Alberto 
onder meer Olympic weightlifting 
(woensdagavond) en een Boot-
camp (maandag, woensdag en 
zondag, op korte termijn ook 
vrijdag).

In het komende weekeinde staan 
maar liefst zeven leden van Cross�t 
IJmuiden in de �nale van de Dutch 
Throwdown. Meer weten over 
cross�t? Kijk op www.cross�tij-
muiden.com voor uitgebreide 
informatie.

IJmuiden - Sinds 1 juni is Alberto de Jong (34) de nieuwe eigenaar van 
Cross�t IJmuiden aan de Kromhoutstraat 50a. Het leiden van een eigen 
bedrijf was al jaren een grote wens voor hem, maar om te kunnen komen 
waar hij nu is, heeft hij - letterlijk - een behoorlijk gevecht moeten 
leveren. Juist de sport bracht hem er weer bovenop na een periode vol 
medische tegenslagen. Alberto: ,,Cross�t is een gecombineerde trai-
ningsvorm, waarmee je de meest �tte versie van jezelf kunt worden.’’

Alberto vocht zich terug van 
ro stoe  naar crossfittrainer

Cross�t IJmuiden is volgens Alberto meer dan zomaar een sportschool. ,,Het is een 
community’’. Foto: Jeroen van Duijn

Deze week kreeg de organisatie 
van de gemeente Velsen groen 
licht om het evenement door te 
laten gaan, uiteraard onder voor-
waarden in verband met de coro-
naregels. Per dag mogen er 
zeshonderd mensen op het evene-
mententerrein aanwezig zijn. Bij de 
ingang wordt gecontroleerd of de 
bezoekers gevaccineerd zijn of een 
test voor toegang hebben gedaan. 
Op het terrein hoeft men dan 
vervolgens geen anderhalve meter 
afstand tot elkaar te houden.
De kaartverkoop voor dit evene-
ment is vorige week gestart en bij 
wijnhuis Ten Bilt en Café Bartje. De 
entreebewijzen voor de zaterdag 
waren al snel uitverkocht, voor de 
vrijdag en de zondag is nog 
beperkt ruimte beschikbaar. Een 
toegangsticket kost 5 euro per dag 
en dient contant voldaan te 
worden. Hiervoor krijgt men 
toegang tot het terrein en één 
consumptie. Schaf de tickets snel 
aan en geef het door aan vrienden 

en bekenden, zodat het een mooi 
Santpoorts evenement kan 

worden. Op het terrein graag zo 
veel als mogelijk contant betalen!

Santpoort – Op vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5 september keert het 
Santpoort Food Fest terug! Tussen 17.00 en 22.30 uur zullen diverse 
foodtrucks de aanwezigen voorzien van allerlei lekkere gerechtjes. Uiter-
aard wordt het geheel opgevrolijkt door een relaxte achtergrondmuziek.

Santpoort Food Fest gaat door!

Eindelijk weer een lekker feestje in Santpoort! Foto’s: aangeleverd Iedereen heeft er zin in want zaterdag zijn de kaartjes al uitverkocht.

Het leek te mooi op waar te zijn, maar Lammers had toch echt tijd vrijgemaakt om te 
spreken voor honderd ondernemers uit de IJmond. Foto: Reinder Weidijk Fotogra�e

Het leek te mooi op waar te zijn, 
maar Lammers had toch echt tijd vrij-
gemaakt om te spreken voor 
honderd ondernemers uit de IJmond. 
Na het nieuws dat de Dutch Grand 
Prix de�nitief door kan gaan (het 
laatste kort geding werd gewonnen) 
begon de Zandvoorter aan een 
boeiend verhaal over zijn carrière in 
de racesport, over zijn besluit om te 
stoppen met zijn eigen raceteam, 
over zijn 12-jarige zoon René die het 
opvallend goed doet in de kartsport 
en natuurlijk over wat er allemaal 
komt kijken bij het organiseren van 
een Formule 1-race. 
En dat is niet gering. De economi-
sche belangen zijn groot, er zijn 
enorme bedragen mee gemoeid en 
door de coronamaatregelen is tot 
een paar weken geleden onzeker 
geweest of het überhaupt kon door-
gaan. ,,Je kunt je wel druk maken, 
maar dat helpt je toch niet verder’’, 
aldus Lammers. ,,In België zeggen ze: 
Het gaat zoals het gebeurt.’’ Over de 
racesport: ,,Goede preparatie voor-
komt reparatie.’’ 
Die uitspraak sloot naadloos aan bij 

het onderwerp van avond: slim 
onderhoud.

Voordat de netwerkborrel begon, 
ging Lammers in gesprek met een 
leerling van het Technisch College 
Velsen en met een ondernemer die 
zich heeft gespecialiseerd in 
sensoren in de automotive. Ondanks 
de hectiek van de naderende Dutch 
Grand Prix oogde hij opvallend 
ontspannen. ,,Als ik ergens heel 
slecht in ben, dan is het wel mij 
ergens zorgen over te maken’’, 
verklaarde hij zijn gemoedstoestand.

Het seminar ‘Slim onderhoud dé 
succesfactor in de autosport’ werd 
mede mogelijk gemaakt door OV 
IJmond, Techport, gemeente Velsen 
en Citymarketing Velsen | .IJmuiden. 
De lokale omroep voor Velsen, RTV 
Seaport, zendt de bijeenkomst tot 
zondagochtend uit op kanaal Ziggo 
37 en KPN 1490. De reeks uitzen-
dingen start donderdag om 10.00 
uur en wordt vervolgens om de drie 
uur herhaald (om 13.00 uur, 16.00 
uur, 19.00 uur, 22.00 uur). 

Velsen-Zuid - Natuurlijk ging het over slim onderhoud in de autosport, 
zoals vooraf aangekondigd. Maar Jan Lammers, oud-Formule 1-coureur 
en op dit moment werkzaam als sportief directeur van de Dutch Grand 
Prix, zat dusdanig in een �ow dat het dinsdagavond vooral ging over de 
terugkeer van de Formule 1 in Zandvoort. Vanaf vrijdag keert het impo-
sante geluid van de snelste auto’s ter wereld na 36 jaar terug in de regio.

Jan Lammers te gast in Velsen
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Driehuis - Maandagmorgen vroeg 
lag er op het trottoir van de Van den 
Vondellaan tegen een tuinmuurtje 
een egel. Eén van de buurtbewoners 
belde het telefoonnummer van 
Dierenambulance Velsen. Het diertje 
bleek niet meer te leven. Omdat er 
geen verwondingen zichtbaar waren, 
lijkt het aannemelijker, dat de egel 
door verzwakking stierf dan door 

een aanrijding met een �ets of auto. 
,,Of het beestje heeft misschien slak-
kengif binnengekregen, daar gaat 
een egel ook dood van,” aldus mede-
werkster Miranda. Egels houden 
ervan om slakken te eten. En die zijn 
er deze natte zomer volop voor hen 
te vinden. (Foto: Arita Immerzeel)
Meer informatie: www.dierenambu-
lancevelsen.nl

Egel opgehaald door 
Dierenambulance

De hulp kwam helaas te laat voor dit beestje. Foto: Arita Immerzeel

IJmuiden - De belastingaangifte 
doen, een uitkering aanvragen of 
bezwaar maken tegen een verkeers-
boete: het gebeurt steeds vaker via 
internet op de computer. Veel 
mensen vinden dit nog lastig. Wil je 
iets regelen via de computer en kun 
je wel wat hulp gebruiken? Of ken je 
iemand die wel wat hulp kan 
gebruiken? Ga dan naar het Informa-
tiepunt Digitale Overheid in de 
bibliotheek. Hier luisteren we naar je 
vraag en denken met je mee. We 
geven je direct informatie waarmee 
je verder kunt. Of verwijzen je door 
naar de juiste organisatie. 
Kom langs op één van onze spreek-
uren. De spreekuren zijn op dinsdag 
van 10.00 uur tot 11.00 uur in biblio-

theek in Velserbroek, op woensdag 
van 19.00 uur tot 20.00 uur in 
IJmuiden en op donderdag van 13.30 
uur tot 14.30 uur in IJmuiden.  Je 
bent welkom zonder afspraak. Je 
hoeft geen lid te zijn van de biblio-
theek. De hulp is gratis. Kijk voor 
meer informatie op www.biblio-
theekvelsen.nl. Logo: aangeleverd

Informatiepunt Digitale 
Overheid bij Bibliotheek Velsen

IJmuiden - Na een lange tijd thuis 
zitten is Zanggroep Voices uit 
IJmuiden op 4 juni weer begonnen 
met repeteren. Uiteraard  onder de 
strikte corona maatregelen. En dat 
samen repeteren voelde weer goed.
 
Bij Voices zingen ze vooral popnum-
mers, van de �fties tot hedendaagse 
muziek. Dat doen ze meestal vier-
stemmig, met drie tenoren, drie 
bassen, drie sopranen en drie alten.
 
Maar graag willen ze een voller 
geluid en daarom zoeken ze nieuwe 
zangers en zangeressen. 

Daarom organiseren ze volgende 
week vrijdag, 10 september, een 
open repetitie. Gerepeteerd wordt 
van 20.00 tot 22.00 uur in de Petra-
kark in IJmuiden (ingang 
Merwedestraat).
 
Als je belangstelling hebt om mee te 
repeteren ben je van harte welkom. 
Vooraf aanmelden is wel noodzake-
lijk. Dat kun je doen via info@zang-
groepvoices.nl.

Wil je meer informatie? Bel dan met 
onze voorzitter Gerrit Ausma op 
06-16268814.

Voices organiseert open repetitie

IJmuiden - Speciaal voor mannen is 
er nu ‘Eerst Ko�e’. Een ontmoeting 
voor mannen van 60+ om gezellig, 
onder het mom van een kopje ko�e, 
te praten over allerlei actualiteiten. 
Dit vindt plaats iedere donderdag 
van 10.00 tot 11.30 in buurthuis de 
Dwarsligger. Adres: Planetenweg 

338, IJmuiden. 
De organisatie is in handen van 
Stichting Welzijn Velsen en het 
Sociaal Wijkteam. Bel voor meer 
informatie: 06 33589330 / 06 
22921816. 

Eerste kopje ko�e is gratis!

o fie- rt e oor annen

AGENDA
DONDERDAG 2 SEPTEMBER

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@develserge-
meenschap.nl.

VRIJDAG 3 SEPTEMBER

Filmtheater Velsen: 14.00 uur Druk 
(12+) (foto: aangeleverd), 17.00 
uur De Veroordeling (12+), 20.00 
uur The Father (12+). www.�lmthe-
atervelsen.nl.

Santpoort Food Fest. Tussen 17.00 
en 22.30 uur diverse foodtrucks 
met allerlei lekkere gerechtjes en 
een relaxte achtergrondmuziek. 
Ook zaterdag en zondag maar 
zaterdag helaas uitverkocht. Kaart-
verkoop (5 euro incl. 1 
consumptie) bij Wijnhuis ten Bilt 
en/of Cafe Bartje.

Buitenrondleiding Bunker Museum 
IJmuiden, 18.00-20.00 uur. Reser-
veren: www.bunkermuseum.nl.

Klaverjassen bij IJVV Stormvogels, 
20.00 uur. Aanmelden: 
06-14380312.

‘t Mosterdzaadje: het Delphine Trio 
uit Londen, 20.00 uur. Reserveren: 
penningmeester@mosterdzaadje.
nl. www.mosterdezaadje.nl. Foto: 
aangeleverd

ZATERDAG 4 SEPTEMBER
Ko�erbakmarkt op Plein 1945 van 
8.00 tot 16.00 uur. Aanmelden 
hoeft niet, u kunt zo komen. 
Vragen? Bel 0255-533233 of 
06-10475023.  

BioMarkt in de Stadskweektuin 
aan de Kleverlaan in Haarlem-
Noord, 11.00-15.00 uur.

Zee- en Havenmuseum zie onder 
Exposities. Vandaag extra: Mari-
tieme foto- en kaartenruilbeurs. 
Trefpunt voor liefhebbers van 
koopvaardij en visserij. De ruil-
beurs is gratis na betaling van 
entree (museumkaart en vrijkaart 
geldig). 
Zeeschilder Fred Boom is aanwezig 

om te signeren.

Filmtheater Velsen: 11.00 uur Frida, 
Viva la Vida (9+), 14.00 uur A Casa 
tutti bene (12+) – Cinema Italia, 
17.00 uur The Father (9+) (foto: 
aangeleverd), 20.00 uur De Veroor-
deling (12+). www.�lmtheater-
velsen.nl.

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

Santpoort Food Fest zie vrijdag.

ZONDAG 5 SEPTEMBER
Filmtheater Velsen: 11.00 uur: The 
Father (9+), 14.00 uur Frida, Viva la 
Vida (9+), 17.00 uur The Father 
(9+), 20.00 uur Druk (12+). www.
�lmtheatervelsen.nl. 

Publieksdag op Forteiland 
IJmuiden. Afvaart 10.45, 12.45 uur 
of 15.10 uur, retour 13.00, 15.15 of 
17.25 uur. Kaarten via www.ijmui-
denserondvaart.nl of 0255-511676 
of aan boord van de Koningin 
Emma die vertrekt vanaf de Kop 
van de Haven. Kosten 14,50, tot 6 
jaar gratis.

Museumhuis Beeckestijn: zie 
onder Exposities. Vandaag ook: 
maandelijkse rondleiding huis en 
tuinen 11.00 -12.30. Deelname 9 
euro per persoon. Aanmelden via 
www.natuurmonumenten.nl/
natuurgebieden/
buitenplaats-beeckestijn.

‘t Mosterdzaadje: Trio Panache met 
gevoelige muziek van Dvorak en 
Schubert, 15.00 uur. Reserveren: 
penningmeester@mosterdzaadje.
nl. www.mosterdezaadje.nl.

Santpoort Food Fest zie vrijdag.

DINSDAG 7 SEPTEMBER

Filmtheater Velsen: 11.00 uur Frida, 
Viva la Vida (9+) (foto: aangele-
verd), 14.00 uur The Father (9+), 
17.00 uur Druk (12+), 20.00 uur De 
Veroordeling (12+). www.�lmthea-
tervelsen.nl.

WOENSDAG 8 SEPTEMBER
Zwerfvuil opruimen in het kader 
van World Clean Up Day bij het 
skatepark in Santpoort-Noord, 
14.00-16.00 uur.

Inloopmiddag voor mensen die 
vrijwilligerswerk willen doen in 
Bibliotheek Velsen van 13.00 tot 

15.00 uur in de vestiging op 
Dudokplein 16 in IJmuiden. Kijk op 
www.bibliotheekvelsen.nl/vrijwil-
ligers voor de actuele vacatures. 

DONDERDAG 9 SEPTEMBER

Leo Fijen komt naar de Engelmun-
duskerk in Driehuis (20.00 uur) om 
te praten over het thema: wat kan 
de lokale geloofsgemeenschap 
doen om na corona weer mensen 
nabij te zijn. Aanmelden: 0255 
515936 of franciscusredactie@
gmail.com. Foto: aangeleverd

EXPOSITIES
Safe Side Routes, vijf unieke 
wandelingen gecombineerd met 
kunstuitingen door Velsen. 
Kaarten en info: www.stads-
schouwburgvelsen.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.hoogovens-
museum.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-, zaterdag- en zondag-
middag van 13.00 tot 17.00 uur. 
Exposities: ‘Naar Zee’ van Fred 
Boom/‘Post-IJmuiden-Boten’ van 
Dolph Kessler/ ‘Ongepolijst’ van 
Ymkje Veenstra. 4 speurtochten/
escapespel. www.zeehavenmu-
seum.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.

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 
mogelijkheid tot vosje knutselen. 
Dinsdag tot en met vrijdag en 
zondag 13.00-17.00 uur. Reser-
veren op www.pietervermeulen-
museum.nl.

Expositie ‘Fotogra�e en Abstractie’ 
in de Visserhallen, Duinstraat 4 in 
IJmuiden, tot en met 24 oktober. 
Foto’s van 13 fotografen en 
beelden van Piet Tuytel. Vrijdag, 
zaterdag en zondag van 13.00 tot 
18.00 uur. Toegang is gratis. www.
visserhallen.nl.

Schilderijen van Jan Hollenberg in 
‘t Mosterdzaadje in Santpoort-
Noord. Te bezichtigen bij de 
concerten of op afspraak met de 
kunstenaar zelf: 072 5022410. 
www.mosterdzaadje.nl.
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Driehuis - Op 9 september komt om 
20.00 uur tv-journalist Leo Fijen naar 
de Engelmunduskerk in Driehuis om 
te praten over hét thema: wat kan de 
lokale geloofsgemeenschap doen 
om na corona weer mensen nabij te 
zijn, waar liggen de kansen voor de 
parochie en hoe kunnen afzonder-
lijke kerkleden hun verantwoordelijk-
heid nemen? Na corona is de kerk 
weer gaan draaien en de vraag is: 
komen de mensen weer terug naar 
de vieringen en, zo niet, hoe kun je 
deze mensen dan toch bereiken? 
Heeft de kerk nog andere 
opdrachten dan de liturgie en hoe 
gaan we dat doen met de beper-
kingen die er nog zullen zijn?
Leo Fijen, bekend van het geloofsge-
sprek op televisie op de zondagoch-
tend bij de KRO, komt met concrete 

voorbeelden die na te volgen zijn en 
geeft iedereen op deze avond tien 
punten mee die de kerk weer vitali-
teit zullen geven. Kom dus naar deze 
avond met Leo Fijen, als opening van 
het kerkelijk seizoen. Leo Fijen komt 
graag want voor hem is het een 
terugkeer naar de tijd van zijn jeugd, 
hij deed ooit het gymnasium in de 
school achter de Engelmunduskerk.
Iedereen is welkom. 
Heeft u belangstelling, dan kunt u 
zich aanmelden via 0255 515936 of 
franciscusredactie@gmail.com.  De 
coronaregels zijn van toepassing en 
dat betekent dat de kerk/parochie-
zaal slechts beperkt toegankelijk is. 
De toegang is gratis, bij de uitgang 
kunt u uw eventuele bijdrage depo-
neren om tegemoet te komen in de 
kosten.

TV-journalist Leo Fijen in 
Engelmunduskerk Driehuis

Leo Fijen komt graag naar Driehuis want voor hem is het een terugkeer naar de tijd 
van zijn jeugd, hij deed ooit het gymnasium in de school achter de 
Engelmunduskerk. Fot: aangeleverd

Santpoort - In ‘t Mosterdzaadje 
worden in de maanden september 
en oktober schilderijen tentoonge-
steld van Jan Hollenberg (1947). Van 
hem een keur aan met name Noord-
Hollandse kleurrijke landschappen.

Jan Hollenberg werkte aanvankelijk 
op de tuinderij van zijn vader, maar 
schoolde zich om tot timmerman. 
Zo kwam hij in de bouw te werken. 
Maar van 1980 tot 1986 deed hij de 
avondopleiding aan de Rietveld 
academie in Amsterdam. Daar 
behaalde hij zijn diploma vrije 
gra�ek en schilderen. 
Hij maakte veel gra�ek waaronder 
litho’s, etsen en houtsneden. Die 
werden in binnen – en buitenland 
geëxposeerd. Jarenlang was hij een 
van de beheerders van Gra�sch 

Atelier Alkmaar. 
De laatste jaren is hij meer gaan 
schilderen met acrylverf. 
Het landschap heeft altijd als een 
rode draad door zijn schilderwerk 
gelopen. Soms uitstapjes naar 
veemarkten en stillevens. In de land-
schappen zit vaak een mate van 
abstractie door penseelstreek en 
expressief kleurgebruik. Maar naast 
de uitbundige landschappen kan hij 
een onderwerp ook ingehouden van 
kleur heel sfeervol verbeelden. 
Op de tentoonstelling in ‘t Mosterd-
zaadje zal een mix van dat alles te 
zien zijn.  

De schilderijen zijn te bezichtigen 
bij de concerten of op afspraak met 
de kunstenaar zelf: 072 5022410. Zie 
ook www.mosterdzaadje.nl.

Expositie landschappen van Jan 
Hollenberg in ‘t Mosterdzaadje

Dit schilderij maakte Jan Hololenberg van de Mijzenpolder. Foto: aangeleverd

Jan Koster fotografeerde zijkanten 
van auto’s en busjes. Daarbij was hij 
vooral geïnteresseerd in de kleur-
vlakken en de stootlijsten, die hij 
heeft verwerkt tot abstracte compo-
sities. Daarnaast toont Koster foto’s 
van blinde muren die wachten op 
hun afwerking. Hij legde deze 
‘wachtgevels’ op eenvormige wijze 
vast op IJburg in Amsterdam. Een 
serie hiervan werd onlangs gepubli-

ceerd in NRC.
Een fraai contrast met het kleurrijke 
werk van Jan Koster zijn de inge-
togen fotowerken van John Tromp, 
die deel uitmaken van het project 
A-Way. Met dit werk studeerde  
Tromp eerder dit jaar af aan de Foto 
Academie Amsterdam. In zijn foto’s, 
die op het eerste gezicht schilde-
rijen lijken, speelt leegte een grote 
rol. Beeldhouwer en fotograaf 

Michiel Schierbeek toont enkele 
foto’s waarvan het realistische 
uitgangspunt geheel naar de 
achtergrond is gedrongen door een 
fraai spel van vervloeiende kleuren.  

De expositie wordt ingeleid met een 
geïllustreerd overzicht van de 
geschiedenis van de abstracte foto-
gra�e, die begint met de cyanoty-
pieën (blauwdrukken) die Anna 
Atkins rond 1850 van varens en 
andere planten maakte. Te zien is 
hoe de abstracte fotogra�e beïn-
vloed wordt door kunststromingen 
als kubisme en surrealisme. Het 
overzicht eindigt met voorbeelden 
van afbeeldingen die geheel soft-
warematig tot stand zijn gekomen. 
Daarbij kan de vraag gesteld 
worden of hier nog sprake is van 
fotogra�e.
‘Fotogra�e en Abstractie’ is de derde 
expositie in de Visserhallen, die 
sinds het najaar van 2020 in gebruik 
zijn als expositieruimte voor heden-
daagse fotogra�e. In de imposante 
ruimtes van het voormalige 
bedrijfspand in oud-IJmuiden 
werden voorheen rollen plakband 
en kassarollen gemaakt.

De expositie is van 4 september tot 
en met 24 oktober.
Vrijdag, zaterdag en zondag van 
13.00 tot 18.00 uur. 
Toegang is gratis.

Visserhallen, Duinstraat 4, 1975 DC 
IJmuiden (www.visserhallen.nl)

IJmuiden - Vanaf 4 september is in de Visserhallen in IJmuiden de expo-
sitie ‘Fotogra�e en Abstractie’ te zien. Veertien fotografen tonen vele 
facetten van de abstracte fotogra�e variërend van realistische beelden tot 
composities die volledig met behulp van de computer zijn gemaakt. De 
grote hallen worden doorbroken met abstracte beelden van Piet Tuytel.

Expositie ‘Fotografie en Abstractie’

Jan Koster: wachtgevels. Foto: aangeleverd

Theaterliefhebbers kunnen rekenen 
op een mix van gevestigde namen 
en aanstormende talenten. In 
uiteenlopende genres. Waarmee het 
Velsense theater een groot en divers 

publiek bedient. Onder de bekende 
namen presenteert de schouwburg 
publiekstrekkers als Pieter Derks, 
Plien & Bianca, Rundfunk, Yentl en 
de Boer, Richard Groenendijk, 

Simone Kleinsma en Veldhuis & 
Kemper. Ook vooraanstaande gezel-
schappen als Orkater, Het Nationale 
Theater en De Nederlandse Reis-
opera strijken neer in Velsen. Net als 
veelbelovende jonge talenten als 
Steef de Jong, Zoutmus, Kiki Schip-
pers, het duo Vlamousse en Rayen 
Panday.
 
Toneelliefhebbers kunnen hun hart 
ophalen aan eredivisietoneel van 
topacteurs als Huub Stapel, Carine 
Crutzen, Trudy Labij, Willeke van 
Ammelrooij en het koningskoppel 
Anne Wil Blankers en Hans Croiset. 
Als grote reizende musical meert de 
Broadwaymusical ‘Titanic’ aan in een 
Nederlandse versie met o.a. Mariska 
van Kolck en René van Kooten. In de 
categorie theaterspecials presen-
teert de schouwburg o.a. de 
afscheidsvoorstellingen van Hans 
Dorrestijn en het Groot Niet Te 
Vermijden én het blikvangende 
dansspektakel rondom de internati-
onaal vermaarde Nederlandse 
primaballerina Igoné de Jongh.
 
Stadsschouwburg & Filmtheater 
Velsen lanceert hiermee haar eerste 
theaterselectie voor seizoen 21-22. 
Later dit najaar wordt die selectie 
uitgebreid met andere publiekstrek-
kers in de genres cabaret, dans, 
muziek en jeugd- en familietheater. 

Naast het theateraanbod program-
meert het theater een breed �lm-
programma en is zij de vaste speel-
plek van een groot aantal lokale 
theatermakers.

Velsen - Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen zijn vrijdag 27 augustus 
gestart met de kaartverkoop  voor theaterseizoen 2021 - 2022 via www.
stadsschouwburgvelsen.nl.

Kaartverkoop Stadsschouwburg 
theaterseizoen ‘21-’22 begonnen

Voorstelling ‘En nu dan’ van Plien & Bianca -  foto: Katinka Krijgsman
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Velsen - Na een bijzonder seizoen, 
dat door de lockdown voornamelijk 
online plaatsvond, is Damclub 
IJmuiden (DCIJ) vrijdag aan een 
nieuw seizoen in de Jan Campert-
school in Driehuis begonnen. Traditi-
oneel werd het seizoen geopend met 
het Kerst de Jong toernooi, 
vernoemd naar de legendarische 
oud-voorzitter van DCIJ. Ditmaal 
ging voorzitter Jesse Bos met de 
beker aan de haal door een 100% 
score te behalen. Alleen Kees Pippel 
en Krijn ter Braake konden Bos nog 
enigszins bijbenen. 
Niet voor alle DCIJ’ers was het een 
rustige damzomer. Door de versoe-
pelingen van de coronamaatregelen 
werden er weer verschillende zomer-
toernooien in binnen- en buitenland 
gehouden, waar een aantal DCIJ’ers 
aan deelnam. Zo was DCIJ vertegen-

woordigd in Heerhugowaard en 
Baarn en speelde toernooitijger Klaas 
de Krijger ook nog een derde toer-
nooi in Hoogeveen. Wim Winter 
maakte zelfs een reis naar Praag voor 
een internationaal toernooi. Jacque-
line Schouten deed daarnaast mee 
aan een toernooi voor dames, waarin 
zij knap tweede werd.

Bij het eerste team van DCIJ werd 
vorig seizoen al na één wedstrijd de 
stekker uit de competitie getrokken. 
Hopend op minder coronaperikelen 
dan afgelopen seizoen gaat medio 
september de nationale competitie 
weer van start, waarbij DCIJ direct af 
mag reizen naar Geleen. Op papier 
zou een plek in de middenmoot van 
de hoofdklasse B, met voorzichtige 
hoop op meer, mogelijk moeten zijn 
voor de IJmuidenaren.

DCIJ-nieuws: 
ijzersterke start Jesse Bos

Voorzitter Jesse Bos, rechts op de foto, behaalde een 100% score op het 
openingstoernooi. Foto: aangeleverd

IJmuiden - Vorige week dinsdag heeft 
Tibbe Dik zijn debuut gemaakt in het 
eerste elftal van SVIJ. Coach Ronald 
Vader die nauw samenwerkt met Erik 
Gruijters van de JO17 zal dit seizoen 
zeker meer talenten uit de JO17 een 
kans gaan geven. Het talentvolle 
team van de JO17 zal op den duur 
een zelf opgeleide SVIJ 1 kunnen 
gaan vormen. 
Tibbe is met zijn 4e begonnen bij de 
Guppen. Heeft een 3-jarig uitstapje 
gemaakt naar Velsen om aan het 
hogere voetbalniveau te ruiken. Maar 
miste de gezelligheid van zijn team 
en SVIJ..
Tibbe is misschien wel het grootste 
talent dat SVIJ sinds lange tijd weer in 
haar gelederen heeft. Een basisplaats 
op 16-jarige leeftijd straks in SVIJ 1 
behoort zeer zeker tot de 
mogelijkheden.
Coach Erik over Tibbe: ,,Top talent!! 2 
benig. Kilometervreter. Toekomstig 
Telstar-kandidaat. Behoort tot de 
harde kern van de JO/17.’’
Ronald Vader over Tibbe: ,,Ik had voor-
afgaand de wedstrijd al in mijn hoofd 
om Tibbe in ieder geval in te laten 
vallen. Een jongen met zoveel kwali-
teit moet je een kans geven. 
Tibbe kwam dan ook gelijk na rust in 
het veld. Hij kan met zijn kwaliteiten 
en met zijn postuur op meerdere 
plekken prima uit de voeten, maar ik 
zie hem zelf toch het liefst op het 

middenveld en gaf hem de rechtshalf 
positie. Je kon gelijk zien dat Tibbe 
weinig moeite heeft om mee te 
komen, zowel verdedigend als aanval-
lend kon hij zijn mannetje prima 
staan. Rust aan de bal, overzicht, 
nauwkeurig...heerlijk om te zien.’’
Uiteindelijk werd de wedstrijd met 3-1 
verloren, maar dit was een mooie 
avond voor zowel Tibbe, Ronald als 
SVIJ.

Tibbe krijgt de laatste instructie van 
coach Ronald Vader. Foto: aangeleverd

15-jarige talent Tjibbe Dik 
debuteert bij SVIJ 1

IJmuiden - Voor de 16e keer organi-
seerde IJ.V.V. Stormvogels afgelopen 
weekend het ‘Koert Heilig Toernooi’. 
Een leuk en gezellig toernooi voor 
teams van JO-11 t/m JO-19, 
genoemd naar één van de steunpi-
laren uit het verleden. Aan inschrij-
vingen geen gebrek, ondanks dat de 
corona-periode nog steeds beper-
kingen oplegt, was de belangstelling 
groot voor dit jaarlijkse toernooi. Met 
teams als VVA Spartaan, Roda ’23, 
KFC, PVCV (Vleuten !), DCG, VV 
Alkmaar (MO-16), DIOS, Sporting 
Krommenie, IJmuiden, SVIJ, EDO, 
ADO ’20, ODIN ’59, DSS en uiteraard 
Stormvogels uit de nabijheid 

beloofde het een spannende en 
leuke dag te worden. Ondanks het 
tegenvallende weer werd er met veel 
inzet, enthousiasme en sportiviteit 
gestreden om de prijzen. Gedurende 
de hele dag heerste er een gezellige 
en gemoedelijke voetbalsfeer op 
Sportpark Zeewijk. Het voert te ver 
om alle uitslagen en wedstrijden te 
behandelen, maar na a�oop bleken 
de teams van SVIJ (JO-11), EDO 
(JO-14 1), PVCV (JO-14 2), DCG 
(JO-16), DSS (JO-17) en Stormvogels 
(JO-19), de sterkste van hun poule. Er 
was ook een prijs voor de maker van 
het mooiste doelpunt van het toer-
nooi. Deze was voor Jan Koridon van 

Stormvogels JO-19 die met een halve 
omhaal schitterend doel trof!
Het toernooi kende een uitermate 
sportief verloop, tijdens alle 40 
wedstrijden deze dag is er geen 
enkele waarschuwing gegeven of 
kaart getrokken. Een groot compli-
ment aan spelers, trainers, coaches 
en leiders is hier dan ook op zijn 
plaats. 
Een zeer geslaagd toernooi waarbij 
de onderlinge (verenigings-)banden 
werden aangehaald. Gezien de posi-
tieve reacties en onderlinge sfeer is 
de kans groot dat de dit jaar aanwe-
zige teams ook tijdens de 17e editie 
in 2022 te bewonderen zijn.

Zestiende Koert Heilig-toernooi 
bij Stormvogels groot succes

Het toernooi kende een uitermate sportief verloop, tijdens alle 40 wedstrijden deze dag is er geen enkele waarschuwing gegeven 
of kaart getrokken. Foto: aangeleverd

Binnen een minuut was daar een 
mogelijkheid voor Velsen. Vanaf 
rechts speelde Burak Bulduk de bal 
door op Rachad Madi die Ayrton Dol 
een prima kans gaf op de eerste 
voorsprong van het seizoen. 

Doelman Tijs de Duits wist goed raad 
met de te zachte inzet. Kort daarna 
herhaalde Wouter van der Loo dat 
kunstje. Ook VOC deed van zich 
horen: Teun van der Donk had de bal 
zo voor het inschieten, maar schoot 

hopeloos naast. Na ruim een kwartier 
kwam de thuisploeg op voorsprong. 
Een lange bal vanuit de verdediging 
van VOC waaide met de stevige wind 
mee richting het doel van Velsen. 
Doelman Bas Schol schatte de situ-
atie verkeerd in en Wouter van der 
Loo tikte de bal in het lege doel: 1-0. 
Velsen probeerde wel terug te 
komen maar bleek duidelijk van slag. 
Het combinatievoetbal en het 
creëren van kansen zoals in de voor-
bereiding was nu ver te zoeken. 
Mischa Plug moest vlak voor rust 
zelfs nog een bal van de doellijn 
halen om een grotere achterstand te 
voorkomen.
Na de thee voerde Velsen zoals 
verwacht de druk op, zonder veel 
resultaat overigens. Telkens kwamen 
de mannen van trainer Dooijeweerd 
een stapje te laat. Het fanatiek verde-
digen van VOC deed de wedstrijd 
ook geen goed. Aan de andere kant 
schoot Teun van der Donk uit vrije 
positie naast. Velsen probeerde met 
een aantal wissels het tij te keren 
maar ook de vervangers deelden in 
de malaise. Veel verder dan wat voor-
zetten vanaf rechts kwamen de 
bezoekers niet. Steeds weer bleek de 
defensie van VOC de baas. Een vrije 
trap in de negentigste minuut vanaf 
de rand van het strafschop gebied 
had een beter lot verdiend, maar de 
bal ketste via de binnenkant van de 
paal weer het veld in. 

En zo eindigde deze teleurstellende 
wedstrijd zonder punten voor Velsen 
en zal er volgende week toch uit een 
heel ander vaatje moeten worden 
getapt tegen Be Quick.

Driehuis/Rotterdam - Met anderhalf jaar corona als tegenstander in het 
achterhoofd eindelijk weer een competitiewedstrijd om het “eggie”: 
Velsen meldde zich zondag in Rotterdam voor de wedstrijd tegen VOC.  
Beide duels in het pre-coronatijdperk werden ruimschoots door Velsen 
gewonnen. Zoals bekend: resultaten uit het verleden…..

Velsen verliest eerste wedstrijd

Velsen zal volgende week uit een ander vaatje moeten tappen tegen Be Quick. 
Foto: Frans van der Horst
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Het Velsense koppel was jarenlang 
bestuurslid van de IJmuider 
Harmonie. Met het pensioen in zicht 
zagen zij nog meer ruimte voor vrij-
willigerswerk. Ditmaal bij OIG-IHD 
waar zij de stichting ontzorgden in 
het organiseren van de �lm-, soos- en 
fotoclubavonden. Het personeelsbe-
stand, de administratie en de notulen 
werden geperfectioneerd door Joke 
Berkhout. Zij betekent ook voor de 
jongere doelgroep veel. Joke enthou-

siasmeerde kinderen op scholen voor 
muziek, waardoor er een jeugdafde-
ling ontstond die tot op de dag van 
vandaag actief is. 

Jan Berkhout heeft het leven van 
bedlegerige mensen in het hele land 
verrijkt met uitjes door hen naar de 
Zonnebloemboot te vervoeren of 
langs de bloeiende bollenvelden te 
rijden. Hij begeleidde samen met 
andere vrijwilligers mensen met een 

beperking, waaronder een mevrouw 
die vijf jaar achtereen kon genieten 
van bedevaartsoord Beauraing in 
België. Deze verdienste kende geen 
grenzen; Jan winkelde zelfs met haar 
op de brancard door de winkel-
straten van Beauraing. 

Het onderhouden van het wagen-
park behoorde ook tot een van de 
bezigheden van Jan. Hij zorgde voor 
de juiste inrichting van nieuwe 
bussen en haalde daarnaast voor het 
40-jarig jubileum van OIG samen met 
drie andere vrijwilligers 80.000 
gulden op. Hiermee zijn 40 rolstoelen 
aangeschaft.

Velsen - Burgemeester Frank Dales reikte op vrijdag 27 augustus 2021 
twee Koninklijke onderscheidingen uit aan Jan en Joke Berkhout voor 
hun bijzondere verdiensten. De uitreiking vond plaats in het huis van 
hun dochter Carla waar ook enkele familieleden aanwezig waren.

Koninklijke onderscheiding 
voor Jan en Joke Berkhout

Jan en Joke Berkhout staan altijd voor iedereen klaar. Daarom ontvingen zij een welverdiende Koninklijke onderscheiding. 
Foto: Reinder Weidijk

Velsen-Zuid - Op zondag 5 
september is het weer mogelijk een 
boeiende rondleiding door Het 
Museumhuis en de tuinen van 
Buitenplaats Beeckestijn mee te 
maken.
De rondleiding begint om 11.00 uur 
en eindigt 12.30 uur. Onder leiding 
van een deskundige gids leert u al 

wandelend meer over het Huis en 
haar bewoners en eenmaal buiten 
zult u ervaren waarom deze histori-
sche tuinen zo bijzonder zijn. Deel-
name bedraagt 9 euro per persoon. 
U kunt zich, als er nog plaats is, 
aanmelden via: www.natuurmonu-
menten.nl/natuurgebieden/
buitenplaats-beeckestijn.

Maandelijkse rondleiding Huis 
en Tuinen Beeckestijn hervat

Fred van Dam, voorzitter van het 
KWF Kankerbestrijding afdeling 
Velsen, is blij dat er dit jaar weer 
volop gecollecteerd kan worden. 
Door de coronacrisis was de lande-
lijke opbrengst vorig jaar ongeveer 
een derde lager dan normaal: € 4,2 
miljoen in plaats van € 5,8 miljoen. 

1 op de 3 krijgt kanker
,,We hopen dit jaar weer meer geld 
op te halen voor kankeronderzoek 
en -zorg”, zegt Fred. ,,Dat is hard 
nodig, want nog altijd krijgt één op 
de drie Nederlanders kanker. 
Bovendien heeft de kankerzorg 
�ink te lijden gehad onder de 
coronacrisis. Veel operaties zijn 
uitgesteld, diagnoses later gecon-
stateerd. Voor al die patiënten is het 
belangrijk dat zorg snel weer op 
volle sterkte komt.”

Doneren via je mobiel
Velsenaren kunnen tussen 5 en 11 
september een collectant aan de 
deur verwachten. Behalve een 
donatie met contant geld kun je 
ook contactloos via een QR-code 
doneren. Die scan je met je mobiele 
telefoon. Je betaalt vervolgens 
veilig, anoniem en eenmalig via 
iDEAL.
,,De verwachting is dat het contante 
geld binnen een paar jaar helemaal 
uit de collecte verdwijnt. Zo doen 
we vast wat ervaring op”, zegt Fred. 
Die trend ziet KWF nu al opkomen. 
In 2019 ontving het fonds landelijk 
nog € 377.000 aan digitale donaties, 
in 2020 was dit maar liefst € 1,5 
miljoen. 

Collectanten gezocht
Wil je ook helpen om zoveel moge-

lijk geld op te halen, aan de deur of 
via je mobiel? Het collecteteam in 
Velsen is nog op zoek naar collec-
tanten. Vooral in IJmuiden en 
Velserbroek. Meld je aan via de 
collectecoördinator van Velsen, 
kirsten.bouwens@gmail.com.

Collecte KWF Kankerbestrijding 
van 5 tot en met 11 september
Velsen - Tijdens de nationale collecteweek van KWF Kankerbestrijding (5 
tot en met 11 september) wordt in de gemeente Velsen weer huis-aan-
huis gecollecteerd. Velsenaren die iets over hebben voor het goede doel 
kunnen op twee manieren doneren: contant, door munt- of briefgeld in 
de collectebus te doen. Of met hun telefoon, door een QR-code te 
scannen.

Iedereen kan contant geld doneren 
maar het kan ook contactloos via een 
QR-code. Foto: aangeleverd

Velsen - In overleg met de organi-
satie van de Dutch Grand Prix 
worden de �etspaden in de Heeren-
duinen en Duin en Kruidberg afge-
sloten op de ochtenden van 3, 4 en 5 
september. De �etsroutes naar het 
circuit gaan buitenom het Velsense 

duingedeelte. Je �etst langs de 
Heerenduinweg, de busbaan, de 
Duin en Kruidbergerweg en Velse-
renderlaan naar het zuiden.

De �etspaden in het duin zijn 
bochtig, hebben steile stukken en 

zijn niet geschikt voor grote stromen 
�etsers. Als er ook maar iets gebeurt 
kunnen de hulpdiensten er niet bij, 
omdat die  grotendeels afhankelijk 
zijn van diezelfde �etspaden. Daarom 
is besloten de �etsroutes naar het 
circuit langs de duinrand te leggen 
en de �etspaden in Heerenduinen en 
Duin en Kruidberg tijdelijk te sluiten 
voor �etsers.
Wil je komen wandelen of hard-
lopen? Kom dan te voet of kom later 
op de dag. De afsluiting voor �etsers 
is alleen de drie ochtenden.
Het duingebied direct naast het 
circuit van Zandvoort is vanaf 
maandag 30 augustus verboden 
terrein voor publiek. De voet- en 
�etspaden zijn dan met hekken afge-
sloten tot en met de Formule 
1-racedag op zondag 5 september. 
Op de website van het Nationaal Park 
vindt je informatie over alle beper-
kingen rond het Formule 1-weekend, 
ook in andere delen van het duinge-
bied: www.np-zuidkennemerland.nl

Fietspaden Heerenduinen en Duin 
en Kruidberg dicht rond Formule 1

De hooglanders worden komend weekeinde niet gestoord door de enorme 
aantallen �etsers. Foto: Geurt Besselink, © Natuurmonumenten.

Velsen - De inschrijving voor het 
Schoolkorfbaltoernooi op zaterdag 
23 oktober in sporthal Zeewijk is 
geopend. 
Kinderen van de groepen 3 tot en 
met 6 van de basisschool worden 
van harte uitgenodigd om met een 
of meer teams mee te doen aan het 
quatrokorfbaltoernooi. 

Quatrokorfbal wordt gespeeld met 
teams bestaande uit vier jongens 
en/of meisjes (een gelijke verdeling 
van jongens en meisjes is wenselijk 
maar niet noodzakelijk). Daarbij is 
het verstandig om per team een of 

twee extra kinderen te hebben als 
wissel.
De inschrijving verloopt via www.
sportpasvelsen.nl, opgeven vóór 1 
oktober. Alle basisscholen zijn hier 
inmiddels over geïnformeerd. 

Voorafgaand aan het toernooi geeft 
korfbalvereniging DKV op woensdag 
22 september en maandag 27 
september korfbalclinics in sporthal 
Zeewijk. 
De clinics zijn van 17.00 tot 18.00 uur 
en de kinderen kunnen zich hiervoor 
apart aanmelden via www.sportpas-
velsen.nl.

Inschrijving 
Schoolkorfbaltoernooi 2021
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Aquathermie
Bij een groot deel van de bewoners 
van Zijkanaal B leeft de ambitie om 
fossielvrij te wonen. Vanwege de 
ruime aanwezigheid van water in 
de directe nabijheid wordt de optie 
van een collectief aquathermie 
warmtevoorziening als mogelijk-
heid beschouwd om een groot deel 
van dat doel te bereiken. Aqua-
thermie is het verwarmen en koelen 
van gebouwen door het gebruik 
van warmte en koude uit opper-
vlaktewater. De warmte uit het 
water wordt als dat nodig is opge-
slagen in de bodem en daarna 
opgewaardeerd met een 
warmtepomp.

Isolatie
Om aquathermie en warmte-
pompen te kunnen toepassen 
wordt altijd eerst naar verbete-
ringen van de energiehuishouding 
gekeken. In dit geval hebben de 

energiecoaches van Energiek Velsen 
de woonarken geschouwd. Daaruit 
zijn adviezen aan de bewoners voor 
verbeteringen voortgekomen, 
waarin isolatie een belangrijke is: 
minder energie verbruiken is een 
van de eerste stappan in het 
verduurzamen van woningen.

Resultaat en vervolg
Zes van de woonarken worden nu 
al volledig of grotendeels van 
warmte voorzien door warmte-
pompen, wat aangeeft dat arken 
voldoende geïsoleerd kunnen zijn 
om met midden of lage tempera-
tuur warmtevoorziening comfor-
tabel bewoonbaar zijn. Bij de 
meeste andere arken die bezocht 
zijn lijkt het mogelijk ook een 
voldoende isolatieniveau te halen.
4 van de 6 warmtepompen zijn van 
het water-water type (dus aqua-
thermie) en 2 zijn lucht-water 
warmtepompen. Een van de aqua-

thermie pompen is gekoppeld aan 
een Triple Solar systeem. Bij 3 van 
de 6 arken is de warmtepomp 
voldoende zodat geen andere 
warmtevoorziening gebruikt wordt 
terwijl bij andere 3 bij lage tempe-
raturen een tweede stookmethode 
in werking wordt gesteld (denk 
daarbij aan elektrische verwarmen 
of een pelletkachel).

Verwacht wordt dat er een toene-
mende behoefte aan koeling in de 
zomer zal zijn. Een modern collec-
tief systeem kan zowel warmte als 
koude leveren.

Voor de vervolgstappen voor de 
komende maanden brengt Ener-
giek Velsen in kaart:
• ou e het beste met collectie e 

of individuele oplossingen Zijka-
naal B kunnen verduurzamen?

• oe zou een collectie e oplos-
sing er technisch en economisch 
uit kunnen zien? 

• oe zou in de ti d e entueel een 
collectief systeem operationeel 
kunnen worden waaraan een 
groot deel van de bewoners mee 
zou doen?

Velsen - De afgelopen maanden is er in stilte een mooie start gemaakt 
met het verduurzamen van 38 woonarken in Zijkanaal B / Spaarnwoude. 
Het is uniek dat zo’n groot deel van de bewoners mee willen doen aan 
deze actie. Een groep van 16 energiecoaches van lokale energiecoöpe-
ratie Energiek Velsen heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd.

Energiecoaches helpen bewoners Zijkanaal 
B op weg naar fossielvrij met aquathermie

Merel van ‘t Kaar had zich niet alleen 
ingeschreven voor het Verspringen 
maar deed ook mee met de 80 en 
150 meter sprint, kogelstoten en 
speerwerpen! Op de 80 meter 
behaalde zij de halve �nale in 10.99 
seconden en scoorde met kogel-
stoten een  an  meter  aar 
kwaliteiten vielen op bij de Atletie-
kunie en daarom is zij uitgenodigd 
om te komen trainen bij de regiotrai-
ning in Amsterdam.

Mexx Stembert presteerde geweldig 
op de 100 meter horden. Op dit 
lastige onderdeel werd Mexx tweede 
in zijn serie in 14.38 seconden en 
daarna ook tweede in de halve �nale 

in 1  i  mocht dus door naar de 
�nale! In deze spannende race wist 
Mexx zijn toppositie vast te houden 
tot de twee-na-laatste horde. 

i  raakte deze oluit  erloor zi n 
snelheid, en eindigde als achtste in 
14.99 seconden Wat een spanning 
en sensatie maar geweldig 
gepresteerd!
Op de 100 meter sprint kwamen 
zowel Ivar Molenaar als Mexx Stem-
bert uit. Ivar liep een PR in 12.82 
seconden maar kon hiermee helaas 
niet door naar de halve �nale. Mexx 
sprintte in een snelle 12.09 seconden 
naar de halve �nale en eindigde op 
de 100 meter overal als 14e in 12.13 
seconden. 

Goede prestaties Suomi-atleten 
bij Nationale C-spelen
Santpoort - Zaterdag 28 en zondag 29 augustus 2021 werden in 
Amsterdam de Nationale C-Spelen georganiseerd. Drie atleten van atle-
tiekvereniging Suomi, Merel, Mexx en Ivar, behaalden fantastische resul-
taten bij dit o�cieuze Nederlands Kampioenschap voor C Junioren. Mexx 
behaalde namelijk de �nale 100m horden, Merel is gescout voor de 
regio-training verspringen vanuit de Atletiekunie en Ivar nam een PR op 
de 100 meter mee naar huis. Deze knappe prestaties zijn een opmaat 
naar het o�ciële NK voor A- en B-junioren volgend jaar.

BIJ DE REDACTIE AAN TAFEL

Door Arita Immerzeel

et is allemaal drie aar geleden begonnen  k ging 
veel wandelen in de buurt, waar ik woon, met onze 
pup, Aiko. Een Friese stabij, ik wandelde wel zes keer 
per dag. Onze pup at troep, wat ik echt uit zijn bek 
moest halen. Vooral peuken, die zijn hartstikke giftig 
door hun teer en hun kunsto�en samenstelling. Ik 
ging al snel zijn hondenpoep in het riool lozen en het 
hondenpoepzakje voor afval, wat ik her en der 
opraapte, gebruiken.” 

In Velsen-Noord, waar Els woont, bleek meer getran-
deld te worden. ,,Vanuit buurthuis De Stek wordt er 
groepsgewijs twee keer per week troep geraapt. Met 
soep na. Door corona was De Stek gesloten. Wat zó 
leuk was  een oorbi ganger gaf een keer geld  p  
een brie�e in handen. Daar heeft een andere buurt-
bewoner diverse malen verse soep van gekookt voor 
de trandelaars  oe leuk is dat  hart erwarmend  het 
één roept het ander op.” Sinds enige tijd gebruikt Els 
de app ‘litterati.’ ,,Je kan hem gratis downloaden. Dan 
kan je foto’s maken van wat je zoal vindt. En het wordt 
geteld. Wat ik de belangrijkste meerwaarde vind, is 
dat het wereldwijd signaleert wat, waar, wanneer en 
hoe vaak er zwerfvuil gevonden wordt. Om een voor-
beeld te geven, er werd een lege �es afwasmiddel van 
het merk ubro ge onden  et bleek al aren oud  
Volledig herkenbaar.” Afgelopen zomer was er een 
PeukMeukactie. Er werden wereldwijd meer dan een 
half miljoen peuken geregistreerd via de app. ,,Ook in 
Velsen-Noord hebben we een eigen peukenmeisje. Zij 
heet Lucy en raapt honderden peuken op. Wat ik zelf 
ontdekt heb, is, dat als er bankjes staan, ook in een 
speeltuin, dan liggen daar veel peuken omheen.” 

Els heeft van huis uit en in haar opvoeding reeds 
meegekregen, dat je afval niet achterlaat in de natuur. 
Ook is het begrip hergebruik haar sinds haar jeugd 
niet onbekend, maar met de paplepel ingegoten. 

Een plastic zakje wordt niet weggegooid, maar 
gevuld. ,,Zo �etste ik pas terug na een verjaardag over 
de sluizen en zag bi  het strand e bi   eel aange-
spoeld plastic liggen. Er was storm geweest. Wat te 
doen? Ik had niks bij me. 

En toen zag ik een halve bouwzak, achtergelaten door 
bouwvakkers. Ik bond een aantal gevonden touwen 
aan elkaar, een stuk of zeven. Zo maakte ik een 
vangnet. Daar kon ik meer dan tien plastic �essen, 
een aantal jerrycans, een vistrap, piepschuim en 
ander plastic troep uit het water vissen. In no time 
had ik een hal e kuub bi  elkaar  et kost ls meer 
moeite om afval te laten liggen, dan op te ruimen wat 
op haar pad komt. ,,De litterati app maakt zichtbaar 
en duideli k wat er speelt  et signaleert  rapporteert 
en werkt mee aan oplossingen. En een goed voor-
beeld doet goed volgen.”

Meer informatie?
www. litterati.org
Daar is de app te downloaden, die bedoeld is, om te 
inspireren met positieve veranderingen tot doel. De 
missie is uiteindelijk een wereld zonder afval.

www.worldcleanupday.nl
18 september 2021 World Cleanup Day

De redactie loopt graag mee om de schouders onder 
schoon te zetten: redactie@jutter.nl t.a.v. Arita 
Immerzeel.

Els Quax ‘trandelt’ wat af
Velsenaar Els Quax is hoofdconducteur bij de NS, 
maar schuift aan tafel bij de redactie aan, om te 
vertellen over haar trandelavonturen. Trandelen is 
een werkwoord en vat het samengaan van 
wandelen en troep opruimen samen. Els woont in 
Velsen-Noord en is 49 jaar. Bevlogen vertelt zij over 
haar drijfveren en resultaten. En de app die haar 
ondersteunt bij het signaleren: litterati.

Els Quax aan tafel bij Arita Immerzeel.

AV Suomi legt in september 2000 
kilometer af voor vluchtelingen

De dinsdagavondgroep van AV 
Suomi is volgens de leden zelf de 
allerleukste hardloopgroep: “We zijn 
een gemêleerd gezelschap, de leef-
tijd varieert van 16 tot 69 jaar. Er 
wordt veel gelachen en ook bij lief en 
leed staan we voor elkaar klaar,” aldus 
Karin Verswijveren van de 
lopersgroep.
De opbrengst van de Rode Kruis 
actie gaat naar schoon drinkwater, 
onderdak, voedsel en medische hulp 
aan migranten wereldwijd. De lopers 
van AV Suomi voelen zich betrokken 
bij het lot van migranten: ,,Toen we 
de actie voorbij zagen komen 
beseften we dat wij de keuze hebben 
om kilometers hard te lopen voor de 
lol. Vluchtelingen hebben deze keuze 
niet en lopen onder verschrikkelijke 
omstandigheden honderden 
kilometers.” 
Voor zo’n tachtig miljoen mensen ter 
wereld is een tocht van vele kilome-
ters de enige uitweg uit oorlog, 
honger of armoede  et is lastig om 
daar als individu iets aan te veran-
deren, maar Kilometers voor Kansen 
is de perfecte manier om actief bezig 

te zijn én het goede doel te steunen. 

Kom in beweging
Op de website www.kilometersvoor-
kansen.nl kan iedereen zich indivi-
dueel of als team aanmelden en een 
actiepagina aanmaken. 
Deelnemers kunnen �etsen, 
wandelen, hardlopen, roeien, skee-
leren of op een andere manier kilo-
meters maken, als je maar in bewe-
ging komt. 
De meeste lopers van AV Suomi gaan 
voor hardlopen maar twee leden 
gaan de kilometers op een bijzon-
dere manier a�eggen. Teamlid Peter 
Mol gaat samen met vrouw en zoon 
in vijftien dagen de Camino Primitivo 
route van 320 kilometer te wandelen, 
dit is de oudste en mooiste route 
naar Santiago de Compostella. Een 
ander lid, Paul de Boer, gaat de Ultra 
Tour Monte Rosa hardlopen. Dit is 
een vier-daagse trail van 152 kilo-
meter door de Alpen, het Monte 
Rosa massief welke op de Zwitserse-
Italiaanse grens ligt, met rondom 
bergtoppen van ruim vierduizend 
meter.

Santpoort-Noord - In september vraagt het Rode Kruis met de actie Kilo-
meters voor Kansen aandacht voor de moeilijke en gevaarlijke reizen die 
migranten a�eggen. Doel is om in een maand zoveel mogelijk kilometers 
af te leggen om geld op te halen voor mensen die op de vlucht zijn. De 
dinsdagavondgroep van Atletiek Vereniging Suomi uit Santpoort-Noord 
is van plan om in september in totaal 2000 kilometer te gaan hardlopen 
en hoopt daarmee 2000 euro op te halen voor het Rode Kruis.

De Suomi-atleten die in beweging komen voor vluchtelingen. Foto: aangeleverd
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Deze week zullen er nieuwe gezichten te zien zijn aan de 
buitengevel van sporthal IJmuiden Oost. 
Op deze Wall of Fame staan de afbeeldingen van top-
sporters uit Velsen waar we trots op zijn. 

Matthijs Büchli en Jochem Dobber hebben beide een 
Olympische medaille weten te veroveren In Tokio. Frank 
Korpershoek speelde maar liefst 15 seizoen voor de club 
uit Velsen-Zuid. Hij groeide uit tot een ware cultheld en 
een one club-man zoals die maar zeldzaam zijn in het 
hedendaagse voetbal.  Een bijzondere muur die geldt als 
eerbetoon aan onze sporthelden uit Velsen.

Wall of Fame krijgt nieuwe 
gezichten

In september zal de nieuwe Sportgids Velsen uitkomen. Voor de 5e keer is er 
heel veel sportaanbod te vinden in deze vernieuwde brochure. De Sportgids 
is bedoeld om de kinderen tot en met groep acht kennis te laten maken met 
verschillende sporten.
Diverse sportverenigingen bieden een diversiteit van kennismakingslessen 
aan. Er staan veel sporten in zoals o.a. handbal, dammen, atletiek, schaat-
sen en veel meer. Verder staat er informatie in over leuke buitenschoolse 
sportactiviteiten zoals Sportmix, Bewegen op het schoolplein en de School-
sportkalender. Inschrijven voor een sportactiviteit gaat via de website www.
sportpasvelsen.nl

Sportgids voor jeugd

Centrum Mantelzorg orga-
niseert een wandelgroep 
voor mantelzorgers
Heerlijk aan de wandel en tevens de gelegenheid 
om andere mantelzorgers te ontmoeten en ervarin-
gen uit te wisselen. Tijd voor jezelf, aandacht voor 
elkaar en opladen in de natuur. De wandelingen vin-
den onder leiding van een medewerker van Socius 
en een Buurtsportcoach om de drie weken plaats 
op donderdag van 13:30-14:30 uur. Vertrekpunt is 
zwembad De Heerenduinen. De wandeling gaat 
altijd door, met of zonder paraplu, m.u.v. weercode 
oranje/rood. Komende wandelingen vinden plaats 
op 16 september, 7 & 28 oktober. Voel je welkom 
om deel te nemen aan deze gratis ontspannende 
activiteit!

Project Gezondheid 
Statushouders
In samenwerking met gemeente Velsen en GGD 
Kennemerland start Sportloket Velsen begin sep-
tember met de gezondheidsbevordering van status-
houders uit de gemeente. Statushouders vormen 
een kwetsbare groep in de samenleving en zijn zich 
veelal in mindere mate bewust van de voordelen 
die bewegen en een gezonde leefstijl met zich mee-
brengt. Gedurende 8 weken zal er eens per week 
op locatie Venusstraat, Torricellistraat en locatie Plat-
bodem een beweegactiviteit plaatsvinden om zo 
de bewoners in beweging te krijgen/houden. Ook 
zullen er door GGD Kennemerland en een diëtiste 
voorlichtingen over bewegen en gezonde voeding 
worden gegeven. Daarnaast zullen zij tijdens de pi-
lot zwembad De Heerenduinen bezoeken en krijgen 
zij een zwemles aangeboden. De pilot is onderdeel 
van het Sport-en Preventie akkoord. 
De participatie-bevorderende initiatieven rondom 
regelmatig bewegen en een gezond voedingspa-
troon hebben hopelijk een positieve uitwerking  
op de psychische en lichamelijke gezondheid en 
sociale participatie van statushouders.

De gemeente maakt elk jaar met de sportverenigingen uit Velsen een school-
sportkalender.
Voor de leerlingen van het basisonderwijs worden dit schooljaar weer diverse 
school-sporttoernooien en activiteiten georganiseerd.
Wil jij graag kennismaken met een tak van sport? Meedoen met wedstrijdjes 
of toernooien? Of meedoen met een sport- en spelactiviteit?  Kijk dan op de 
schoolsportkalender! 

Schoolsportkalender 2021 -2022

Verkiezing sportiefste 
basisschool van Velsen!
Doe aan zo veel mogelijk schoolsporttoernooien 
mee, scoor punten en maak kans om de sportiefste 
basisschool van Velsen te worden en win een mooi 
pakket aan prijzen!
Doe met jouw basisschool zo veel mogelijk mee aan 
verschillende toernooien en evenementen, scoort 
de school punten voor prestaties, sportiviteit & 
respect. Dus hoe meer jullie mee doen, hoe meer 
punten jullie kunnen verdienen! Deze punten wor-
den allemaal bij elkaar opgeteld en daar komt  een 
winnaar uit en dat is de sportiefste basisschool van 
Velsen. Alle basisscholen uit de gemeente Velsen 
kunnen meedingen.

Vanwege de sporttechnische eisen was de vloer in sporthal Het Polderhuis toe 
aan vervanging. Tijdens de zomervakantie is er een compleet nieuwe vloer 
geplaatst  in de sporthal. 

Onderhoud tijdens zomervakantie

GoldenSports: samen 
buiten bewegen voor 55+
Sinds 30 augustus is er nieuw sportaanbod in Ge-
meente Velsen verschenen. Het gaat om wekelijkse 
trainingen onder leiding van een fysiotherapeut 
van FysioMaas IJmed. 
In onze huidige maatschappij zitten we vaak te veel 
en hebben we minder contact met buurtgeno-
ten. Juist met het toenemen van de leeftijd is het 
belangrijk om de gezondheid op peil te krijgen of 
te houden en ook is het van belang om eenzaam-
heid te voorkomen. Het doel van GoldenSports in 
daarom tweeledig: meer bewegen, wat natuurlijk 
goed is voor de algemene gezondheid en daarnaast 
mensen uit de buurt leren kennen waardoor de 
kring van sociale contacten uitbreidt.
Door mee te gaan doen aan GoldenSports verbe-
terd de fitheid. En omdat de lessen nooit hetzelfde 
zijn, maar variëren qua activiteiten en spelvormen 
blijft het altijd leuk en uitdagend. Iedereen welkom 
om deel te nemen aan deze laagdrempelige be-
weegactiviteit.

Start: miv 30 augustus elke maandag van 10.30 tot 
11.30 uur.
Verzamelen: voor de praktijk van FysioMaas IJmed - 
Grahamstraat 105 te IJmuiden
Trainster: Sofie van der Hijden (fysiotherapeute)
Kosten: losse training €3,-, strippenkaart 10 keer €25,-
Kleding: makkelijk zittende kleding met stevig 
schoeisel
Aanmelden: kom langs en doe mee

Geniet van een Franse sfeer op eigen bodem, de IJmuidense banen van PUIJ. In 
Nederland wordt  jeu de boules of petanque vaak gezien als  een sport voor ou-
deren. Daar is natuurlijk niets mis mee, maar ook niet-gepensioneerden en jon-
geren beleven veel plezier aan deze uitdagende bezigheid, waarbij meer komt 
kijken dan zomaar wat  ballen gooien.  De leden van  Petanque Union IJmond 
(PUIJ) vinden het leuk om u kennis te laten maken met deze fantastische sport.
Zaterdag 25 en zondag 26 september organiseert vereniging PUIJ een gezellig 
Frans weekend. Inschrijven is verplicht en kan via www.sportpasvelsen.nl. De 
kosten bedragen €9,95 per persoon voor een geheel verzorgde dag incl. lunch.

Frans weekend

In de  maand september blijft het buitenbad van zwembad De Heerenduinen  
geopend voor banenzwemmen. Door de weeks vindt het banenzwemmen  van 
17:00-18:00 uur plaats. Ook kunt u op een aantal ochtenden terecht om buiten 
banen te  zwemmen.  Check de actuele openingstijden  via www.zwembadvel-
sen.nl. Tevens kunt u via deze site een reservering plaatsen, dit is nog tot in ieder 
geval 20 september verplicht. 

Banenzwemmen

Afgelopen week heeft Sportfondsen de jaarlijkse audit voor het Keurmerk 
Veilig en Schoon uitgevoerd en op basis daarvan een positief advies gegeven. 
Het Keurmerk is een, door de zwembadbranche ingestelde, regeling met 
wettelijk kader als basis en daarbovenop een aantal extra kwaliteitseisen. 
Uiteraard is het Keurmerk Veilig en Schoon niet één dag in het jaar pieken, 
maar wederom elke dag opnieuw samen werken aan de veiligheid en kwaliteit 
in het zwembad.

Zwembad De Heerenduinen behaald 
wederom Keurmerk Veilig en Schoon
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Hockeyen bij Strawberries? Gewoon doen!

De fraaie accommodatie van Strawberries in Driehuis. Foto: aangeleverd

Zin om eens te komen kijken of hockey iets 
voor je is? Of ben je een oud-hockeyer die 
weer lid wil worden van een gezellige fami-
lievereniging? Kom hockeyen bij Strawber-
ries!  Wij zijn een vereniging met een 
gezonde mix van gezelligheid en ambitie, 
maar nooit overmatig fanatiek. Met zeker 

ook de zo-bekende-hockeyfeestjes, die, 
zoals het er nu lijkt uit te gaan zien, binnen-
kort weer binnen de richtlijnen passen.
Strawberries bestaat voor 65% uit jeugd en 
een groot gedeelte hiervan is Jongste 
Jeugd (5 t/m 9 jaar) die trainen op woens-
dagmiddag en vrijdagmiddag onder 

Driehuis - Nog ruim een week en dan 
begint het nieuwe hockeyseizoen. En alle 
lichten staan op groen voor weer eens een 
‘normaal’ seizoen! Zin om te komen 
hockeyen bij Strawberries in Velsen? 
Gewoon doen! De eerste 4 trainingen zijn 
kosteloos en verplichten tot niets.

Aanmelden via leden@khc-strawberries.nl

Aanmelden via leden@khc-strawberries.nl

leiding van onze eigen trainers. Bij de 
Jongste Jeugd kunnen altijd nieuwe leden 
instromen, jaarrond. Voor de jongste jeugd-
spelers die enigszins balvaardig zijn en 
veilig kunnen omgaan met een stick 
zoeken wij snel een team. Het is vaak 
verrassend hoe snel nieuwe leden 
meespelen in echte wedstrijden! Een 
andere groep waar spelers direct aan 
kunnen haken zijn de Strawberries Trimmers! 
Dit is een groep maandagavond-
hockeyers, veelal 35+, waar lekker 
hockeyen tussen 20.30 en 22.00 minimaal 
net zo belangrijk is als het uurtje erna op 
ons terras of in de bar. Een betere week-
start is er niet! Eveneens op maandag-
avond een nieuwe hockeyvariant die wij 
samen met onze huis-fysiotherapeut 
bedacht hebben: Fysio-Hockey. Speciaal 
voor herintredende hockeyers die jaren niet 
gehockeyed hebben en voor hockeyers 
die terugkomen van een blessure. Deze 
hockeyvariant begint met een intake bij 
onze fysio en met een persoonlijk 
terugkeerplan.
En tussen de maandagavond Trimmers 
groep en onze Jongste Jeugd hebben wij 
nog 46 teams waarin altijd plek is voor 
hockeyers; jong of oud, ervaren of hele-
maal nieuw op het veld. 

Interesse gewekt? 
Meld je aan via leden@khc-strawberries.nl. 
En nogmaals... de eerste 4 trainingen zijn 
kosteloos en verplichten tot niets.
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Doe mee met de Kangoeroe Klup  
bij DKV IJmuiden!

 

 

 

 

Waar  : Sporthal Zeewijk
    Adres: Planetenweg 301, 1973 BE IJmuiden 

Wanneer : Elke zaterdagochtend (m.u.v. schoolvakanties)
Tijd  : 10.15 uur tot 11.00 uur
 

Naast de wekelijkse trainingen op de zaterdagochtend  

organiseren wij ook een aantal activiteiten per jaar, zoals het 
grote Sinterklaasfeest, vossenjachten, knutselen en gaan we 
naar de speeltuin of naar Ballorig.

DKV

Wilt u meer informatie? 
Stuur een mailtje naar: info@dkv-ijmuiden.nl of kijk op: www.dkv-ijmuiden.nl 

De Kangoeroe Klup is een gezellige club voor kinderen van
3 t/m 6 jaar waar ze leuke & sportieve spelletjes kunnen doen
samen met leeftijdgenootjes. DKV vindt het belangrijk dat kinderen 
op een veilige, laagdrempelige wijze kennismaken met bewegen 

en daarbij in contact komen met elkaar.    
D.K.V. is vorig jaar verhuisd naar Sportpark Zeewijk. Foto: aangeleverd

D.K.V.: Door Korfbal 
Vriendschap
Velsen - Korfbalvereniging D.K.V. bestaat al bijna zeventig 
jaar en is een leuke en gezellige vereniging die altijd op 
zoek is naar nieuwe leden.
Vorig jaar zijn zij verhuisd naar Sportpark Zeewijk, waardoor zij 
nu midden in een levendige woonwijk mogen sporten.
Korfbal is een teamsport, waarbij je leert om samen te 
werken. Wat uniek is, is dat het een gemengde sport is.
Bij D.K.V ben je niet alleen sportief en gezond bezig, maar 
deze vereniging is ook nog eens goed voor je sociale 
contacten. Naast het korfballen worden er bij D.K.V. allerlei 
activiteiten georganiseerd, zoals de culinaire tocht, spelle-
tjesavonden, jeugdkamp en het familietoernooi.
Voor kinderen van 3 tot 6 jaar heeft D.K.V. de Kangoeroe 
Klup. Zij komen op zaterdagochtend bij elkaar om samen 
te klimmen, klauteren, rennen en (bal)spelletjes te doen.
Kinderen vanaf 6 jaar en volwassenen trainen 1 of 2 keer 
per week en spelen op zaterdag een wedstrijd.
Lijkt het jou leuk om een keer bij D.K.V. te komen kijken en/of 
mee te trainen? Stuur dan een mailtje naar: info@dkv-
ijmuiden.nl. Een kijkje nemen op de website van de korfbal-
vereniging kan via: www.dkv-ijmuiden.nl.

In het Soli-muziekcentrum van de muziekvereniging Soli  
heeft iedereen de mogelijkheid om muziek te (leren) 
maken. Dat begint al met de cursus “muziek op schoot” 
voor de jongste kinderen vanaf één jaar. 

Soli biedt muzieklessen aan, gegeven door professionele docen-
ten, voor nagenoeg alle blaas- en percussie-instrumenten. Vanaf 7 
á 8 jaar is ieder kind welkom om een instrument uit te kiezen. Dit 
instrument wordt in bruikleen gegeven. Je hoeft dat dus niet zelf 
aan te schaffen. Naast de muzieklessen ga je ook zo snel als mo-
gelijk samen leren spelen met anderen, zodat je uiteindelijk ook in 
een orkest kunt spelen.

Voor volwassenen die willen beginnen met musiceren is de 
startklas volwassenen in het leven geroepen, waarin je 

samen met anderen leert spelen in een orkest.

Ben je al een ervaren muzikant en wil je weer instromen? 
Soli heeft diverse orkesten met verschillende soorten 

muziek, dus keuze genoeg. 

Is dansen meer jouw ding? Dan kun je bij de Soli Twirl-
groep de fijne kneepjes van het dansen mét baton leren. 

Het Soli-muziekcentrum ligt naast het station Driehuis, dus is voor 
eenieder gemakkelijk te bereiken. 

Voor meer informatie raadpleeg de website. 
www.soli.nl of neem contact op met 

opleidingen@soli.nl of secretariaat@soli.nl

De sfeer in de groep wordt doorgaans gekenmerkt 
door veel energie, want het is voor de kinderen 
één groot feest Foto: Nel Willenbroek

Muziek op Schoot bij 
Soli is één groot feest!
Santpoort - Bij Soli gaat het tweede 
seizoen van Muziek op Schoot starten op 
vrijdag 10 september van 10.45 tot 11.45 
uur onder leiding van gediplomeerd 
docente Deborah de Liever.

Voor kinderen is dansen en zingen een bron 
van plezier. Bij kleine kinderen is dat heel 
puur. En prachtig om te zien! Zingen en 
dansen maakt veel los en dit delen met 
een kind is heerlijk. Naast bekend materiaal 
worden veel nieuwe liedjes bijgeleerd, de 
(groot)ouders hebben contact met andere 
(groot)ouders en het (klein)kind met andere 
kinderen. Op deze manier wordt aan de 
taalontwikkeling gewerkt, het gehoor wordt 
gestimuleerd en de fijne en grove motoriek 
wordt ontwikkeld.

De groep: 1 tot 4 jaar
In deze groep worden liedjes aangeboden 
die aansluiten bij de fysieke en cognitieve 
ontwikkeling van een kindje. Er wordt veel 
met tastbare materialen gewerkt: ballen, 
doeken, lintjes, blokken, schoenen, hoeden, 
enz. Bij deze materialen zijn de liedjes 
gericht op spel. Verder zijn er liedjes zonder 
materialen, bijvoorbeeld het vliegtuiglied, 
danslied, vingerspelletjes, enz., een aantal 
liedjes voor beweging, een aantal voor 
dagelijkse bezigheden. Aan het eind van 
elke les wordt er elke keer op een ander 
eenvoudig instrumentje gespeeld: op 
fluitjes, met samba’s, bellenkransen, ritme-
stokjes, trommels, klokjes-carrousels, xylo-
foontjes, bellen, harmonica’s enz.  De sfeer 

in de groep wordt doorgaans gekenmerkt 
door veel energie, want het is voor de 
kinderen één groot feest!

Cursus 8 lessen, tijd en locatie: vrijdagoch-
tend 10 september om 10.45 uur tot 11.30 
uur in de corona-proof grote zaal van het 
muziekcentrum Soli aan het Kerkpad 83 in 
Santpoort. (pal naast station Driehuis). Meer 
informatie en aanmelden bij secretariaat@
soli.nl.
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HEEL VELSEN LEEST

Het is momenteel bijna herfst, met dit weer. De wind loeit om ons huis 
heen en de regen tikt tegen de ramen. Een heerlijke dag om met een �jn 
boek op de bank te kruipen.
Deze keer neem ik je mee in de wereld van mama’s en papa’s. Wist jij dat 
dieren ook mama’s en papa’s hebben?
In deze twee fantastische prentenboeken, beide geschreven door Philip 
Bunting, worden we meegenomen in de wereld van de dieren.
Wild enthousiast over papa’s laat ons zien wat de papa’s in de natuur alle-
maal doen voor hun kroost. Wist jij bijvoorbeeld dat �amingo vaders 
vanaf het allereerste moment goede verzorgers zijn? En wist je dat 
wolven samen hun welpen opvoeden? En in Wild enthousiast over mama’s 
kun je lezen dat mama koala’s speciale hapjes maken voor hun kinderen. 
En dat dol�jnen-kinderen slechte slapers zijn. 
In deze twee boeken staat in het kort beschreven hoe dieren-ouders hun 
taak verrichten. En dat kan best leerzaam zijn. Alle prenten zijn getekend, 
maar wel zodanig weergegeven dat het natuurgetrouw is. De boeken zijn 
geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar.  Uitgegeven door De fontein.

En dan nog een heel �jn boek: Hoge beren vangen veel wind. Dit is een 
prachtige verhalenbundel. En de verhalen kunnen leiden tot leuke en 
interessante gesprekken met de kinderen. Het verhaal van de brilkrokodil 
is een herkenbaar verhaal voor kinderen. Per ongeluk maak je iets kapot 
van een ander. Vertel je dan eerlijk wat je hebt gedaan? Of verstop je dat 
wat je hebt kapot gemaakt en loop je weg?
Het boek bevat illustraties van Naomi Christiaens en is geschreven door 
Korneel de Rynck. Uitgegeven door Pelckmans. Het boek is geschikt voor 
kinderen vanaf 8 jaar.

Voorlezen is goed voor ieder kind. Juf Sjoerdtje Rasmussens is onder-
wijsassistent op Waldorf aan Zee, leest haar drie kinderen maar al te 
graag voor en is gek op kinderboeken. Ze schrijft er voor haar werk 
een blog over en iedere maand een column in deze krant.

LEZERSPOST

Op donderdag 9 september 2021 vindt er een debat plaats over Tata Steel 
in de Tweede Kamer. Ter voorbereiding lezen de Tweede Kamerleden zich 
in met stukken die verschenen zijn over de �nancieel economische situ-
atie, maar ook over de milieu- en technische problematiek van het maken 
van staal aan de kust van Nederland.
Vier experts uit de regio IJmond die vinden dat Tata Steel voor Nederland 
en Noord Holland moet worden behouden hebben een aantal zaken op 
een rijtje gezet en ter informatie een brief geschreven aan de leden van 
de Tweede Kamer om een brede visie erover zo goed mogelijk weer te 
geven. Ook voor de regionale discussie, die soms gekenmerkt wordt door 
extreme standpunten en opvattingen is de brief informatief om reële 
afwegingen te kunnen maken. De brief is dan ook verzonden naar de 
politieke fracties in de drie IJmond gemeenten.

Adrie Winkelaar

De brief is te lezen op www.jutter.nl

Het debat over Tata Steel

Gedurende deze weekenden is er op 
zaterdag en zondag 1 rijstrook in 
beide richtingen bij de Wijkertunnel 
beschikbaar. Het advies voor door-
gaand verkeer over de A9 is, om 
gebruik te maken van de omleiding 
via de autoweg N8, A8 en A10 Coen-
tunnel en A5 (zie kaartje).

Extra reistijd bedraagt ruim 20 
minuten, maar kan door verwachte 
verkeersdrukte op zowel zaterdag als 
zondag tussen 10.00 – 17.00 uur 
oplopen tot 30 tot 60 minuten.
De Velsertunnel (A22) is gedurende de 
werkzaamheden open. Maar vanwege 
de verwachte verkeersdrukte in het 

weekend, adviseert Rijkswaterstaat 
doorgaand verkeer gebruik te maken 
van de omleiding via de Coentunnel. 
Het advies voor lokaal verkeer vanuit 
de omgeving IJmuiden/Velsen/Bever-
wijk is, om via de Velsertunnel te 
reizen.
 
Advies aan weggebruikers
Rijkswaterstaat adviseert weggebrui-
kers de omleidingsborden te volgen 
en de reis voor te bereiden met 
behulp van www.rws.nl/werkzaam-
heden. Op die manier zijn weggebrui-
kers het snelst op hun bestemming.

Verkeershinder Wijkertunnel 
(A9) wegens werkzaamheden
Regio - De komende tijd werkt Rijkswaterstaat enkele weekenden bij de 
Wijkertunnel (snelweg A9). Om de tunnel in goede conditie te houden, 
vindt er onderhoud plaats aan onder andere de verkeerssignalering. De 
werkzaamheden waren afgelopen weekend, 18 en 19 september en 2 en 
3 oktober. Verkeer kan gedurende deze weekenden beperkt gebruik 
maken van de tunnel. Het advies is om de omleidingsroutes te volgen.

Santpoort-Zuid - Speciale gasten afgelopen weekend op de Ruïne van Brederode: de Kruisridders van de Duitse Orde 
Gemerth. Zij vertelden jong en oud alles over wat zij deden in het verleden. De tientallen kinderen die de ruïne 
bezochten keken met open mond naar de fraai uitgedoste kruisridders. De kinderen mochten bovendien de ridderslag 
behalen en een beloning ophalen bij de kastelein voor het beschermen van Kasteel Brederode. De kruisridders én het 
publiek genoten met volle teugen. Foto: Erik Baalbergen

Kruisridders voelen zich thuis 
op de Ruïne van Brederode

De aanbevolen omleidingsroutes. Afbeelding: aangeleverd
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IJmuiden - In 1896, 125 jaar geleden, 
begon de �rma Van Gelder en Zonen 
met de papierproductie in Velsen. 
Eén van de eerste grote fabrieken 
aan het Noordzeekanaal. Het Zee- en 
Havenmuseum staat dit najaar hierbij 
stil met een speciale jubileumten-
toonstelling in de loodsenzaal en een 
aantal workshops papier maken. 
Altijd al zelf mooi papier willen 
maken? Schrijf je dan in voor deze 
leuke workshop en maak in 2 uur tijd 
mooi (Japans) papier. De workshop is 
zowel voor volwassenen als kinderen. 
In de workshop leer je hoe je van 
lege melkpakken papierpulp maakt 
en hiervan mooi papier schept. Je 
kunt verschillende soorten en 
kleuren papier maken door andere 
materialen aan de pulp toe te 
voegen. De workshops worden 
gegeven door de ervaren docent 

Akira Matsumoto. Met de door hem 
ontwikkelde snelle methode kunnen 
de gemaakte kaarten en het papier 
aan het einde van de workshop 
meegenomen worden en kun je 
thuis gemakkelijk verder gaan met 
meer papier maken. Je kunt namelijk 
eindeloos variëren. 
De eerste workshop is op woensdag 
22 september van 14.00 tot 16.00 
uur. Daarna volgen nog 2 workshops 
op zaterdag 9 oktober en zondag 10 
oktober. Maximaal 12 deelnemers 
per workshop. Minimaal 6 deelne-
mers per workshop. Kosten: tot 14 
jaar €10,- per persoon en vanaf 14 
jaar €20,- per persoon. U betaalt bij 
reserveren €10,- per ticket. Voor de 
tickets 14+ betaalt u het restant bij 
binnenkomst. Reserveren kan via de 
website van het museum www.
zeehavenmuseum.nl. 

Workshop ‘Papier maken’ 
in Zee- en Havenmuseum

De workshop is op woensdag 22 september. Foto: aangeleverd

Santpoort - Op vrijdag 10 september 
om 20.00 uur maakt ‘t Mosterdzaadje 
kennis met de in Parijs wonende 
pianiste Ida Pelliccioli. Onder de 
noemer ‘Introspections’  voert zij 
prachtige muziek uit van Beethoven 
(Opus 109) , Brahms (Chorale 
Prelude), Busoni (Fantasia naar JS 

Bach ), Janacek (In de mist) en Rach-
maninov (De Elégie in Es mineur).
Ida Pelliccioli is een Italiaans-Kroati-
sche pianist die opgroeit in Frankrijk.  
Al tijdens haar stucie aan de Nice 
Conservatoire en de École Normale 
de Musique de Paris, werd zij 
beloond met prijzen en beursen. 
Tevens behaalde zij aan de Sorbonne 
Universiteit haar Masters in Italiaanse 
Literatuur en Oud-Griekse 
Geschiedenis. 

‘L ‘esprit du Temps’, muziek uit het 
Parijs van begin 20e eeuw
Op zondag 12 september om 15.00 
uur presenteren in ‘t Mosterdzaadje 
de celliste Anastasia Feruleva en de 
pianist Frank van de Laar hun CD  
‘L’esprit du Temps’ . Uitgevoerd 
worden werken van Stravinsky (Suite 
Italienne), Enescu (2e cellosonate), 
Nadia Boulanger (Trois Pièces) en Lili 
Boulanger (D’un soir triste). 

,,Met deze CD’’, zegt Frank van de 
Laar, ,,willen we een (klank)beeld 
schetsen van Parijs in de eerste 
decennia van de 20e eeuw. Met de 
spirituele impact van de 1e wereld-
oorlog op de achtergrond bouwen 
grootheden als Stravinsky en Enescu 
aan een volstrekt uniek oeuvre. 
Rondom Nadia Boulanger schaart 
zich een grote groep componisten en 
musici die bij haar in de leer gaan. 
Haar salon is een brandpunt waar 
grote muzikale geesten elkaar 
ontmoeten en ideeën uitwisselen. 
Haar uiterst getalenteerde zus Lili 
sterft op 24-jarige leeftijd in het 
laatste oorlogsjaar, een bijzonder 
ver�j
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord, 0235378625. Reser-
veren: penningmeester@mosterd-
zaadje.nl of via de website www.
mosterdzaadje.nl onder 
concertagenda.

Pianorecital en cello-pianoduo 
in ‘t Mosterdzaadje

Ida Pelliccioli. Foto: aangeleverd

VERHAALTJE BIJ EEN KABAALTJE

Vermist:
Fiets bij ijspaleis Driehuis gestolen.

Als ik het telefoonnummer draai, wat in het kabaaltje 
vermeld staat, hoor ik een grappig verzoek op de voice-
mail. ‘Ja? Met wie heb ik het genoegen?’ klinkt het. 
Vrijwel direct word ik teruggebeld. Mevrouw R. vertelt 
dat er nogal wat aan de hand is, bij haar thuis sinds het 
kabaaltje is geplaatst. Zij wil ook pertinent niet met

naam of telefoonnummer genoemd worden in dit 
verhaaltje. ,,Ik ben 81 jaar en heb ondertussen een 
nieuwe �ets. Mijn dochter deed een boodschap op de 
inmiddels vermiste tweewieler. Zij haalde ook even een 
ijsje en... weg �ets. We kunnen niet zonder �ets wegens 
de boodschappen, dus de volgende dag heb ik meteen 
een andere �ets gekocht. Dat grapje heeft mij 250 euro 
gekost. Maar daarna kwam het kabaaltje in het Juttertje 
en sindsdien ben ik heel vaak gebeld. Met veel aanbie-
dingen voor gratis �etsen. Bijvoorbeeld van iemand, 
die zei, mijn vrouw is overleden, u mag haar �ets wel 
hebben.” Nu hoor ik een zucht aan de andere kant van 
de lijn. ,,Heel lief bedoeld, alleen nu heb ik spijt, dat ik 
250 euro heb uitgegeven. En ik ben zo vaak gebeld, dat 
ik het er gewoonweg druk mee had.”

Kabaaltjes, al meer dan 25 jaar staan ze wekelijks in 
De Jutter en De Hofgeest. Soms zijn er kabaaltjes 
die de nieuws-gierigheid wekken. Arita Immerzeel 
neemt regelmatig een kabaaltje ‘onder de loep’. 
Haar oog viel deze week op:

Velsen - De Bibliotheek Velsen is 
een inspirerende ontmoetings-
plaats. Een van de missies van  
Bibliotheek Velsen is een leven 
lang leren voor jong en oud. Ons 
aanbod breidt steeds verder uit en 
varieert van lezingen, cursussen 
voor volwassenen tot voorleesacti-
viteiten, de VoorleesExpress, Boek 
aan Huis, informatiespreekuren en 
workshops voor kinderen. 

De onmisbare vrijwilligers
Binnen Bibliotheek Velsen zijn maar 
liefst 90 vrijwilligers actief om samen 
met de vaste medewerkers de Biblio-
theek te maken tot een mooie en 
prettige plek waar mens en media 
samenkomen om te leren, te lezen en 
digitaal mee te doen.  Deze vrijwil-
ligers werken als Boekmaatje, Voor-
lezer, Digi-docenten, Taalbegeleiding 
en ondersteunen bij spreekuren en 
activiteiten. Wij zijn dankbaar voor 
die onvermoeibare inzet van onze 
vrijwilligers, die er op hun beurt 
bijzonder veel voor terugkrijgen. 
Samen sterk, daar geloven wij in.

Ervaring van een Bibliotheek 
Ondersteuner
Bibliotheek Ondersteuner Loek: 
,,Nadat ik in mei 2020 met pensioen 
ging ben ik op zoek gegaan naar vrij-
willigerswerk. Ik wilde niet meer 
achter een laptop zitten en wel met 
veel mensen in contact komen. Via 
de website van vrijwilligerswerk 
Velsen kwam ik bij de bibliotheek 
terecht. Na een prettig intake 

gesprek begon ik eind november in 
de bibliotheek als host maar dit was 
van korte duur want de bibliotheek 
moest sluiten vanwege corona. Na 
een paar weken konden wij starten 
met de afhaalbibliotheek in de hal 
van de bibliotheek en daarnaast ging 
ik reserveringen in de bibliotheek 
uitzoeken. Nu is het bijna weer zoals 
het hoort en doe ik mijn werk als 
Bibliotheek Ondersteuner. Wat ik 
zocht heb ik gevonden:  Fijne colle-
ga’s, contact met andere mensen en 
dat ik mijn passie voor lezen kan 
delen met andere mensen. Het is 
leuk om de bibliotheek bezoekers te 
helpen in een hele prettige 
omgeving.’’

Kom jij het team versterken?
Vrijwilligerswerk in de bibliotheek 
heeft tal van voordelen. Je ontmoet 
nieuwe mensen en blijft op de 
hoogte van ins en outs op het gebied 
van boeken en andere media. Je 
draagt bij aan een organisatie die 
mensen uit alle lagen van de samen-
leving helpt. Jouw vrijwilligerswerk 
in de bibliotheek doet er toe! Wil je 
hier meer over weten? Kom dan voor 
meer informatie naar de open 
inloopmiddag op woensdagmiddag 
8 september van 13.00 tot 15.00 uur 
in Bibliotheek Velsen, Dudokplein 16 
IJmuiden. Voor meer informatie over 
onze vrijwilligers vacatures mail naar 
vrijwilligers@bibliotheekvelsen.nl of 
kijk op www.bibliotheekvelsen.nl/
vrijwilligers voor de actuele 
vacatures. 

In de Bibliotheek zijn 
vrijwilligers onmisbaar!

Voorbeeldrol gemeente
Velsen is op weg naar een duurzame, 
klimaatneutrale gemeente. De 
CO2-reductie van 70% die de 
gemeente als organisatie in 2023 wil 
realiseren, is groter en sneller dan 
wettelijk verplicht. Landelijk is namelijk 
de afspraak om 49% CO2-reductie te 
realiseren. Met dit plan wil de organi-
satie laten zien dat zij haar voor-
beeldrol serieus neemt en dat de 
benodigde reductie haalbaar en 
betaalbaar is. Dit is belangrijk omdat 
gemeente Velsen in een Lokaal 
Klimaatakkoord afspraken maakt met 
de samenleving over CO2-reductie. Op 
basis van eigen ervaringen en het 
delen van kennis kan de gemeente 
inwoners, bedrijven en maatschappe-
lijke organisaties helpen om in actie te 
komen en maatregelen te nemen.

Monitoren en bijsturen
Gemeente Velsen nam bij het 
opstellen van het CO2-reductieplan de 
CO2-voetafdruk van 2019 als basisjaar. 
Om te kunnen beoordelen of de 

gemeente op de goede weg is, wordt 
ieder jaar opnieuw een CO2-voetafdruk 
opgesteld. Zo wordt gemonitord of de 
gestelde ambitie van 70% CO2-reductie 
in 2023 wordt gehaald of dat er extra 
acties nodig zijn.

19% CO2-reductie in 2020
De CO2-voetafdruk van de gemeente-
lijke organisatie is in 2020 19% lager 
dan 2019. Dit is op te splitsen in de 
thema’s duurzaam vervoer, schone 
energie en circulaire economie. Het 
betreft CO2- uitstoot waar de 
gemeente direct invloed op heeft. 
Denk hierbij aan gas en elektriciteits-
verbruik van het vastgoed, zakelijke 
reizen en het brandstofverbruik van 
het wagenpark. 

Extra corona-reductie
Door de coronamaatregelen hebben 
medewerkers van de gemeente bijna 
volledig thuisgewerkt. Hierdoor was 
het woon-werk verkeer uiteraard mini-
maal waardoor hier ook een aanzien-
lijke CO2-reductie is gerealiseerd. Dit 

extra ‘corona’-e�ect is niet meegere-
kend en komt dus nog bovenop de 
19% CO2- reductie. 

Belangrijkste acties in 2020 
De belangrijkste acties die in 2020 zijn 
uitgevoerd:
• Verduurzamingsmaatregelen 

zwembad (-43% gasverbruik)
• Aanschaf drie elektrische poolauto’s 

bij beheer en onderhoud
• Aanbesteding elektriciteitscontract 

naar Nederlandse zon en wind (start 
2022)

• Nieuwe circulaire warme dranken 
leverancier

• 100% gerecyclede koffiebekers 
(product for product)

• Aanbesteding circulair 
kantoormeubilair

 
Volle kracht vooruit
In 2021 bepaalt de gemeente opnieuw 
haar CO2-voetafdruk en worden de 
reductie-resultaten opnieuw gepubli-
ceerd. Tot die tijd gaat de gemeente 
onverminderd door met het uitvoeren 
van acties en maatregelen zoals in het 
CO2-reductieplan is vastgelegd. 
Het energieverbruik krijgt hierbij extra 
aandacht. Daar is nog winst te 
behalen. Kennis en ervaring worden 
gedeeld zodat de samenleving zoveel 
mogelijk voordeel heeft van de 
inzichten van de gemeentelijke 
organisatie.

Velsen - Om verdere opwarming van de aarde te voorkomen, zet 
gemeente Velsen zich in lijn met het Klimaatverdrag van Parijs en het 
Nationaal Klimaatakkoord in, om de CO2-uitstoot terug te brengen. In 
2020 is daarom een CO2-reductieplan (www.velsen.nl/gemeentelijke-
organisatie-realiseert-19-co2-reductie-in-2020) opgesteld met acties en 
maatregelen die betrekking hebben op schone energie, duurzaam 
vervoer en circulaire economie. En dat geeft nu al resultaat: in 2020 is er 
19% minder CO2 uitgestoten ten opzichte van 2019.

Gemeentelijke organisatie 
realiseert 19% CO2-reductie in 2020



Puzzel mee en maak kans op een wieldoppenset aangeboden door 
van Eck Occasions. Mail de oplossing voor maandag 6 september 
naar puzzel@jutter.nl

in- en verkoop gebruikte auto’s

www.vaneckoccasions.nl
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. jonge klare; 7. oud en versleten; 12. bezit van
een boer; 13. rivier in Gelderland; 14. mannetjesschaap; 15.
rivier in Italië; 17. zuivelproduct; 19. zwarte lekkernij; 21. lid-
woord;  22. Ierse vrijheidsbeweging; 24. medisch specialist; 27.
deel van een huis; 28. afstammeling; 30. keukenmeester; 31.
Internationaal Olympisch Comité (afk.); 32. inwendig orgaan;
33. heidemeertje; 35. grote zware hamer; 37. drankenbuffet; 38.
ex-president van Amerika; 41. grappenmaker; 42. uurwerk; 44.
hoofd van een moskee: 46. beker op voetstuk; 47. werelddeel;
48. waarde bepaling; 49. plaats in Noord-Holland; 50. videofilm-
pje; 52. dikke wortel; 54. frisdrank; 56. nachtroofvogel; 58. strijk-
mes voor zalf; 61. eikenschors;  62. plaats in Friesland; 64.
bloeiwijze; 65. spoorstaaf; 67. natuurgebied; 68. plaats aan het
IJsselmeer; 70. groot ongeluk; 72. plaats in Limburg; 73. lang en
mager persoon; 76. in de grond levend zoogdier; 77. grand prix
(afk.); 78. Indonesisch eiland; 79. slaginstrument; 81. familielid;
82. doorgang in een gebergte; 83. vrije keus (claim); 84. deel
van etmaal; 86. niet dronken; 87. buurland van Polen.

Verticaal  1. grootste planeet; 2. naamloze vennootschap (afk.);
3. rivier in Utrecht; 4. overzetboot; 5. aanzienlijk vermogen; 6.
Europese hoofdstad; 7. zonder ophouden; 8. etensbak voor var-
kens; 9. vierhandig dier; 10. maanstand (afk.); 11. kleine race-
wagen; 16. Zweedse munt; 18. glansverf; 20. regionaal oplei-
dingscentrum (afk.); 21. mannetjes bij; 23. Spaanse landvoogd;
25. christelijke omroep (afk.); 26. hijswerktuig; 27. tuingereed-
schap; 29. aanhoudend gelach; 32. stotteraar; 34. Nederlandse
aardolie maatschappij (afk.); 36. zangvogeltje; 37. gong; 39.
Franse wijnstreek; 40. land of staat; 42. afkomstig uit Wenen;
43. verdieping; 45. omhulsel voor papieren; 46. flauw keelge-
luid; 51. Nederlandse rivier; 53. familielid; 54. koude neerslag;
55. metalen wasbak; 56. verbond (pact); 57. plezier; 59. open-
baar vervoermiddel; 60. streek in Noord-Europa; 62. de oudste
(nestor); 63. vulkaanopening; 66. afzonderlijke berg uit de
Alpen; 67. dierenverblijf; 69. voertuig; 71. anekdote (bak); 73.
deel van een boom; 74. vlees aan stokje geregen; 75. kledings-
tuk; 78. uitroep van afkeer; 80. pulverig (los); 82. personal com-
puter (afk.); 85. dwarsmast.
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LEZERSPOST

In de Jutter|Hofgeest van vorige week 
vraagt Natuurmonumenten aandacht 
voor de toekomstplannen van de 
provincie voor de binnenduinrand. 
Natuurmonumenten spreekt zich uit 
voor het in hun ogen hoogst haal-
bare; de binnenduinrand omvormen 
tot vochtig hooiland. Dit zal ongetwij-
feld natuurwaarde hebben. Maar 
door deze omvorming gaat nog veel 
meer wat van waarde is verloren.

Natuurmonumenten spreekt over 
gronden die zij niet in bezit hebben. 
Het gaat om onze weilanden waar 
onze familiebedrijven al generaties 
lang met liefde voor zorgen. Wanneer 
wij worden gedwongen om de 
weilanden om te vormen tot vochtig 
hooiland is onze bedrijfsvoering 
onmogelijk en verdwijnen de laatste 
boeren uit Santpoort. Het karakteris-
tieke beeld van Santpoort met koeien 

en paarden in de wei is dan verleden 
tijd.

Mochten de plannen door gaan, dan 
verliezen wij niet alleen onze historie, 
onze toekomst en onze bron van 
inkomsten. Santpoort verliest een 
deel van zijn karakter. Ons dorp is van 
oorsprong een boerendorp. Dat is 
goed te zien aan de evenementen 
van het dorpsfeest. Het programma 

staat vol met paard- en agrarisch 
gerelateerde activiteiten. Wie doen 
hier nog aan mee als er geen boeren 
meer in Santpoort zijn? Op het terrein 
bij de ruïne mag überhaupt geen 
evenement meer georganiseerd 
worden als dit natuur wordt.
Daarnaast vertegenwoordigen onze 
bedrijven een maatschappelijke 
waarde. Bij de Westerhoeve worden 
lokaal producten gemaakt en 
verkocht. De klant kan letterlijk zien 
waar zijn eten vandaan komt.

Bij Hofstede de Kruidberg vinden 
meer dan honderd mensen ontspan-
ning. Ze kunnen er in een natuurlijke 
omgeving bezig zijn met hun paard. 
Het is de enige plek in de omgeving 
waar de paarden 365 dagen per jaar 
de wei op kunnen.
Met de plannen komt ook het welzijn 
van onze dieren in gevaar. We willen 
dat onze dieren in hun natuurlijke 
behoefte kunnen voorzien. Daar is 
weidegang een essentieel onderdeel 
van. In een tijd waarin dierenwelzijn 
steeds belangrijker wordt, is het 
ondenkbaar dat we hier concessies 
aan doen.

Wij en de generaties voor ons hebben 
hard gewerkt om onze bedrijven te 
maken tot wat ze vandaag zijn. We 
geven ze ook graag weer door aan de 
volgende generatie. Maar als onze 
weilanden vochtig hooiland moeten 
worden, dan houdt het op. Als we niet 
meewerken, dan kan de provincie 
overgaan tot onteigening van de 
weilanden. Dat andere mensen 
beslissen over de toekomst van je 
eigendom, over de toekomst van je 
bedrijf en de toekomst van je familie 
is een groot onrecht.

Natuurmonumenten en de provincie 
schetsen een idyllisch beeld maar 
vertellen er niet bij tegen welke prijs 
dit gerealiseerd wordt. Vandaar dat 
wij u de andere kant van het verhaal 
vertellen. Wij gaan vechten voor het 
behoud van onze waarden en hopen 
dat u ons daarin steunt. Via behoud-
boerensantpoort.petities.nl kunt u 
zich uitspreken voor het behoud van 
de weilanden zoals ze nu zijn. 

De familie Rutte (Hofstede de Kruid-
berg) & de familie Dijkzeul 
(Westerhoeve)

Behoud de Santpoortse boeren!
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Door Raimond Bos

Doordat haar ouders in het duinge-
bied woonden, groeide Yvonne 
letterlijk op in de natuur. Ze vertelt: 
,,Ik was altijd buiten aan het rond-
struinen, plantjes aan het ontdekken 
en konijnenbotjes aan het opgraven. 
Met een vriendin wierp ik die 
gevonden botjes dan in een cirkel. 
Pas later begreep ik door de oplei-
dingen die ik ging volgen, dat dit 
orakelen was. Je stelt een vraag over 
iets en wilt daar een antwoord op 
hebben. Bij veel mensen zijn de 
tarotkaarten wel bekend, dat kun je 
ermee vergelijken. Meestal gaat het 
om een open vraag, waarop je het 
antwoord eigenlijk zelf wel weet, 
maar je komt er niet goed bij. Een 
orakel helpt je bij het vinden van het 
antwoord. Het is geen glazen bol, 
maar het raakt als het ware een 
stukje in jezelf aan. Het antwoord kan 
bijvoorbeeld zijn dat je breder moet 
kijken dan de dingen die je al doet.’’ 
Yvonne kwam ter wereld in de herfst 
van 1973 en noemt zichzelf een echt 
herfstkind: ,,Ik vind het heerlijk om in 
de herfst in de natuur te zijn. Maar 
sowieso ga ik het hele jaar door drie 
tot vier keer per week naar het bos. 
Dan zie je hoe de natuur verandert 
en krijg je echt een band met de 
natuur.’’

Een mobiele telefoon 
van 9000 gulden
Op 18-jarige leeftijd trad Yvonne in 
dienst van PTT Telecom, het huidige 
KPN, waar ook haar vader werkzaam 
was. Ze ging zich er bezighouden 
met de verkoop van mobiele 
communicatieapparatuur. ,,In die tijd 
waren de eerste mobiele telefoons in 
omloop. Ik verkocht de Pocketline 
8100 voor een prijs van 9000 gulden. 
Mijn klanten waren bijvoorbeeld 
mensen bij de overheid en binnen-
vaartschippers.’’ Het werden roerige 
tijden voor het bedrijf, niet in de 
laatste plaats door het openbreken 

van de telecommarkt in Nederland. 
Jarenlang was PTT Telecom de enige 
aanbieder van telefonie in ons land 
geweest, maar het bedrijf raakte die 
monopolypositie in de jaren 90 kwijt. 
,,Er kwam steeds meer concurrentie 
en er werd aan alle kanten aan mij 
getrokken, want er moest natuurlijk 
wel verkocht worden. Ik zat al op 
mijn twintigste aan de antidepressiva 
en twee jaar later was ik er zo klaar 
mee, dat ik mijn ontslag heb inge-
diend en vertrokken ben uit de 
marketingwereld. Door mijn drukke 
baan was ik steeds meer van het 
natuurpad afgeraakt. Ik had nauwe-
lijks nog tijd om de natuur in te gaan 
en dat bracht mij naar een diepte-
punt. Ik wist dat ik ontslag moest 
nemen omdat ik er anders aan 
onderdoor zou gaan.’’

Het roer twee keer omgegooid
Voor Yvonne brak een periode van 
bezinning aan. ,,Ik was intussen 
getrouwd en mijn man had een 
goede baan. Hij zei: ‘Neem je ruimte 
om te ontdekken wat je nodig hebt.’ 
Toen ik 23 was, werd ik zwanger van 
onze oudste zoon. In die tijd heb ik 

het roer omgegooid en ben ik terug-
gegaan naar de natuur. Daar voelde 
ik me heel gelukkig bij. Hoe meer ik 
met de natuur bezig was, hoe meer 
ik begreep hoeveel het je kan 
brengen.’’ Yvonne besloot de oplei-
ding reiki (een van oorsprong 
Japanse leer op het gebied van ener-
gieoverdracht) te gaan volgen. Het 
bracht haar tot het besef dat het 
spirituele pad voor haar een meer 
aardse vorm nodig had en ging op 
zoek naar opleidingen die daarbij 
aansluiten. Ze verdiepte zich onder 
meer in runen (schrifttekens uit de 
oudheid) en vergaarde kennis over 
onze inheemse kruiden en bomen. 
Met de opgedane kennis startte 
Yvonne, intussen moeder van twee 
zoons, met Heks & Kruid, een plat-
form over de kracht van de natuur en 
de magie van de maan. Om het 
gezinsinkomen aan te vullen, gaf ze 
op diverse locaties in Noord-Holland 
computerlessen. Later breidde zich 
dat uit met het opzetten van 
websites. ,,Ik kreeg steeds meer 
aanvragen voor het maken van 
websites, dus ik besloot om onder-
nemer te worden en schreef me in bij 
de Kamer van Koophandel. Maar na 
verloop van tijd merkte ik dat ik weer 
te veel achter de computer zat en 
niet voldoende in de natuur kwam. 
Toen heb ik het roer voor de tweede 
keer omgegooid. Ik ben gestopt met 
het computerwerk en heb volledig 
gekozen voor Heks & Kruid.’’

‘Ik zie bomen als wezens’
In 2017 bracht Yvonne haar eerste 
boek uit: ‘Hoofd in de wolken & 
Voeten in de Aarde’. In dit boek 
neemt ze de lezer mee op avontuur 
in de natuur. ,,Het boek gaat over 
leren loslaten, durven kijken naar 
jezelf, leren invoelen en nog veel 
meer wijsheden en inzichten. Door 
de verhalen die ik beleef als ik in de 
natuur vertoef, wil ik de lezer laten 
voelen wat de natuur ons brengt.’’ 
Doordat Yvonne spiritueel ontwik-
keld is, kijkt ze op een andere manier 

dan veel anderen doen. Dat brengt 
vervolgens ook andere inzichten met 
zich mee. ,,Een boswachter kijkt naar 
bomen en planten als objecten. De 
boswachter houdt zich bezig met het 
beheren van een bos, maar naar mijn 
idee zouden we wat minder moeten 
gaan beheren en meer mee moeten 
gaan in wat de natuur zelf laat zien. 
We willen alles beheersen. Ligt er een 
boom op het pad, dan ligt hij 
verkeerd en moet hij weg. Ik kijk naar 
een boom en zie een boom die een 
bepaalde energie uitstraalt. Ik zie 
bomen als wezens, dan ga je heel 
anders naar de natuur kijken.’’ Begin 
dit jaar verscheen het tweede boek, 
dat de titel ‘Jaarcirkel - Leven in het 
ritme van de seizoenen’ kreeg. Beide 
boeken droeg Yvonne op aan de 
natuur. ,,Als je even in de natuur 
bent, kun je je opladen door de 
groene energie. Maar ik kom er niet 
alleen om te nemen, ik wil ook iets 
terugdoen. Dat doe ik nu op deze 
manier, door anderen via mijn 
boeken te motiveren om ook anders 
met de natuur om te gaan.

Moon Challenge
Om de �nanciering voor het eerste 
boek rond te krijgen, wist Yvonne 
fondsen te werven via haar Moon 
Challenge. Ze legt uit: ,,Ik heb veel 
volgers op sociale media. Ik heb ze 
uitgedaagd om deel te nemen aan 
de Moon Challenge, door een maand 
lang naar de stand van de maan te 
leven. Elke twee tot drie dagen 
kregen de deelnemers een mailtje 
van mij, waarin ik uitleg gaf over de 
stand van de maan en wat je dan 
kunt doen. De maan heeft een cyclus 

van 28 dagen en via een besloten 
groep op Facebook liet ik de mensen 
opdrachten delen. Zo konden ze heel 

bewust leven naar de maan. Ik heb 
dat allemaal gratis gedaan, maar het 
leverde veel donaties op en ook 
nieuwe cursisten, zodat ik uiteindelijk 
vierduizend euro bij elkaar kreeg 
voor het bekostigen van het boek. 
De rest van het geld heb ik uit eigen 
middelen betaald.’’ Inmiddels is van 
het nieuwe boek de eerste druk al 
uitverkocht, deze week verscheen de 
tweede druk. Het eerste boek is al 
aan de derde druk toe. De agenda 
van Yvonne stroomt intussen vol met 
nieuwe afspraken voor cursussen en 
coaching. 

Leermoment
Wat kan de doorsnee natuurbe-
zoeker van Yvonne leren? ,,We 
zouden wat meer respect voor de 
natuur moeten hebben. Mensen 
komen er wel, maar het bewustzijn is 
er niet. Ik zie een jong gezin met 
kinderen en de ouders in het bos 
lopen en de ouders hebben meer 
aandacht voor hun mobiele tele-
foons. Kijk eens om je heen en word 
je bewust van wat er om je heen te 
zien is! Je gaat een soort relatie aan 
met de natuur als je er vaak bent. Net 
als met een vriend of vriendin, als je 
er veel tijd en energie aan besteedt, 
ga je er een gevoel bij krijgen. Het is 
�jn voor jezelf als je dat ziet!’’ 

Meer weten over Yvonne Vrijhof en 
de door haar gepubliceerde boeken? 
Kijk op www.heksenkruid.info voor 
alle details.

IJmuiden - Toen vorig jaar de coronacrisis uitbrak, trokken mensen massaal de natuur in. In het duingebied 
rond IJmuiden werd het veel drukker dan gewoonlijk, omdat er weinig alternatieven waren om tijd buitenshuis 
door te brengen. Yvonne Vrijhof (47) kreeg er gemengde gevoelens bij. Ze groeide op in de duinen van 
IJmuiden, maar ziet vaak dat mensen zich onvoldoende openstellen voor de natuur. ,,Het zou heel mooi zijn als 
mensen de natuur wat meer gaan waarderen. Er mag een betere balans komen tussen geven en nemen. De 
mens zou minder heersend in de natuur moeten zijn en zich gelijkwaardiger moeten opstellen.’’ In haar boek 
‘Jaarcirkel - Leven in het ritme van de seizoenen’ gaat ze in op het ritme van de natuur en moedigt ze haar lezers 
aan om de verbinding met de natuur nadrukkelijker op te zoeken.

Yvonne Vrijhof benadrukt 
het belang van balans in de natuur

Yvonne Vrijhof: ,,Verbinding met bomen helpt je om dichter bij jezelf te komen.’’ 
Foto: Anneke van der Meer

Bij The Read Shop in IJmuiden zijn beide boeken tot half september als 
combinatiedeal aan te scha�en voor 35 euro in plaats van 42 euro. Foto: aangeleverd

Drie tot vier keer per week is Yvonne Vrijhof in het duingebied te vinden. 
Foto: aangeleverd








