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IJmuiden - Het nieuwste schip van Holland America Line (HAL) is vrijdagmiddag aangekomen in de haven van 
IJmuiden. Het is voor het eerst dat het schip met de naam Rotterdam in Nederland is. Op 31 augustus vertrok het schip 
vanaf de scheepswerf Fincantieri in Italië, waar eind juli de o�ciële overdracht heeft plaatsgevonden. Het nieuwste 
vlaggenschip van Holland America Line is in Nederland om zich voor te bereiden op haar eerste afvaart. Dat is de trans-
Atlantische oversteek op 20 oktober van Amsterdam naar Fort Lauderdale in Florida. Vanaf die locatie zal het schip haar 
eerste seizoen in het Caribisch gebied beginnen. Het is voor Holland America Line het zevende schip met de naam 
Rotterdam. De komende weken wordt het schip in gereedheid gebracht. De Rotterdam gaat 2.668 gasten vervoeren en 
beschikt over zeer moderne faciliteiten. Foto: Erik Baalbergen

Nieuwste cruiseschip in IJmuiden

Stam verliet Velsen Lokaal in het 
najaar van 2014 omdat hij van 
mening was dat er onvoldoende 
sprake was van progressie binnen 
de partij en dat de nieuwe koers, die 
men zou varen, nog niet voldoende 
uit de verf kwam. Ruim een jaar 
opereerde hij als eenmansfractie in 
de Velsense gemeenteraad, maar 
vervolgens sloot hij zich weer bij 
Velsen Lokaal aan. Vier jaar lang 
verliep dat goed, maar toen was er 
opnieuw sprake van onvrede. Stam 
kon zich niet vinden in het partij-
standpunt inzake het afsluiten van 
de voetgangersoversteek bij de 
Velsertraverse. Opnieuw zette hij 
zijn raadswerk op persoonlijke titel 
als eenmansfractie voort. Een jaar 
geleden zocht hij aansluiting bij de 
LGV, waardoor die partij groeide van 
vier naar vijf zetels.

Het vertrek van Stam komt onver-
wacht en heeft te maken met 
omstandigheden in de privésfeer. 
Hij heeft de gemeenteraad vorige 
week per brief over zijn vertrek 
geïnformeerd. De kieswet schrijft 
voor dat, bij het vertrek van een 
raadslid, diens opvolger wordt 
benoemd uit de kandidatenlijst van 
de partij waartoe het betre�ende 
raadslid destijds behoorde. Dit 
houdt in dat de LGV nu weer terug-
valt naar vier zetels in de raad en 
Velsen Lokaal met zes zetels weer 
de partij met de meeste zetels 
wordt. 
Tijdens de eerstvolgende raadsver-
gadering zal Maurice Bok tot 
raadslid voor die partij worden 
benoemd. Hij maakte tot aan de 
verkiezingen van 2018 ook deel uit 
van de fractie van Velsen Lokaal.

Velsen - Peter Stam legt zijn taak als gemeenteraadslid per 23 september 
neer. Het 69-jarige raadslid uit Velsen-Noord maakte, met een tussen-
pauze van een jaar, twee keer deel uit van de fractie van Velsen Lokaal. 
Een jaar geleden sloot hij zich aan bij de fractie van LGV.

Peter Stam (LGV) vertrekt op
23 september uit gemeenteraad 

Peter Stam. Foto: gemeente Velsen
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Velsense boom genomineerd 
voor Boom van het jaar: u stemt 
toch ook?

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

Mededelingen

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

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

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

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

Jouw burgemeester, 
Frank Dales

 

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

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

Het plantseizoen is aangebroken

Velsen wordt groener

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

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

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

Infopagina Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen in uw  
buurt? Abonneer u op de e-mailservice, download de app of  
bekijk de berichten online op www.overheid.nl/overuwbuurt 
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Nieuws van de raad
Besproken in de sessies
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ZETELVERDELING
Er zijn 33 raadsleden in Velsen. 
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Stem uitbrengen op deze Velsense beuk 
met een lange  geschiedenis? Dat kan op 
https://www.deboomvanhetjaar.nl/stem-
op-uw-boom. 

SBNL Natuurfonds heeft sinds 2018 het ini-
tiatief genomen om ervoor te zorgen dat ook de 
verhalen achter Nederlandse bomen bekend-
heid krijgen.
Bomen vertellen ons verhalen. De Boom van het 
Jaar verkiezing draait om markante bomen met 
een bijzonder verhaal. Het kan gaan om een his-
torisch verhaal of om een boom met een bijzon-
dere maatschappelijke waarde voor een dorp of 
stad.

Buitenplaats Velserbeek was ooit een hofstede, 
oorspronkelijk in het bezit van het regentenge-
slacht Ramp van Rollant. In 1785 werd een ge-
ometrische tuin aangelegd in de Engelse landsc-
hapsstijl met sierelementen, zoals een ruïne en 
een kluizenaarshut. Van de vroegere tuinaanleg 
zijn alleen een paar lanen in stand gehouden. In 
de Tweede Wereldoorlog was buitenplaats Vel-
serbeek spergebied en mochten burgers zonder 
pasje het park niet in. Langs een oude beuken-
laan staat nog steeds een boom, die in de oorlog 
gebruikt werd door de Duitsers met een speciaal 
doel. Aan de inkepingen kun je zien dat er een 
trappetje gemaakt was met ijzers om bovenin te 
komen. Boven in de kruin was een observatie-
hut, van waaruit de Duitsers een goed overzicht 
hadden op de Driehuizerkerkweg en de Water-

landweg. Op die manier konden Duitsers goed 
zien of mensen zich in het verboden gebied bev-
onden. De inkepingen die het trappetje hebben 
achtergelaten, worden wel ieder jaar minder 
zichtbaar. Het wordt namelijk overgroeid door 
bastvorming, en zo neemt de natuur het weer 
over. Een boom die de Tweede Wereldoorlog in-
tens heeft meegemaakt en overleefd!

Subsidieregeling extra 
begeleiding en ondersteu-
ning kwetsbare groepen

Agenda van de raadsvergadering van 23 september

De raadsvergadering wordt fysiek gehouden 
in de raadzaal met in achtneming van de 
maatregelen. In verband met de maatregelen 
kan er geen publiek aanwezig zijn.

 Ophe� en geheimhouding memo en 
 besloten sessie Levvel5

    Kadernota Grondprijzen 2021
    Europese aanbesteding accountant
 Bestuursverklaring toepassing 

 hardheidsclausule uitvoering TOZO

     Coördinatiebesluit locatie hotel 
 The Green
De initiatiefnemer van Hotel The Green 
heeft een verzoek ingediend om voor 

deze locatie een coördinatiebesluit te 
nemen. Dit besluit gaat alleen over de 
procedure en niet over de inhoud. Over 
dit onderwerp kan worden ingesproken. 

 Toelaten nieuw raadslid
De heer Stam neemt afscheid van de raad. De 
heer Bok zal toegelaten worden als raadslid. 

 Afl eggen eed of belofte steunfrac-
tieleden
Twee nieuwe steunfractieleden, mevrouw 
Seegers (VVD) en mevrouw Van der Zanden 
(D66Velsen), zullen de eed of belofte af-
leggen. Als steunfractieleden ondersteunen 
ze de raadsfracties met het raadswerk. 

De volgende onderwerpen op de agenda van 
de raadsvergadering, worden ook behandeld 
in de sessies van 16 september:

• Financiële bijdrage Levvel5
• Invoering Recycletarief
• Regiovisie Jeugdhulp
• BIZ Kennemerlaan
• Regionale Ontwikkelmaatschappij
• 
Ga voor meer informatie over bovenstaande 
onderwerpen naar www.velsen.nl/gemeenter-
aad. Wilt u inspreken? Neem dan contact op 
via gri�  e@velsen.nl of 0255-567251

Verkeershinder Wij-
kertunnel (A9) wegens 
werkzaamheden 16 t/m 
20 september
In september wordt er een weekend 
gewerkt bij de Wijkertunnel (A9). Om de 
tunnel in goede conditie te houden vindt 
er onderhoud plaats aan onder andere 
de verkeerssignalering. Verkeer kan dit 
weekend beperkt gebruik maken van de 
tunnel en wordt geadviseerd de omlei-
dingsroutes te volgen. 

Advies aan weggebruikers
Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers 
de omleidingsborden te volgen en de reis 
voor te bereiden met behulp van www.
rws.nl/werkzaamheden. Op die manier 
zijn weggebruikers het snelst op hun 
bestemming.

Het werk aan de Wijkertunnel kon niet 
gecombineerd worden met het groot on-
derhoud dat deze zomer is uitgevoerd aan 
de A9, omdat de impact op het verkeer te 
groot zou zijn.

Organisaties en verenigingen kunnen een 
subsidie aanvragen om inwoners die ex-
tra geraakt zijn door de coronamaatrege-
len te helpen. De subsidie gebruikt u om 
kwetsbare groepen of eenzame ouderen 
beter te bereiken. Of om deze groepen 
te ondersteunen of te betrekken in de 
samenleving. Deze regeling heet ‘Steun-
pakket welzijn’ en vraagt u aan bij de ge-
meente.

De gemeente wil organisaties en verenigingen 
graag helpen  bij hun activiteiten. Hiervoor 
stelde het Rijk middelen beschikbaar om in 
te zetten voor mentale en sociale steun voor 
groepen inwoners die extra geraakt werden 
door de coronamaatregelen. Daarom heeft 
het college de ‘Subsidieregeling extra begelei-
ding en ondersteuning kwetsbare groepen en 
bestrijding eenzaamheid ouderen 2021’ vast-
gesteld. 
Organisaties kunnen tot en met 30 september 
eenmalig een subsidieaanvraag indienen.
Lees meer over de regeling en de aanvraag 
www.velsen.nl/steunpakket-welzijn

Sport & Cultuur voor 
kinderen uit minimage-
zinnen
Elk kind moet lekker kunnen sporten en/
of deelnemen aan sociaal culturele activ-
iteiten. Dit geldt ook voor kinderen die 
opgroeien in een gezin dat wat minder te 
besteden heeft. Gezinnen met kinderen 
tussen 0 en 18 jaar met een inkomen 
tot 110% van de bijstandsnorm komen 
daarom in aanmerking voor een regeling 
van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.  Het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de 
contributie of het lesgeld en eventueel de 
benodigde sportkleding, muziekinstru-
ment of andere materialen. Zo kunnen 
alle kinderen lid worden van een sport-
club of een dans, muziek, kunst – of theat-
erschool. 

Wilt u een aanvraag doen? Meer informa-
tie over deze minimaregeling vindt u op
https://www.velsen.nl/ieder-kind-doet-
mee/sport-en-cultuur-voor-kinderen  



Aanvragen omgevingsvergunning-
IJmuiden
•	 	 Lorentzstraat	62,	 tijdelijke	(4	

jaar)	kamergewijze	verhuur	van	3	ka-
mers	(06/09/2021)	108293-2021

•	 	 James	Wattstraat	6B,	gebruiken	voor	
wonen	(09/09/2021)	109684-2021

•	 	 Lange	Nieuwstraat	753,	tijdelijk	(5	
jaar)	gebruiken	voor	maatschap-
pelijke	bestemming	(09/09/2021)	
109734-2021

•	 	 Cederstraat	11,	plaatsen	dakopbouw	
(09/09/2021)	109855-2021

Velsen-Noord
•	 	 Wijkerstraatweg	177,	bouwen		

woning	(10/09/2021)	110056-
2021	

Velserbroek
•	 	 Boterdijkweg	1,	plaatsen	2	dakkapel-

len	(voor	en	achter)	(1108909-2021)	
108909-2021		

Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
•	 	 IJmuiderstraatweg	45,	vergroten	

2e	verdieping,	realiseren	dakterras	
(voorzijde)	(07/09/2021)	86851-
2021

•	 	 Sam	Vlessinghof	1	–	84,	realiseren	
nieuwe	fietsenstalling	(07/09/2021)	
82423-2021

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
IJmuiden
•	 	 Dirk	Hartoghstraat	42,	plaatsen	dak-

opbouw	met	2	dakkapellen	(voor-	en	
achterzijde)	(07/09/2021)	76072-
2021

•	 	 Lagersstraat	ong.	(kavel	8),	bouwen	
woning	(07/09/2021)	84623-2021

•	 	 Snelliusstraat	14,	plaatsen	dakop-
bouw	(achterzijde)	(07/09/2021)	
102159-2021

•	 	 Dennenstraat	1,	plaatsen	dakopbouw	
(07/09/2021)	67483-2021

•	 	 De	Ruyterstraat	83,	vergroten	1e	ver-
dieping	(07/09/2021)	88220-2021

•	 	 Groot	Helmduin	22,	plaatsen	dakka-
pel	(voorzijde)	(09/09/2021)	90618-
2021

•	 	 Van	der	Helststraat	11,	plaatsen	dak-
opbouw	(09/09/2021)	94525-2021

•	 	 Saturnusstraat	71,	verplaatsen	dak-
kapel	voorzijde	(wijziging	verleende	
vergunning)	(09/09/2021)	95978-

2021
	
Velsen-Zuid
•	 	 Stationsweg	93,	plaatsen	aanbouw	

(begane	grond	en	1e	verdieping)	
(09/09/2021)	77292-2021

Santpoort-Zuid
•	 	 Van	Dalenlaan	171,	wijzigen	gebruik	

garage	naar	4	bedrijfsruimten,	wijzi-
gen	gevels	(07/09/2021)	56989-2021

Santpoort-Noord
•	 	 Schipbroekenweg	35,	vergroten	

dakkapel	(achterzijde),	vergroten	
woning	(voorzijde),	wijzigen	begane	
grondvloer	(07/09/2021)	75562-
2021

•	 	 Kieftendellaan	32,	bouwen	aanbouw,	
erker,	dakterras,	uitbreiden	1e	ver-
dieping	(09/09/2021)	99659-2021

Buiten behandeling gestelde aan-
vraag omgevingsvergunning 
Santpoort-Zuid
•	 	 Van	Dalenlaan	13,	vervangen	dak-

kapel	(achterzijde)	(09/09/2021)	
75140-2021

Verleende filmvergunningen APV 
artikel 2:7 
IJmuiden
•	 	 Commercial	Nationale	Postcodelo-

terij	“Miljoenenjacht”,	op	16	septem-
ber	2021	tussen	15:00	tot	05:00	uur,	
locatie:	Daltonstraat	(tussen	Napier-
straat	en	Voltastraat),	Edisonstraat	
t.h.v.	nr.	48,	Edisonplein	t.h.v.	nr.5	
(basiskamp	in	Grevelingenstraat)		
(09/09/2021)	95454-2021

Geweigerde  evenementenvergun-
ningen APV artikel 2:10 
IJmuiden
•	 	 “Heel	Cheers	Danst”,	op	2	oktober	

2021	van	10:00	tot	22:00	uur,	locatie:	
Kennemerlaan	93A	(09/09/2021)	
100246-2021

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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Driehuis - ,,Wauw!’’ werd het vaakst 
geroepen bij binnenkomst in het 
depot van het Pieter Vermeulen 
Museum, afgelopen zondag tijdens 
‘Ontdek Velsen’. 
Na oog in oog te hebben gestaan 
met de ruigpootbuizerd die de trap 
naar het zoldertje bewaakt, werden 
bezoekers overdonderd door wat ze 
zagen en wisten niet waar te 
beginnen. Stellages vol opgezette 

dieren waren te bewonderen en ook 
in de lucht was te zien ze hoe 
bijvoorbeeld de aalscholver zijn 
vleugels spreidt of hoe groot een 
vliegende grote mantelmeeuw 
werkelijk is. 
Van het eendenpulletje met drie-
poten tot de grote knobbelzwaan, 
van fossielen en schelpen tot de 
uitgebreide eiercollectie, jong en 
oud vergaapten zich aan de vele 

objecten en wisten niet dat het 
museum zo’n grote schat aan collec-
tiestukken rijk is. ,,Ik ben heel blij 
met de enthousiaste reacties! Dit 
smaakt natuurlijk naar meer en 
moet zeker een vervolg krijgen”, 
aldus directeur Paul Aris, die daarbij 
duidelijk ook hint naar de mogelijk-
heden die de nieuwe locatie van het 
museum, dat in ontwikkeling is, kan 
gaan bieden.

Oog in oog met de ruigpootbuizerd

Een kijkje in het depot van het Pieter Vermeulen Museum. Foto: aangeleverd
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VERSCHIJNT DONDERDAG

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

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

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

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

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

Advertentie-tarieven
op aanvraag

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Oplage de Hofgeest: 13.400
Oplage de Jutter: 18.400

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

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

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

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

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

IJmuiden - Een van de meer dan 
dertig locaties en attracties die te 
bezoeken waren tijdens ‘Ontdek 
Velsen’ afgelopen zondag was een 
rondleiding op onze trots en glorie; 
de visafslag. De visafslag in IJmuiden 
is de op een na grootste afslag van 

Nederland en er worden vissoorten 
verhandeld die de hele wereld over-
gaan. Icoon Jan Zwanenburg, al meer 
dan zestig jaar ‘in de vis’, verhaalde 
op zijn eigen onnavolgbaar smake-
lijke wijze over afslagers en delers, de 
kotters en vooral de verscheidenheid 

aan verse vis die van maandag tot en 
met vrijdag wordt gelost. Heel 
bijzonder en er zijn niet veel gele-
genheden waarbij men deze rauwe 
en toch een beetje romantische 
wereld kan bezoeken. De vloot vangt 
op jaarbasis meer dan tweehonderd 

verschillende vissoorten, waarvan 
tachtig procent geëxporteerd wordt. 
Er lagen geen tweehonderd soorten 
op de tafel. Wel heel veel en het blijkt 
dat er heel wat over te vertellen valt. 
(Tekst: Ingeborg Baumann)

Weetjes, feitjes, verhalen en trots 
tijdens ‘Ontdek Velsen’ op visafslag

Jan Zwanenburg gaf zondag uitleg over de verschillende vissoorten. Foto: Erik Baalbergen

Culturele instellingen, maatschap-
pelijke organisaties en bedrijven 
openden hun deuren tijdens 
‘Ontdek Velsen’ en hebben laten 
zien wat we in tijden van corona 
(grotendeels) hebben moeten 
missen. 
Bewoners en bezoekers konden met 
de �ets of lopend een rondje langs 
de parels van Velsen maken. Het 

aanbod aan activiteiten was erg 
divers en meerdere activiteiten 
waren uitverkocht. Zo zijn bijna 
honderd mensen gaan suppen bij 
Villa Westend en hebben ruim vijftig 
mensen de stormbaan van Action 
Planet Spaarnwoude getrotseerd. 

Dat Ontdek Velsen een succes was, 
is in ieder geval zeker. Friso: ,,Ontdek 

Velsen voelde als een grote open 
dag voor de gemeente. Het weer zat 
mee en mensen maakte er echt een 
dagje van door één of meerdere 
activiteiten te bezoeken. Ze hebben 
kunnen ontdekken hoeveel onze 

gemeente eigenlijk te bieden heeft 
en daar doen we het voor. Door dit 
succes hebben we zeker het voor-
nemen om dit evenement jaarlijks 
terug te laten keren bij de start van 
het cultureel seizoen.’’

Velsen - Zondag hebben ruim duizend bewoners de activiteiten in de 
gemeente Velsen (her)ontdekt. Het evenement ‘Ontdek Velsen’ lijkt 
daarmee een schot in de roos te zijn. ,,Het is een geweldige dag 
geworden waarop we dankzij het enthousiasme van veertig organisaties 
hebben kunnen laten zien hoe veelzijdig de gemeente is’’, aldus citymar-
keteer Friso Huizinga.

Ruim duizend bezoekers 
voor evenement ‘Ontdek Velsen’

Deelnemers aan de rondleiding door recreatiegebied Spaarnwoude. 
Foto: aangeleverd

De vaarsimulator bij het Nova College Scheepvaart. Foto: aangeleverd
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TYPISCH IJMUIDEN

Rust en tijd

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 ‘rust en tijd’ op het 
IJmuiderstrand.

Door Erik Baalbergen

Ieder heeft zo zijn of haar eigen bezigheden op ons 
strand. En dat is niet per se zonnebaden, wandelen, 
�etsen of blokarten. Zo werd ik afgelopen vrijdag 
getipt dat Dutch Beach Art iets prachtigs aan het 
maken was op het strand bij de IJmuiderslag. Na het 
werk trek ik de stoute wandelschoenen aan en wandel 
de Heerenduinweg af en het strand op, in de hoop dat 
de zandkunstenaar nog bezig is. In de verte zie ik 
onmiskenbaar de zandkunstenaar aan het werk. 
Waarom zou je anders het strand aanharken met een 
grashark? Dichterbij gekomen zie ik een kunstwerk in 
wording: aan zandmandala, een cirkelvormig �guur 
met symmetrische elementen.

Het woord ‘mandala’ komt uit de oude Indische taal 
Sanskriet en betekent letterlijk ‘magische cirkel’. Het 
maken van een mandala dient volgens een yoga-
website ‘tot inspiratie en innerlijke verrijking. Ze maken 
je bewust van de oneindigheid van het bestaan en de 
verbinding met alles om je heen.’ Voor het maken van 
een mandala moet je tijd en rust nemen. Het bijzon-
dere aan een zandmandala is dat deze uiteindelijk cere-
monieel wordt vernietigd door het aan het water of de 
wind terug te geven. Voor de maker is het maken van 
de zandmandala belangrijker dan het resultaat; het is 
onderdeel van een meditatie. Getuige zijn van de 
‘vernietiging’ van de zandmandala hoort daar ook bij. 
Voor de toeschouwer is zo’n zandmandala mooi, maar 
met enige uitleg van de maker krijgt de mandala meer 
betekenis.

Deze zandmandala is ook zienderogen tijdelijk. Het ligt 
lag op een drooggevallen stuk strand, half op een 
zandbank en half in de geul voor de zandbank. De 

zandkunstenaar is gewapend met koptelefoon en hark 
geconcentreerd bezig om de mandala te maken. In het 
zand naast de �guur liggen de overige gereed-
schappen: een paar tentharingen en een touw, 
gebruikt om cirkels uit te zetten. Het lukte me om de 
aandacht te trekken en een gesprekje aan te knopen.

De zandkunstenaar is Tim Hoekstra. Onder de naam 
Dutch Beach Art maakt Tim kunstwerken in het zand. 
Tim legt uit dat hij na een hectische week het echt 
nodig heeft om er even alleen op uit te zijn. Het werken 
op het grote en bijna verlaten strand bij IJmuiden geeft 
hem de nodige rust en inzichten. Een hectische week? 
Tim bedoelt de Formule 1 Grand Prix in Zandvoort. Al 
zijn hele leven heeft Tim een huisje op het strand van 
Zandvoort. Rond de Grand Prix van het vorige weekend 
is Tim druk bezig geweest met zand�guren op het 
strand van Zandvoort, waaronder een ode aan Max 
Verstappen en, samen met strandbuurman Edwin met 
wie hij vaker samenwerkt, een eerbetoon aan Niki 
Lauda, de winnaar in 1985 van de nu voorlaatste 
Formule-1-wedstrijd op het circuit van Zandvoort.

Tim werkt intuïtief en kan niet vooraf aangeven wat het 
resultaat wordt. ,,Ik maak het werk (mandala’s) uit het 
niet wetende veld. Daar waar alles kan gebeuren. Ik 
werk in een meditatieve staat zonder actieve gedachtes 
zodat alles kan verschijnen.’’ Hij werd aangetrokken 
door het stukje strand op de rand van een droogge-
vallen zandbank. Het middelpunt van de cirkel ligt 
precies op de rand. Door de nagenoeg rechte lijn van 
de zandbank ligt de mandala precies half op en half 
naast de bank. Tijdens de meditatie van zo’n zes tot 
acht uur creëert Tim de mandala en kijkt toe hoe deze 
bij de opkomende vloed opgeslokt wordt door de zee.

’s Avonds stuurt Tim mij een met een drone gemaakte 
luchtfoto van de mandala van vóór de ceremoniële 
vernietiging, en legt uit: ,,Dit is het werk geworden, 
prachtig met de zandstructuur. De twee delen, licht en 
donker geven een mooi e�ect. Ze staan voor de balans 
(yin yang).’’ Zelfs een nuchtere aardappel als ik ben 
onder de indruk van de mandala, en heb ook zelf zowel 
tijdens het kijken naar Tim ‘in actie’ als tijdens het 
gesprekje de rust en de tijd bij en rond hem, de cirkel, 
het IJmuiderstrand en eigenlijk de hele wereld om mij 
heen mogen ervaren!

Foto: Erik Baalbergen

De complete zandmandala vanuit ‘zeemeeuwperspectief’. Foto: Tim Hoekstra, Dutch Beach Art

Spaanse stukken veroverden in de 
zeventiende eeuw de Amsterdamse 
Schouwburg, vanwege de vele span-
nende plotlijnen en grote emoties. 
Kortom, een stuk dat garant staat voor 
spetterend vroegmodern theater op 
z’n best! In ‘Den Geheymen Minnaar’ 
doet de edelman Fredericus verwoede 
pogingen om zijn hopeloze verliefd-
heid op Constantia te verbergen voor 
zijn meester, de Duitse keizer Ottho. 
Als De keizer vervolgens zelf verliefd 
wordt op Constantia, moet Fredericus 
besluiten of hij kiest voor de trouw 
aan zijn heer of voor de liefde.

Vondel was een vrouw 
In 2020-2022 stoft Theater Kwast 
zoveel mogelijk stukken van toneel-
schrijvende vrouwen uit de 17e en 
18e eeuw eenmalig af. Acteurs en 
musici repeteren in één dag een stuk 
en spelen het vervolgens dezelfde 
dag met tekst in de hand voor 
publiek. Om zo al deze vrouwen terug 

te brengen waar ze horen: op het 
toneel!
Voor ‘Vondel was een vrouw’ is Theater 
Kwast een unieke samenwerking met 
Vereniging Hendrick de Keyser aange-
gaan. Alle stukken worden opgevoerd 
in monumentale panden uit de 17e en 
18e eeuw, op plekken die vaak voor 
het publiek gesloten zijn. Op 19 
september strijkt Kwast neer in het 
koetshuis van de prachtige Buiten-
plaats Beeckestijn in Velsen-Zuid. Een 
plek die nog een onverwachte link 
heeft met Questiers. Haar zwager 
Hendrik de Goyer was schout van 
Heemstede en rentmeester van het 
Huis Heemstede, dus Kwast speelt 
praktisch bij de buren van haar zuster 
Maria, waar zij veel op bezoek kwam.

Info
De voorstelling begint om 15.30 uur. 
Toegangskaarten kosten 20 euro en 
zijn via www.theaterkwast.nl te 
bestellen.

Theater Kwast speelt ‘Den 
Geheymen Minnaar’ in koetshuis
Velsen - Op zondag 19 september 2021 speelt Theater Kwast een geën-
sceneerde leesvoorstelling van het blijspel ‘Den Geheymen Minnaar’ van 
Catharina Questiers (1631-1669). Questiers was pas de tweede vrouw in 
de Nederlanden die werk leverde voor de Amsterdamse schouwburg. Het 
stuk ‘Den Geheymen Minnaar’ is een vertaling van ‘Si no vieran las 
mujeres’ van de Spaanse succesauteur Lope de Vega.

Catharina Questiers (met gedicht), middenvoor haar zuster Maria en links haar 
zwager Hendrik de Goyer. Foto: aangeleverd

Santpoort - In de zaal van woon-
complex Velserhooft aan de Valcken-
hoe�aan wordt weer elke dinsdag-
ochtend gedanst. 
Na de gedwongen onderbreking in 
verband met de coronamaatregelen 
is een enthousiaste groep 55-plus-
sers weer gestart met werelddansen. 
Door de onderbreking zijn enkele 
deelnemers afgehaakt en daarom is 
er ruimte voor nieuwe leden. Weke-

lijks wordt van 10.30 tot 12.00 uur 
gedanst op volksmuziek uit verschil-
lende landen. Dat gebeurt coronap-
roef, dus los van elkaar. Ook in de 
pauze houdt men, tijdens het 
nuttigen van een kopje ko�e of thee, 
voldoende afstand van elkaar. Ook 
beginners zijn van harte welkom. 

Meer informatie is verkrijgbaar bij 
Bernadette Siskens (0255 521240).

Werelddansen in zaal Velserhooft
Deelnemers aan het werelddansen in zaal Velserhooft. Foto: aangeleverd
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Santpoort - Op vrijdag 24 september 
om 20.00 uur speelt Gerard Spronk zijn 
vioolsoloprogramma in ‘t Mosterd-
zaadje. Uitgevoerd worden werken van 
Biber, Bach, Auerbach, Spronk en 
Roukens. Spronk is als violist internati-
onaal succesvol. De eenzame tijd van 

de lockdown in de coronaperiode was 
voor hem een directe inspiratiebron 
voor het uitwerken van dit 
programma. Een concert vol 
contrasten: van re�ectie en verstilling 
tot aan grote speelvreugde. Het afwis-
selende repertoire geeft een uniek 
inkijkje in de veelzijdigheid van de 
viool als solo-instrument. Hij is initia-
tiefnemer van ‘SOLO komt naar 
iedereen’. Dit project werd mede 
mogelijk gemaakt door Fonds Podium-
kunsten. Dit om muziek te blijven 
uitvoeren voor publiek op ongewone 
locaties.

Jazzconcert door Trio Berend van 
den Berg
Jazzpianist Berend van den Berg komt 
met zijn trio op zaterdag 25 september 
om 15.00 uur spelen. Behalve 
drummer Joost Kesselaar en contra-
bassist Eric Roobaard voegt David 
George zich erbij. Deze jazztrompettist 
uit Seattle is dan op concertreis in 
Nederland. ,,Net als het trio kan David 

prachtig ingetogen spelen, met een 
kleine ruimte weet hij heel goed raad’’, 
laat de manager van het trio weten. 
Maar het is niet de eerste keer dat het 
trio van Berend van den Berg in ‘t 
Mosterdzaadje optreedt. Op verzoek 
van vele jazzliefhebbers is hij weer 
terug.

Wel & Wee in oude tijden
Op zondag 26 september om 15.00 uur 
presenteert het Carminis Consort, hét 
ensemble voor oude muziek, het 
programma Wel & Wee. Een 
programma over liefde, vreugde, inkt-
zwarte melancholie en het feit dat die 
soms dicht tegen elkaar aanliggen in 
Engeland en Italië. Een paar compo-
nisten: Thomas Morley, Giovanni 
Coprario, Daniel en Henry Purcell, 
Frescobaldi en Monteverdi. Het 
Carminis Consort betaat uit Ineke 
Baksteen (sopraan), Margareth Iping 
(mezzo), Juun Voorhoeve (viola da 
gamba, barokgitaar en violone) en Tjal-
ling Roosjen (klavecimbel). ’t Mosterd-
zaadje is gevestigd aan de Kerkweg 29 
in Santpoort-Noord. Kaarten kunnen 
via penningmeester@mosterdzaadje.nl 
en via de website www.mosterdzaadje.
nl gereserveerd worden.

Violist Gerard Spronk, jazztrio en 
oude muziek in ‘t Mosterdzaadje

Violist Gerard Spronk.
Foto: aangeleverd

Trio Berend van den Berg. Foto: aangeleverd

Het Carminis Consort. Foto: 
aangeleverd

Velsen - Ooit in 2008 is in Estland 
de actie gestart door burgers om 
zwerfvuil op te ruimen. Het initia-
tief groeide wereldwijd uit tot de 
World Cleanup Day. Zaterdag 18 
september is het weer zover. Alle 
wereldburgers worden opge-
roepen om zich bij deze actie aan 
te sluiten.

Je kunt individueel meedoen, door je 
eigen tuin of straat te ontdoen van 
zwerfvuil. Of je kunt je aansluiten bij 
groepjes, die al vaker afval in eigen 
woonomgeving opruimen. Meer dan 
twintig miljoen mensen gingen je 
daarin voor.
Wat werd er in het verleden op World 
Cleanup Day zoal geraapt? Met stip 
op nummer 1 staan blikjes van Red 

Bull. Lege sigarettenpakjes van Marl-
boro staan op nummer 2. Flesjes en 
blikjes van Heineken zijn gezakt van 
de tweede naar de vierde plaats en 
McDonald’s staat opnieuw op een 
beschamende derde plek.
World Cleanup Day – de grootste 
opruimactie ter wereld – is ook in 
Velsen een succes gebleken. De 
redactie sluit zich graag zaterdag bij 
deelnemers aan, om een handje te 
helpen èn verslag te doen van wat 
onze lokale leefwereld mooier maakt.

Helpend handje
Hulp nodig bij het opruimen van 
zwerfafval aanstaande zaterdag? 
Arita Immerzeel loopt graag mee, 
laat het weten op redactie@jutter.nl 
of via telefoonnummer 0255 533900.

Aankomende zaterdag World 
Cleanup Day, ook in Velsen

Zwerfvuil bij een �etsenrek. Foto: Arita Immerzeel

SAMEN VOOR ELKAAR

Ardy Blok heeft een praktijk voor natuurgeneeskunde 
en geestelijke gezondheidszorg aan huis in Velser-
broek. Achter haar appartement aan de Galle Prome-
nade, met een majestueus uitzicht over een prachtige 
rustiek gelegen park (Promenadepark), heeft zij een 
insectenhotel opgezet. Dat project heeft ze als inspi-
rator gerealiseerd in samenwerking met Stichting 
BuitenGewoon en de gemeente Velsen. Een stichting 
die zich inzet voor mensen met een beperking of 
psychische problemen en zorg draagt voor dagbeste-
ding of ambulante zorg.

,,Het ging mij er om dat die mensen gezien worden 
en het leven na revalidatie kunnen gaan omarmen. 
Het insectenhotel is een leuke manier om ze met de 
natuur te verbinden. Een positieve manier van active-
ring mijns inziens, met tevens natuureducatie. Ze 
hebben fantastisch geholpen en het resultaat mag er 
zijn, want je ziet hier nu een veelvoud aan insecten. 
Ook de gemeente ben ik veel dank verschuldigd voor 
de diversiteit aan planten die ze rond ons complex 
hebben geplant. Prachtig hoor en petje af’’, roemt 
Ardy.

Als betrokken buurtbewoonster is ze intussen alweer 
met een nieuw burgerinitiatief bezig. Ardy: ,,Inder-
daad ja, we willen ‘een verhalenbank’ opzetten. Een 

betonnen bank met heel veel mozaïeksteentjes. Daar 
kunnen de mensen met elkaar in gesprek geraken en 
elkaar beter leren kennen. Goed voor de sociale 
cohesie in onze wijk. Misschien dat er nog crowdfun-
ding nodig zal zijn, maar het plan ligt op tafel. We 
wachten hoopvol af.’’

Weet u ook iemand die in deze rubriek past of kunt u 
steun gebruiken, stuur dan een mailtje naar contact@
swtvelsen.nl.

Het Sociaal Wijkteam Velsen ondersteunt inwoners 
bij allerhande vragen. Met de rubriek ‘Samen voor 
elkaar’ wil het Sociaal wijkteam actieve inwoners, 
die iets voor een ander betekenen, in het zonnetje 
zetten. 

Het insectenhotel in het Promenadepark. Foto: aangeleverd

Verbinding zoeken 
in Velserbroek

De training heeft als doel senioren en 
ouderen te helpen zelf iets te doen 
tegen een gevoel van eenzaamheid. 
Dat gebeurt via workshops met 
mensen die dat gevoel ook ervaren. De 
deelnemers leren hoe je over de 
drempel van weerstand kunt stappen 
om contact te zoeken en welke 
middelen je in huis hebt die zowel 
voor als tegen je kunnen werken. De 
trainers gaan in op lichamelijke en 
emotionele hindernissen, maar de 
deelnemers onderzoeken ook vooral 
samen hoe je jezelf uit het dal kunt 
halen. ,,In de samenwerking tijdens de 
training kunnen mensen ervaren dat je 
niet alleen bent in je eenzaamheid en 
dat biedt troost’’, verwacht Jessica IJzer, 
initiatiefnemer voor de training en 
ervaringsdeskundige.

Informatiemiddag
Jessica is ambassadeur tegen 
eenzaamheid in de gemeente Bloe-
mendaal. Ze vertelt: ,,Door mijn beroep 

als uitvaartverzorger en omdat ik zelf 
last heb gehad van depressies, weet ik 
hoe verschrikkelijk eenzaam een mens 
zich kan voelen. Hoe je de neiging kunt 
hebben je steeds verder terug te 
trekken, terwijl je het tegenoverge-
stelde moet doen om dat gevoel te 
doorbreken.’’ In de Week tegen de 
Eenzaamheid (30 september-7 
oktober) organiseert Welzijn Bloemen-
daal op donderdag 7 oktober van 
12.00 tot 15.00 uur een 
informatiemiddag. 

Belangstellenden kunnen vrijblijvend 
langskomen voor meer informatie over 
de training. Inwoners van de gemeente 
Bloemendaal kunnen zich via www.
hehtraining.nl aanmelden voor de trai-
ning of bij Welzijn Bloemendaal via 
info@welzijnbloemendaal.nl o.v.v. 
workshop Heft in Eigen Handen t.a.v. 
Hetty of Jorien. Telefonisch aanmelden 
gaat via 023  5250366, bereikbaar op 
werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur.

Training tegen eenzaamheid: 
het heft in eigen handen nemen
Bloemendaal - Zoals dorst het signaal geeft om te drinken, is een gevoel 
van eenzaamheid het signaal om onder andere sociaal actiever te 
worden. Op 29 oktober start de training ‘Het heft in eigen handen’ voor 
55+ inwoners van de gemeente Bloemendaal die het zat zijn om zich 
eenzaam te voelen.

Trainer Bill Admiraal van 
coachingbureau HR Pilot.
Foto: aangeleverd

Initiatiefneemster en trainster Jessica 
IJzer. Foto: aangeleverd
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IJmuiden - Altijd een leuk gezicht, alles wat langs vaart op doortocht naar een Amsterdamse haven. Indrukwekkend 
wordt het als het om een grote jongen gaat, zoals hier de olietanker Zoilo, die onder de vlag van Malta vaart. De tanker 
met bouwjaar 2015 is 183 meter lang en 10 september weer vertrokken met bestemming New York. De aankomst daar 
is gepland op 21 september. Foto: Arita Immerzeel

Olietanker Zoilo in IJmuiden

COLUMN DE HEIDEBERG

‘Rouwenden zijn nooit slechts óf slachto�er óf regisseur van hun proces, 
maar tot op zekere hoogte beide’ (Hanneke Muthert, Verlies en 
verlangen). 
In hun boek over rouw en verdriet geven Maes en Jansen aan dat veer-
kracht meer is dan louter herstel. Na een trauma of verlies vertoont een 
meerderheid van de mensen geen ernstige verstoringen van het fysieke 
en psychologisch functioneren. Vaak wordt verondersteld dat deze 
mensen hun rouw of traumareacties uitstellen. Niets is minder waar 
volgens de auteurs. Zij schrijven dit voor een belangrijk deel toe aan veer-
kracht, een kwaliteit die mensen op verschillende wijze demonstreren. 
Bijvoorbeeld door betekenis en doelen in het leven te vinden, leren van 
positieve en negatieve levenservaringen en door hun innerlijke hulp-
bronnen en sociale vangnet te mobiliseren. Vaak hebben mensen met 
veerkracht een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen. Een ander belangrijk 
hulpmiddel of bron, met name bij kinderen, is de fantasie. Het pijnlijke 

wordt door schrijvers omgevormd 
tot iets moois in romans en poëzie. 
En tot slot kunnen lachen en humor 
letterlijk ademruimte geven. 
De kern van de veerkracht ligt in het 
vermogen om coherentie of samen-
hang te behouden of te herstellen 
gedurende het leven, ook in extreme 
crisissituaties (covid?). De traumati-
sche gebeurtenis wordt zodoende 
geïntegreerd als een hoofdstuk van 
ons levensverhaal. Ik vond weer stof 
om na te denken.

Jan Bakker, 
voorzitter Hospice de Heideberg

Veerkracht

Door Ton Bolder

Ayrton Dol had zich in de tweede 
minuut al onsterfelijk kunnen maken, 
toen hij na een uitstekende dieptepass 
van Daan Tervoort alleen voor 
doelman Mike ten Kroode opdook. 
Met zijn te zachte inzet wist de 
doelman wel raad. Angelo Beck schoot 
wat later na een voorzet van Rachad 
Madi rakelings langs de verkeerde kant 
van de paal. Meteen daarna kopte 
Richie Agyapong recht in de handen 
van de doelman na een verre ingooi en 
Ayrton Dol en dook vervolgens net 
onder de bal door na een voorzet van 
Bryan Dijkhuizen. Zo hadden de 
mannen van trainer Ronald Dooije-
weert al diverse kansen gekregen 
terwijl RKAVV het meest in balbezit 
was zonder echt gevaarlijk te worden.
Pas in de vijfentwintigste minuut 
verscheen aanvaller Esin Gula voor het 
doel van Velsen na een verkeerde pass 
van Remco van Dam. Gelukkig voor 
Velsen speelde hij de bal iets te ver 
voor zich uit, zodat Bas Schol kon 
ingrijpen. Enkele hoekschoppen van 
RKAVV waren steeds een prooi voor 
Bas onder het motto: alles is voor 
Bassie. Aan de andere kant bleef 

Velsen de goede richting missen of liet 
de schotkracht te wensen over. 
Ondanks het optisch overwicht van 
RKAVV bleef Velsen gevaarlijker en 
kwam zelfs voor de rust op voor-
sprong. Verdediger Tristan Croes greep 
te stevig in en Ayrton Dol stuurde 
doelman Mike ten Kroode vanaf elf 
meter de verkeerde hoek in: 0-1. Tijd 
voor de rust.
Direct in de tweede helft ging RKAVV 
op jacht naar de gelijkmaker. Dat lukte 
Yani Bouras bijna na balverlies van 
Angelo Beck maar hij mikte de bal 
naast. Even later een nieuwe mogelijk-
heid maar nu zette Remco van Dam 
zijn voet er tussen. Aan de andere kant 
bleef Velsen kansrijk zonder succes tot 
RKAVV halverwege de tweede helft na 
wat geklungel achterin Rachad Madi 
zag pro�teren: 0-2. 
De spanning liepen hoog op bij de 
thuisploeg: een wilde sliding van Yair 
Bouras op Bryan Dijkhuizen kwam 
hem direct op rood te staan en de rust 
keerde weer. Kort voor het einde liet 
Velsen binnen enkele seconden een 
drietal goede kansen liggen, waarna 
de scheidsrechter de strijd voor gezien 
hield. De eerste overwinning van 
Velsen was een feit.

Velsen - Zondag toog Velsen naar Leidschendam voor de wedstrijd tegen 
RKAVV, een tegenstander waar de geel-blauwen nog wel eens een resul-
taat weten te boeken. Zou dat dit keer ook lukken?

Velsen boekt eerste zege

Het schot van Richie Agyapon ging rakelings langs de verkeerde kant van de paal. 
Foto: Frans van der Horst

Over een paar weken bereikt Jayden 
pas de 14-jarige leeftijd, maar 
intussen heeft hij al heel wat bijzon-
dere dingen beleefd. Hij is een goed 
danser en toen zijn moeder een 

aantal jaren geleden een bericht 
voorbij zag komen van een dans-
school waar een fotoshoot gehouden 
werd, meldde ze haar zoon aan. 

Jayden: ,,De fotograaf die daar was, 
zag wel potentie in mij. Hij verwijs 
mij door naar verschillende groepen 
op Facebook en zo is het balletje 
gaan rollen.’’ Het resulteerde in 
verschillende opdrachten voor 
Jayden als fotomodel, met name op 
het gebied van kindermode. Toen 
zijn moeder hem recent voorstelde 
om deel te nemen aan de casting-
dagen van Elite Model Look, leek 
hem dat een goed idee. Hij vertelt: 
,,Ik wist niet precies wat ik ervan 
moest verwachten. Ik kende het 
bedrijf wel, want het is heel bekend. 
Ik had zoiets van ‘waarom niet?’ maar 
ik wist niet goed wat ik ervan moest 
verwachten.’’
Eigenlijk ging Jayden er van uit dat 
hij na een half uurtje wel weer buiten 

zou staan, maar dat pakte anders uit. 
,,Ik dacht dat ze mij alleen even 
zouden bekijken en beoordelen, 
maar het bleek een hele wedstrijd te 
zijn. Ik moest over een catwalk lopen 
en ik kwam erachter dat de casting in 
meerdere rondes ging. Ik deed maar 
gewoon wat er gevraagd was. Een 
modellenvriend van me deed ook 
mee en hij was al aan de beurt 
geweest. Hij kon me dus precies 
vertellen wat er ging gebeuren, dat 
was wel �jn.’’ 

Zaterdag mag Jayden zich opnieuw 
bij het bedrijf melden. Hij hoopt dan 
de �nale te behalen en kans te 
maken op een contract voor enkele 
jaren. ,,Veel bekende modellen zitten 
erbij’’, merkt hij enthousiast op. Bij de 
selectie van de kandidaten wordt, 
naast fotogenieke kwaliteiten, ook 
gekeken naar natuurlijke schoonheid 
en de potentie om jezelf te kunnen 
vormen naar de vraag van de huidige 
fashion trends.

Eerder dit jaar won Jayden met zijn 
dans-skills de provinciale voorronde 
van de Kunstbende. Volgende maand 
staat hij in de landelijke �nale van 
deze wedstrijd.

Velserbroek - De 13-jarige Jayden is zaterdag geselecteerd voor de halve 
�nale van de Elite Model Look. De jonge inwoner van Velserbroek maakt 
hiermee kans op een plek in de �nale en in het verlengde daarvan een 
wereldwijd contract bij één van de agency’s van Elite World Group. Uit de 
twee castingdagen die in het afgelopen weekeinde plaatsvonden, zijn 38 
kandidaten geselecteerd.

Jayden (13) uit Velserbroek naar 
halve finale lite Model ook

Jayden (13) uit Velserbroek.
Foto: Iconomic Agency

Een aantal kandidaten die, net als Jayden, door zijn naar de halve �nale. Foto: Iconomic Agency
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COLUMN GGD KENNEMERLAND

Het coronavirus bepaalt al bijna een anderhalf jaar ons bestaan. Een hard-
nekkig en venijnig virus dat er lastig onder is te krijgen. Door mensen 
goed te informeren over het virus en te adviseren hoe men zich hier het 
beste tegen kan beschermen (de basisregels, zoals het houden van 
anderhalve meter afstand, het vermijden van drukte, thuis te werken e.d.), 
bij klachten te testen en te vaccineren, is er alles aan gedaan om zicht en 
grip te houden op de verspreiding van COVID-19. Alles met de bedoeling 
de zorg door te kunnen laten gaan en kwetsbare personen te 
beschermen. Op bepaalde momenten was het nodig om daar bovenop 
extra maatregelen te nemen, zoals het sluiten van de verpleeghuizen 
voor bezoek en de horeca, het instellen van een avondklok en dergelijke. 
Maatregelen die ons in onze bewegingsvrijheid ernstig hebben beperkt.
Tegen deze achtergrond zien we als GGD – zo is uit de Gezondheidsmo-
nitor 2020 gebleken – dat de eenzaamheid onder volwassen inwoners de 
laatste vier jaar is toegenomen, Voelde in 2016 zich 39% van de inwoners 
zich eenzaam, in 2020 was dat gegroeid naar 45%. Het is niet een op een 
vast te stellen dat de lockdowns de oorzaak zijn van deze toename, maar 
het is ook niet uit te sluiten. Het bevestigt het beeld dat we zelf in 2020 
hebben opgehaald, toen medewerkers van de brandweer tijdens de 
eerste lockdown inwoners hebben gevraagd hoe ze ervoor stonden. Ook 
toen liet de praktijk zien dat mensen zich geïsoleerd voelden en blij met 
het beetje aandacht dat er aan hen werd gegeven.
Los van de vraag of het nu wel of niet door corona komt, het is verdrietig 
als mensen zich eenzaam voelen. Dat is een vervelend gevoel. Je voelt 
misschien dat je er niet meer bij hoort, maakt je misschien schuw voor 
het maken van contact en misschien zelfs wel angstig als iemand met jou 

contact wil maken. Dat levert stress 
op en is niet bevorderlijk voor het 
welbevinden en dus ook niet voor 
de gezondheid.

Dus het is goed om hier werk van te 
maken. Contact te zoeken, maar 
vooral ook na te gaan waarom 
mensen zich buitengesloten voelen. 
Dat komen we alleen te weten door 
met elkaar in gesprek te zijn, te 
vragen wat iemand nodig heeft of 
waar we hem of haar een plezier 
mee kunnen doen.

Laten we oog hebben voor elkaar 
en mensen insluiten in onze sociale 
kring. Dat maakt de wereld een stuk 
leuker en ook gezonder.

Eenzaam

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

IJmuiden - Momenteel worden elke 
vrijdag op NPO 2 oude amateur�lms 
uitgezonden. Sommige zwart-
wit�lms zijn al bijna honderd jaar 
oud. Op die manier krijgen we een 
mooi beeld van onder meer het fami-
lieleven uit lang vervlogen tijden, 
van kamperen op de hei tot 
schaatsen in de polder. Foto Loek 
Anderson is al zeventien jaar actief 
met het digitaliseren van oude fami-
lie�lms. Omdat de klanten zeer 
tevreden zijn over het resultaat 
groeit de klantenkring gestaag. Daar-
door komen de mensen uit de wijde 
regio van Heiloo tot Hoofddorp hun 
oude dierbare herinneringen bij Loek 
brengen.
Op de foto bij dit artikel staat Loek 

naast de allernieuwste scanner die 
gebruikt wordt om uw dierbare �lms 
te digitaliseren. Dit gebeurt onder 
toeziend oog van een speciaal opge-
leide operator, in een aparte ruimte 
in verband met de privacy. De oude 
�lms worden eerst stofvrij gemaakt, 
daarna gescand en gedigitaliseerd. 
Eventuele breuken worden gratis 
hersteld. Wanneer de �lms zijn over-
gezet op een USB-stick kan het fraaie 
resultaat thuis op de tv heel 
eenvoudig worden bekeken. Kom 
met uw �lms naar de gezellige 
winkel aan de Trompstraat 1-5 in 
IJmuiden. Loek geeft u antwoord op 
alle vragen, inclusief een gratis prijs-
opgaaf en altijd een leuke korting. 
Telefoon: 0255 535818.

Oude films kijken blijft leuk
Loek Anderson bij de scanner. Foto: aangeleverd

AGENDA
DONDERDAG 16 SEPTEMBER

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

Wandel en praat mee over buiten-
plaatsen in Velsen, 19.30 uur 
Schoonenberg (entree Water-
loolaan, naast V.V Waterloo). 
Aanmelden: buitenplaatsen@
velsen.nl. Zie ook 21 september.

VRIJDAG 17 SEPTEMBER
Filmtheater Velsen aan de Groe-
neweg 71 in IJmuiden om 14.00 uur 
The Father (9+), om 17.00 uur De 
Oost (16+) en om 20.00 uur Druk 
(+12). Info op www.�lmtheater-
velsen.nl.

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

Optreden tangotrio Desdo el Alma 
om 20.00 uur bij de Ruïne van 
Brederode aan de Velserenderlaan 
2 in Santpoort-Zuid. Kaartverkoop 
via www.ruinevanbrederode.nl. 
Foto: aangeleverd

Trio SonCe om 20.00 uur in ’t 
Mosterdzaadje aan de Kerkweg 29 
in Santpoort-Noord met de vijf 
seizoenen van de Oekraïense 
kalender. Reserveren via penning-
meester@mosterdzaadje.nl. Info via 
telefoonnummer 023 5378625. 
Foto: aangeleverd

ZATERDAG 18 SEPTEMBER
World Cleanup Day, zwerfvuil 
opruimen in eigen woonomgeving.

Verkeershinder door onderhouds-
werkzaamheden aan de Wijker-
tunnel, ook zondag. Info: www.rws.
nl/werkzaamheden.

Slowpitchtoernooi van 10.00 
tot17.00 uur bij honk- en softbal-
vereniging Rooswijk op sportpark 
Rooswijk aan de Rooswijkerlaan 1 
in Velsen-Noord. Info op www.roos-
wijk.nl. Foto: aangeleverd

Filmtheater Velsen aan de Groe-
neweg 71 in IJmuiden om 11.00 uur 
De Veroordeling (12+), om 14.00 
uur Quest for Tonewood (AL) (foto: 
aangeleverd), om 17.00 uur The 
Father (9+) en om 20.00 uur Dear 
Comrades! (12+). Info op www.�lm-
theatervelsen.nl. 

Optreden trio Folkust van 14.00 tot 
16.00 uur bij de Ruïne van 
Brederode aan de Velserenderlaan 
2 in Santpoort-Zuid. Kaartverkoop 
via www.ruinevanbrederode.nl.

ZONDAG 19 SEPTEMBER
Verkeershinder door onderhouds-
werkzaamheden aan de Wijker-
tunnel. Info: www.rws.nl/
werkzaamheden.

Filmtheater Velsen aan de Groe-
neweg 71 in IJmuiden om 11.00 uur 
The Father (9+), om 14.00 uur De 
Veroordeling (12+), om 17.00 uur 
Quest for Tonewood (AL) en om 
20.00 uur De Oost (16+). Info op 
www.�lmtheatervelsen.nl.

Optredens van drie koren bij de 
Ruïne van Brederode aan de Velse-
renderlaan 2 in Santpoort-Zuid. Van 
11.15 tot 12.00 uur het Naaldkoor, 
van 12.45 tot 13.45 uur theaterkoor 
Plug In en van 14.30 tot 15.30 uur 
Wereldkoor Haarlem. Kaartverkoop 
via www.ruinevanbrederode.nl.

Zee- en Havenmuseum aan de 
Havenkade 55 in IJmuiden 
geopend van 13.00 tot 17.00 uur 
met expositie ‘Ongepolijst’ van 
Ymkje Veenstra. Tevens vier speur-
tochten en escapespel. Laatste dag 
voor expositie ‘Naar Zee’ van Fred 
Boom, hij is persoonlijk aanwezig 
voor een signeersessie.

Optreden zanger Cock Zwanen-
burg om 14.00 uur (zaal open 13.00 
uur) in seniorencentrum Zeewijk 
aan het Zeewijkplein 260 in 
IJmuiden. Toegang gratis, maar het 
aantal plaatsen is beperkt. Foto: 
aangeleverd

Pianoduo Dimitrov-Boelee om 
15.00 uur in ’t Mosterdzaadje aan 
de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord 
met werk van Schubert, Gavrilin en 
Liszt. Reserveren via penning-
meester@mosterdzaadje.nl. Info via 
telefoonnummer 023 5378625. 
Foto: aangeleverd

Geënsceneerde leesvoorstelling 

van het blijspel ‘Den Geheymen 
Minnaar’ door Theater Kwast om 
15.30 uur in het koetshuis op land-
goed Beeckestijn. Entree 20 euro. 
Reserveren via www.theaterkwast.
nl.

DINSDAG 21 SEPTEMBER
Filmtheater Velsen aan de Groe-
neweg 71 in IJmuiden om 14.00 uur 
The Father (9+), om 17.00 uur Quest 
for Tonewood (AL) en om 20.00 uur 
Frida, Viva la Vida (9+), laatste kans. 
Info op www.�lmtheatervelsen.nl.

Wandel en praat mee over buiten-
plaatsen in Velsen, 19.30 uur 
Spaarnberg (Wüstelaan/Spaarnber-
glaan, tegenover restaurant Bosch-
beek). Aanmelden: buiten-
plaatsen@velsen.nl. Zie ook 16 
september.

EXPOSITIES
Safe Side Routes, vijf unieke 
wandelingen gecombineerd met 
kunstuitingen door Velsen. Kaarten 
en info: www.stadsschouwburg-
velsen.nl.

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

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

Zee- en Havenmuseum is open op 
woensdag-, zaterdag- en zondag-
middag van 13.00 tot 17.00 uur. 
Exposities: ‘Naar Zee’ van Fred 
Boom/‘Post-IJmuiden-Boten’ van 
Dolph Kessler/ ‘Ongepolijst’ van 
Ymkje Veenstra. 4 speurtochten/
escapespel. www.zeehavenmu-
seum.nl.

Ruïne van Brederode is open van 
woensdag tot en met zondag van 
11.00 tot 17.00 uur. Tickets via 
www.ruinevanbrederode.nl.

Bunker Museum IJmuiden is iedere 
eerste en derde zondag van de 
maand geopend. Reserveren: www.
bunkermuseum.nl.

Pieter Vermeulen Museum: ‘Word 
Zo Slim Als Een Vos’: interactieve 
expositie over kringlopen, leefge-
bieden en biodiversiteit. Vanaf 4 
jaar. Buiten is er het Natuurpad en 
de Bomenroute. Aansluitend op 
woe mogelijkheid tot vosje knut-
selen. Di t/m vrij en zo 13.00-17.00 
uur. Reserveren op www.pieterver-
meulenmuseum.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.visser-
hallen.nl.

Schilderijen van Jan Hollenberg in ‘t 
Mosterdzaadje in Santpoort-Noord. 
Te bezichtigen bij de concerten of 
op afspraak met de kunstenaar zelf: 
072 5022410. www.mosterdzaadje.
nl.
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal  1. varkensvlees; 7. ergens tegen gekant zijn; 12.
reuzenslang; 13. eirond; 14. roem; 15. voorzetsel; 17. haar-
loos; 19. groot natuurbos; 21. inhoudsmaat (afk.); 22.
niets(nut); 24. deel van een auto; 27. maat voor aardappelen;
28. dierenverblijf; 30. sociaal economische raad (afk.); 31.
redactie (afk.); 32. verlangen (hoop); 33. deel van etmaal; 35.
navigatiemiddel; 37. tuimeling; 38. stalen ros; 41. toiletartikel;
42. bokaal met visjes; 44. deel van een jaar; 46. deel van het
gebit; 47. koningin van de Griekse goden; 48. hecht geheel;
49. rivier in Duitsland; 50. insectenlarve; 52. wrede romeinse
keizer; 54. gelaatsuitdrukking; 56. karaat (afk.); 58. bestuur
van een staat; 61. scheepsvloer; 62. mannelijk huisdier; 64.
snijwerktuig; 65. kiezelzandsteen; 67. oorlogstuig; 68. grap-
penmaker; 70. soldatenkost; 72. oude vochtmaat van vier
ankers; 73. militair ziekenhuis; 76. groef (rillijn); 77. gods-
dienst (afk.); 78. lading van een schip. 79. aardig en schattig;
81. heden; 82. aardkluit; 83. muggenlarve; 84. tennisterm; 86.
periode van mooi weer kort voor de herfst; 87. trek in voedsel.

Verticaal 1. financier van een sportclub; 2. getijde; 3. keu-
kenmeester; 4. open plek in een bos; 5. ingedijkt stuk land; 6.
eiland in Indonesië; 7. nogmaals; 8. elitegroep; 9. plechtige
belofte; 10. Rolls Royce (afk.); 11. bedrag; 16. gegraven
waterbron; 18. lokspijs; 20. bejaard; 21. iel en mager; 23.
handwarm; 25. land in Azië; 26. openbaar vervoermiddel; 27.
zuivelproduct; 29. iemand zonder werklust; 32. droogmachi-
ne; 34. klein hert; 36. hertensoort; 37. deel van een vis; 39.
water bij Amsterdam; 40. plaats in Engeland; 42. familielid;
43. uilensoort; 45. ijshok op een vissersboot; 46. metaalsoort;
51. binnenvaartuig; 53. vertragingstoestel; 54. eerste mens in
de ruimte; 55. hetzelfde; 56. legerplaats in open veld; 57.
kampeerverblijf; 59. rivier in Duitsland; 60. gefaald; 62. kerk-
bediende; 63. plaats in Overijssel; 66. recht stuk in een vaart;
67. woud; 69. tentoonstellingsgebouw in Amsterdam; 71.
zachte metaalsoort; 73. graanstengel; 74. inval (bedenksel);
75. laatst (volkstaal); 78. paleis in Apeldoorn; 80. heftig en
krachtig; 82. personeelszaken (afk.); 85. technische universi-
teit (afk.).

Win een TC-Cryo behandeling van 
Beauty & Afslankstudio Velserbroek

Klompenmakerstraat 7 in 
Velserbroek tel. 023-5490556

Puzzel mee en win een TC-Cryo behandeling van Beauty & Afslankstudio Velserbroek!
Mail de oplossing voor maandag 22 september naar: puzzel@jutter.nl vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnummer. 

Rooswijk-voorzitter Geert Velzel: ,,Dit 
is dit een mooie kans om kennis te 
komen maken met deze sport die 
steeds meer terrein wint. Slowpitch is 
een afgeleide van (fastpitch) softbal. 
Deze sport is zo populair, omdat het 
spel zich vooral richt op het leukste 
onderdeel, namelijk het slaan. Omdat 
de werper de bal met een grote boog 
aangooit, is het makkelijker om de bal 
te raken en het veld in te slaan. Daar-
door gebeurt er veel en dat maakt 
deze snelle sport zo leuk. Bij Rooswijk 
wordt slowpitch recreatief gespeeld 

in een groeiend gemengd team. Ook 
bij ons groeit het enthousiasme. We 
zijn dan ook vereerd dat wij komend 
weekend gastheer mogen zijn van 
een toernooi van dit niveau.’’
Naast internationale wedstrijden op 
topniveau, is er de hele dag veel op 
en rond de velden van Rooswijk te 
beleven. Er zijn hapjes, drankjes en 
muziek, maar ook diverse activiteiten 
voor de jeugd. Zo staat om 12.30 uur 
een vrije inlooptraining op het 
programma. Kinderen in de leeftijd 
van 7 tot 15 jaar (zowel leden als niet-

leden) zijn van harte welkom om een 
balletje te komen gooien en slaan. 
Aansluitend op de training gaat de 
groep gezamenlijk kijken bij de 
wedstrijd van het Nederlands team 
tegen België. 
10.00 uur Belgium - Team Kingdom of 
The Netherlands
11.15 uur Waynes Pardubice - Belgium
12.30 uur Team Kingdom of The 
Netherlands - Waynes Pardubice
13.45 uur Team Kingdom of The 
Netherlands - Belgium
15.00 uur Belgium - Waynes Pardubice
16.15 uur Waynes Pardubice - Team 
Kingdom of The Netherlands

Sportpark Rooswijk in Velsen-Noord is 
tijdens dit toernooi gratis 
toegankelijk.

Velsen - Op zaterdag 18 september treedt het Nederlandse slowpitch-
team aan tegen het nationale team van België en de kersverse Europa 
Cupwinnaar Waynes Pardubice uit Tsjechië. Zij nemen het tegen elkaar op 
in een internationaal driekamp bij honk- en softbalvereniging Rooswijk 
in Velsen-Noord. 

Rooswijk gastheer internationaal slowpitchtoernooi

Internationale wedstrijden van topniveau bij Rooswijk in Velsen-Noord. 
Foto: aangeleverd
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De sloop en nieuwbouw van de 
Waalstraat en Dol�jnstraat is het 
eerste project uit het plan ‘Van Pont 
tot Park’: een gebiedsvisie waarbij de 
gebouwen tussen de Pontstraat en 
het Stadspark een uitstraling krijgen 
die past bij het unieke karakter van 
IJmuiden. Wethouder Floor Bal: ,,Het 
gebeurt eens per veertig tot zestig 
jaar dat zo’n unieke locatie vrijkomt 
doordat het gesloopt wordt. Laten 
we er nu iets ongekend moois van 
maken.” Zo’n vijftig mensen waren op 
de startavond van het participatietra-

ject aanwezig. Samen spraken ze 
over dromen en zorgen voor de 
Waalstraat en Dol�jnstraat. Bewoners 
kwamen met kritische vragen en 
allerlei suggesties voor de buurt. 
Namens  Woningbedrijf Velsen 
vertelden Michiel Schipper (gebieds-
ontwikkelaar) en Tjerk Wijte (project-
leider) welke dromen ze hebben voor 
de twee straten: veel groen en meer 
woningen dan nu.

Vervolg: Themasessies
Als een ding duidelijk werd, is het wel 

dat de bewoners en omwonenden 
hart hebben voor hun stukje 
IJmuiden. De bijeenkomst is dan ook 
zeer geslaagd en vormt slechts de 
aanzet voor een veel groter traject. In 
drie themasessies gaat Woningbe-
drijf Velsen nu verder de diepte in. 
Alle dromen en zorgen, die door de 
bezoekers van de eerste avond geno-
teerd werden, zullen dan verder 
besproken worden. Het is de bedoe-
ling om de vele dromen en zorgen 
uiteindelijk te verwerken in een plan. 
Wie er begin deze maand niet bij 
was, maar wel graag wil meepraten 
over onderwerpen als hoogbouw, 
afvalbakken, natuur, parkeerplaatsen, 
of speelplaatsen in de buurt, kan zich 
via waaldol�jn@wbvelsen.nl 
aanmelden.

IJmuiden - Begin deze maand is het participatietraject voor de bewoners 
van de Waalstraat en Dol�jnstraat gestart. De twee huidige �ats in deze 
straten zijn aan vernieuwing toe en worden gesloopt. Woningbedrijf 
Velsen wil graag weten wat de bewoners en omwonenden willen voor 
hun woon- en leefomgeving.

Bewoners Waal- en Dolfijnstraat 
praten mee over de toekomst

Ongeveer vijftig bewoners bezochten op 2 september de startbijeenkomst. Foto: aangeleverd

Patrick Roubroeks bekijkt de zojuist aan hem uitgereikte Koninklijke onderscheiding. 
Foto: aangeleverd

Twintig jaar geleden richtte Patrick 
Roubroeks het evenementen- en 
productiebureau XSAGA op. Als 
programmeur en eindverantwoorde-
lijke van grote evenementen van 
nationale en internationale allure 
organiseerde hij feestelijkheden. 
Voorbeelden hiervan zijn de herope-
ning van het Rijksmuseum en het 
nationale huwelijksfeest van koning 
Willem-Alexander en koningin 
Máxima. Voor zijn producties 
ontving Roubroeks vele prijzen. Zo 
won hij zeven keer de Best Event 
Award World, bijvoorbeeld rondom 
de tien miljoenste bezoeker van het 
Rijksmuseum en de naamswijziging 
van de Amsterdam ArenA. In zijn 
werk slaat Roubroeks een brug 
tussen de culturele sector en het 
bedrijfsleven. Hij ontwikkelt evene-
menten van hoge kwaliteit die voor 
iedereen toegankelijk zijn en hij is 
een inspiratiebron voor collega’s in 
de sector. Daarnaast zet hij zich ook 
als vrijwilliger in. Zo is hij voorzitter 
van de Stichting Amsterdam 
Poëziefestival.

IJmuiden - Patrick Roubroeks, het creatieve brein achter diverse grote 
evenementen, is vorige week benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje 
Nassau. De bijbehorende versierselen werden hem door burgemeester 
Frank Dales uitgereikt tijdens een feest op het strand van IJmuiden, 
waarbij hij aanwezig was. Roubroeks ontving de onderscheiding 
vanwege zijn jarenlange inzet voor de Nederlandse evenementen-
branche, die dankzij hem ook in het buitenland veel bewondering krijgt.

Patrick Roubroeks 
geridderd tijdens strandfeest

Om 10.00, om 12.30 en om 15.00 
kunnen ouders en kinderen zich 
inschrijven voor twee uur paarden-
plezier. Tijdens deze twee uur 
kunnen de kinderen een rondje te 
paard, pony cupcakes maken, pimp 
my pony, rondje mee op de menkar 
en freestyle beoefenen. Bij de poort 
krijgen ze een stempelkaart zodat ze 
alle activiteiten kunnen afstempelen.

Tijdens deze dag kan iedereen ook 
meedoen met de WIN-actie en een 
privéles winnen. Plaats de leukste 
sel�e op de Social Mediakanalen van 
De Schimmelkroft en zij maken de 
week na de Open Manegedag de 
winnaar bekend. Tijdens deze dag 
verzorgt De Schimmelkroft ook 
enkele spectaculaire en leerzame 
demonstraties waar iedereen naar 
kan komen kijken. Hier hoeft u zich 

niet voor aan te melden. Om 12.00 
uur start de demonstratie cross, om 
14.30 uur de demonstratie dressuur 
en om 17.00 uur de demonstratie 
marathon. RSC De Schimmelkroft is 
een manege gevestigd in Heemskerk 
waar het team met plezier lessen 
geeft aan guppen (5-7 jaar), 
kinderen, junioren en senioren. Men 
zorgt ervoor dat de activiteiten coro-
naveilig kunnen plaatsvinden. 
Daarom kunt u zich via www.schim-
melkroft.nl/open-dag vooraf 
aanmelden voor de Open Mane-
gedag zodat men de aantallen 
bezoekers goed in de gaten kan 
houden. 

Het adres is Kerkweg 221b in Heems-
kerk. Kijk op www.schimmelkroft.nl 
voor meer informatie of bel: 0251 
231164.

Heemskerk - Kom op 26 september met het hele gezin naar de landelijke 
Open Manegedag op RSC De Schimmelkroft. Van 10.00 tot 17.30 heeft 
men drie programma’s van twee uur waar iedereen zich voor kan 
inschrijven.

Open Manegedag op
RSC De Schimmelkroft

Jong en oud is welkom op de open dag. Foto: aangeleverd

Donderdagavond trapte Telstarvoor-
zitter Pieter de Waard af als presen-
tator van de pubquiz, die met 63 
tafels binnen de kortste keren uitver-
kocht was. Daarmee werd het op de 
eerste avond gelijk al ouderwets 
gezellig. Vrijdagmiddag stonden er 
kinderactiviteiten op het 
programma, vrijdagavond was er een 
feestavond met de band ‘Papa’s got a 
brand new jam’. Op zaterdagochtend 
werden de oudere dorpsgenoten 
getrakteerd op ko�e met gebak van 
Vincent Schmidt, terwijl er voor de 
jongste jeugd opnieuw kinderspel-
letjes waren. Zaterdagmiddag werd 
door vijfentwintig teams fanatiek 
gevolleybald op de tot beachvolley-
balvelden omgetoverde 
Driehuizerkerkweg.
Ondertussen was het team van 

Stefan van der Meer bezig met de 
voorbereidingen van ‘Driehuis aan 
Tafel’, voor vele Driehuizenaren het 
absolute hoogtepunt van het Dorps-
feest, waar dit jaar maar liefst vijfhon-
derd (!) deelnemers waren. Door het 
succes van de afgelopen jaren was 
dit evenement al binnen twee uur 
uitverkocht. Tenslotte werd het feest 
afgesloten met een geweldig 
optreden van ‘Let’s Groove’. Ondanks 
de coronamaatregelen, waardoor er 
’s avonds ‘slechts’ 750 mensen 
welkom waren op het feest, zal ook 
over deze editie van het Dorpsfeest 
Driehuis nog lang worden nagepraat.

De organisatie bedankt de meer dan 
honderd vrijwilligers voor hun 
fantastische steun en kijkt al weer uit 
naar de editie van 2022!

Driehuis was echt aan feestje toe 
Driehuis - Eindelijk kon vorige week het Dorpsfeest Driehuis weer 
gevierd worden. Donderdag, vrijdag en zaterdag stond het dorp in het 
teken van Spanje. Dat de Driehuizenaren duidelijk toe waren aan een 
feestje, bleek wel uit de grote belangstelling.

Vijfhonderd deelnemers genoten zaterdagavond van een gezamenlijke maaltijd in 
het centrum van Driehuis. Foto: Ronald Koetzier
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De man kreeg ’s nachts van de 
Koninklijke Marechaussee een stop-
teken toen hij over de N197 reed, 
maar negeerde dat. Agenten hebben 
de achtervolging ingezet en tijdens 
deze achtervolging gooide de man 
het bewuste voorwerp uit het raam. 
Omdat het mogelijk een explosief 
betrof werd de EOD opgeroepen voor 
nader onderzoek. Met een speciaal 
bompak aan is een medewerker van 
de dienst naar het object gegaan en 
heeft er foto’s van gemaakt. De ambu-
lancedienst en brandweer stonden 
paraat om eventueel te assisteren. 
Toen duidelijk was dat het niet 
gevaarlijk was, hebben agenten het 
onderzoek overgenomen. Het object 
is meegenomen, het is niet bekend 
gemaakt wat het dan wel betrof. De 
afrit is na het onderzoek weer vrijge-
geven. De automobilist werd overi-
gens korte tijd later in Beverwijk 
klemgereden door de politie en 
meegenomen naar het politiebureau.

Velsen - De A22 bij Velsen-Zuid is zaterdag in alle vroegte lange tijd afge-
sloten geweest. De politie en de explosievenopruimingsdienst (EOD) 
deden onderzoek naar een verdacht voorwerp, dat in de nacht van 
vrijdag op zaterdag door een man uit een auto was gegooid. Dat 
gebeurde tijdens een achtervolging door de politie

EOD doet onderzoek op A22

De hulpdiensten stonden paraat om te assisteren. Foto: Michel van Bergen.

Samen met en op verzoek van de 
Techport-bedrijven hebben het Nova 
College, Techport en onderhouds�r-
ma’s een bijscholingsaanbod ontwik-
keld voor (mbo)monteurs. Hiermee 
worden de kennis en vaardigheden 
op de werkvloer op het gebied van 
smart- en predictive maintenance 
versterkt. Het toepassen van smart 
technologies zoals Internet of Things, 
sensortechnologie, advanced analy-
tics en machine learning in onder-
houdsprocessen, zorgt ervoor dat je 
het slijtgedrag van installaties kunt 
voorspellen, onverwacht falen kunt 
tegen gaan en de levensduur van 
fabrieken kunt verlengen. Door slim 
onderhoud in te passen kun je dus 
energiezuiniger produceren. Produ-
centen, toeleveranciers, onderwijsin-
stellingen en Techport hebben een 
consortium gevormd om hiervoor 
een serie masterclasses voor 
bestaande (onderhouds)medewer-
kers te ontwikkelen. De training 
wordt geborgd in het bestaande 
aanbod van partners als ROC Nova 
College, Tata Steel Academy en 
House of Skills.

Masterclass
De masterclass telt zestien tot acht-

tien dagdelen en de dagelijkse prak-
tijk staat centraal. De serie trainingen 
bestaat dan ook niet alleen uit 
theorie, maar de praktijksituaties zijn 
het leslokaal, al dan niet gesimuleerd 
met behulp van augmented reality. 
In de training wordt onder meer 
gebruikt gemaakt van de proe�a-
briek van Techport; het Fieldlab 
Smart Maintenance. De masterclass 
is zo opgezet dat delen ervan ook te 
gebruiken zijn voor om- en bijscho-
ling. Wil je meer informatie over de 
masterclass? Neem dan contact op 
met Ronald Vreeken (rvreeken@
novacollege.nl).

Train de trainer
Deze maand start een speciaal 
programma voor trainers en 
docenten. Deze opleiding bestaat uit 
vier dagen en is erop gericht dat de 
docent en trainer de juiste informatie 
ontvangt en kennis en vaardigheden 
aanleert om deelnemers aan de 
opleiding Smart Maintenance op 
professionele wijze te begeleiden en 
ondersteunen. Docenten worden op 
basis van de leerlijn van de opleiding 
Smart Maintenance meegenomen in 
de belangrijkste onderwijsitems en 
daarover geïnformeerd en getraind.

Masterclass Smart Maintenance
Regio - In februari 2022 start de masterclass Smart Maintenance. Deze 
masterclass bereidt onderhoudsmonteurs voor op de toekomst. De vorm 
van de masterclass is afgestemd op de voorkeuren van de monteurs: veel 
praktijksituaties, weinig theorie en geen klasjes.

Het Techport Fieldlab Smart Maintainance. Foto: aangeleverd

MEESTER SERNÉ HAALT HERINNERINGEN OP

Mijn collega van groep 7 en ik (groep 8) besloten een 
kunstthema over Vincent van Gogh te doen. We verza-
melden spullen om onze klassen mee aan te kleden. 
Platen uit Van Gogh-kalenders, bekers, puzzels, ansicht-
kaarten, alles wat maar met Van Gogh te maken had. 
Ook maakten we onze lessen zelf. Geen lessen meer uit 
schoolboekjes.

Ons hele taalonderwijs, culturele en kunstzinnige 
vorming, alle vakken stonden in het teken van deze 
schilder. Door middel van informatieve teksten leerden 
de kinderen over het leven van Vincent. We bekeken en 
bespraken posters van schilderijen. Er werd getekend, 
geschilderd en geschreven over Van Gogh. Aan de 
resultaten was te zien dat kinderen de stijl van Vincent 
begrepen. Alles werd opgehangen of uitgestald. We 
hadden ons eigen museum!

We wilden de schilderijen in het echt gaan zien in het 
Van Goghmuseum. Maar ja… Hoe komen zestig 
kinderen vanuit IJmuiden in het Van Goghmuseum en 
wie betaalt dat? De school had geen geld. De Strippen-
kaart bestond toen nog. We legden het plan aan de 
kinderen voor, met de opdracht: 

Wat kosten buskaartjes naar Haarlem, treinkaartjes 
naar Amsterdam, tram, entree museum?

De kinderen ontdekten dat er kinderstrippenkaarten 
bestonden. Die waren goedkoper dan de volwassenen-
kaart, maar alleen geldig voor kinderen t/m 11 jaar. 
Probleem was, dat veel groep-8-kinderen al twaalf 
waren, maar ze konden nog wel voor elf jaar doorgaan, 
qua lengte. We spraken met die kinderen af, dat ze alle-
maal ‘elf jaar’ waren. (Niet netjes, maar het scheelde 
geld). Kinderen die onmogelijk voor elf jaar konden 
doorgaan, moesten op volwassenenkaarten.

Iedereen deed allerlei klusjes bij opa en oma en kreeg 
het geld bij elkaar. We zouden met bus en trein gaan. 
Strippenkaarten werden alvast gekocht. Maar… Er 
gebeurde iets onverwachts… Een ouder van school, 
werkzaam bij de draagvleugelboot, regelde dat we 
gratis met de hele club konden instappen!

Achter het centraal station stapten we uit. De strippen-
kaarten waren niet gebruikt. Aan de voorkant van het 
station stapten we dapper, met zestig kinderen en een 
grote hand vol strippenkaarten, in een stampvolle 
tram. Alle kaarten moesten één voor één afgestempeld 
worden... in één automaat.

Plots klonk door de microfoon in de tram: ,,Sla stem-
pelen maar over, doorlopen, duurt te lang.” Na het 
museumbezoek gingen we weer terug met tram en 
draagvleugelboot. Ook nu kon iedereen ‘niet afgestem-
peld’ mee. We hebben de schilderijen van Van Gogh 
gezien. Het was een geslaagde dag. De ongebruikte 
strippenkaarten zijn bij een volgend uitstapje gebruikt.

Strippenkaarten

41 jaar stond hij voor de klas in IJmuiden, meester 
Serné. Op de Marnixschool, die later plaatsmaakte 
voor Het Kompas. Honderden IJmuidenaren 
hebben bij hem in de schoolbanken gezeten tussen 
1974 en 2015. Ongezien over straat lopen is er dan 
ook niet bij voor deze 69-jarige IJmuidenaar. Met 
enige regelmaat haalt hij herinneringen op in de 
Jutter/Hofgeest. Deze week:

Heel wat jaren, schetsen en teke-
ningen gingen hieraan vooraf. Als 
gra�sche ontwerpster en illustrator 
had Marijn van der Wateren heel 
wat ervaring, maar een droom als 
volwaardig prentenboekillustrator 
bleef een droom. 
Toen in 2019 de wedstrijd van 
Uitgeverij Lemniscaat voor een 
tweede keer voorbijkwam, besloot 
ze om mee te doen en stuurde drie 
illustraties. Daar kwam ze naar 
voren als ‘eervolle vermelding’ en 

vervolgens exposeerde ze in 
Rotterdam. Een paar mooie 
contacten bleven over en een stille 
droom ging weer actiever borrelen. 
Nog een nominatie volgde en haar 
werk groeide.

Eerste boek in de winkel
Marijn: ,,Ik zat bijna huilend voor 
mijn beeldscherm toen de vraag 
van Uitgeverij Zwijsen kwam of ik 
het verhaal van Bette Westera wilde 
illustreren voor een Samen-lees-

serie.” Daarna volgde snel een 
tweede en kwam de aanbieding 
van Clavis om het verzameld werk 
van Mieke van Hoofts kinderversjes 
te illustreren. Het bleek haar tach-
tigste boek te zijn. 
Het ligt sinds eind augustus in de 
winkel, getiteld: ‘Een versje op de 
taart’. Een dikke bundel met zoveel 
mooie, lieve, vrolijke en minder 
vrolijke versjes. ,,Het was een feest 
om te mogen illustreren”, vertelt 
Marijn. Ze had alle vrijheid om bij 
de versjes te tekenen wat ze wilde. 
Dat gaf haar de mogelijkheid te 
experimenteren met grappige 
kinderpersonages.

Nu verder
Binnen één jaar tijd staan er van 
Marijn van der Wateren nu drie 

boeken in de schappen van de 
boekwinkels waar haar naam op 
staat. ,,Dat is een heel magisch.” 
Ook nu zit ze niet stil en staat er 
veel te gebeuren. Helaas kan ze 
daar nog niet heel veel meer over 
vertellen, maar wel kan ze zeggen 
dat het hier niet bij blijft. Haar 
grootste droom om ooit zelf een 
prentenboek te maken neemt 
steeds grotere vormen aan. Haar 
werktafel ligt al vol met schetsen 
en er staan uitnodigingen van 
uitgevers.

Santpoort - Met ‘Een versje op de taart’ levert Marijn van der Wateren een 
van haar eerste illustraties af als boekillustrator voor het tachtigste boek 
van schrijfster Mieke van der Hooft. Marijn van der Wateren, gra�sche 
ontwerper en illustrator woonachtig in Santpoort, droomt van kinds af 
aan al van een baan als volwaardig illustrator in kinderboeken. Maar 
wanneer voelt dat zo, en kan ze zeggen als iemand vraagt wat doe je voor 
de kost. “Ik? Ik ben boekillustrator.”

‘Blijven illustreren tot je boeken opeens in de boekwinkel staan’

Marijn van der Wateren met het 
versjesboek van Mieke van Hooft, 
waarvoor ze de illustraties maakte. 
Foto: aangeleverd
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De  kinderen hadden iets moois 
gemaakt voor de ouders in het 
thema ‘feest’. De pedagogische 
medewerkers presenteerden de 
startblokken van de vroeg- en voor-
schoolse educatie waarmee ook op 

het kinderdag verblijf gewerkt wordt. 
Het was voor de teamleden hartver-
warmend om alle ouders te spreken 
die hun enthousiasme toonden over 
het kleinschalige kinderdagverblijf 
met niet meer dan twaalf kinderen.  

In basisschool en kindcentrum De 
Westbroek heeft ‘t Kwakersnest een 
warm thuis, waar nauw met de 
buitenschoolse opvang en het 
kinderdagverblijf wordt samenge-
werkt in één gebouw. 
De Westbroek biedt gepersonali-
seerd onderwijs waar de kinderen 
worden ingedeeld naar onderwijsbe-
hoefte. Daarbij streeft men ernaar 
om zo goed mogelijk aan te sluiten 
op de belevingswereld van de 
kinderen.

Velserbroek - Feestelijke samenkomsten waren eerder dit jaar door de 
coronamaatregelen nog niet mogelijk, maar deze maand heeft het team 
van kinderopvang ’t Kwakersnest alsnog het 1-jarig bestaan van kinder-
dagverblijf ’t Broekje in kindcentrum De Westbroek te kunnen vieren. 
Ouders en kinderen kwamen op 8 september langs om met terugwer-
kende kracht stil te staan bij deze eerste mijlpaal.

Uitgesteld feestje: 1 jaar 
kinderdagverblijf ’t Broekje

Het team van kinderdagverblijf ’t Broekje. Foto: aangeleverd

Anne Langelaan komt uit een Sant-
poortse ondernemersfamilie. Tijdens 
haar opleidingen ontwikkelde ze haar 
passie voor de gezondheids- en 
schoonheidszorg.
Omdat ondernemen in haar haar-
vaten zit, haalde Anne extra certi�-
caten op het gebied van IPL & laser, 
cryolipolyse en dermatologie. Deze 
allround kennis kan zij nu volledig in 
gaan zetten voor haar eigen salon. Per 
1 oktober zal Anne op donderdag, 
vrijdag en zaterdag aanwezig zijn in 
de salon.

De�nitief ontharen
Voor veel mensen is het harsen, 
scheren en epileren het hele jaar door 
een terugkerend, tijdrovend en soms 
lastig ritueel. Met de meest moderne 
GentLease lasermachine van Dalton 
Medical kun je op een betaalbare, 
eenvoudige en vrijwel pijnloze 
manier, de�nitief van je ongewenste 
haargroei afkomen op basis van een 
persoonlijk behandelplan.

Vet bevriezen
Vetrandjes die maar niet willen 
verdwijnen, zijn een ander veel voor-
komend probleem. Daar hebben de 
wetenschappers inmiddels iets op 
gevonden in de vorm van ‘cryolipo-
lyse’ waarbij de vetcellen onderhuids 
worden bevroren. Ook hier gaat een 
gratis intakegesprek vooraf aan een 
behandeling. Bovendien maakt Anne 
(indien gewenst) foto’s van de te 
behandelen zone(s), zodat het resul-
taat ook goed is terug te zien.

Pas het begin
Op vrijdag 1 oktober 2021 houdt ‘De 
Laserspecialist Santpoort’ van 10.00 
tot 20.00 uur open huis. Direct een 
afspraak inplannen via www.delaser-
specialistsantpoort.nl kan overigens 
ook al. Overigens is de opening op 1 
oktober slechts een eerste stap. ,,In 
april 2022 verhuist de salon naar de 
benedenverdieping met veel meer 
ruimte. Daar wil ik gaan samenwerken 
met andere ondernemers die beauty-
medische behandelingen aanbieden.’’

De Laserspecialist Santpoort
Santpoort - Op 1 oktober 2021 opent Anne Langelaan haar eigen salon 
onder de naam ‘De Laserspecialist Santpoort’. Mannen en vrouwen 
kunnen aan de Hoofdstraat 170 terecht voor de�nitief ontharen en cryo-
lipolyse (fatfreeze). Met de opening van de lasersalon in de ruimte boven 
‘Uit den Vreemde’ gaat een droom van Anne in vervulling: ,,Het liefste wil 
ik er zelf ‘s morgens tiptop uit zien zonder dat het uren werk kost. Met de 
moderne professionele apparatuur van tegenwoordig wordt dat een stuk 
eenvoudiger. Deze gemakken ga ik als dienst aanbieden, zodat Sant-
poort en omgeving steeds mooier wordt.”

Anne Langelaan opent haar salon op 1 oktober. Foto: aangeleverd

Regio - De ambulancezorg in de 
veiligheidsregio Kennemerland is de 
snelste van Nederland. Dat blijkt uit 
nieuwe cijfers van Ambulancezorg 
Nederland. Het rapport laat zien dat 
de Regionale Ambulance Voorzie-
ning Kennemerland goed scoort op 
het onderdeel responstijd. De 
responstijd is de tijd vanaf het 
moment dat de centralist in de meld-
kamer de telefoon opneemt, totdat 
de ambulance bij de patiënt arri-
veert. In spoedgevallen zijn de 

ambulances in onze regio gemiddeld 
binnen negen minuten en zeven 
seconden bij de patiënt. Landelijk ligt 
dat gemiddelde op exact één minuut 
hoger. Bovendien is de ambulance in 
Kennemerland in 95,8 procent van 
de gevallen binnen vijftien minuten 
bij de patiënt. Dat cijfer ligt 0,8 
procent gunstiger dan het landelijk 
gemiddelde. Verder blijkt ook dat de 
meldkamer Noord-Holland, geves-
tigd in Haarlem, de snelste van 
Nederland is.

Ambulancezorg Kennemerland 
is snelste van Nederland

IJmuiden - Op zondag 19 
september verzorgt zanger Cock 
Zwanenburg een optreden in senio-
rencentrum Zeewijk aan het 
Zeewijkplein 260. De zaal gaat om 

13.00 uur open, het optreden vindt 
plaats van 14.00 tot 16.00 uur. 

De toegang is gratis, maar het aantal 
plaatsen is beperkt.

Zanger Cock Zwanenburg 
in seniorencentrum Zeewijk

De zelftesten worden uitgedeeld 
vlak voor de bagage-reclaim, op een 
punt waar alle reizigers langs-
komen. Bij een aantal vluchten staat 
GGD Kennemerland direct bij de 
gate om zelftests uit te delen. Ten 
slotte wordt bij de aankomsthallen 
een extra balie ingericht waar reizi-
gers een test kunnen halen. Mensen 
nemen de zelftest thuis af. Wanneer 
de uitslag positief is, is het belang-
rijk dat zij de uitslag laten beves-
tigen bij de GGD. Een zelftest is 
namelijk minder betrouwbaar dan 
de test op de GGD-testlocatie. Hier-
door is er kans dat de positieve 
uitslag vals alarm is. Wie positief 
test, houdt zich aan de geldende 
maatregelen. Dit voorkomt verdere 
verspreiding van het Coronavirus zo 
goed mogelijk.

Update vaccinatiecijfers en -graad
In de periode van 7 januari t/m 8 
september zijn 330.167 inwoners 
van GGD-regio Kennemerland 
gevaccineerd door een GGD (60.046 
per 100.000 inwoners). Van de 
gevaccineerde inwoners zijn 35.850 
deels gevaccineerd (11%) en 
294.317 volledig gevaccineerd 
(89%) door een GGD.

In de periode van 15 januari t/m 8 
september zijn 666.090 vaccinaties 
gezet door GGD Kennemerland, 
waarvan 359.684 eerste prikken 

(54%) en 306.338 tweede prikken 
(46%).

Vorige week (2 t/m 8 september) 
zijn 4.883 vaccinaties gezet door 
GGD Kennemerland, waarvan 1.529 
eerste prikken (31%) en 3.354 
tweede prikken (69%). Dat waren er 
nagenoeg evenveel als de week 
ervoor.

Van alle 10-plussers woonachtig in 
regio Kennemerland is 73% deels 
gevaccineerd en 66% volledig 
gevaccineerd. Dit is in lijn met de 
landelijke vaccinatiegraad voor 
deels en volledig gevaccineerden 
(respectievelijk 73% en 66%).

Besmettingen en testen
Vorige week (2 t/m 8 september) 
waren in Kennemerland 696 nieuwe 
besmettingen (127 per 100.000 
inwoners). Dat zijn er 75 meer dan 
de week ervoor (+12%).

Vorige week (2 t/m 8 september) 
zijn 8.379 testen afgenomen door 
GGD Kennemerland. Dit zijn er 
1.738 meer dan vorige week (6.641).

In de meeste leeftijdsgroepen lag 
het aantal besmettingen vorige 
week lager ten opzichte van de 
week ervoor. Daarbij lieten de 18-24 
en 25-29 jarigen de grootste afname 
zien. Daarentegen lieten de 0-12 en 

30-39 jarigen juist een toename 
zien, met name de 0-12 jarigen waar 
het aantal nieuwe besmettingen 
bijna verdubbelde ten opzichte van 
de week ervoor.

Inwoners uit de regio Kennemer-
land kunnen zich laten testen in 
Haarlem, Beverwijk en bij P4 Lang 
Parkeren Schiphol. Een mobiele 
testbus staat tenslotte in wisselende 
gemeenten. 

Prikbus begin oktober in Velsen
Begin oktober staat de prikbus in 
Velsen. De precieze datum en 
locatie worden later bekendge-
maakt. Eind augustus kregen 
studenten van Inholland al de gele-
genheid om zich vlakbij de school 
te laten vaccineren. De komende 
tijd blijft GGD Kennemerland het 
project �jnmazig vaccineren 
uitbreiden.

26 september laatste prik in 
Kennemer Sportcentrum te 
Haarlem
De vaccinatielocatie in het 
Kennemer Sportcentrum te Haarlem 
is op 26 september voor het laatst 
open. Waar op de piek van de 
campagne ruim 7000 prikken per 
dag werden gezet in de regio, zijn 
dat er nu minder dan 5.000 per 
week. Het aantal vaccinatielocaties 
wordt daarom afgebouwd. 
De locaties in Badhoevedorp bij P4 
Lang Parkeren en in IJmuiden bij 
het voormalig tenniscentrum 
blijven langer geopend. Op de loca-
ties wordt gevaccineerd met BioN-
Tech/P�zer. Het is mogelijk om in de 
laatste week langs te komen voor 
journalistieke items. Neem hiervoor 
van te voren contact op.

Voortgang vaccinaties en 
wekelijkse cijfers Covid in regio
Regio - Vorige week is op Schiphol de miljoenste zelftest uitgedeeld. Dage-
lijks deelt GGD Kennemerland ruim 30.000 zelftesten uit op de luchthaven. 
Aankomende reizigers op Schiphol ontvangen sinds woensdag 14 juli een 
gratis COVID-19-zelftest. Op deze manier kunnen zij massaal op een laag-
drempelige manier getest worden. Medewerkers van GGD Kennemerland 
delen ze uit op verschillende punten na aankomst. Zelftesten zijn een extra 
middel om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en worden 
gebruikt om besmettingen eerder op te sporen.
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Regio - Een groot aantal gemeente-
raadsfracties uit de IJmond heeft 
vorige week een brief gestuurd naar 
staatssecretaris Steven van Weyen-
berg van Infrastructuur en Milieu. 
Daarin laten de fracties weten op te 
komen voor de gezondheid van de 
inwoners. Ze roepen op tot actie 
vanuit het Rijk om Tata Steel zo snel 
mogelijk schoner te maken. De brief 
is ook ondertekend door vier fracties 
van Provinciale Staten in Noord-
Holland. Eerder werd door het 
provinciebestuur, in samenwerking 
met de burgemeesters en wethou-
ders van de gemeenten in de 
IJmond, al een brief verzonden. De 
raadsfracties laten weten dat ze, los 
daarvan, zelf óók nog een krachtig 
signaal naar Den Haag willen zenden.
Van het Rijk verwachten ze striktere 

gezondheidsnormen als basis voor 
vergunningen en handhaving. Ook 
willen ze �nanciële ondersteuning 
voor de transitie naar schone en 
duurzame industrie. Donderdag 
debatteerde de Tweede Kamer over 
de toekomst van het staalbedrijf in 
Velsen. De voorlopige conclusie luidt 
dat Tata Steel moet worden omge-
bouwd tot een groene en gezonde 
industrie. Lukt dat niet, dan is er geen 
plaats meer voor het bedrijf in deze 
regio. Dat laatste levert overigens wel 
een probleem op, minister Stef Blok 
maakte duidelijk dat het niet moge-
lijk is om een fabriek te sluiten als 
daarvoor geen wettelijke basis is. Hij 
ziet niets in de constructie waarbij de 
overheid aandelen in de staalfabriek 
neemt of toekomstige verliezen 
�nancieel dekt.

Brandbrief naar Den Haag: 
Tata Steel moet schoner

IJmuiden - Vorige week onderte-
kenden Pierre Sponselee (a.i. direc-
teur-bestuurder van Woningbedrijf 
Velsen) en John van Opijnen (voor-
zitter van de Huurdersraad) een 
samenwerkingsovereenkomst. 
Daarin beschrijven de twee partijen 
hoe ze samenwerken in het belang 
van de huurders. 
Pierre Sponselee: ,,We hebben erg 
veel met elkaar te doen. Laten we de 
mouwen oprollen en aan de slag 
gaan.” De Huurdersraad wordt 
betrokken bij beleidsontwikkelingen 
en er wordt actief meegedacht over 
uiteenlopende zaken zoals huurbe-
leid en de aanpak van de  sloop/
nieuwbouwprojecten. De samenwer-
king verloopt goed. 
Zoals John van Opijnen tijdens de 
lunch zei: ,,We steken er veel tijd in 
en daarom is het mooi dat we nu 

voortvarend aan de slag gaan. We 
staan als Huurdersraad volledig 
achter deze overeenkomst.” Woning-
bedrijf Velsen en de Huurdersraad 

gaan voor het beste resultaat voor de 
huurders; voldoende woningen, 
betaalbaar, gezond en duurzaam in 
�jne leefbare wijken.

WBV en Huurdersraad sluiten 
samenwerkingsovereenkomst

Pierre Sponselee en John van Opijnen bij het sluiten van de 
samenwerkingsovereenkomst. Foto: aangeleverd

De Gezondheidsmeter 2020 is een 
breed landelijk onderzoek van GGD’en 
in samenwerking met het RIVM en het 
CBS. In opdracht van de gemeenten 
monitort de GGD periodiek de gezond-
heid van de bevolking en signaleert de 
GGD waar verbetering mogelijk is. In 
het najaar van 2020 deden ruim 18.600 
inwoners van onze regio mee met dit 
vragenlijstonderzoek. De GGD en de 
gemeenten gaan in gesprek over de 
cijfers om te kijken wat nodig is om de 
gezondheid en het welzijn van inwo-
ners te verbeteren. De GGD adviseert 
en ondersteunt gemeenten hierbij.
In de regio Kennemerland sport 56% 
wekelijks en voldoet 57% aan de 
beweegrichtlijn, in 2016 was dat nog 
53%. Er wordt in de regio meer gesport 
en bewogen dan gemiddeld in Neder-
land (respectievelijk 51% en 50%), 
maar op het gebied van voeding en 
overgewicht is nog winst te behalen. 

Een minderheid van de inwoners eet 
genoeg groente en fruit en drinkt 
voldoende water. Daarnaast heeft bijna 
de helft van de inwoners overgewicht; 
34% matig en 13% ernstig 
overgewicht.
Met de meeste inwoners gaat het over 
het algemeen goed. Zo ervaart 81% 
zijn gezondheid als goed of zeer goed 
en voelt 79% zich gelukkig. Daarnaast 
heeft 92% voldoende regie op eigen 
leven. Toch ervaren met name de 18 
t/m 64-jarigen mentale druk. Op de 
vraag hoe hun psychische gesteldheid 
is veranderd door de coronacrisis, zegt 
29% van alle 18 t/m 64-jarigen meer 
stress te ervaren, 21% voelt zich 
angstiger en 15% voelt zich 
depressiever.
Deze en meer onderzoeksgegevens 
zijn in de Gezondheidsatlas van GGD 
Kennemerland op www.gezondheids-
atlaskennemerland.nl te vinden.

Eenzaamheid onder 
volwassenen toegenomen
Regio - De eenzaamheid onder volwassen inwoners van de regio Kenne-
merland is de laatste vier jaar toegenomen. In 2016 voelde 39% zich 
eenzaam, in 2020 was dat gegroeid naar 45%. Bij 65-plussers bleef 
eenzaamheid ongeveer gelijk met 49%. Dit blijkt uit het onderzoek 
‘Gezondheidsmeter 2020’ van GGD Kennemerland, dat elke vier jaar 
uitgevoerd wordt onder inwoners van 18 jaar en ouder.

Velsen - De gemeenteraadsfractie 
van Velsen Lokaal vraagt aandacht 
voor de illegale verhuur van 
woningen aan arbeidsmigranten. 
Volgens raadslid Süleyman Çelik 
zijn bij de fractie verschillende 
vragen van inwoners over dit 
thema binnengekomen. Hij doelt 
op illegale bewoning en de overlast 
die dit in de verschillende woon-
wijken veroorzaakt. 

Çelik: ,,Deze illegale verhuur in 
verschillende kernen vindt plaats 
door en met medeweten van 
perceeleigenaren/verhuurders en 
werkgevers (huurders) van arbeids-
migranten. De huisvesting en 
verhuur van en aan arbeidsmi-
granten is illegaal omdat er niet 
wordt voldaan aan de vigerende 
wet- en regelgeving en de beleids-
regel ruimtelijke voorwaarden huis-
vesting (tijdelijke) 
arbeidsmigranten.

Daarnaast worden arbeidsmi-
granten in sommige gevallen 
geconfronteerd met schijncon-
structies (werkgever, huisvesting, 
vervoer en beloning).’’ De gang van 
zaken zou bij omwonenden gevoe-
lens van onbegrip en soms zelfs 
onveiligheid veroorzaken. Ook 
stijgt de parkeerdruk op sommige 
locaties omdat er sprake is van 
over-bewoning. Velsen Lokaal wil 
van het college weten of men op 
de hoogte is van de illegale huis-
vesting en in hoeveel gevallen de 
gemeente al een bestuurlijke boete 
en/of last onder dwangsom heeft 
opgelegd. 
Men wijst erop dat de situatie ook 
leidt tot problemen op de woning-
markt en dringt aan op directe 
ontruiming van alle illegaal 
verhuurde panden en het vervol-
gens veilig en verantwoord huis-
vesten van de arbeidsmigranten in 
kwestie.

Illegale woningverhuur 
aan arbeidsmigranten

Bezoekers werden in Wijk aan Zee 
groepsgewijs ontvangen in het infor-
matiecentrum. Daar kregen ze een 
presentatie over de energieprojecten 
in de regio. Aansluitend brachten de 
groepen een bezoek aan het werkter-
rein van het transformatorstation dat 
men langs de Zeestraat bouwt. Naast 
de presentatie en rondleiding kon men 
ook de maquette van de projecten 
bekijken. Door een virtual realitybril 
kreeg men een virtueel kijkje achter de 
wereld van het stopcontact en kon 
men virtueel uitvaren naar een plat-
form op zee. Door dit alles kregen 
bezoekers een beeld van hoe in de 
regio één van de ‘groene stekkers voor 
windenergie vanaf zee’ wordt gereali-
seerd. In het regeerakkoord en het 
Klimaatakkoord is afgesproken dat er 
in 2030 in totaal voor 11 Gigawatt aan 
windparken op zee staan. Die leveren 
dan 8,5% van alle energie in Nederland 
en 40% van het huidige elektriciteits-
verbruik. Dat maakt deze regio tot één 
van de pijlers in onze nationale 
energietransitie.

Wijk aan Zee - Meer dan honderd mensen namen zaterdag een kijkje bij 
het informatiecentrum van TenneT over de winparken op zee. De netbe-
heerder stelde publiek in de gelegenheid om het werkterrein te 
bezoeken in het kader van de landelijke Open Energiedag. In het hele 
land kwamen duizenden bezoekers langs bij 48 duurzame 
energieprojecten. 

Ruim honderd mensen bezoeken 
informatiecentrum TenneT

Het terrein langs de Zeestraat waar TenneT een transformatorstation bouwt. Foto: aangeleverd

Een jeugdige bezoeker van de open dag bekijkt met een virtual realitybril een 
windpark op zee. Foto: aangeleverd



Tijdens de Shopping Night
 is ŠTORE geopend en pakt uit met 

spectaculaire PRIVATE LEASE aanbiedingen
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store-haarlem.nl

ŠKODA SCALA 1.0 AMBITION

Nu tijdelijk vanaf       € 329,-
ŠKODA CITIGO E  AMBITION

Nu tijdelijk vanaf   € 289,-van € 339,- van € 339,-

op basis  van 48 maanden 10.000 kmop basis  van 60 maanden 10.000 km

OP = OPOP = OP

 aanbiedingen aanbiedingen

ŠKODA SCALA 1.0 AMBITION

De specialisten van ŠTORE staan vrijdagavond 17 september tot 22.00uur tijdens de Haarlem Shopping Night voor u 
klaar met persoonlijk advies over het private leasen van een ŠKODA. Want wat houdt private lease precies in, wat is het 

voordeel en past het wel bij u? 

IJmuiden - Wat was het een enorme 
teleurstelling aan het einde van het 
schooljaar. Groep 8 van OBS De 
Vuurtoren aan het Koningsplein had 
wekenlang hard gewerkt aan een 
prachtige eind�lm. Vol trots wilden 
de leerlingen die laten zien aan hun 
ouders op de afscheidsavond. Alles 
was geregeld, de taartjes, de 
bubbels, de slingers en de rode 
loper stonden klaar. Tot groot 
verdriet moest de school op de 
middag vóór de uitvoering op 
advies van de GGD de afscheids-
avond annuleren. Er was een coro-
nabesmetting in de groep gecon-
stateerd. Leerkrachten zijn toen bij 
de kinderen thuis langs geweest om 
de taartjes en het �lmpakket te 
brengen, zodat zij met hun ouders 
de �lm konden kijken, een kleine 

troost. Het team van De Vuurtoren 
wilde niet op deze manier de�nitief 
afscheid nemen van hun toppers. 

Op dinsdag 31 augustus zijn ze met 
hun ouders uitgenodigd om alsnog 
samen te proosten. Het afscheid van 
een �jne basisschooltijd en een 
toost op de toekomst! Ze kregen 
een plekje in ‘The Walk of Fame’ van 
De Vuurtoren en onthulden hun 
eigen sterrentegel op het plein. De 
tegel werd hen aangeboden door 
de ouderraad van de school, een 
mooie traditie.

Sterren van OBS De Vuurtoren 
nog één keer in de spotlights

Leerlingen uit groep 8 van het vorige 
schooljaar bij hun sterren in ‘The Walk 
of Fame’ op het schoolplein. Foto: Kim 
Wempe

IJmuiden - Korfbalvereniging DKV is 
dit seizoen gestart met een nieuw 
F-team. Het team bestaat uit vijf 
kinderen tussen de 6 en 8 jaar. Ze 
hebben hard getraind en hebben 
afgelopen zaterdag hun allereerste 
competitiewedstrijd tegen Groen 
Geel in Wormer gespeeld. Iedereen 
was erg zenuwachtig, maar ze 
hadden er ook heel veel zin in. 

 De spelers speelden in hun nieuwe 
shirtjes gesponseerd door Van Laar 

Maritime. Het begin van de 
wedstrijd ging erg gelijk op. In de 
loop van de wedstrijd wist DKV de 
korf goed te vinden en werd er 
onder andere gescoord door Djun, 
Elin en Caya. DKV F1 heeft 
gewonnen met 4-9. Iedereen was 
erg blij en de eerste punten zijn 
binnen. Volgende week speelt DKV 
F1 thuis om 09.30 uur tegen ZKC’31 
F1 op het veld naast sporthal 
Zeewijk. DKV F1 heeft nog wel wat 
teamleden nodig. Ben jij tussen 6 en 

8 jaar en lijkt het leuk om met dit 
team mee te spelen? 

Vraag dan informatie aan of geef je 
op via info@dkv-ijmuiden.nl. Op 
woensdag 22 september en 
maandag 27 september zijn er voor 
alle kinderen van groep 3 tot en met 
6 clinics in voorbereiding op het 
schoolkorfbaltoernooi. 

Geef je daarvoor op via 
www.sportpasvelsen.nl.

DKV F1 wint eerste wedstrijd

Deze vijf jonge jonge korfballers zijn op zoek naar versterking in het team. Foto: aangeleverd










