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Burgemeester Dales: ,,Tata moet 
blijven, maar niet op deze wijze’’
Velsen - Het bedrijf Tata Steel moet blijven op de huidige locatie, maar de manier waarop het productieproces plaats-
vindt, moet veranderen. Dat bepleitte burgemeester Frank Dales van de gemeente Velsen zaterdagavond in het actuali-
teitenprogramma Nieuwsuur van NPO 2. Volgens Dales is behoud van het bedrijf belangrijk voor de werkgelegenheid 
in deze regio, maar dient de gezondheid van de inwoners voorop te staan. Hij ziet graag dat de regels op korte termijn 
aangescherpt worden. Lees het uitgebreide artikel elders in deze krant. Foto: Raymond Robart

Bewoners en bezoekers kunnen 
zondag met de �ets of lopend een 
rondje langs de parels van Velsen 
maken. Van Stadsschouwburg en Film-
theater Velsen tot de vishal en van het 
Zee- en Havenmuseum tot Landgoed 
Duin en Kruidberg. Deelname aan alle 
activiteiten is gratis. Het aanbod aan 
activiteiten is erg divers. Zo kun je 
suppen bij Villa Westend of de storm-
baan van Action Planet Spaarnwoude 
trotseren. Als extra activiteiten zijn 
ribvaren tussen de pieren en blokarten 
op het IJmuiderstrand toegevoegd. 
Ook voor de jongste Velsenaren is 
zondag genoeg te doen. Schilder een 
(zelf )portretje bij het Raadhuis van de 
Kunst in Dorp Velsen, maak boter bij 
kinderboerderij Zorgvrij of bezoek de 
tentoonstelling ‘Zo slim als een vos’ in 
het Pieter Vermeulen Museum. De iets 
oudere kinderen kunnen op de foto 
met legervoertuigen in Spaarnwoude, 
in een simulator bij het Nova College 
Scheepvaart of volledig in Formule 
1-stijl een workshop ‘Autobanden 
verwisselen’ volgen bij het Technisch 

Velsen - Ruim dertig culturele instellingen, maatschappelijke organisa-
ties en bedrijven laten zondag zien hoe veelzijdig Velsen is. De aanmel-
dingen voor ‘Ontdek Velsen’ stromen binnen, vandaar dat men nog wat 
extra activiteiten aan het programma heeft toegevoegd.

Extra activiteiten toegevoegd 
aan evenement ‘Ontdek Velsen’

Blokarten op het IJmuiderstrand is aan 
het activiteitenprogramma 
toegevoegd. Foto: aangeleverd

College Velsen. Kijk op www.ijmuiden.
nl/ontdekvelsen voor aanmelding en 
uitgebreide informatie. RTV Seaport 
doet de hele dag verslag van de activi-
teiten op de radio.
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Huis verkopen? 
GRATIS waardebepaling!

Kerkweg 221b • Heemskerk
0251 - 23 11 64 • www.schimmelkroft.nl

ZO 26 SEPT 2021

OPENDAG
10.00-17.30 UUR

PROGRAMMA: WWW.SCHIMMELKROFT.NL

Kerkweg 221b • Heemskerk • 0251-231164
www.schimmelkroft.nl/open-dag

ALBATROS BANDEN 
IJMUIDEN

www.albatrosbanden.nl

  Onderhoud van alle merken v.a. € 169,- incl. APK 

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

 

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

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

Koene Auto, Broekerdreef 120, 1991AZ Velserbroek tel.023-5379700   www.koene.nl 
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Wandel en praat mee over 
buitenplaatsen in Velsen

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

Mededelingen

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

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

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

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

Jouw burgemeester, 
Frank Dales

 

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

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

Het plantseizoen is aangebroken

Velsen wordt groener

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

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

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

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

Mededelingen

Nieuws van de raad
Besproken in de sessies

    Kopje nieuws van de raad
  De gemTi cusam alit faces exeremporro 

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

    Kopje nieuws van de raad
  De gemTi cusam alit faces exeremporro 

volupti consequodis abore que natureped 
quis doluptioo venecusdae ilite ads rero 
occumqui in corro volor mo venecusdae 
ilite adist dolorpo rerature, tem sum aut 
aut miliquam cus, eossi doluptatur sum 
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    Kopje nieuws van de raad
  De gemTi cusam alit faces exeremporro 

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

ZETELVERDELING
Er zijn 33 raadsleden in Velsen. 
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De gemeente wil zorgvuldig omgaan met de 
mooie historische parken en buitenplaat-
sen in Velsen. Daarom zijn we gestart met 
het opstellen van versterkingsplannen 
voor de buitenplaatsen. 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 op-
schrijven, willen we graag weten wat u be-
langrijk vindt. 

We willen daarom met u wandelen op de buiten-
plaatsen. Want we kunnen nog beter met elkaar 
in gesprek als we daadwerkelijk langs de plek-
ken lopen waar het over gaat. De wandelingen 
gaan plaatsvinden op buitenplaatsen Velser-
beek, Schoonenberg en Spaarnberg. Ze duren 
circa 1,5 uur.

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

tree Parkweg)
• 16 september, 19:30 uur- Schoonenberg 

(entree Waterloolaan, naast V.V Waterloo)

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

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

Evenementenlocaties

Agenda van de sessies van 16 september

Met uitzondering van de sessie over Lev-
vel5, worden de sessies digitaal gehouden. 

    Pont tot Park
De gebiedsvisie Pont tot Park beschrijft 
de gewenste ontwikkelrichting van 
grofweg het gebied tussen het Pontplein, 
het Stadspark, de Heerenduinweg en 
de Kanaaldijk. Met de uitvoering van 
de gebiedsvisie moet IJmuiden worden 
klaargestoomd voor de toekomst.  De na-
dere uitwerking en de uitkomst van het 
samenspel wordt met de raad gedeeld.

    Financiële bijdrage Levvel5
Levvel5, een aanbieder van jeugdhulp, 
verkeert in fi nanciële moeilijkheden. 
Daardoor maakt de gemeente zich zorgen 
over de continuïteit van hulp aan inwo-
ners. Om tot een oplossing te komen, zijn 
meerdere opties onderzocht. Het voorstel 
is om een bedrag in te leggen, zodat aan 
een oplossing kan worden gewerkt. 

    Beleidskader participatie
Er wordt gewerkt aan een nieuw be-
leidskader dat de samenwerking tussen 
gemeente en samenleving optimaal 

faciliteert. De raad wordt geïnformeerd 
over de stand van zaken en de uitkomsten 
van de gesprekken met de samenleving. 
Daarnaast gaat de raad in gesprek over 
de eigen rol bij participatie, wijkgericht 
werken en participatie in de Omgevings-
wet. 

    Invoering Recycletarief
Door het invoeren van een recycletarief 
wordt de afvalsto� enhe�  ng gesplitst 
in een variabel tarief en een vast tarief. 
Inwoners die hun afval goed scheiden 
betalen een lagere (variabele) he�  ng 
dan inwoners die dat niet of minder 
goed doen. Het variabele belastingdeel is 
gebaseerd op de hoeveelheid restafval die 
bewoners aanbieden. 

    Regiovisie Jeugdhulp
 Zuid-Kennemerland en de IJmond staan 
samen voor de opgave te zorgen voor goe-
de jeugdhulp die aansluit bij de behoeften 
en mogelijkheden van jeugdigen, ouders 
en gezin. Samen met jeugdigen, ouders, 
aanbieders en samenwerkingspartners 
zijn doelen geformuleerd voor de ko-

mende jaren. Deze doelen zijn vastgelegd 
in de regiovisie jeugdhulp. 

    BIZ Kennemerlaan en Regionale 
Ontwikkelmaatschappij

Tijdens deze sessie worden twee onder-
werpen besproken: 
A. Een Bedrijven Investeringszone (BIZ) 
is een afgebakend gebied, waarbinnen 
ondernemers gezamenlijk investeren 
in de kwaliteitsverbetering van hun 
bedrijfsomgeving. Het doel is dat door de 
ondernemers gezamenlijk wordt geïnves-
teerd in het gebied, de organisatiegraad 
wordt verhoogt en regie wordt gevoerd 
over het gebied. Ondernemers aan de 
Kennemerlaan zijn voornemens om een 
BIZ op te richten. 
 B. In de Metropoolregio Amsterdam is 
gewerkt aan de oprichting van een Regi-
onale Ontwikkelmaatschappij (ROM). 
De ROM moet door middel van investe-
ringen duurzaamheid en innovatie in de 
regio gaan aanjagen. Met de ROM komt 
€165 miljoen beschikbaar voor duurzame 
economische stimulering. 

De visie van

De visie van 
Cas Schollink, 
fractievoorzitter VVD. 

Scan de QR code voor 
het artikel op onze 
website!

Koopstromenonderzoek 
2021 in september van 
start
De detailhandel is de afgelopen jaren 
veranderd. Gemeenten en provincies 
zetten zich samen met winkeliers in 
voor aantrekkelijke winkelgebieden en 
een compleet winkelaanbod. Om dit zo 
goed mogelijk te doen, start begin sep-
tember in de provincie Noord-Holland 
een groot consumentenonderzoek. Dat 
onderzoek brengt in beeld waar inwo-
ners kopen en hoe tevreden ze zijn over 
de winkelgebieden. Ook de gemeente 
Velsen neemt deel aan dit onderzoek 
uitgevoerd door I&O Research.

Uitnodiging
Begin september ontvangt een groot deel 
van de huishoudens een uitnodiging om aan 
het onderzoek deel te nemen. Heeft u geen 
brief gekregen maar wilt u wel meedoen? 
Dat kan! U kunt de vragenlijst hier invul-
len: www.startvragenlijst.nl/koopgedrag. 
Onder alle deelnemers van het onderzoek 
worden 100 Horeca Cadeaukaarten van 25 
euro verloot.

Meer informatie
Voor meer informatie over het onderzoek 
kijk op www.kso2021.nlZorgpoort gaan weer van start! 

Voor uitkeringsgerechtigde inwoners van 
gemeente Velsen die willen werken in de 
zorg

Ontvangt u een uitkering en wilt u graag wer-
ken in de zorg? In oktober 2021 start Zorgpoort 
weer. Een unieke kans voor uitkeringsrechtigde 
inwoners van gemeente Velsen om onder bege-
leiding de stap te zetten naar werken in de zorg!

Op 28 september 2021 van 9:00 tot 10:30 uur 
organiseert gemeente Velsen samen met Net-

werkpro en Zorgbalans een kennismakingsbij-
eenkomst op het gemeentehuis van gemeente 
Velsen. U bent van harte welkom om vrijblij-
vend kennis te maken met Zorgpoort.
Bij aankomst kunt u zich melden bij de ingang 
van het gemeentehuis aan de zijde Plein 1945 in 
IJmuiden. Vanaf 8:45 uur staat de ko�  e en thee 
klaar.

Heeft u alvast een vraag? Dan kunt u contact 
opnemen met de consulenten van gemeente 
Velsen. U bereikt hen via 0255-567000.

 Wanneer u twijfelt of u een omgevings-
vergunning kunt krijgen voor uw plan, 
was het mogelijk om eerst een voorlo-
pige aanvraag (principeaanvraag) in te 
dienen. De gemeente beoordeelde dan of 
uw bouwplan kans van slagen heeft.

Helaas kan de gemeente vanwege de grote ho-
eveelheid aanvragen tijdelijk geen voorlopige 
aanvragen omgevingsvergunning voor bouw-
en of verbouwen meer in behandeling nemen. 
Deze stop op voorlopige aanvragen gold tot 1 
september en is voorlopig  verlengd tot 1 feb-

ruari 2022.

Wel kunt u direct een o�  ciële aanvraag om-
gevingsvergunning indienen. Voor algemene 
informatie (geen toetsing) over mogeli-
jkheden om te (ver)bouwen kunt u contact 
opnemen met het Klantcontactcentrum van 
de gemeente via tel. 14 0255 (zonder kengetal 
ervoor) of tel. 0255-567200.
We vinden het vervelend dat we deze dienst 
tijdelijk niet me er aan u kunnen bieden en 
steken veel energie in het vinden van nieuwe 
medewerkers voor Team Vergunningen. 

 Tijdelijke stop principeaanvraag bouwplannen 

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 
kunnen zijn voor evenementen. Per locatie 
hebben we normen opgesteld. Bijvoorbeeld 
het aantal evenementen dat op die locatie per 
jaar mag worden georganiseerd, het aantal 
bezoekers dat is toegestaan en de hoeveel-
heid geluid die mag worden geproduceerd.

Wij horen graag uw mening
Op 14, 15 en 16 september organiseert de 
gemeente 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 L o c a -
ties in IJmuiden

• Donderdag 16 september L o c a t -
ies in Velsen-Noord, Velsen-Zuid, Drie-
huis

Het gesprek gaat over het aantal evenement-
en per locatie en de randvoorwaarden waar-
op we evenementen willen toestaan. Onder-
werpen kunnen zijn: het aantal bezoekers, 
de hoeveelheid geluid, de begrenzing van de 
locaties. Ook locaties die door ons niet zijn 
uitgewerkt, zouden aan bod kunnen en mo-
gen komen.

Meer informatie en aanmelden voor een 
online informatieavond: www.samenspelv-
elsen.nl  foto  

Evenementenlocaties



Aanvragen omgevingsvergunning-
IJmuiden
•	 	 Bestevaerstraat	14,	vergroten	woning	

achterkant	(recht	optrekken	gevel)	
(30/08/2021)	104994-2021

•	 	 Tussenbeeksweg	60,	legaliseren	ka-
mergewijze	verhuur	van	4	kamers	
(31/08/2021)	105432-2021

•	 	 Zeeweg	239,	vervangen	puien	en	
plaatsen	dakterras	met	pergola	
(01/09/2021)	106519-2021

•	 	 Trompstraat	32,	plaatsen	dakop-
bouw	(02/09/2021)	106837-2021	

•	 	 Kennemerlaan	129,	vergroten	dak-
terras	(03/09/2021)	107497-2021

Velsen-Noord
•	 	 Schulpweg	61,	interne	constructie-

verandering	(28/08/2021)	104686-
2021

•	 	 Van	Nidekstraat	7,	kappen	boom	
(02/09/2021)	106923-2021

•	 	 Grote	Hout-	of	Koningsweg	267,	le-
galiseren	plaatsen	verdiepingsvloer	
(03/09/2021)	107593-2021

Santpoort-Noord
•	 J.T.	Cremerlaan	81,	plaatsen	dakkapel	

(voorzijde)	(30/08/2021)	105310-
2021	

 
Velserbroek
•	 	 J.	Paxtonstraat	26,	vervangen	kozijn	

(voorzijde)	(30/08/2021)	105209-
2021

•	 	 Rijksweg	349,	legaliseren	bouwwerk	
met	verkoopautomaten	en	ledscherm		
(31/08/2021)	105783-2021

Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
•	 	 Deutzstraat	ong.	(kadastraal	Q2057	

en	2058),	bouwen	38	bedrijfsunits	
(31/08/2021)	84817-2021

•	 	 Kennemerlaan	93,	veranderen	entree	
(02/09/2021)	86274-2021

•	 	 Linnaeusstraat	143,	plaatsen	dakop-
bouw	(02/09/2021)	86046-2021

	
Velsen-Zuid
•	 	 Heuvelweg	8,	gebruik	voor	sporteve-

nementen	Strong	Viking	op	16-17	ok-
tober	2021	(inclusief	op-	en	afbouw)	
(31/08/2021)	83782-2021

Santpoort-Noord
•	 	 Biezenweg	72A,	bouwen	woning	

(31/08/2021)	83615-2021
•	 	 Irissenstraat	3,	vergroten	1e	en	2e	

verdieping	(02/09/2021)	86913-
2021

	

Ingetrokken aanvragen omge-
vingsvergunning
IJmuiden
•	 Maasstraat	15,	gebruiken	voor	wo-

nen	en	communicatietrainingen	
(31/08/2021)	54639-2021

Velsen-Noord
•	 Dijckmansstraat	4,	plaatsen	tuinhuis	

(02/09/2021)	86961-2021

Besluiten
Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
IJmuiden
•	 	 Nabij	Radarstraat	73,	plaatsen	

tijdelijke	(8	jaar)	scooterstalling	
(31/08/2021)	77420-2021

•	 	 Marconistraat	56,	plaatsen	dakop-
bouw	(31/08/2021)	97476-2021

•	 	 Kennemermeer	27,	tijdelijk	(t/m	
oktober	2028)	plaatsen	3	recreatie-
eenheden	(31/08/2021)	79596-2021

•	 	 Lange	Nieuwstraat	791,	wijzigen	
gevelreclame	(02/09/2021)	90094-
2021

Velsen-Noord
•	 	 Wijkerstraatweg	267,	verbouwen	

winkel	tot	woning	(02/09/2021)	
68579-2021

Santpoort-Noord
•	 	 Roos-	en	Beeklaan	37,	bouwen	2	

aanbouwen	waarvan	1	met	dakter-
ras,	plaatsen	dakkapel	(voorzijde)	
(31/08/2021)	39591-2021

•	 	 Biezenweg	72A,	bouwen	woning	
(31/08/2021)	83615-2021

•	 	 Terrasweg	68,	kappen	2	bomen	
(31/08/2021)	93993-2021

•	 	 Molenstraat	25,	kappen		boom	
(31/08/2021)	98862-2021

•	 	 Kerkerinklaan	4,	vervangen	erker,	
wijzigen	voorgevel	(02/09/2021)	
84925-2021

•	 	 Hoofdstraat	38,	verhogen	nok,	plaat-
sen	dakkapellen	(voor-	en	achterzij-
de)	(02/09/2021)	85944-2021

•	 	 Terrasweg	29,	vergroten	dakkapel	
(voorzijde)	(02/09/2021)	93538-
2021

Velserbroek
•	 	 Hollandse	Aak	12,	plaatsen	uitbouw	

(zijkant)	(01/09/2021)	61052-2021
•	 	 Ans	Rosendahlstraat	28,	plaatsen	

deurkozijn	(voorzijde)	(31/08/2021)	
85151-2021

•	 	 Tjalk	26,	plaatsen	dakkapel	(achter-
zijde)	(31/08/2021)	96616-2021

•	 	 Kerkenmaaijerskamp	5,	vergroten	
1e	en	2e	verdieping	(achterzijde)	
(31/08/2021)	84235-2021

•	 	 Lepelaar	14,	plaatsen	2	dakkapellen	
(voor-	en	achterzijde)	(02/09/2021)	
86320-2021

Verleende onthe�ng voor werk-
zaamheden buiten reguliere werk-
tijden  APV artikel 4:4 
IJmuiden
•	 	 Margadantstraat-Kruitenstraat,	

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

(02/09/2021)	104780-2021
•	 	 Verleende	evenementenvergunning	

APV	artikel	2:10

Driehuis
•	 “Avondvierdaagse	Driehuis”,	van	6	t/m	

9	september	2021	van	17:30	tot	19:30	
uur,	locatie:	vastgestelde	route	door	
Driehuis	en	omgeving	(01/09/2021)		
66516-2021

Overige bekendmakingen
•	 	 Aanvraag	individuele	gehandicap-

tenparkeerplaats	Gladiolenstraat	23	
Santpoort-Noord

•	 	 Aanvraag	individuele	gehandicap-
tenparkeerplaats	Raafstraat	58	
IJmuiden

•	 	 Aanvraag	individuele	gehandicap-
tenparkeerplaats	De	Lethstraat	11	
Velsen-Noord

•	 	 Plaatsingsbesluit	voor	de	afval	inza-
melvoorziening	op	de	volgende	loca-
ties:	Zeewijkplein,	Wouwenkoplaan,	
Schiplaan,	Doorneberglaan,	Geor-
gebos,	Vierkante	Bos,	Scheiberglaan	
thv	Kleine	Pan,	hoek	Scheiberglaan/	
Lage	Bos,	hoek	Scheiberglaan/	Groot	
Berkenbos,	hoek	Scheiberglaan/	
Groot	Abelenbos	De	Olmen,	Ver-
brande	Vlak,	Hazevlak,	De	Zandkuil,	
Scheiberglaan/	Lage	Bos,	Scheiber-
glaan/	Groot	Berkenbos

•	 	 Vaststellen	Kadernota	Vastgoed	
2021

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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Santpoort - Formeel is de dorpskerk 
aan de Burgemeester Enschedélaan 
geen gemeentelijke of nationale 
monumentenstatus. Maar de leden 

van de Protestantse gemeente 
vinden het kerkgebouw wel degelijk 
monumentwaardig. Daarom stellen 
zij het kerkgebouw komende 

zaterdag (Open Monumentendag) 
open voor publiek. 
Van 10.00 tot 17.00 uur kan iedereen 
zelf zien waarom men zo trots is op 

het gebouw. Op de gebrandschil-
derde ramen, de rust. Even de drukte 
van de straat en wat er door je 
gedachten spookt achter je laten. 

Misschien een kaarsje aansteken als 
herinnering aan iemand die je dier-
baar is? Iedereen is van harte 
welkom.

Monumentendag in de dorpskerk
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Kantooradres
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1971 HB IJmuiden
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Openingstijden
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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
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Opgave gratis advertenties 
voor www.jutter.nl/kabalen-opgeven

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en 
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Onderdeel van 
Regio Media Groep B.V.
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Ingezonden brieven
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e-mailadres. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
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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

IJmuiden - Op zaterdag 11 
september is er weer een gezellige 
snu�elmarkt op de Lange Nieuw-
straat, dit is de laatste markt van het 
jaar. Tegenover de winkels worden de 
kramen opgesteld. 
De markt wordt gehouden van 8.00 
tot 16.00 uur. De kramen worden 
gevuld met mooie en leuke tweede-
hands artikelen. 

Als u ook een keer aan deze markt 
wilt deelnemen (meerdere keren 
mag ook), of vragen heeft, dan kunt 
u contact opnemen met: 0255-
533233 of 06-10475023.

Snuffelmarkt 
in IJmuiden

Door Raimond Bos

Dales was door Nieuwsuur uitge-
nodigd om te reageren op de 
uitkomsten van het RIVM-onder-
zoek naar de stofdepositie in het 
gebied rond het terrein van het 
staalbedrijf. Uit dat onderzoek, 
waarvan de resultaten vorige week 
donderdag bekendgemaakt 
werden, blijkt dat in Beverwijk, 
Velsen-Noord, IJmuiden en met 
name Wijk aan Zee meer polycycli-
sche aromatische koolwatersto�en 
(PAK) en metalen in het neerda-
lende stof zitten dan op achter-
grondlocaties buiten de IJmond. 
Het gaat niet om sto�en die we 
inademen, maar die vooral voor 
spelende kinderen een gevaar 
vormen, omdat zij bij het buiten-
spelen de sto�en wel vrij 
eenvoudig binnen kunnen krijgen. 
De onderzoeksresultaten noemde 
Dales op televisie ‘een dreun voor 
de inwoners’, woorden die eerder al 
door de Beverwijkse wethouder 
Brigitte van den Berg werden 
gebruikt.

Sluiting zou geen optie zijn
Presentator Eelco Bosch van 
Rosenthal wilde van Dales weten of 
een tijdelijke sluiting van de staal-
fabriek niet beter zou zijn. Hierop 
antwoordde de burgemeester: ,,De 
boel stopzetten zou heel onver-
standig zijn. Tata Steel heeft een 
belangrijke economische en sociale 
rol in onze hele regio. Dat is 
belangrijk, mits de gezondheid 

prevaleert. Daar gaan we nu 
keihard voor vechten als gemeen-
tebestuur.’’ Tegelijk moest Dales 
erkennen dat het gemeentebe-
stuur van Velsen niet zo veel kan 
doen, omdat de provincie Noord-
Holland in dit geval het bevoegd 
gezag is. ,,Ik kan relatief weinig, 
maar ik ben wel de eerste overheid 
die aangesproken wordt door de 
bewoners. Dat geeft een gevoel 
van onmacht, dat de bewoners ook 
hebben’’, aldus Dales. Eerder liet 
gedeputeerde Jeroen Olthof van 
de provincie Noord-Holland al 
weten: ,,Als we hele duidelijke, 
scherpe regels hebben, dan zal Tata 
Steel daaraan moeten voldoen. Als 
ze daar niet aan voldoen, dan moet 
je je gaan afvragen of er een plek 
voor Tata Steel is.’’

Watersto�nstallatie
Over twee jaar zal een speciaal mili-
eu�lter, dat Tata Steel laat plaatsen, 
gereed zijn. Wat verder in de 
toekomst hoopt het bedrijf te 
kunnen afstappen van het gebruik 
van fossiele brandsto�en. Met een 
door waterstof aangedreven instal-
latie verwacht men te kunnen 
werken zonder de milieuvervuiling 
waarvan nu sprake is. ,,Dan hebben 
we én Tata Steel (dus werkgelegen-
heid) én een schoon milieu’’, aldus 
Dales. Een probleem hiervan is 
vooral de �nanciering van een 
dergelijke installatie. In Duitsland 
bestaat hier een subsidieregeling 
voor, terwijl wij die in ons land niet 
kennen. Daardoor hikt het bedrijf 

tegen de enorme kosten aan. 
Vandaag debatteert de Tweede 
Kamer over de toekomst van het 
staalbedrijf. Architect Pieter van 
Duijn uit Wijk aan Zee volgt het 
debat op de voet. Hij ontwikkelde 
een omvangrijk plan om de staal-
productie stop te zetten en 
voortaan staal elders in te kopen, 
dat in het noordelijke deel van Tata 
Steel verder kan worden bewerkt. 
Op de plek van de huidige 
fabrieken die voor de grootste 
vervuiling zorgen, kan dan een 
compleet nieuwe stad worden 
gebouwd. Dit plan staat op www.
havenstadijpoort.nl uitgebreid 
beschreven.

Reactie Tata Steel
Bij Tata Steel neemt men het 
rapport van het RIVM zeer serieus. 
Men laat weten: ,,We begrijpen dat 
omwonenden en met name de 
inwoners van Wijk aan Zee zich 
naar aanleiding van dit rapport 
zorgen maken over hun 
gezondheid en die van hun 
kinderen en delen deze zorg. Tata 
Steel voelt de urgentie voor 
verbetering en heeft daartoe een 
maatregelenpakket in uitvoering 
(Roadmap Plus). De urgentie is met 
dit rapport alleen maar groter 
geworden. Daarom heeft Tata Steel 
de rijksoverheid en de provincie 
gevraagd om nog deze week om 
tafel te gaan naar aanleiding van 
het rapport in relatie tot de reeds 
ingezette en voorgenomen 
maatregelen. Wij zullen hierover 
vanzelfsprekend ook met 
omwonenden in gesprek gaan. Dit 
rapport onderstreept de noodzaak 
om te komen tot een gezondere 
leefomgeving. Wij nemen daarin 
onze verantwoordelijkheid.’’

Tweede Kamer praat
vandaag over Tata Steel
Velsen - De uitstoot van Tata Steel houdt de gemoederen in de regio �ink 
bezig. Uit het nieuwste RIVM-rapport blijkt dat de protesten van omwo-
nenden bepaald geen loze kreten zijn geweest. Een aantal van hen 
zouden het liefst de staalfabriek geheel zien verdwijnen, maar daar wil 
burgemeester Frank Dales niet aan denken.

Het fabrieksterrein van Tata Steel, gezien vanaf Wijk aan Zee. Foto: Bos Media Services

COLUMN

Euthanasie is waarschijnlijk van 
alle tijden. 
In de eed van Hippocrates staat 
al dat de arts zich niet bezig-
houdt met het geven van gif. 
Vroeger werd ik regelmatig 
gevraagd om ernstig lijdende 
patiënten te ‘helpen’. Met de 
Euthanasiewet, werd ‘helpen’ 
steeds meer daadwerkelijk 
euthanasie. 
Het lijkt wel een recht van de 
patiënt te zijn geworden om op 
verzoek te mogen overlijden. 
Niets is echter minder waar. Het 
Wetboek van Strafrecht bepaalt 
dat een arts, die voldoet aan de 
zorgvuldigheidseisen, niet straf-
baar is voor het beëindigen van 
een leven. 
Op verzoek van de patiënt en 
onder voorwaarden is eutha-
nasie met andere woorden een 
recht van de dokter. Euthanasie 
is echter voor de dokter geeste-
lijk een grote belasting, maar is 
bij een ernstig lijdende patiënt 
de ultieme behandeling om het 
lijden op te he�en.

Euthanasie

Velserbroek - Volgende week hervat 
de Historische Kring Velsen de reeks 
maandelijkse lezingen. Elke tweede 
maandag van de maand kunnen 
leden en belangstellenden zich laten 
informeren over tal van boeiende 
thema’s. 
Maandag spreekt Wim van Hoo� 
over Santpoort-Zuid ten noorden 
van de spoorbaan. Wim heeft al 
diverse lezingen voor de Historische 
Kring Velsen verzorgd. Dit keer 
bespreekt hij het gebied dat ooit 
bekend stond onder de naam Leck-
buert en waar later de grotere land-
goederen Spaarnberg en Bleek en 
Hove ontstonden. Hij zal onder meer 
vertellen over Adriaan van der Hoop, 
de vroegere bewoner van Spaarn-
berg die een nieuw landhuis liet 
bouwen en het landgoed uitbreidde 
met Het Overbos. Lezen van de 
Historische Kring Velsen hebben 
gratis toegang tot de lezing, niet-
leden betalen 2,50 euro. De zaal aan 
de Aletta Jacobsstraat 227 gaat om 
19.30 uur open, de lezing zelf begint 
om 20.00 uur. Voorlopig geldt bij de 
lezingen een maximum van vijftig 
personen in de zaal. Belangstel-
lenden doen er verstandig aan om 
vooraf via penningmeester@histori-
schekringvelsen.nl een plaats te 
reserveren.

Historische Kring 
hervat maandelijkse 
lezingen
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COLUMN GGD KENNEMERLAND

We hebben het afgelopen anderhalf jaar ons handen vol aan de aanpak 
van het coronavirus gehad. Informeren, adviseren, testen, bron- en 
contactopsporing en vaccineren. Aangezien onze regio een toegangs-
poort is via de lucht en over het water, screenen we binnenkomende 
reizigers bij de voordeur en voeren we voor het land het vliegtuigcontact-
onderzoek uit. Daar hebben we de laatste tijd veel werk aan gehad, 
omdat veel vakantiegangers terugkwamen met een virus op zak.

Soms doen we extra klussen tussendoor. Aan het begin van de crisis 
hebben we bijstand verleend bij de repatriëring cruiseschepen en 
hebben we in de zomer van 2020 onder stoom en kokend water een test-
straat op Schiphol uit de grond gestampt. Afgelopen weken kwam die 
ervaring goed van pas bij de gevraagde ondersteuning bij de opvang en 
begeleiding van de passagiers op de repatriëringsvliegtuigen vanuit 
Kabul. GGD Kennemerland zorgt ervoor dat de mensen die doorreizen en 
die terugkeren naar huis worden getest en zo snel als mogelijk de uitslag 
krijgen.

Voor diegenen die worden opgenomen in een opvangcentrum in Neder-
land ligt de verantwoordelijkheid voor het testen bij de GGD waarin dat 
centrum is gehuisvest.

Bij positieve uitslagen worden, ter 
voorkoming van verdere versprei-
ding, die maatregelen genomen die 
nodig zijn, zoals isolatie, quaran-
taine en onderzoek naar nauwe 
contacten. Aangezien mensen 
getraumatiseerd (kunnen) zijn is 
vanuit de GGD psychosociale hulp-
verlening georganiseerd. Door 
medewerkers zelf is een inzame-
lingsactie opgezet, waardoor de 
passagiers van o.a. kleding, baby-
voeding, tandenborstels en zeep 
kunnen worden voorzien.

Ook op dit punt laat de GGD zien 
dat zij een �exibele organisatie zijn. 
Medewerkers zijn bijzonder begaan 
met hun vak en zetten zich onver-
minderd in om die zorg te leveren 
die nodig is. Dat is topsport!

Wat de GGD nog meer doet

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

Velsen - Nu de coronamaatregelen 
zijn versoepeld en de meeste culturele 
amateurverenigingen en -stichtingen 
weer starten met hun activiteiten, 
willen deze organisaties graag laten 
zien wat er allemaal mogelijk is binnen 

de gemeente Velsen. Daarvoor komt 
er in De Jutter|Hofgeest in de eerste 
week van oktober een bewaarbijlage 
met alle activiteiten overzichtelijk bij 
elkaar. Iedereen die lid is van De Velser 
Gemeenschap krijgt een bericht daar-

over. Is jouw organisatie niet aange-
sloten maar wil je ook graag vermeld 
worden in deze bijlage? Stuur dan 
uiterlijk 12 september een e-mail naar 
info@develsergemeenschap.nl. Dan 
krijg je de benodigde informatie.

Zet je club in de schijnwerper!
Jeugdmusicalgroep De Jonge Stem met de voorstelling 3 Musketiers uit 2019. Foto: aangeleverd

Het zoeken naar locaties is een 
dagelijkse taak voor nieuwbouwspe-
cialisten Rob Burger en So�e Kochx. 
,,Wij onderscheiden ons door een 
unieke manier van werken. Teer 
begeleidt het project van concept 
tot uitvoering en adviseert en opti-
maliseert de projecten met een opti-
maal resultaat tot gevolg.” De uitda-
ging is om gezamenlijk met grond-

eigenaren en/of ontwikkelaars 
projecten van kavel tot ontwikkel-
locatie te realiseren. Teer heeft 
inmiddels een behoorlijke porte-
feuille. Binnenkort start bijvoorbeeld 
de verkoop van New Breeze met 
appartementen in het centrum 
Beverwijk en De Fruitmeester in het 
Binnenduin in Beverwijk, van appar-
tementen tot vrijstaande woningen. 

Ook voor de luxe recreatie-apparte-
menten van Strand Residence in 
Bergen aan Zee is de voorinschrij-
ving gestart.

Interesse in nieuwbouw
Nieuwbouwspecialist So�e Kochx 
legt uit dat mensen die een nieuw-
bouw huis willen kopen of huren 
zich het beste bij de makelaar 
kunnen aanmelden. ,,Belangrijk is 
dat mensen zich goed voorbereiden. 
Onze makelaars nemen graag de tijd 
om uit te leggen hoe je je kansen 
vergroot op deze hectische huizen-
markt. Een waarde-indicatie van de 
huidige eigen woning - als daar 
sprake van is - is een goed begin, 
maar ook een vrijblijvend hypo-
theekgesprek zorgt er voor dat je als 
koper je huiswerk goed aan het 
doen bent. Uiteraard bieden wij al 
deze servicegesprekken onder één 
dak.” Teer heeft zes vestigingen in 
Noord-Holland en breidt nog steeds 
uit.

Mooie projecten
Rob Burger, Register Makelaar/Taxa-
teur en tevens Nieuwbouwspecialist 
bij Teer, is trots op de vele mooie 
projecten die hij in zijn portefeuille 
heeft. ,,Nieuwbouw zorgt voor door-
stroming op de woningmarkt en dat 
is precies waar we met zijn allen 
behoefte aan hebben.” Benieuwd 
naar de dienstverlening van Teer? 
Maak dan een afspraak. Persoonlijk 
op kantoor of bij u thuis. Het eerste 
gesprek is altijd gratis.

Regio - Nieuwbouw is een aparte tak van sport binnen de makelaardij. De 
aanpak vraagt om specialistische bouwkennis en vereist een andere 
verkoopdiscipline dan bij bestaande huizen. Daarom heeft Teer een team 
van nieuwbouwspecialisten in huis dat een steeds groter aanbod aan 
nieuwbouwprojecten begeleidt en verkoopt of verhuurt.

Nieuwbouwspecialist Teer 
bouwt aan de toekomst

Nieuwbouwspecialisten So�e Kochx en Rob Burger van Teer Makelaars. 
Foto: aangeleverd

IJmuiden - De Haringkoningin 
brengt zaterdag 11 september een 
bezoek aan Fish & Seafood Waasdorp 
aan de Halkade 27 in 
IJmuiden-Haven. 
Vanaf 11.00 uur laat de Haringko-
ningin haar eigen ontwikkelde 
haring�leermethode zien. Ze heeft 
zelfs een speciaal haringmesje 
ontwikkeld zodat u een perfecte 
haring kunt �leren. Vers van het mes 
de lekkerste Hollandse nieuwe. 
Perfect ge�leerd en met liefde 

gemasseerd, zodat u een heerlijke 
haring kunt happen. Anneke vertelt 
u alles over deze eeuwenoude 
‘maatjes haringtraditie’. Speciaal op 
deze zaterdag is bij aankoop van vijf 
stuks Hollandse nieuwe de vijfde 
haring gratis! Kom een bezoekje 
brengen aan de Visspeciaalzaak met 
schitterende Vistafel op IJs. Vis van de 
maand is schol, dus pro�teer van de 
scholacties! Zie de advertentie in 
deze krant of op de website www.
waasdorp.nl met de aanbiedingen.

Haringkoningin op bezoek 
bij Fish & Seafood Waasdorp

De Haringkoningin heeft er zin in! Foto: aangeleverd
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TYPISCH IJMUIDEN

Wekelijks staan we in deze rubriek aan de hand van 
een foto stil bij een IJmuidens onderwerp naar 
aanleiding van de actualiteit, een bijzondere 
gebeurtenis, een evenement of gewoon een van de 
mooie taferelen die IJmuiden biedt. In deze a�eve-
ring aandacht voor de herkomst van de namen van 
enkele Oud-IJmuider straten, die zijn vernoemd 
naar nazaten van een van de grondleggers van 
IJmuiden.

De foto toont een punt waar drie straten in Oud-
IJmuiden samenkomen. Het zijn de Bloemstraat, die in 
de verte wegloopt, de Adrianastraat rechts en de Caro-
linastraat op de voorgrond. Deze straten hebben een 
ding gemeen: ze zijn vernoemd naar naaste familie-
leden van mr. A.J.E.A. Bik. De naam Bik is nauw 
verbonden aan de geschiedenis van IJmuiden. Mr. Bik 
was de kleinzoon van Adrianus Johannes Bik, de ‘Bik’ 
van Bik en Arnold, de grondleggers van IJmuiden. Hoe 
komt het dat iemand straten kan vernoemen naar z’n 
eigen naaste en nog levende familieleden?

Voor een antwoord duiken we in de vroege geschie-
denis van IJmuiden. Bik en Arnold willen de nederzet-
ting bij de sluizen in het Noordzeekanaal verder 
ontwikkelen. Zij zijn de eigenaren van de Breesaap, de 
duinvallei waardoor het kanaal is gegraven, waarin het 
sluizencomplex is aangelegd en waarin het latere 
IJmuiden zich ontwikkelt. Om de ontwikkeling in 
goede banen te leiden richten zij de ‘Burgerlijke Maat-
schap’ op. In 1879 krijgt deze de nieuwe naam ‘Maat-
schap IJmuiden’. De maatschap laat voor het gebied 
ten zuiden van de sluizen bouwplannen en uitbrei-
dingsplannen opstellen, verkoopt bouwkavels en 
stimuleert de bouw van gebouwen, kantoren, 
bedrijven en woningen.

In 1882 neemt Mr. Bik het beheer van de Maatschap 
IJmuiden over. In 1890 verandert de Maatschap 
IJmuiden in N.V. Maatschappij IJmuiden en wordt Bik 
directeur. De Maatschappij IJmuiden blijft de ontwik-
keling van IJmuiden stimuleren en reguleren door 
middel van uitbreidingsplannen en de bouw van 
onder meer scholen en kerken. Het is de bedoeling om 
IJmuiden uiteindelijk zelfstandig te maken, los van 
Velsen, dat IJmuiden nog steeds als ‘een hinderlijke 
uitwas’ ziet.

Eind 1893 maken de Maatschappij IJmuiden en de 
gemeente Velsen afspraken over de uitbreidings-
plannen. Rond 1900 is IJmuiden ten westen van Oran-
jestraat volgebouwd. Uitbreidingen vinden ten oosten 
van de Oranjestraat plaats. 

In de loop der jaren worden alle straten en pleinen 

overgedragen aan de gemeente Velsen.
Door de inwerkingtreding van de Woningwet in 1901 
moet de gemeente Velsen zich bemoeien met het in 
wettelijke banen leiden en reguleren van de ontwikke-
ling van IJmuiden. In 1904 verkoopt de Maatschappij 
IJmuiden al haar eigendommen en rechten aan de 
Binnenlandsche Exploitatie Maatschappij. De dan vijf-
tigjarige Bik draagt daarbij het beheer en de taken 
over.

Tot rond de vorige eeuwwisseling heeft Bik vanuit zijn 
functie een dikke vinger in de pap wat betreft de 
naamgeving van straten in IJmuiden. De gemeente-
raad neemt de meeste suggesties van Bik over. Veel 
straatnamen in Oud-IJmuiden zijn daardoor van Biks 
hand. Bik heeft daarbij ook oog voor zijn naaste 
familie.

De Adrianastraat is vernoemd naar zijn eigen vrouw. 
Adriana is ten tijde van de o�ciële vaststelling van de 
straatnaam door de gemeenteraad in 1895 nog spring-
levend en nog geen dertig jaar. De Adrianastraat loopt 
oorspronkelijk tussen de Oranjestraat en de Keizer 
Wilhelmstraat in het verlengde van de Frogerstraat. 
Tijdens de herbouw na de Tweede Wereldoorlog is 
deze straat verdwenen. De huidige Adrianastraat is 
sinds 1983 de naam van het voormalige stukje Keizer 
Wilhelmstraat tussen de Bloemstraat en Koningin 
Wilhelminakade.

De naam Bloemstraat is in 1897 vastgesteld. De straat 
is vernoemd naar J.C. Bloem, een zwager van Bik. 
Bloem is onder meer commissaris van de Maatschappij 
IJmuiden, minister van Financiën (1885-1888) en de 
grootvader van de dichter J.C. Bloem. Het tracé van de 
Bloemstraat is ongewijzigd gebleven. Alleen het stukje 
Bloemstraat tussen de Oranjestraat en de Carolina-
straat is later Neptunusstraat gaan heten.

De Carolinastraat, waarvan de naam is vastgesteld in 
1902, is vernoemd naar Biks zuster, die getrouwd is 
met Bloem. Heel toepasselijk dat de Bloemstraat en 
Carolinastraat nog steeds op elkaar aansluiten!

In 1895 is ook de naam Annastraat vastgesteld. Deze 
straat is vernoemd naar de moeder van Bik. De bij de 
eerder genoemde herbouw verdwenen Annastraat 
liep tussen de Bloemstraat en de Kanaalstraat, parallel 
aan en oostelijk van de Oranjestraat. Een klein stukje 
van de Boelenstraat volgt nog de voormalige 
Annastraat.

De bekendste vernoeming naar familieleden is natuur-
lijk de Bik- en Arnoldkade, vernoemd naar de groot-
vader van Bik en diens compagnon. Deze naam is in 
1902 ook op voorstel van Bik vastgesteld. En geheel 
terecht: zonder deze Bik en Arnold zou IJmuiden 
misschien nooit zijn ontstaan!

Familieleden van mr. A.J.E.A. Bik

Gezien de grote uitslag maakten de 
Westzaners van hun doel een schiet-
tent, want na een 5-0-ruststand werd 
de uitslag 11-1. Driekwart van de 
wedstrijd was Stormvogels aan de 
bal. Binnen tien minuten was het al 
2-0 voor de Vogels: na een voorzet 
van Rick van Westen kopte Milan van 
Essen (ex-IJmuiden) de 1-0 achter 
doelman Barry Al;  drie minuten later 
rondde Gregory van Nieuwkoop een 
mooie aanval via drie schijven 
bekwaam af, 2-0. Halverwege de 
eerste helft werd Van Nieuwkoop 

binnen de beruchte lijnen onderuit 
gehaald en vanaf 11 meter bepaalde 
Van Essen de stand op 3-0. Even 
hierna greep Stijn van der Voort 
(ex-Velsen) naar zijn hamstring en liet 
zich heel wijs vervangen. Thomas 
Scholten, die zijn broer Sebastiaan 
(ex-Velsen) geblesseerd langs de kant 
zag staan, bepaalde de stand op 4-0, 
gevolgd voor de rust een doelpunt 
met de punt van de schoen van Van 
Westen, 5-0.

Na een paar wissels aangebracht te 
hebben ging het team van trainer 
Krop door met waarmee zij was 
geëindigd, nl. met doelpunten 
maken. Invaller en opkomende back 
Dennis Klepper liet voorzitter Stoker 
voor de zesde keer het scorebord 
bedienen en bijna na een kwartier 
scoorde Joey Wolthuis binnen een 
minuut twee identieke doelpunten, 
8-0. De tien doelpunten werden 
volgemaakt door invaller Brian 
Ezeoke. Dennis Klepper, sociaal inge-
steld, kreeg medelijden met de West-
zaners door hands te maken waar-
door Wouter Lastdrager via elf meter 
de eer voor zijn team kon redden. 
Het slotakkoord was voor Ezeoke die 
na een goede aanval de eindstand 
op 11-1 kon brengen. Aan de 
komende tegenstanders zal Storm-
vogels haar handen voller moeten 
hebben, zowel in de beker als in de 
reguliere competitie.

IJmuiden - Vierdeklasser zaterdagvoetbal Westzaan was de eerste o�-
ciële tegenstander van het team van nieuwbakken trainer Patrick Krop. 
Dit duel werd gespeeld in het kader van de KNVB-beker; in de poule bij 
Stormvogels zitten ook RKAVIC uit Amstelveen en VVA/Spartaan, die 
respectievelijk de komende zaterdagen de tegenstander zijn van de 
IJmuidenaren.

Westzaan geen partij 
voor Stormvogels: 11-1

Trainer Patrick Krop van Stormvogels. 
Foto: aangeleverd

IJmuiden - Zaterdagavond kregen 
de vrijwilligers van Dierenambulance 
Velsen een melding gekregen van 
een zwaan die in de jachthaven 
Seaport Marina IJmuiden zou 
zwemmen met een vishaak in zijn 
hals. Samen met RTZ IJmuiden en de 
IJmuider Reddingsbrigade is men 
met een boot naar de zwaan gaan 
zoeken. Het dier werd relatief snel 
gevonden, maar liet zich bepaald 

niet gemakkelijk vangen. Mensen die 
zelf met een bootje in de haven 
lagen schoten te hulp. Zij vervoerden 
een medewerker naar de plek waar 
de zwaan naartoe was gezwommen. 
Uiteindelijk kon de zwaan worden 
gevangen en de vishaak en het bijbe-
horende visdraad verwijderd 
worden. De medewerkers van 
Dierenambulance Velsen hielden er 
een nat pak aan over.

Zwaan met vishaak in hals

Uiteindelijk lukte het om de zwaan te vangen en de vishaak te verwijderen. 
Foto: Dave de Koning / RTZ Velsen
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NIEUWS VAN ONZE WITTE LEEUWEN!

Onlangs hebben Hans van den Berg 
(directievoorzitter Tata Steel Neder-
land) en Pieter de Waard (algemeen 
directeur Telstar) bij Telstar de 
nieuwe samenwerkingsovereen-

komst ondertekend. 
,,De samenwerking met Telstar sluit 
perfect aan bij ons beleid om 
mensen hun talenten te laten 
ontwikkelen. En daar kun je niet 

vroeg genoeg mee beginnen,” aldus 
Hans van den Berg. Hij vervolgt: ,,We 
willen jonge kinderen motiveren en 
ze helpen om te bouwen aan een 
mooie toekomst. Daarbij staan het 
wegwerken van leerachterstanden 
en het stimuleren van sportieve acti-
viteiten centraal. Dat laatste is goed 
voor de conditie, maar ook voor het 
ontwikkelen van een positief zelf-
beeld en het prestatievermogen van 
jongeren.”

Velsen - Tata Steel en Telstar gaan zich ook in het nieuwe voetbalseizoen 
gezamenlijk richten op het organiseren van activiteiten voor jongeren in 
de regio. Tata Steel steunt onder meer het programma Telstar Thuis in de 
Wijk / Playing for Success en diverse sportieve clinics voor de jeugd uit de 
IJmond. Via het naschoolse Playing for Succes worden jongeren met leer-
achterstanden gecoacht.

Tata Steel verlengt 
samenwerking Telstar

Links Pieter de Waard (algemeen directeur Telstar) en rechts Hans van den Berg (directievoorzitter Tata Steel Nederland) na de 
ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst voor het nieuwe seizoen. Foto: aangeleverd

Het leek er toen lange tijd op dat de 
Witte Leeuwen met de winst huis-
waarts zouden keren. Glynor Plet 
wist een kwartier na de aftrap te 
pro�teren van een fout van Ruggero 
Mannes en scoorde de openings-
tre�er. Hoewel Almere City op dat 
moment de sterkere ploeg was en 
voldoende kansen kreeg, slaagde de 
club er niet in om de achterstand 
weg te werken.

Bij Telstar steeg met name in de 
tweede helft het vertrouwen dat de 
winst veiliggesteld kon worden, maar 
groot was de deceptie toen Radino 

Balker ver in blessure tijd alsnog de 
gelijkmaker scoorde. Hoewel trainer 
Andries Jonker na a�oop erkende dat 
Telstar, gezien het verloop van de 
wedstrijd, tevreden moest zijn met 
één punt, was het vooral heel zuur 
dat in de allerlaatste minuut een 
door Almere City goed benutte vrije 
trap alsnog roet in het eten gooide.

Morgenavond staan de twee clubs 
dus weer tegenover elkaar, ditmaal in 
het BUKO Stadion. Scheidsrechter is 
Nick Smit, de wedstrijd begint om 
20.00 uur. Kaarten zijn uitsluitend via 
www.telstarticket.nl verkrijgbaar.

Vrijdag Telstar - Almere City
Velsen - Vrijdag 10 september ontvangt Telstar in het BUKO Stadion de 
jongste telg uit het Nederlandse betaald voetbal: Almere City. De twee 
clubs tro�en elkaar al op 12 april van dit jaar, toen in het station in 
Almere.

Velsen - Telstar en Tata Steel organi-
seren gave voetbalmiddagen voor 
alle jongens en meisjes van 8 tot en 
met 14 jaar. Tijdens een training 
worden verschillende Skill Games uit 
het voetbalspel FIFA21 nagedaan op 
het veld! Daarbij staat het plezier van 
de deelnemers altijd voorop. Deelne-
mers worden begeleid door profspe-

lers en profspeelsters van Telstar. 
Deze voetbalmiddagen vinden plaats 
in het Telstar BUKO Stadion van 15.00 
tot 17.30 uur en deelname is gratis 
(vol = vol).

Wat kun je als deelnemer 
verwachten?
- Nieuw: Skill Games uit FIFA 21

- Gezonde tussendoortjes en drinken
- Begeleiding van Telstarspelers en 

-speelsters
- Inclusief gave medaille

Inschrijven kan via www.tatasteel.
soccer-camps.nl en met vragen kun je 
een e-mail naar soccercamps@sctel-
star.nl sturen.

Tata-Kids of Steel® Football clinic
Tata Kids of Steel® is een programma om bij kinderen een gezonde leefstijl te stimuleren. Afbeelding: aangeleverd

Velsen - Vrijdag 24 september 20.00 
uur spelen de Witte Leeuwen in het 
BUKO Stadion tegen Jong AZ. En dit 
is niet zomaar een wedstrijd want 
niemand minder dan de bondscoach, 
Louis van Gaal, zal deze avond in de 
dug-out zitten.

Er is grote belangstelling voor deze 
wedstrijd en de verkoop is reeds van 
start gegaan via www.telstarticket.nl. 
Iedere kaart dient op naam te staan 

waardoor er dus 1 kaart p.p. gekocht 
mag worden. Wel is het mogelijk om 
per account meerdere kaarten te 
kopen als u elke kaart aan een ander 
account toekent.

Van elke kaart die verkocht wordt, 
gaat er €2,50 naar Stichting Spieren 
voor Spieren.

Voor vragen rondom de kaartver-
koop: ticketing@sctelstar.nl
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IJmuiden - Zondag 5 september 2021 gaat de geschiedenisboeken in als een memorabele dag voor Nederland. 
Prachtig zomerweer, de eerste Nederlandse Formule-1-race op het circuit van Zandvoort en vervolgens de climax met 
de overwinning van Max Verstappen. Alles aan deze dag lijkt perfect te zijn. Zelfs de zonsondergang was mooi, getuige 
deze foto. Alsof het puntje letterlijk op de i is gezet deze avond. Foto: Marcel Groot

Mooi einde van een prachtige dag

De Amerikaanse vogelkers en 
stukken met alleen hoog ruig gras en 
duindoorn zijn opgeruimd. Ze 
hebben plaatsgemaakt voor duin-
grasland met veel bloemen, kruiden 
en insecten. Dat heeft een paar jaar 
nodig om zich goed te ontwikkelen. 

Nu het zomer is, is op oudere plaglo-
caties goed te zien hoe mooi het 
duin wordt van zulke ingrepen. 
Beelden laten het goed zien: deze 
drie foto’s laten (echt!) dezelfde 
locatie zien. Als eerste In juli 2012, 
toen de Amerikaanse vogelkers nog 

een manshoog bos vormde en er 
vrijwel geen andere planten of 
dieren voorkwamen. In oktober 
2012, toen het net geplagd was en 
kaal. En in juli 2021: een kleurig en 
geurig duingrasland met veel duin-
bloemen en insecten. Zo zorgt 
Natuurmonumenten ervoor dat het 
duin opknapt en rijk blijft aan duin-
bloemen en dieren.

Prachtige namen en lekkere 
geuren
De eerste pioniersplantjes die zich 
vestigen in het kale zand zijn de 

kleverige reigersbek, het duinvi-
ooltje, het zanddoddegras en het 
ruw vergeet-mij-nietje. Later vestigen 
zich het smal fakkelgras, de duinroos, 
het gladparelzaad, het echt bitter-
kruid, de nachtsilene, de gewone 
vleugeltjesbloem en het ruig viooltje. 
Op de vochtigste delen hebben zich 
het geelhartje en het strandduizend-
guldenkruid gevestigd, samen met 
de zeegroene zegge. Dit zijn kenmer-
kende soorten van een kalkrijke 
vochtige duinvallei. Daarnaast doet 
de grote tijm het dit jaar enorm 
goed. Langs de wandelpaden kom je 

het nu veel tegen. Ruik er eens aan: 
doet het je denken aan Italië, pizza of 
pasta? Wil je het zelf zien en ruiken? 
Op de wandelroute ‘Landgoed Duin 
en Kruidberg’ (14 kilometer) zie je het 
probleem, de aanpak en de herstelde 
bloemrijke duingraslanden langs de 
route.

Financieel steunen
Steun het werk van Natuurmonu-
menten door lid te worden of een 
donatie te doen: Kijk op www.
natuurmonumenten.nl/help-mee 
voor meer informatie.

Santpoort - De kale stukken op het landgoed Duin en Kruidberg in Natio-
naal Park Zuid-Kennemerland riepen afgelopen winter vragen op bij 
bezoekers. Boswachters in het veld legden uit waarom er ingegrepen 
werd en ook wij besteedden in deze krant aandacht aan de maatregelen 
die Natuurmonumenten neemt om met name de Amerikaanse vogelkers 
aan te pakken. Inmiddels is goed te zien welk e�ect de werkzaamheden 
hebben.

Het herstel van landgoed Duin en Kruidberg
Drie keer dezelfde plek op de foto. Links in juli 2012, midden in oktober 2012 en rechts in juli 2021. Foto’s: Jowien van der Vegte / Natuurmonumenten

IJmuiden - Na een lange tijd thuis 
zitten is zanggroep Voices op 4 juni 
weer begonnen met repeteren. 
Uiteraard met inachtneming van de 
strikte coronamaatregelen, maar het 
samen repeteren voelde weer goed. 
Voices zingt we vooral popnummers, 
van de �fties tot hedendaagse 
muziek. Dat doet de groep meestal 
vierstemmig, met drie tenoren, drie 

bassen, drie sopranen en drie alten. 
Men wil echter graag een voller 
geluid. 
Daarom is Voices op zoek naar 
nieuwe zangers en zangeressen. 
Morgen, vrijdag 10 september, orga-
niseert de groep een open repetitie. 
Deze vindt plaats van 20.00 tot 22.00 
uur in de Petrakark in IJmuiden 
(ingang Merwedestraat). Wie belang-

stelling heeft om mee te repeteren, is 
van harte welkom. 

Vanwege de coronaperikelen is 
vooraf aanmelden wel noodzakelijk. 
Dat kan door een e-mail naar info@
zanggroepvoices.nl te sturen. Meer 
informatie is telefonisch verkrijgbaar 
bij voorzitter Gerrit Ausma (06 
16268814).

Zanggroep Voices organiseert 
vrijdag een open repetitie

IJmuiden - Zondag was het de eerste 
zondag van de maand en voor de 
derde keer achtereen werd er weer 
‘als vanouds’ een publieksdag 
gehouden. Gevierd! is een beter 
passend woord voor de zonover-
goten dag en het eilandgevoel, wat 
nu eenmaal bij Forteiland hoort. 
Motorschip Emma zette in een aantal 
vaarten in totaal 195 mensen vanaf 
de Kop van de Haven over. Op het 
dek, in de zon werd er al volop 
genoten van de Velsense parel in de 
Noordzee. Op het vier hectare grote 
eiland zelf wachtten zo’n twintig vrij-
willigers van Vereniging Forteiland 
IJmuiden de bezoekers op. Er werd in 
de koepelzaal voor wie dat wilde een 
kopje ko�e of glas limonade 
geschonken. Op diverse plekken in 
het 100 meter lange fort stonden 
gidsen paraat om uitleg te geven of 
vragen te beantwoorden. Zo vroeg 

een echtpaar uit Amsterdam of er 
spoken waren op Forteiland? En een 
jongen van acht jaar, of de kanonnen 
weleens alle vijf tegelijk werden afge-
vuurd? Een man, die het toilet zocht, 
verdwaalde bij het terugvinden van 
zijn metgezel. Logisch in een onder-
gronds gangenstelsel van drie 
verdiepingen hoog. Het kwam alle-
maal weer goed. De gidsen, die vóór 
corona groepen meenamen voor een 
rondleiding, moesten zich nu 
beperken tot een suppoostfunctie. Al 
werd hier en daar al een klein 
groepje op gepaste onderlinge 
afstand meegenomen om rond te 
leiden. De EHBO meldde één situatie 
van iemand met hoogtevrees, maar 
verder geen incidenten. Een zorge-
loze, zonnige dag om van te 
genieten, dat was het!
Meer informatie: www.forteilandij-
muiden.com

Publieksdag Forteiland feestje

Er zijn in 2021 nog twee publieksdagen gepland, te weten zondag 3 oktober en 
zondag 7 november. Tickets zijn via www.ijmuidenserondvaart.nl te boeken. 
Foto: Arita Immerzeel
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Leefstijlcoaching is een manier om gezonder te gaan leven. Het is een 
e�ectieve aanpak voor overgewicht en andere leefstijl gerelateerde 
klachten of aandoeningen. Maar wat doet een leefstijlcoach en waarom is 
het zo e�ectief? 
95 procent van ons gedrag komt voort uit een onbewuste keuze. En 
omdat we leven in een wereld vol ongezonde verleidingen, zijn onbe-
wuste keuzes vaak niet de gezondste. Het is daarom belangrijk dat we 
weerstand opbouwen tegen die verleidingen maar er ook voor zorgen 
dat die onbewuste keuzes, betere en gezonde keuzes worden. Dat klinkt 
simpel, maar in de praktijk is dat een enorm lastige klus. Want gedrags-
verandering realiseer je niet zomaar, goede hulp is daarom onmisbaar.
Sonja is leefstijlcoach bij IJMed. Ze ondersteunt en helpt als coach 
cliënten om in hun dagelijkse leven betere keuzes te gaan maken. Sonja 
richt zich bij die ondersteuning op vijf pijlers: voeding, beweging, stress, 
ontspanning en slaap. “Tijdens het coachen begeleid ik mensen bij het 
maken van hun éigen keuzes, ik leg ze die níet op. Want om een goede 
gezondheid en een gezond gewicht te bereiken en te houden, móet je 
echt de door jezelf ontwikkelde leefstijl gaan volgen, geen opgelegde 
leefstijl. Jij moet je huidige eetpatroon veranderen naar een verantwoord 
en gezond eetpatroon, een stijl die bij je past en daardoor ook op lange 
termijn vol te houden is. Een gezonde leefstijl is dan ook geen dieet. Want 
een dieet is iets tijdelijks, met vaak een tijdelijk resultaat. Een leefstijlver-
andering is voor altijd, met een resultaat dat blijft. Ik vertel mijn cliënten 
daarbij wel dat leefstijlverandering géén kwestie van ‘gewoon doen’ is, 
maar dat je stap voor stap moet werken naar een blijvende 
gedragsverandering.”

Mocht u meer informatie willen over leefstijlcoaching, kijk dan op onze 
website: www.ijmed.nl of neem contact op. Dat kan via telefoonnummer 
0255 532211 of via email: info@ijmed.nl

Leefstijlcoaching
Sonja Winter is leefstijlcoach bij IJMed. Foto: aangeleverd

De vijf seizoenen vertelt een 
bijzonder muziekverhaal in negen 
delen. Het gaat over de cyclus van 
het leven, de natuur en de stroom 
van tijd en leven. Het is een project 
over terugkomen, verbinden, bomen, 
sneeuw en mensen. Zo zijn er zomer-
liederen, een kerstlied, een slaap- en 
een bruiloftslied. Het trio verdiende 
reeds hun sporen in de muziek en 
raakte geïnspireerd door de mix van 

volksmuziek en improvisatie. Muziek 
die diep geworteld is en herinnering 
brengt. Muziek die een brug slaat 
tussen verleden en toekomst. Er is 
onlangs een nieuw album van hen 
verschenen.

Pianoduo Dimitrov-Boelee
Het pianoduo Dimitrov-Boelee 
bestaat uit de Bulgaarse pianist 
Dimitar Dimitrov en de Nederlandse 

pianiste Elvire Boelee. Op het 
programma van het pianoduo op 
zondag 19 september om 15.00 uur 
staat de fantastische Fantasie van 
Schubert, misschien wel het 
beroemdste stuk dat ooit voor vier 
handen geschreven werd. Van de 
Russische componist Gavrilin acht-
tien korte stukjes en tot slot ‘Fest 
Polonaise’ van Liszt. Het enige stuk 
voor vier handen dat door Liszt zelf is 
gecomponeerd. Zijn virtuositeit is in 
elke noot van dit stuk terug te 
vinden.

Meer informatie over de concerten is 
op www.mosterdzaadje.nl te vinden, 
of bel: 023 5378625. Reserveren kan 
ook via de website of door een e-mail 
naar penningmeester@mosterd-
zaadje.nl te sturen.

Santpoort - Op vrijdag 17 september om 20.00 uur treedt trio SonCe op 
in ’t Mosterdzaadje aan de Kerkweg 29. Uitgevoerd worden de vijf 
seizoenen van de Oekraïense kalender. Rituele muziek met een twist. Trio 
SonCe bestaat uit drie uiterst professionele musici die in Nederland werk-
zaam zijn: Maryanka Golovchenko (Oekraïne) - zang, Pau Sola Masafrets 
(Catalonië) - cello en Cengiz Arslanpay (Turkije) - houten �uiten en modu-
laire synths.

Oekraïense volksmuziek en 
pianoduo in ‘t Mosterdzaadje

Pianoduo Dimitrov-Boelee. 
Foto: aangeleverd

Pau Sola Masafrets, Maryanka Golovchenko en Cengiz Arslanpay vormen Trio SonCe. 
Foto: aangeleverd

IJmuiden - Vrijdag deden alle 
kinderen van basisschool De Origon 
mee aan de beroepenspeurtocht. 
Het was alvast de opening van de 
Kinderboekenweek met als thema 
‘Worden wat je wil!’ Een geweldige 
dag voor de leerlingen van de school. 
Kinderen uit groep 8 hadden zich 
verkleed en beeldden een beroep 

uit, zoals brandweerman/vrouw, arts, 
architect, model en nog veel meer. 
In groepjes kwamen de kinderen van 
groep 1 t/m 7 naar het duinpark om 
alle beroepen te zoeken die daar 
verspreid stonden. Het was een 
feestje! De schoolleiding complimen-
teert groep 8, ze hebben het super-
goed gedaan!

Beroepenspeurtocht op 
basisschool De Origon

Zouden deze kleine brandweerlieden al klaar zijn voor het echte werk? 
Foto: aangeleverd

Santpoort - Hoe neem je een nieuwe 
Kinderbieb feestelijk in gebruik, 
nadat je die gemaakt en geplaatst 
hebt? Nou, zo dus! Morris was de 
eerste ‘bezoeker’ en stond, onder het 
toeziend oog van bouwer Chris, 
bovenop de zojuist vervaardigde 
houten constructie. Leuke kinder-
boeken waren er weliswaar op dat 
moment nog niet te vinden, maar 
dat is slechts een kwestie van tijd. 
Wie er zelf een leuk boek wil achter-
laten, kan dat doen op de hoek Iris-
senstraat/Hyacintenstraat in 
Santpoort-Noord. 

Bovenop 
de Kinderbieb

Morris op de Kinderbieb. 
Foto: Reijer Kooij

COLUMN VOEDSELBANK VELSEN

Voedselbanken kennen nog 
geen lange historie in Neder-
land. Ze ontstonden in de 
Verenigde Staten en kwamen 
via Canada naar Europa. In 
2002 werd de eerste Nederlandse voedselbank geopend. Ook in Velsen 
was er iets gaande wat op een vorm van voedseluitgifte leek. Al langere 
tijd werd buurtcentrum de Brulboei geconfronteerd met armoede in de 
wijk en was het actief om voedseloverschotten en kerstpakketten te 
verdelen onder gezinnen in �nanciële nood. Vrijwilligers van het buurt-
centrum, de Cliëntenraad Velsen en de PCI (Parochiale Charitatieve Instel-
ling) sloegen de handen ineen en zochten aansluiting  bij Voedselbank 
Haarlem. 
En zo werd 2 december 2005 een start gemaakt vanuit de Brulboei met 
het wekelijks uitreiken van voedselpakketten aan 5 huishoudens. Eerst 
nog als dependance van Haarlem maar in de loop der jaren groeide dat 
uit naar zo’n 120 tot 135 personen, waarvan de helft kinderen, die weke-
lijks van de Voedselbank gebruik maakten. Zo ontstond in 2014 Voedsel-
bank Velsen als een zelfstandige stichting met als doel  huishoudens die 
om wat voor reden dan ook, niet meer in staat zijn om dagelijks 
voldoende voedsel te kopen wekelijks een gratis voedselpakket aan te 
bieden. Wij hanteren hierbij de landelijke norm van Voedselbanken en 
functioneren als een schakel tussen overschot en verborgen gebrek in 
onze maatschappij en voorkomen zo verspilling van voedsel. 
Het werkgebied van de Voedselbank Velsen bestaat uit de gehele 
gemeente Velsen met uitzondering van Velsen-Noord en heeft twee 
uitgiftepunten in de Brulboei en De Abeel. 
Voedselbank Velsen is ongesubsidieerd en is volledig afhankelijk van 
donaties en acties van het bedrijfsleven en initiatieven en giften van 
maatschappelijke organisaties en particulieren en van een geweldig team 
van vrijwillige medewerkers.

Kijk voor meer informatie op www.voedselbankvelsen.nl.

Hoezo een Voedselbank in Velsen
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Het gaat om de voorhistorie met de 
prominente aanwezigheid van het 
Oer-IJ bij Castricum, de bouw van 
twee havenforten door Romeinen 
rond het begin van de jaartelling in 
Velsen, de dichte bewoning in de 
Vroege Middeleeuwen bij Heiloo, de 
vele kastelen in de Late Middel-
eeuwen in de buurt van Egmond, de 
welvaart als gevolg van de uitvin-
ding van de houtzaagmolen in 
Uitgeest in de 17e eeuw en de 
industrie versus het landschap rond 
het Noordzeekanaal in de Moderne 
Tijd. 

Speciaal daarvoor opgeleide gidsen 
gaan met de deelnemers van de 
excursies op weg in het gebied waar 
die bijzondere ontwikkelingsfasen 
zich hebben voorgedaan. Ze 
vertellen daar hun verhaal en laten 
zien wat je daar nog van kunt terug-

zien; soms bepaalde de omgeving 
het gebruik, een andere keer zetten 
de bewoners met ingrepen het land-
schap naar hun hand.
Vooraf inschrijven
Deelname aan de excursies is gratis. 
Er moet wel vooraf worden inge-
schreven. De excursies duren onge-
veer 2½ uur. Verdere bijzonder-
heden over de data en startlocaties 
zijn op de website www.oerij.eu te 
vinden. Wie zich echt wil voorbe-
reiden, vindt daar een korte beschrij-
ving van elke ontwikkelingsfase. 
Ook de lezingen die deskundigen 
voor de bijscholing van de gidsen 
hebben gehouden, zijn daar terug te 
zien.

Ode aan het landschap
De zes wandelexcursies vinden 
plaats in het kader van het thema-
jaar Ode aan het Landschap. De 

eerste rondleiding is op zondag 19 
september in Castricum met als 
startlocatie Huis van Hilde. Er wordt 
onder meer een bezoek gebracht 
aan de uitkijktoren op de Papen-
berg. Daar vandaan is het stroomge-
bied van het verdwenen Oer-IJ nog 
verrassend goed in het landschap 
terug te zien. 
Kijk op www.oerij.nl voor een over-
zicht van alle excursies.

Regio - Op zes zondagochtenden in september en oktober worden 
wandelexcursies georganiseerd naar locaties in het Oer-IJ-gebied die 
cruciaal zijn geweest voor de ontstaans- of bewoningsgeschiedenis van 
dit gebied in de driehoek Zaanstad-Velsen-Alkmaar. Deze zogenaamde 
icoonplekken vertellen elk voor zich een eigen verhaal over een bepaalde 
tijdsperiode.

Gratis wandelexcursies naar meest 
markante locaties in Oer-IJ-gebied

De uitkijktoren op de Papenberg in 
Castricum zal tijdens de eerste 
excursie worden bezocht. Foto: 
Stichting Oer-IJ

IJmuiden - In de vogelbuurt, in het plantsoen ter hoogte van de Meeuwenlaan, stond dit weekend zomaar ineens een 
tentje. De bewoners bleken in geen velden of wegen te bekennen. Een passant ziet het tentje en vermoedt een wild-
kampeeractie. Hardop vraagt ze zich af, ,,zouden ze naar Zandvoort zijn, naar de races?” Foto: Arita Immerzeel

Minicamping in IJmuiden

Onze regio speelt een cruciale rol in 
de verduurzaming van onze energie-
consumptie. De regio IJmond wordt 
straks één van de ‘groene stekkers’ 
voor windenergie vanaf zee. In het 
regeerakkoord en het Klimaatak-
koord is afgesproken dat er in 2030 
in totaal voor 11 Gigawatt aan wind-
parken op zee staan. Deze leveren 
dan 8,5% van alle energie in Neder-
land en 40% van het huidige elektri-
citeitsverbruik. Dat maakt deze regio 
tot één van de pijlers in onze natio-
nale energietransitie!

Open Energiedag
Op zaterdag 11 september van 11.00 
tot 15.00 uur opent TenneT haar 
deuren van het informatiecentrum 
aan de Zeestraat 250 in Wijk aan Zee. 
Daar kan iedereen via een VR-bril 
zien hoe de stroom uiteindelijk bij de 
consumenten thuis in de keuken 

terechtkomt. Ko�e en thee staan 
klaar (met iets lekkers erbij) en voor 
de kinderen is er limonade. Alleen 
het werkterrein van het transforma-
torstation bezoeken kan natuurlijk 
ook. Men kan zich voor beide opties 
via e-mailadres infocentrum-
wijkaanzee@tennet.eu aanmelden.

Meer informatie
Op de website www.netopzee.eu/
hollandsekustnoord staat veel infor-
matie over het project. Wie op de 
hoogte gehouden wil worden, kan 
zich daar ook inschrijven voor de 
nieuwsbrief van TenneT. Ook is er een 
speciale TenneT BouwApp beschik-
baar in de App Store (iOS) en Google 
Play Store (Android). Deze app maakt 
het mogelijk om het project op de 
voet te volgen en actuele informatie 
over de werkzaamheden te 
ontvangen.

Open Energiedag over 
aansluiting windparken op zee
Wijk aan Zee - Tijdens de Open Energiedag op zaterdag 11 september 
vertelt netbeheerder TenneT de bezoekers alles over de aansluiting van 
de windparken op zee: Hollandse Kust (noord), (west Alpha), (west Beta) 
en over de netuitbreiding Beverwijk-Oterleek. Ook kan men aansluitend 
een bezoek brengen aan het werkterrein van het transformatorstation 
dat langs de Zeestraat bij Wijk aan Zee wordt gebouwd.

Velsen - Twee motorrijders zijn zater-
dagavond gewond geraakt toen ze 
op de Amsterdamseweg (N202) 
onderuit gingen. Het incident 
gebeurde kort voor 21.00 uur. Moge-
lijk was een plasje olie op de rijbaan 
er de oorzaak van dat één van de 
motorrijders de controle over zijn 
voertuig verloor. Hij kwam ten val en 

vervolgens raakte ook een vriend van 
hem, die achter hem reed, de macht 
over zijn motor kwijt. Hij werd met 
spoed naar een ziekenhuis overge-
bracht voor verdere behandeling. De 
voorstel motorrijder hoefde niet naar 
een ziekenhuis te worden gebracht. 
Vanwege het ongeval was de N202 
tijdelijk helemaal afgesloten.

Motorrijders gewond
door valpartij op N202

Eén van de motoren kwam op het wegdek terecht, de andere motor belandde in de 
grasstrook naast de rijbaan. Foto: Michel van Bergen

IJmuiden - In het Zuiderbuitenkanaal vlak voor de Kop van de Haven aan het Sluisplein ligt een zogenaamde drijvende 
bok aangemeerd. Indrukwekkend, hoe hoog het gevaarte is, dat schepen en wrakken uit het water kan tillen. Maar nu 
even niet, de bok mag rusten en van een prachtige zonsondergang genieten. Foto: Arita Immerzeel

Drijvende bok bij zonsondergang

De presentatie van Schaap (ex-Rijks-
waterstaat) gaat over de ontwikke-
ling van het Noordzeekanaal en het 
sluizencomplex in de IJmond. Hij 
toont bij zijn verhaal mooie beelden 
van de ontwikkeling van de 
Zuidersluis, Middensluis en Noor-
dersluis. Inclusief spuisluis en 
gemaal. Schaap eindigt met de vraag 
waarom Zeesluis IJmuiden eigenlijk 
moest worden gebouwd. Wie daar-
naast meer wil weten over de bouw 
van de grootste zeesluis ter wereld, 

kan meedoen aan de rondleiding. 
Die kan worden geboekt via 
hetzelfde e-mailadres. De reguliere 
tijden van een rondleiding in SHIP 
zijn 11.00 en 14.00 uur. Komt u spon-
taan langs op deze tijdstippen en wilt 
u mee met een rondleiding, infor-
meer hier dan naar bij de receptie. 
Het informatiecentrum in IJmuiden 
heeft een presentje en lekkernij bij 
de ko�e of thee in petto voor alle 
deelnemers aan Ontdek Velsen die 
SHIP bezoeken.

Zondag twee unieke 
presentaties bij SHIP
Velsen - Volkert Schaap van SHIP geeft zondag twee unieke presentaties 
over 145 jaar sluishavencomplex IJmuiden. Dat doet de specialist-rond-
leider om 12.00 en om 15.00 uur in het kader van het evenement Ontdek 
Velsen. Het verhaal duurt circa 45 minuten en gaat van de aanleg van de 
Zuidersluis in 1876 tot en met de realisatie van de grootste zeesluis ter 
wereld. Via info@ship-info.nl kunnen bezoekers zich aanmelden.
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Eén van de blikvangers in het 
openingsweekend is op zaterdag-
avond niemand minder dan caba-
retdiva Brigitte Kaandorp. Zij lost op 

haar unieke wijze het Velsense 
startschot. Onder de titel ‘Hoe was 
het ook al weer’ zet Kaandorp op 
zaterdagavond in een unieke 
eenmalige zangshow een punt 
achter haar eigen theaterluwte en 
die van het publiek. Kaandorp 
bruist weer en geeft dat door aan 
het Velsense theaterpubliek.

Op zondag 12 september, de natio-
naal gevierde Open Monumen-
tendag, is de Velsense schouwburg 
één van de prominente locaties van 
de manifestatie ‘Ontdek Velsen’. 
Voor de deelnemers aan de mani-
festatie organiseert het theater 
tussen 10.00 en 17.00 uur een �lm- 
en theaterprogramma, inclusief 
rondleidingen áchter de schermen 
plus een digitale expositie over de 
geschiedenis van het 
theatergebouw.

Op de stoep naast de schouwburg 
speelt de Rotterdamse straatthea-

termaker Daan Draait voor een 
theaterpubliek van 5+ zijn span-
nende en fantasievolle voorstelling 
A.Vontura en de T.E.I.T. Machine. 
Tegelijkertijd worden in de theater- 
en �lmzaal delen vertoond van de 
zeer Hollandse �lm Silence of the 
Tides. De �lm toont unieke beelden 
van een van de grootste natuurge-
bieden van de Unesco Werelderf-
goedlijst: de Nederlandse 
Waddenzee. Voor alle bezoekers 
draait de hele dag in de foyers een 
digitale expositie over de geschie-
denis van het ruim 80-jarige 
gebouw.

Na a�oop van de manifestatie 
‘Ontdek Velsen’ opent de schouw-
burg haar �lmzaal voor twee 
actuele publiekstrekkers op het 
witte doek: de gloednieuwe prijs-
winnende Nederlandse speel�lm 
De Veroordeling (met onder meer 
Fedja van Huët en Lies Visschedijk) 
en de in Venetië bekroonde en in 
prachtige zwart-wit-beelden 
geschoten Russische zwart-wit-�lm 
Dear Comrades. Voor alle program-
maonderdelen (gratis of niet gratis) 
is reserveren noodzakelijk. Raad-
pleeg de www.stadsschouwburg-
velsen.nl voor meer informatie.

Schouwburg & Filmtheater Velsen 
pakt uit in openingsweekend
IJmuiden - Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen pakt de draad op van 
haar theaterprogrammering. Met het zicht op de versoepelingen gaat het 
theater vanaf half september de �lmprogrammering mixen met een 
breed en divers theateraanbod. De aftrap van het nieuwe theaterseizoen 
wordt verpakt in een (gedeeltelijk gratis toegankelijk) weekendpro-
gramma op zaterdag 11 en zondag 12 september.

Met de show ‘Hoe was het ook al weer’ 
hervat Brigitte Kaandorp 
zaterdagavond haar theaterwerk. 
Foto: Mark Engelen

Een eerdere editie van de Pinkenmarkt met boekenverkoop in het kerkgebouw.
Foto: Jaap Schoen

Santpoort - Vrijwel iedereen heeft 
thuis boeken in de kast staan die 
eenmaal zijn gelezen en vervolgens 
niet meer van hun plaats komen. Met 
deze boeken kunt u de Naaldkerk in 
Santpoort-Noord helpen. Het geld 
dat de verkoop van de boeken ople-
vert, wordt gebruikt voor het onder-
houd van het kerkgebouw.
Met het doneren van de boeken 
ruimt u de boekenkast lekker op. 
Tegelijk gunt u de boeken een 
tweede leven en helpt u de Naald-
kerk in �nanciële zin. In het kader van 
het Pinkenweekend vindt op 
zaterdag 9 oktober van 09.00 tot 
14.00 uur rond het kerkgebouw weer 

een Pinkenmarkt plaats. In de kerk 
zullen die dag weer boeken verkocht 
worden. Boeken kunnen ingeleverd 
worden op de donderdagen 16, 23 
en 30 september tussen 19.00 en 
20.00 uur. De inname van boeken is 
bij de zijdeur van de kerk (bij de 
pastorie) aan de Frans Netscherlaan 
in Santpoort-Noord. Wie zelf niet in 
de gelegenheid is om de boeken te 
brengen, kan contact opnemen met 
het parochiecentrum via nummer 06 
30548718 of een e-mail naar paro-
chiecentrum@olvab.nl sturen. Het 
doorgaan van de Pinkenmarkt is 
uiteraard onder voorbehoud van de 
dan geldende coronamaatregelen.

Gun uw boeken een 2de leven

Toen Nederland op 27 juni van dit 
jaar uitgeschakeld werd in de achtste 
�nale van het EK voetbal, door met 
0-2 van Tsjechië te verliezen, werden 
in de Kromme Mijdrechtstraat de 
oranje vlaggetjes door enkele buren 
verwijderd. Tijdens die opruimactie 
ontstond het idee om iets gezamen-
lijks te organiseren in de straat. Een 

welkome afwisseling na de corona-
perikelen en bovendien goed voor 
de saamhorigheid in de straat. Al snel 
ontstond het idee om een barbecue 
te gaan organiseren, maar men wilde 
ook speci�ek iets doen voor de 
kinderen.
In een aantal vergaderingen met zes 
bewoners, die samen de organisatie 

op zich zouden nemen, zijn ideeën 
ontstaan en werd de haalbaarheid 
ervan besproken. En daarna: Aan de 
slag! Er werden �yers gemaakt voor 
zowel de kinderspelen als de straat-
barbecue. Een luchtkussen en suiker-
spinmachine werden geregeld. Met 
een juf in de straat waren ook de 
spelletjes voor de kinderen snel in 

orde. Weer een ander zorgde voor 
dranghekken en afzetlint om de 
straat af te sluiten. Melding bij de 
gemeente Velsen werd gedaan en 
gelukkig werd alles op tijd 
goedgekeurd.

Alle bewoners van de straat helpen 
mee, auto’s werden ergens anders 
geparkeerd op verzoek en vrijwilli-
gers meldden zich aan. Wat een 
samenwerking! Zaterdag 4 
september was het zo ver. Bij perfect 
weer verzamelden de bewoners zich 
in de ochtend om te komen helpen. 
Om 13.00 uur stond alles zoals 
bedacht was. Het feest kon 
beginnen! De kinderen, maar zeker 
ook de volwassenen hebben 
genoten van de skippyballen, het 
touwtje springen, de stoelendans, 

het spek happen, voetbal en andere 
spelletjes. Het luchtkussen en de 
suikerspinmachine draaiden 
overuren.

Overal in de straat zag je kinderen 
met schmink op hun gezicht; 
leeuwen, vlinders en Elsa uit de 
animatie�lm Frozen kwamen voorbij. 
Bij de knutseltafel werden mooie 
creaties gemaakt. Om 17.00 uur was 
het tijd om de spellen op te ruimen 
en te starten met de bingo en de 
barbecue. Al met al een fantastische 
dag die gezorgd heeft voor mooie 
herinneringen en een �jn saamhorig-
heidsgevoel. Met dank aan alle 
mensen die geholpen hebben; orga-
nisatie, vrijwilligers en de vele bezoe-
kers. Dankzij hen allen werd het een 
prachtige dag.

IJmuiden - Bewoners van de Kromme Mijdrechtstraat hebben zaterdag samen een mooie dag beleefd met 
diverse kinderspelen een buurtbarbecue. Het idee daartoe ontstond enkele maanden geleden, toen de straat 
oranje kleurde vanwege het EK voetbal.

Veel gezelligheid met kinderspelen en 
straatbarbecue in Kromme Mijdrechtstraat

De vrijwilligers die het straatfeest tot een groot succes gemaakt hebben. Foto: aangeleverd

De kinderen uit de straat vermaakten zich onder meer met de skippyballenrace. 
Foto: aangeleverd
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. bedrog (fraude); 7. ongerept oud bos; 12.
gehoororgaan; 13. water bij Amsterdam; 14. lokspijs; 15
klaar; 17. insect; 19. beschadiging; 21. muzieknoot; 22.
deel van de hals; 24. bouwvakker; 27. metaalsoort; 28. bak-
middel voor brood; 30. Europeaan; 31. kwajongen; 32.
leesmateriaal; 33. rivier in Utrecht; 35. Spaans riet; 37. jon-
gensnaam; 38. klein roofdiertje; 41. deel van gelaat; 42.
knaap (knul); 44. hooivork; 46. land in Midden-Amerika; 47.
telwoord; 48. courant; 49. afgestoken graszode; 50. melk-
klier; 52. geparachuteerde soldaat (afk.); 54. vorstentitel;
56. karaat (afk.); 58. plagen; 61. republiek (afk.); 62. koude
neerslag; 64. uitroep van een schildwacht; 65. dierenver-
blijf; 67. vaatwerk; 68. kippen eigenschap; 70. tafelgast; 72.
lichte slag; 73. Europeaan; 76. deel van een hengel; 77.
oude lengtemaat; 78. kledingstuk; 79. hard doorzichtig
materiaal; 81. vogel; 82. Chinese vermicelli; 83. arbeid-
zaam (ijverig); 84. paling; 86. lus in een achtbaan; 87. zend-
brief van apostel.

Verticaal 1. plaats in Noord-Holland; 2. en omstreken
(afk.); 3. duinheuvel; 4. metalen vat; 5. zangvogel; 6. fami-
lietwist; 7. zeer zware storm; 8. vreemd; 9. bijenproduct; 10.
gesneden stier; 11. ladderzat; 16. sprookjesfiguur; 18. dun
en mager; 20. vlug; 21. aanwijzend voornaamwoord; 23.
ommezwaai; 25. lang stuk hout; 26. weg met bomen; 27.
deel van de mond; 29. gedraal; 32. voormalige Franse
staatsman; 34. bloeimaand; 36. plaats in Noord-Brabant;
37. zeehond; 39. onze planeet; 40. scheepsexploitant; 42.
een der apostelen; 43. verdieping; 45. voertuig; 46. ruiter-
pet; 51. loofboom; 53. mensensoort; 54. burcht (slot); 55.
land in Azië; 56. fijn licht weefsel; 57. afstammeling; 59. sol-
datenkost; 60. alledaags (gewoon); 62. Hollandse nieuwe;
63. loze ruimte; 66. duivenhok; 67. griepje; 69. haarverste-
viger; 71. boomsoort; 73. groentesoort; 74. plaats in Noord-
Brabant; 75. eentonig; 78. drinkgeld (fooi); 80. sluiskolk; 82.
soort onderwijs (afk.); 85. militaire rang (afk.).

Door Raimond Bos

Het is nog vroeg in de ochtend als 
wethouder Floor Bal de Energiebus 
van het Duurzaam Bouwloket 
bezoekt. Veel bezoekers laten zich 
dan nog niet zien op het marktter-
rein en wie er komt, doet snel even 
wat noodzakelijke boodschappen en 
snelt vervolgens weer weg. Alle tijd 
dus om even een praatje aan te 
knopen met Erik Bibo en Raïsa de 

Haas. Ze behoren tot het team van 
negen energieadviseurs bij het Duur-
zaam Bouwloket die stad en land 
afrijden om de inwoners van de deel-
nemende gemeenten bij te staan in 
het maken van keuzes op het gebied 
van duurzaamheid. Hun advies is 
gratis, omdat het Duurzaam Bouw-
loket door de gemeenten wordt 
betaald. Alles is erop gericht om het 
milieu zo veel mogelijk te ontzien en 
de Energiebus hangt dan ook vol 

met noviteiten op het gebied van 
duurzame opwekking en gebruik van 
energie.

De eerste stap
Een gesprek aanknopen met de 
energieadviseurs blijkt voor veel 
mensen de eerste stap te zijn die ze 
zetten in het traject naar verduurza-
ming. ,,Veel mensen zijn vooral 
benieuwd naar wat ze zelf kunnen 
doen. Ze willen graag verduurzamen, 

maar ze weten niet zo goed hoe ze 
dat moeten aanpakken. Ze komen 
naar ons omdat ze zoeken naar een 
begin’’, vertellen Erik en Raïsa. Zo’n 
gesprek begint meestal met de vraag 
naar het type woning. ,,We vragen 
naar het bouwjaar van de woning en 
we willen weten of men zelf al ideeën 
heeft over verduurzaming. Dan 
ontwikkelt zich vanzelf een gesprek. 
Ook vragen we bijvoorbeeld naar wel 
type glas zich in de woning bevindt.’’ 
Vanaf 1995 werd in nieuwbouwwo-
ningen op grote schaal dubbelglas 
toegepast, maar tegenwoordig is 
HR+++ de nieuwe norm, dat is een 
venster met een driedubbele laag 
glas.

Zonne-energie
Wie over wil stappen op zonne-
energie, zal zich allereerst moeten 
afvragen of de opgewekte energie 
puur bedoeld is om elektrische appa-
raten mee te voorzien van stroom, of 
dat er ook een verwarmingssysteem 
op aangesloten moet worden. Voor 
die laatste optie zijn speciale zonne-
panelen in de handel met waterlei-
dingen erachter, waar water direct 
wordt verwarmd. Van zowel deze als 
de reguliere zonnepanelen zijn in de 
Energiebus voorbeelden te bekijken. 
Hoeveel je er thuis nodig hebt, is 
sterk afhankelijk van de hoeveel-
heden warm water en elektriciteit die 
je gebruikt. Een eenduidig antwoord 
kan dus op deze vraag niet worden 
gegeven.

Onafhankelijk
De dienstverlening van het Duur-
zaam Bouwloket beperkt zich hier 
overigens tot het adviseren en waar 
nodig begeleiden bij de mensen bij 

het maken van keuzes. Voor het 
aanscha�en van de benodigde appa-
ratuur dient men zich te vervoegen 
bij een gespecialiseerd bedrijf. Een 
bewuste keuze, want zo kunnen de 
energieadviseurs onafhankelijk 
blijven werken. ,,Op de website van 
het Duurzaam Bouwloket hebben we 
een bedrijvenpagina gemaakt, 
waarop mensen een bedrijf in hun 
eigen regio kunnen selecteren. Die 
bedrijven zijn allemaal gecerti�ceerd. 
Bovendien bieden wij ook nazorg, 
voor het geval zich problemen 
zouden voordoen. We kunnen dan 
bemiddelen tussen zo’n bedrijf en de 
klant.’’

Monitoren
Mensen kunnen met hun vragen ook 
bellen naar het Duurzaam Bouw-
loket. ,,Op een drukke dag krijgen we 
soms wel zestig telefoontjes met 
adviesvragen. Verschillen tussen de 
regio’s zien we niet echt, wel zien we 
een toename als er bijvoorbeeld net 
een mailing is verstuurd of als ergens 
een subsidietraject loopt. Al die tele-
foontjes worden door ons geregis-
treerd. Als mensen dan later nog 
eens terugbellen, kunnen we ervoor 
zorgen dat ze dezelfde adviseur te 
spreken krijgen.’’ Door die registratie 
valt ook enigszins te monitoren in 
hoeverre de adviezen van het Duur-
zaam Bouwloket ook opgevolgd 
worden. In de praktijk blijkt dat 
mensen vaak na een tijdje opnieuw 
contact opnemen, omdat ze gaan-
deweg nog wat aanvullend advies 
nodig hebben. ,,Het is niet zo dat we 
eenmalig advies geven en dat de 
mensen het daarna maar zelf moeten 
uitzoeken. We blijven ze adviseren en 
dat kost ze elke keer niets!’’

IJmuiden - Hoeveel zonnepanelen heb je nodig om je huishouden van voldoende elektriciteit te kunnen voor-
zien? Welke alternatieven zijn er voor koken op gas? Wat zijn de meest doeltre�ende vormen van woningiso-
latie? Hoe krijg je de energierekening verder omlaag? Het zijn duurzaamheidsvragen waar veel mensen mee 
worstelen. De adviseurs van het Duurzaam Bouwloket zijn er om dergelijke vragen te beantwoorden. Ze doen 
dat in bijna 140 gemeenten door het hele land heen. Vorige week stond de Energiebus op de weekmarkt in 
IJmuiden.

Energieadviseurs helpen bij het maken van duurzame keuzes

Energieadviseurs Erik Bibo en Raïsa de Haas. Foto: Bos Media Services
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AGENDA
DONDERDAG 9 SEPTEMBER

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

VRIJDAG 10 SEPTEMBER
Museumhuis Beeckestijn aan de 
Rijksweg 134 in Velsen-Zuid 
geopend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Toegangsprijs 4 euro, kaarten uitslui-
tend via www.museumhuizen.nl 
verkrijgbaar.

Filmtheater Velsen: 14.00 The Father 
(9+). 17.00 Dear Comrades! (12+). 
20.00 De Veroordeling (12+)

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

Telstar-Almere 20.00 uur.

Open repetitie zangkoor Voices van 
20.00 tot 22.00 uur in de Petrakerk in 
IJmuiden (ingang Merwedestraat). 
Aanmelden: info@zanggroepvoices.
nl.

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

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

Inzameling van ontbijtproducten 
voor Voedselbank Velsen bij Albert 
Heijn aan het Dudokplein van 10.00 
tot 16.00 uur. Klanten worden 
aangemoedigd om geselecteerde 
ontbijtproducten te kopen en die te 
doneren.

Dorpskerk aan de Burgemeester 
Enschedélaan in Santpoort-Noord 
van 10.00 tot 17.00 uur geopend 

voor publiek. Foto: aangeleverd

Museumhuis Beeckestijn aan de 
Rijksweg 134 in Velsen-Zuid vrij 
toegankelijk van 11.00 tot 16.00 uur 
in het kader van de Open Monu-
mentendagen. Maximaal acht 
bezoekers tegelijk in het huis.

Open Energiedag over aansluiting 
windparken op zee van 11.00 tot 
15.00 uur bij TennT in het informatie-
centrum aan de Zeestraat 250 in Wijk 
aan Zee. Tevens bezoek aan het 
werkterrein mogelijk. Aanmelden via 
infocentrumwijkaanzee@tennet.eu. 
Info op www.netopzee.eu/
hollandsekustnoord

Zee- en Havenmuseum aan de 
Havenkade 55 in IJmuiden geopend 
van 13.00 tot 17.00 uur met exposi-
ties ‘Naar Zee’ van Fred Boom en 
‘Ongepolijst’ van Ymkje Veenstra. 
Tevens vier speurtochten en 
escapespel.

Maandelijkse �lmdag ‘Zeewijk wat 
vertel je me nou’ om 14.00 uur (zaal 
open 13.00 uur) in senio0rencen-
trum Zeewijk met twee natuur�lms 
uit de reeks Human Planet. Kaarten à 
2 euro aan de zaal verkrijgbaar.

Filmtheater Velsen: 17.00 De Veroor-
deling (12+). 20.00 Dear Comrades! 
(12+). www.�lmtheatervelsen.nl

Voorstelling ‘Hoe was het ook al 
weer’ door Brigitte Kaandorp om 
20.15 uur in Stadsschouwburg & 
Filtheater Velsen aan de Groeneweg 
71 in IJmuiden. Kaarten via www.
stadsschouwburgvelsen.nl. Foto: 
Mark Engelen

ZONDAG 12 SEPTEMBER
Ontdek Velsen: gratis activiteiten om 
Velsen te (her)ontdekken, 10.00-
17.00 uur. Aanmelden via ijmuiden.
nl/ontdekvelsen.

Lezingen, voorlezen, boekenverkoop 
en informatiemarkt van 10.00 tot 
16.00 uur bij Bibliotheek Velsen aan 
het Dudokplein 16 in IJmuiden. 
Tevens bijeenkomst van Studie-
kringen 50+ van 13.00 tot 15.00 uur 
in vestiging Velserbroek aan het 

Maan Bastion 476. Info op www.
bibliotheekvelsen.nl.

Museumhuis Beeckestijn aan de 
Rijksweg 134 in Velsen-Zuid vrij 
toegankelijk van 11.00 tot 16.00 uur 
in het kader van de Open Monu-
mentendagen. Maximaal acht 
bezoekers tegelijk in het huis. Tevens 
rondleiding van 2,5 uur met gids 
door het oude dorp Velsen en de 
buitenplaatsen. Info op www.
ijmuiden.nl/ontdekvelsen

Open Monumentendag. Zie voor 
activiteiten in Velsen: www.openmo-
numentendag.nl. Zo zijn er rondlei-
dingen op begraafplaats Duinhof 
om 11.00, 13.00 en 15.00 uur. 

Voorstelling A.Vontura en de T.E.I.T. 
Machine door Daan Draait om 11.30 
en 13.30 uur bij Stadsschouwburg & 
Filmtheater Velsen aan de Groe-
neweg 71 in IJmuiden. Kaarten via 
www.stadsschouwburgvelsen.nl.

Beperkt open huis Vogelhospitaal, 
Vergierdeweg 292 in Haarlem. Tijd-
slot aanvragen: https://bit.
ly/3y9I75S. www.vogelhospitaal.nl.

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

Gratis rondleidingen in het Zee- en 
Havenmuseum aan de Havenkade 
55 in IJmuiden van 13.00 tot 17.00 
uur na inschrijving via www.
ijmuiden.nl/ontdekvelsen, tevens 
zeeschilder Fred Boom aanwezig om 
te signeren.

Informatiebijeenkomst over Studie-
kring in Bibliotheek Velserbroek, 
13.00-15.00. Aanmelden: Aeijn-
wachter@bibliotheekvelsen.nl of bel 
naar 0255-52 53 53.

Opening expositie ‘Dit zijn wij’ van 
Kunstenaars Collectief Velsen door 
wethouder Jeroen Verwoort om 
17.30 uur in het Raadhuis voor de 
Kunst aan de Torenstraat 7 in Velsen-
Zuid. Toegang gratis. Foto: 
aangeleverd

MAANDAG 13 SEPTEMBER
Lezing over Santpoort-Zuid ten 
noorden van de spoorbaan door 
Wim van Hoo� om 20.00 uur (zaal 
open 19.30 uur) bij de Historische 

Kring Velsen in de zaal aan de Aletta 
Jacobsstraat 227 in Velserbroek. 
Entreeprijs 2,50 euro (gratis voor 
leden HKV). Reserveren via penning-
meester@historischekringvelsen.nl 
wordt aangeraden.

DINSDAG 14 SEPTEMBER
Filmtheater Velsen: 11.00 De Veroor-
deling (12+). 14.00 Druk (+12). 17.00 
De Oost. 20.00 The Father (9+). www.
�lmtheatervelsen.nl

Online informatieavond gemeente 
Velsen over evenementenlocaties in 
Velserbroek, Santpoort-Noord en 
Santpoort-Zuid, 19.00 uur. Info en 
aanmelden: www.samenspelvelsen.
nl.

Wandel en praat mee over buiten-
plaatsen in Velsen, 19.30 uur park 
Velserbeek, ingang Parkweg. 
Aanmelden: buitenplaatsen@velsen.
nl. Zie ook 16 en 21 september.

Lezing ‘Ode aan de Natuur’ van 20.00 
tot 21.30 uur door Dick van der 
Meulen bij vereniging Santpoorts 
Belang in ’t Brederode Huys aan het 
Blekersveld 50 in Santpoort-Zuid. 
Zonder reservering (www.sant-
poortsbelang.nl) geen toegang.

WOENSDAG 15 SEPTEMBER
Zee- en Havenmuseum aan de 
Havenkade 55 in IJmuiden geopend 
van 13.00 tot 17.00 uur met exposi-
ties ‘Naar Zee’ van Fred Boom en 
‘Ongepolijst’ van Ymkje Veenstra. 
Tevens vier speurtochten en 
escapespel.

Zwerfvuil opruimen in het kader van 
World Clean Up Day bij Winkelcen-
trum Velserbroek, 14.00-16.00 uur.

Online informatieavond gemeente 
Velsen over evenementenlocaties in 
IJmuiden, 19.00 uur. Info en 
aanmelden: www.samenspelvelsen.
nl.

DONDERDAG 16 SEPTEMBER
Online informatieavond gemeente 
Velsen over evenementenlocaties in 
Velsen-Noord, Velsen-Zuid en Drie-
huis, 19.00 uur. Info en aanmelden: 
www.samenspelvelsen.nl.

Wandel en praat mee over buiten-
plaatsen in Velsen, 19.30 uur Schoo-
nenberg (entree Waterloolaan, naast 
V.V Waterloo). Aanmelden: buiten-
plaatsen@velsen.nl. Zie ook 14 en 21 
september.

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

www.stadsschouwburgvelsen.nl.

Hoogovensmuseum in Velsen-Noord 
open op zaterdag en zondag van 
10.30 tot 16.00 uur. Expositie 70 jaar 
Breedband. Nu met speciaal 
escaperoomspel voor kinderen. 
Informatie en aanmelden via: www.
hoogovensmuseum.nl.

Museumhuis Beeckestijn is open op 
vrijdag, zaterdag en zondag van 
11.00 tot 16.00 uur. Toegang 4 euro. 
Tickets uitsluitend online via www.
museumhuizen.nl. 

Zee- en Havenmuseum is open op 
woensdag-, 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.zeehavenmuseum.
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 expo-
sitie over kringlopen, leefgebieden 
en biodiversiteit. Vanaf 4 jaar. Buiten 
is er het Natuurpad en de Bomen-
route. Aansluitend op woe mogelijk-
heid tot vosje knutselen. Di t/m vrij 
en zo 13.00-17.00 uur. Reserveren op 
www.pietervermeulenmuseum.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.

Kunstenaars Collectief Velsen expo-
seert in het kader van het dertigjarig 
bestaan tot en met 17 oktober in het 
Raadhuis voor de Kunst aan de 
Torenstraat 7 in Velsen-Zuid. Deze 
expositie heet ‘ Dit zijn wij’ en is 
gratis toegankelijk op vrijdag, 
zaterdag en zondag van 13.00 tot 
17.00 uur.

Kunstenaars Collectief Velsen bestaat dertig jaar

Het zijn Winnie Meijer-Rob (kera-
miek), Bettine Heslinga (textiles), 
Dakmar Scholten (olieverf ), Henk 
Zwanenburg (acryl), Kees Kalkman 
(gemengde techniek), Afke Spaar-
garen (acryl), Larissa Neslo 
(projecten), Dianne Vivian Robinson 

(acryl en meer), Tania Engelchor 
(collages), Renske de Jong (foto-
gra�e), John van den Goorbergh 
(acryl), Annet Verplanke (olieverf ), 
Reina de Haan (acryl) en Petra C.M. 
Meskers (gemengde techniek). Allen 
kregen ze de vraag om een zelfpor-

tret in de breedste zin van het woord 
te maken. Niet alle technieken lenen 
zich daar echter gemakkelijk voor. 
Maar ook al sta je er niet expliciet 
letterlijk zelf op voor de ogen van de 
beschouwer, dan zegt elke werkstuk 
altijd wel al iets over de kunstenaar. 
Naast deze bijzondere zelfportretten 
zijn van alle kunstenaars ook andere 
werken te bewonderen. De opening 
van de jubileumexpositie wordt 
verricht door wethouder van cultuur 
Jeroen Verwoort.
Het openingsmoment staat gepland 
op zondag 12 september om 17.30 

uur. De expositie is overigens al 
eerder te bezoeken op zaterdag en 
zondag van 11.00 tot 17.00 uur. De 
kunstenaars zijn bij toerbeurt 
persoonlijk aanwezig op de 
openingsdagen. Na het komende 
weekeinde is de expositie tot en met 
17 oktober elke vrijdag, zaterdag en 
zondag van 13.00 tot 17.00 uur te 
bekijken. De toegang is gratis. Het 
Raadhuis voor de Kunst is gevestigd 
aan de Torenstraat 7 in Velsen-Zuid. 
Bezoekers worden geacht zich aan 
de dan geldende RIVM-regels te 
houden.

Velsen - Later dan gepland viert het Raadhuis voor de Kunst het dertig-
jarig jubileum van het Kunstenaars Collectief Velsen. In 1991 richtten 
zeventien kunstenaars uit de regio de IJmondexpositie in, die werd 
gehouden in het gemeentehuis in IJmuiden. De kunstenaars Meskers, 
Peek, Hofman en Bosma namen het initiatief om met Velsense kunste-
naars contact te houden. Momenteel zijn er achttien leden, waarvan er 
nu veertien deelnemen aan de jubileumexpositie ‘Dit zijn wij’.

Het Raadhuis voor de Kunst in Velsen-
Zuid. Foto: Rob Hogenbirk
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Velsen - Het plan dat FNV in mei 
publiceerde om de staalproductie 
bij Tata Steel versneld te 
vergroenen, is technisch haalbaar. 
Dat blijkt uit een tussenrappor-
tage van adviesbureau Roland 
Berger naar de haalbaarheid van 
het plan. Cihan Lacin, bestuurder 
FNV Metaal: ,,Dit is goed nieuws 
voor het klimaat, Tata Steel en de 
omgeving van de fabriek. Tot 2027 
kunnen stapsgewijs de meest 
vervuilende fabrieken dicht en kan 
er staal gemaakt worden met elek-
triciteit in plaats van met kolen.’’

In het FNV-plan wordt het huidige 
productieproces op kolen en grijze 
stroom stapsgewijs binnen vijf jaar 
voor een groot deel vervangen door 
een productieproces op groene 
stroom, aardgas en later ook water-
stof. Dat zorgt voor fors minder 
uitstoot van CO2 en �jnstof. ,,Voor-
waarde is wel dat de overheid zich in 
gaat spannen voor nieuwe infrastruc-
tuur voor de energievoorziening en 
de benodigde vergunningen 

afgeeft’’, aldus Lacin.

Zorgen
Het plan van FNV richt zich op het 
verminderen van de CO2-uitstoot 
door Tata Steel. De vakbond is zich er 
van bewust dat Tata Steel ook impact 
heeft op de gezondheid van mens en 
dier in de directe omgeving. Lacin: 
,,Ook wij maken ons daar zorgen 
over, zeker naar aanleiding van het 
RIVM-rapport van vorige week. Het 
zijn twee problemen die opgelost 
moeten worden, de impact op het 
klimaat én op de omgeving.’’

Manifestatie
Vandaag zullen honderden mede-
werkers van Tata Steel tijdens een 
manifestatie in Den Haag aan 
Tweede Kamerleden de tussenrap-
portage aanbieden. Dat gebeurt 
voorafgaand aan het debat dat de 
Tweede Kamer heeft over de 
toekomst van Tata Steel. Tweede 
Kamerleden, milieuorganisaties en 
FNV-voorzitter Tuur Elzinga zullen de 
medewerkers toespreken.

FNV: Plan voor ‘groen staal’ 
technisch haalbaar

IJmuiden - Selecta Infratechniek is 
vorige week begonnen met het 
aanleggen van glasvezel. In de hele 
gemeente Velsen worden vanaf nu 
ongeveer 21.000 glasvezelaanslui-
tingen gerealiseerd. 

De eerste kabel ging vorige week de 
grond in aan de Dollardstraat. Er 
wordt in totaal ongeveer 134 kilo-

meter gegraven in Velsen, dat gaat 
alles bij elkaar zo’n anderhalf jaar 
duren. 

Wethouder Bram Diepstraten is blij 
met deze ontwikkeling. Hij wijst erop 
dat zowel bedrijven als particulieren 
steeds meer behoefte hebben aan 
een snelle internetverbinding. Dat 
komt onder meer door een toene-

mend gebruik van streamingdien-
sten en doordat meer mensen tegen-
woordig thuiswerken. Ook is glas-
vezel een voorwaarde om in de 
toekomst slimme toepassingen te 
kunnen ontwikkelen in het kader van 
het thema Smart City. 
Het glasvezelnetwerk verbruikt ook 
minder energie dan het huidige 
kopernetwerk.

Aanleg nieuw glasvezelnetwerk 
in gemeente Velsen gestart

Links wethouder Bram Diepstraten en rechts regiodirecteur Willem O�erhaus van KPN. Foto: Reinder Weidijk

IJmuiden - Toen zaterdagavond het cruiseschip Oosterdam van Holland America Line de haven verliet, werd al snel 
duidelijk dat er fans van Max Verstappen aan boord moesten zijn. Op ludieke wijze werd een ode aan de Nederlandse 
formule-1-coureur gebracht. Door op strategische plekken verlichting te ontsteken, werden de letters ‘Max’ aan boord 
van het schip gevormd. Foto: Mattijs Kuiper Fotogra�e

Opvallende ode aan Max Verstappen

IJmuiden - De maandelijkse �lmdag 
in seniorencentrum Zeewijk is terug. 
Onder de titel ‘Zeewijk wat vertel je 
me nou’ zal vanaf nu weer maande-
lijks een �lm worden vertoond. 
De reeks wordt op zaterdag 11 

september gestart door twee natuur-
�lms uit de indrukwekkende reeks 
Human Planet. 
Ontdek de symbiose tussen mens en 
dier. Voor de pauze Oceanen, na de 
pauze Woestijnen. In de pauze zorgt 

vishandel Martens voor verse haring. 
De zaal gaat om 13.00 uur open, de 
�lmvertoning start om 14.00 uur. 
Kaarten zijn aan de zaal verkrijgbaar 
en kosten 2 euro. Het aantal plaatsen 
is beperkt.

Maandelijkse filmdag in 
seniorencentrum Zeewijk

Santpoort - De lezingen van de 
vereniging Santpoorts Belang gaan 
weer van start. De eerste lezing van 
dit nieuwe seizoen heet ‘Ode aan de 
Natuur’ en is op dinsdagavond 14 
september van 20.00 tot 21.30 uur. 
Spreker Dick van der Meulen neemt 
de bezoekers mee naar diverse 
natuurgebieden in Nederland, zoals 
de Kennemerduinen en het Naarder-
meer. Hij besteedt bijzondere 
aandacht aan Jac.P. Thijsse, bekend 
om zijn Verkade-albums en grond-

legger van natuurbeheer. De vereni-
ging Santpoorts Belang houdt zich 
aan de coronamaatregelen van de 
overheid, waaronder de anderhalve 
meter afstand. 

Inschrijving is verplicht via de 
website www.santpoortsbelang.nl of 
via een inschrij�ormulier uit het 
programmaboekje. Zonder reserve-
ring krijgen bezoekers geen toegang. 
’t Brederode Huys is gevestigd aan 
het Blekersveld 50 in Santpoort-Zuid.

Lezing: ‘Ode aan de Natuur’

Santpoort - Van vrijdagavond 17 tot 
en met zondagmiddag 19 september 
staat de Ruïne van Brederode in het 
teken van muziek. Vrijdagavond kunt 
u genieten van tangomuziek door 
Desde el Alma. Met een verrassende 
mix van poëzie en muziek nemen zij 
u mee op reis naar Buenos Aires met 
melancholische klanken. Zaterdag is 
de Ruïne aan de Velserenderlaan 2 
‘gewoon’ geopend met de hoog 
gewaardeerde Playmobiltentoonstel-
ling ‘Strijd om Holland’ en zorgt het 
trio Folkust voor gezellige muziek in 
de theetuin tussen 14.00 en 16.00 
uur.

Zondag treden maar liefst drie koren 
uit de omgeving van Velsen op. Van 
11.15 tot 12.00 uur zingt het Naald-
koor voor u. Van 12.45 tot 13.45 uur 
treedt theaterkoor Plug In op en van 
14.30 tot 15.30 uur luistert u naar 
Wereldkoor Haarlem. De IJmuider 
Harmonie slaat de trom en sluit af 
met een optreden van 16.15 tot 
17.15 uur. Kaartjes voor de verschil-
lende optredens kunnen op www.
ruinevanbrederode.nl besteld 
worden. Hiermee draagt u uw 
steentje bij aan het behoud van de 
Ruïne. Na a�oop van het optreden 
gaat de hoed rond voor de artiest.

Muziekweekend bij 
de Ruïne van Brederode

Tangotrio Desdo el Alma met bandonéon. Foto: aangeleverd
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De school ontvangt lesmateriaal in 
de vorm van een spannend luister-
verhaal, dat de kinderen op weg 
helpt om thuis te gaan recyclen. 
De inzamelactie is onderdeel van een 
landelijke Wecycle-campagne. Basis-
scholen verspreid over heel Neder-
land nemen hieraan deel om de inza-
meling en recycling van afgedankte 
elektrische apparaten te stimuleren. 
De jaarlijkse inzamelactie wordt voor 
het negende jaar georganiseerd. 
Jan Vlak, van Stichting OPEN, de 
organisatie achter Wecycle: ,,Wij 
vinden het heel belangrijk om 
kinderen samen met hun ouders en 
grootouders te laten ontdekken dat 

zij heel makkelijk een bijdrage 
kunnen leveren aan de circulaire 
economie. Mensen bewaren oude 
apparaten soms tegen beter weten 
in. Bij veel huishoudens staat een 
doos met kapotte of onbruikbare 
kabels en snoeren. Of ligt in een lade 
een fototoestel, telefoon of spelcom-
puter uit een ver verleden. Apparaten 
die je eens heel veel plezier 
bezorgden, maar nu niet meer 
worden gebruikt en ook niet meer 
gebruikt gaan worden. Ook op 
zolders liggen apparaten die ooit 
veel geld hebben gekost, maar die 
nu eigenlijk nutteloos zijn geworden. 
Een cassettedeck of dvd-speler. De 
inzamelactie met scholen is een 
mooie extra manier voor mensen om 
hun afgedankte apparaten in te 
leveren, zodat de grondsto�en gere-
cycled kunnen worden.” 

Zoals bij voorgaande edities van de 
inzamelactie doneert Wecycle voor 
iedere deelnemende school een 
bedrag aan Stichting Jarige Job. 
Jarige Job bezorgt verjaardagsboxen 
bij jarige kinderen uit minderbe-
deelde gezinnen. De verjaardagsbox 
met daarin onder andere cadeaus, 
traktaties en een taartmix zorgt voor 
een onvergetelijke verjaardag, thuis 
en op school.

Leerlingen De Pleiaden 
helpen hun ouders recyclen
IJmuiden - Overal in Nederland liggen afgedankte elektrische apparaten, 
ook wel e-waste genoemd. Ze hadden al ingeleverd kunnen worden voor 
recycling, maar het komt er heel vaak niet van. De kinderen van basis-
school De Pleiaden gaan hun (groot)ouders nu een handje helpen, want 
al die bewaarsmoezen kunnen echt niet meer. De school doet mee met de 
jaarlijkse inzamelactie voor kleine apparaten van Wecycle. Dat levert ons 
grondsto�en op en een mooie beloning voor de school.

De school ontvangt een spannend 
luisterverhaal, dat de kinderen op weg 
helpt om te gaan recyclen. 
Afbeelding: WeCycle

Bibliotheek Velsen is een plaats voor 
ontmoeting en debat, om je kennis 
te verrijken en jezelf te blijven 
ontwikkelen, van jong tot oud. Hulp 
bij taal en lezen, maar ook hulp voor 
digitale vaardigheden. Een plek om 
te leren en te werken. Er is een juri-
disch inloopspreekuur, een craft café 
en een divers aanbod van lezingen 
en wekelijkse kinderactiviteiten. Het 
is tevens een podium voor lokale 
kunstenaars met exposities en regel-
matig zijn sociale partners zoals 
Stichting Welzijn en de Hartekamp 
over de vloer.

Wat is er zondag te doen?
Iedereen is zondag 12 september van 
10.00 tot 16.00 uur welkom in de 
vestiging in IJmuiden. Er is een 
boekenverkoop en er zijn verschil-
lende informatiestands. Er is een 
inloopworkshop mindfulness, een 
taalspeurtocht voor het hele gezin, 

poëzie met augmented reality en 
sneltekenaar Boet van Heugten zal 
zijn kunsten vertonen. Ook is er een 
demonstratie programmeren voor de 
jeugd met kleine robotjes, een kraam 
met creatief werk van de Hartekamp 
te koop en je kunt de expositie 
‘Vogels rondom de pier’ bekijken.

Lezingen
Wethouder Marianne Steijn verzorgt 
om 10.00 uur de feestelijke opening. 
Aansluitend gaan kinderen om 10.30 
uur voorlezen in verschillende talen. 
Om 13.30 en 15.00 uur zijn er 
lezingen van respectievelijk Conny 
Braam (‘Inspiratie uit IJmuiden’) en 
Juliette Verhofstad (‘Wie was Willem 
Dudok?’). In de vestiging in Velser-
broek is er van 13.00 tot 15.00 uur 
een informatiebijeenkomst van 
studiekringen 50+. Kijk op www.
bibliotheekvelsen.nl voor meer 
informatie.

Lezingen en boekenverkoop
in Bibliotheek Velsen
IJmuiden - In Bibliotheek Velsen is zondag van alles te doen. Het culturele 
seizoen is weer begonnen de activiteiten mogen door de versoepelde 
coronamaatregelen grotendeels weer hervat worden. Om te laten zien 
dat Bibliotheek Velsen zoveel meer is dan boeken, opent men zondag 
tijdens ‘Ontdek Velsen’ de deuren.

Driehuis - Het Pieter Vermeulen 
Museum gunt bezoekers zondag een 
uniek kijkje achter de schermen. Bij 
een speciaal ingericht ‘rustpunt’ kan 
gratis thee, ko�e, limonade en een 
kleine versnapering genuttigd 
worden. Vanaf dit punt wordt een 
gratis korte rondleiding in kleine 
groepjes door het museum aange-
boden met een uniek kijkje in het 
depot achter de schermen. Wie de 
veelheid aan collectiemateriaal wil 
bewonderen, mag dit niet missen. 
Speciaal voor bezoekers die een tijd-
slot voor een langer tentoonstel-
lingsbezoek willen reserveren, om de 
tentoonstelling ‘Word zo slim als een 

vos’ te bezoeken, zijn er extra tijd-
sloten in de ochtend. Bewonder in de 
expositie de prachtige diorama’s met 
veel opgezette dieren uit de collectie. 
Laat je als  grote of kleine bezoeker 
met de leerzame puzzeltocht 
verwonderen over het feit dat, hoe 
klein ook, alles meetelt in de natuur 
en hoe belangrijk biodiversiteit is. 
Aansluitend aan het bezoek kan er 
deze dag ook gratis geknutseld 
worden. De ‘vos’ zal gedurende de 
dag een speciale gastrol vervullen en 
zal graag met de bezoekers op de 
foto gaan. Ga naar www.pieterver-
meulenmuseum.nl voor het reser-
veren van een tijdsslot.

Kijkje achter de schermen
van een natuurmuseum

Een meisje aait de opgezette vos in het Pieter Vermeulen Museum. 
Foto: aangeleverd

Velsen - Zondag was de thuiswed-
strijd tegen good old Be Quick 1887. 
De Groningers hebben een roem-
ruchte geschiedenis met als een van 
de hoogtepunten het landskampi-
oenschap in 1920. Vorige week 
moest Velsen na een mindere 
wedstrijd zijn meerdere erkennen in 
VOC uit Rotterdam. Ook nu wachtte 
een sterke tegenstander en een goed 
resultaat in de eerste thuiswedstrijd 
zou meer dan welkom zijn.

Be Quick begon rustig met veel 
balbezit dat er verzorgd uit zag. Het 
eerste gevaar liet op zich wachten tot 
halverwege de eerste helft. Een 
scherp genomen hoekschop werd 
vakkundig weg gebokst door Bas 
Schol. Aan de andere kant kopte 
Remco van Dam de bal over na een 
hoekschop van Ayrton Dol. Veel meer 
had Velsen nog niet in te brengen. 
Kort daarna misten de bezoekers een 
goede kans op een voorsprong. Na 
een snelle aanval legde Geertjan 
Liewes de bal panklaar terug op de 
inkomende Daniël Teune, maar ook 
hij had het vizier niet op scherp 
staan. Velsen kreeg meer grip op de 
wedstrijd en zocht de aanval. Lars 
van Rijn strandde na een snelle 
uitbraak op doelman Sen Bakker en 
even later lanceerde Mischa Plug 
Daan Tervoort. Ayrton Dol kon net 
niet voldoende uithalen. Vlak voor 
rust belandde de bal in het Velser 
zijnet na een slippertje van Bas Schol, 
gevolgd door een kans voor Nagesh 
Amatsaleh.
Velsen kreeg nog één mogelijkheid: 
Angelo Beck kopte over en met 0-0 
kwam de thee. Velsen ging na rust 
verder met druk zetten op de tegen-
stander, die meer moeite kreeg de 
bal rond te laten gaan en er kwamen 
kansen voor de thuisploeg. Een vrije 
trap op de rand van het strafschop-
gebied werd door Ayrton Dol snoei-
hard op de paal geknald. Even later 
noteerden wij een pegel van Angelo 
Beck die doelman Swen Bakker 
noopte tot een geweldige redding. 
Zo had Velsen toch al enkele moge-
lijkheden gehad om de hatelijke nul 
van het scorebord te wissen. Be 
Quick leek steeds meer af te 
stevenen op een gelijkspel en liet het 
initiatief aan Velsen. Namens de 
thuisploeg kopte Ayrton Dol net 
naast en Connor Looy schoot even 
later te zacht in. Kortom: de kansen 
waren er voor Velsen maar het uitein-
delijke gelijkspel gaf de verhou-
dingen het beste weer. Als positief 
punt voor de thuisploeg: de inzet 
was weer als vanouds en daar 
ontbrak het tegen VOC aan. 
Komende zondag naar RKAVV in 
Leidschendam.

Velsen pakt eerste
punt bij Be Quick

Het lukte zowel Velsen als Be Quick 
zondag niet om een doelpunt te 
maken. Foto: Frans van der Horst

Velsen - De gemeente heeft een 
subsidiepot beschikbaar voor het 
verduurzamen van vastgoed. Het 
geld is beschikbaar voor Vereni-
gingen van eigenaars, woningcor-
poraties en energiecoöperaties. Zij 
kunnen een aanvraag indienen om 
vastgoed te verduurzamen.

Het doel van deze subsidie is dat 
verduurzaming plaatsvindt zonder dat 
dit zorgt voor toenemende woon-
lasten. De subsidie is beschikbaar om 

woningen energiezuiniger of zelfs 
energieneutraal te maken. Dat kan 
met maatregelen als isolatie, het 
aanbrengen van ledverlichting en het 
plaatsen van zonnepanelen. 
Wethouder Floor Bal wil met de rege-
ling het verduurzamen van vastgoed 
in de gemeente een extra zetje geven. 
Het motto daarbij is: samen maken we 
het haalbaar en betaalbaar. Organisa-
ties die gebruik willen maken van de 
regeling, kunnen contact opnemen 
met de Omgevingsdienst IJmond.

Subsidiegeld voor VVE’s 
en woningcorporaties

In de periode van 15 januari t/m 1 
september zijn 661.191 vaccinaties 
gezet door GGD Kennemerland, 
waarvan 358.145 eerste prikken (54%) 
en 302.798 tweede prikken (46%).
In de week van 26 augustus t/m 1 
september zijn 4.850 vaccinaties 
gezet door GGD Kennemerland, 
waarvan 1.382 eerste prikken (29%) 
en 3.466 tweede prikken (71%). Het 
zijn 2.527 vaccinaties minder dan in 
de week ervoor.

Besmettingen en testen
In de week van 26 augustus t/m 1 
september waren in Kennemerland 
621 nieuwe besmettingen (113 per 
100.000 inwoners). Dit is nagenoeg 
gelijk aan de week ervoor (<1%).
In dezelfde week werden 6.633 testen 
afgenomen door GGD Kennemerland. 
Dit zijn er 963 meer dan in de week 
ervoor (5.670).
Inwoners uit de regio Kennemerland 
kunnen zich laten testen in Haarlem, 
Beverwijk en bij P4 Lang Parkeren 
Schiphol. Een mobiele testbus staat 
tenslotte in wisselende gemeenten. 

Voorlichting over vaccineren door 
GGD aan studenten InHolland
Tijdens de introductieweek van 30 
augustus gaven GGD-medewerkers 
op InHolland aan de Bijdorplaan 15 in 
Haarlem voorlichting over vaccineren 
tegen COVID-19. Achter de school 
stond ook een prikbus waar 
studenten zich desgewenst konden 
laten vaccineren, zonder afspraak dus.

Spillage
Om spillage van vaccins zo goed als 
mogelijk te voorkomen, heeft men de 
afgelopen periode onder meer 
gebruik gemaakt van de zogeheten 
vaccinatiereservelijst. Doordat 
mensen sinds enige tijd bij de vacci-
natielocaties zonder afspraak een 
vaccinatie kunnen halen (zgn. ‘vrije 
inloop’), is het nut en noodzaak van 
deze lijst komen te vervallen. 

De vaccins die aan het eind van de 
dag overblijven, worden gezet bij de 
mensen die laat op de middag 
binnen komen. Hiermee voorkomt 
men onnodige verspilling.

Voortgang vaccinaties en 
wekelijkse cijfers Covid in regio
Regio - . In de periode van 7 januari t/m 1 september zijn 328.417 inwoners 
van de GGD-regio Kennemerland gevaccineerd door een GGD (59.728 per 
100.000 inwoners). Van de gevaccineerde inwoners zijn 38.579 deels gevac-
cineerd (12%) en 289.838 volledig gevaccineerd (88%) door een GGD.








