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Jaren wachten op een geschikte huurwoning

Petitie voor eerlijker verdeelsysteem 
aan wethouder overhandigd

Na de zoveelste afwijzing uitte She-
relle haar frustraties over het ver-
deelsysteem voor huurwoningen 
in de gemeente Velsen op sociale 
media. Haar signaal werd opgepikt 
door gemeenteraadslid Ahmet Ka-
rateke (PvdA), hij benaderde She-
relle en adviseerde haar om een pe-
titie op te zetten. Dat advies nam ze 
ter harte. Een oproep om de onli-
ne petitie te ondertekenen plaats-
te ze in de groep ‘Je bent IJmuide-
naar als…’ op Facebook. Niet lang 
daarna werd ze door NH Nieuws 
benaderd om haar verhaal te doen. 
Bij het artikel dat de omroep onli-
ne zette, werd ook de link naar de 
petitie geplaatst. Het leverde heel 
wat reacties op, waarvan het over-
grote deel uit de gemeente Velsen 
afkomstig is. Daaruit blijkt dat ken-

nelijk veel meer mensen ontevre-
den zijn over het huidige systeem 
voor het verkrijgen van een huur-
woning. Sherelle legt uit dat ze wel-
iswaar op basis van haar inkomen 
recht heeft op een sociale huur-
woning, maar dat ze met een mo-
daal inkomen vaak net buiten de 
boot valt. Dat komt omdat de vrij-
komende woningen vaak worden 
toegekend aan gezinnen, senioren 
of mensen met een laag inkomen.

Bij het overhandigen van de petitie 
door Sherelle aan wethouder Floor 
Bal (wonen en woningbouw) was 
ook Ahmet Karateke aanwezig. Sa-
men gingen ze na de overhandi-
ging met de wethouder in gesprek 
over de achtergronden van het pro-
bleem. De wethouder vertelde dat 

momenteel wordt geanalyseerd 
hoe het verdeelsysteem functio-
neert. Dat Sherelle in de afgelopen 
vier jaar nauwelijks is opgeschoven 
op de wachtlijst, verbaasde hem 
ook. Hij gaat zich daarom verder 
verdiepen in deze kwestie. Volgens 
hem is afgesproken dat maximaal 
35% van de beschikbare woningen 
naar speci�eke doelgroepen mag 
gaan, de overige 65% blijft dan be-
schikbaar voor de ‘gewone’ huur-
ders. In de praktijk blijken de ver-
houdingen in Velsen op 30% en 
70% te liggen. Des te verbazender 
is het dus dat er voor Sherelle nog 
steeds geen passende woning be-
schikbaar is. Ook bij de oplevering 
van de nieuwe appartementen op 
het voormalige KPN-terrein aan de 
Lange Nieuwstraat deed ze weer 
een poging. ,,Maar er waren niet zo 
veel woningen beschikbaar voor 
mensen met een middeninkomen, 
zoals ik. Ik eindigde uiteindelijk op 
de dertigste plaats. Als ik nu kijk op 
de website MijnWoonservice, zie ik 
dat bij vrijwel alle woningen staat 
dat mensen met een laag inkomen 
de voorkeur hebben.’’

Reageren op woningen die ge-
schikt zijn voor bewoning door se-
nioren of door gezinnen, doet ze 
sowieso al niet. ,,Ik reageer alleen 

op appartementen met twee of 
drie kamers.’’ De wethouder merk-
te op dat juist voor huishoudens 
van één of twee personen onlangs 
mooie nieuwe woningen gebouwd 
zijn aan de Radarstraat. Ook die op-
tie was Sherelle niet ontgaan, ze 
heeft erop gereageerd, maar we-
derom zonder succes. Ahmet Ka-
rateke pleit ervoor meer openheid 
van zaken te geven met betrek-
king tot het toewijzen van huurwo-
ningen: ,,Het is nu niet voldoende 
zichtbaar wat er precies gebeurt.’’ 
Bal speculeerde dat een samen-
voeging van systemen er misschien 
de oorzaak van is dat Sherelle nog 
altijd onderaan op de wachtlijst 
staat. Hij ziet de kwestie vooral ook 
als een signaal om haast te maken 
met het bouwen van nieuwe wo-
ningen. ,,Niet eerst vier of vijf ver-
gaderingen over schaduwvorming, 
groen, enzovoort. Er moet zo snel 
mogelijk gebouwd worden.’’ Met 
dat laatste is Sherelle het roerend 
eens. Ze heeft het gesprek met de 
wethouder als positief ervaren en is 
blij met zijn toezegging dat hij zich 
er verder in gaat verdiepen. Intus-
sen hoopt ze dat de gemeente Vel-
sen de voorrangsregels, die nu ge-
hanteerd worden, nog eens kritisch 
tegen het licht gaat houden. (Foto: 
Bos Media Services)

IJmuiden - Je gaat studeren, behaalt je diploma en vindt een goe-
de baan. Daarmee heb je een solide basis om jezelf �nancieel te 
kunnen onderhouden, dus wordt het tijd om het ouderlijk huis te 
verlaten en een leuk plekje voor jezelf te vinden. Sherelle de Ko-
ning (29) zag het al helemaal voor zich. Maar na vier jaar inge-
schreven te staan voor een huurwoning, is ze nauwelijks iets op-
geschoten. Vele malen reageerde ze om in aanmerking te komen 
voor een vrijgekomen woning, maar steeds werden die woningen 
toegewezen aan anderen. Vorige maand startte Sherelle een peti-
tie, waarin ze de gemeente Velsen oproept een eerlijker verdeel-
systeem voor huurwoningen te bedenken. Vorige week donder-
dag overhandigde ze de lijst met 252 namen aan wethouder Floor 
Bal.

Ondanks verlies van bijna 1 miljard euro

Cashflow- en liquiditeitspositie Tata Steel blijft sterk

Die zorgen richten zich met name 
op het feit dat het merendeel van 
het verlies lijkt te worden veroor-
zaakt door tegenvallende resulta-
ten bij de Britse tak van het bedrijf. 
De roep om afsplitsing van het 
Britse deel van het bedrijf wordt 
steeds groter, maar vindt geen ge-
hoor bij de Europese directie. Een 
woordvoerster laat desgevraagd 
aan deze krant weten: ,,Het is in-
middels wel duidelijk dat men-
sen binnen FNV aankoersen op 
een Nederlands onafhankelijk be-
drijf. De focus ligt hierdoor op een 
scheiding in plaats van een geba-
lanceerde manier te vinden tus-
sen centraal en decentraal, met 

daarbij de voordelen die er zijn 
als je deel uitmaakt van een gro-
ter Europees en mondiaal staalbe-
drijf. Een scheiding is wat ons be-
treft niet aan de orde, omdat dit 
niet stoelt op enige economische 
realiteit. Het wordt tijd dat we nu 
ook gaan doorpakken en dat we 
onze energie gaan gebruiken om 
ons bedrijf weer goed op de kaart 
te zetten, zodat we ons bedrijf een 
mooie toekomst geven. Laten we 
het hebben over scenario’s die er-
toe leiden dat we de beste staal-
fabriek van Europa kunnen zijn. 
Het is onze ambitie om ons bedrijf 
weer sterk te maken, zodat ons be-
drijf het neusje van de zalm in Eu-

ropa is en blijft.’’

Dat er juist in het jaar vooraf-
gaand aan de COVID-19-pande-
mie een fors verlies moet wor-
den genoteerd, is voor veel be-
trokkenen een extra reden tot be-
zorgdheid. Immers, als het vorig 
jaar al niet goed ging, hoe slecht 
zullen dan de cijfers voor dit jaar 
uitvallen? De onzekere situatie, 
waarmee veel bedrijven wereld-
wijd dit jaar te kampen hebben, 
wordt door het bedrijf niet gene-
geerd. Tezamen met de jaarstuk-
ken werd door de bestuurders en 
auditor ook een continuïteitsver-
klaring af. Daarin wordt bevestigd 
dat Tata Steel Europe maatregelen 
heeft genomen om geld te bespa-
ren en over voldoende middelen 
beschikt om de activiteiten voort 
te zetten. Dat die maatregelen ef-
fect hebben, blijkt uit de jong-
ste cijfers die het bedrijf hierover 
noemt: ,,Het transformatiepro-
gramma is er op gericht om mini-
maal 750 miljoen pond te verdie-
nen om een gezond bedrijf neer te 

zetten voor de toekomst. Hiertoe 
zijn verschillende projecten inge-
richt waar veel mensen aan wer-
ken. Dit heeft inmiddels al geresul-
teerd in de verbetering van het re-

sultaat van meer dan 500 miljoen 
pond.’’ De tegenvallende jaarcijfers 
zullen overigens geen gevolgen 
hebben voor de verbeteringen die 
Tata Steel in Velsen doorvoert ten 

behoeve van de omgeving. ,,De 
onderhoudsplannen, investerin-
gen en de uitvoering van de Road-
map 2030 vinden onverkort door-
gang.’’ (Foto: Bos Media Services)

Velsen - De Europese tak van Tata Steel heeft over 2019 bijna een 
miljard euro verlies gemaakt. Vorige week werd door de accoun-
tants van het bedrijf al gewaarschuwd voor tegenvallende jaar-
cijfers. De bestuurders van Tata Steel Europe gaven bij het onder-
tekenen van de jaarrekeningen aan de economische onzekerheid 
als gevolg van de wereldwijde COVID-19-pandemie te erkennen. 
Het bedrijf stelt echter dat de jaarrekeningen werden opgesteld 
op basis van continuïteit en dat de cash�ow- en liquiditeitspositie 
sterk blijft. In Velsen maken zowel de ondernemingsraad als vak-
bond FNV Staal zich zorgen over de ontwikkelingen.
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Deze advertentie is aangeboden door:
Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV
Van der Vlugt

Stormvogels tegen HCSC
(‘Meer op zaterdag’)
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Twijfel je weleens in welke afvalbak het 
hoort? Check het in de app! Je kan nu foto’s 
maken van je afval of de barcode scannen. De 
app geeft daarna aan in welke bak het afval 

hoort. Staat het product er niet in? Laat het 
ons weten, dan voegen we het toe. Meer info: 
hvcgroep.nl/afvalwijzer

Mogen we bij u kijken tijdens de 
Duurzame Huizen Route?
Heeft u energiebesparende maatrege-
len in uw woning genomen? Of woont u 
zelfs in een aardgasvrij huis? Help inwo-
ners van uw gemeente met uw kennis en 
ervaring tijdens de Duurzame Huizen Rou-
te op zaterdag 31 oktober en 7 novem-
ber. Duurzame huiseigenaren kunnen hun 
deuren openen en anderen laten zien hoe 
zij hun huis duurzamer hebben gemaakt. 
Gemeente Velsen doet mee aan de Duur-
zame Huizen Route om zoveel mogelijk 
inwoners te stimuleren hun woning te ver-
duurzamen. 

Alle kennis en ervaringen op het gebied van 
duurzaam wonen zijn welkom: van het aan-
brengen van radiatorfolie, de opbrengst van 
uw zonnepanelen tot het (ver)bouwen van 
een energiezuinig huis. Ook als u net bent be-

gonnen, kunt u mensen helpen door de voor-
bereidingen en aanpak te bespreken. Heeft  u 
duurzame maatregelen genomen? Vindt u het 
leuk om anderen op weg te helpen? Meld dan 
uw woning aan en deel uw duurzame woon-
verhaal via www.duurzamehuizenroute.nl. 

Verkiezing van het duurzaamste huis 
van Nederland
Dit jaar vindt ook de verkiezing van het duur-
zaamste huis van Nederland plaats. Tot 20   
september kunt u uw woning aanmelden via 
het platform en meedoen met de verkiezing. 
De woningen worden per categorie door een 
deskundige jury beoordeeld op o.a. klimaat-
bestendigheid, energiezuinigheid en duur-
zaam materiaalgebruik. Meer informatie en 
aanmelden:  www.duurzamehuizenroute.nl/
verkiezing.

Wat hoort in welke afvalbak?

Van 18 tot en met 27 september is het Nati-
onale Sportweek. In Velsen worden diver-
se activiteiten georganiseerd. Kijk op www.
sportpasvelsen.nl voor het aanbod sporten in 
Velsen. Een perfecte kans om nieuwe spor-
ten uit te proberen en samen sportplezier te 
beleven.

Nationale 
Sportweek

De afgelopen tijd was iedereen veel thuis, 
en is afval in onze wijk toegenomen. De 
vuilniszak werd  vaker vervangen. De gele 
afvalbak op het speelplein was snel vol. 
En er lag steeds meer zwerfvuil op straat. 
Alle zeilen werden bijgezet om de wijk 
schoon te houden.  
  
De gemeente Velsen en partners werken sa-
men aan dit probleem en organiseren jaar-
lijks een opruimevenement in de wijk. Het 
evenement vindt dit jaar plaats in Zee- en 
Duinwijk. Zwerfvuil oprapen en het in de 
juiste afvalbak doen mag natuurlijk altijd. 
Maar op deze dag gaan wij samen aan de slag; 
de gemeente, velen medeorganisatoren en u!

Uitnodiging 
Meer dan vorige jaren is het evenement voor
al gericht op families in de wijk. Jeugd met 
een ouder of verzorger zijn van harte wel-
kom om op woensdagmiddag 23 septem-
ber van 14.00 tot 16.30 uur te komen hel-
pen. Alle  activiteiten  vinden plaats volgens 
de geldende richtlijnen m.b.t. het coronavi-
rus.  Daarom nemen kinderen een 18+ bege-
leider mee, om samen veilig op pad te gaan 
en corona-proof in de wijk op te ruimen.  

Feestlocatie, afval ophalen en marktkramen
Het terrein naast Buurtcentrum de Dwars-
ligger, Planetenweg 338 in Zeewijk is het hart 
van het evenement. Hier kunnen materialen 
geleend worden om afval op te rapen in de 
wijk. Vanaf het terrein lopen de jeugd en 18+ 

begeleiders door Zeewijk om zwerfvuil op te 
halen. Inleveren van een zak afval wordt be-
loond met een leuke verrassing! 
Na de ronde in de wijk te hebben gelopen is 
erop het festivalhart nog veel te beleven. Bij 
de marktkramen kan de jeugd lid worden van 
de Beestenbende, laat het Pieter Vermeulen 
Museum zien wat zwerfafval met dieren doet 
en kan een HVC afvalcoach alles vertellen 
over afval.  
Al het opgehaalde afval wordt gewogen bij 
de wijkmobiel op de feestlocatie. Aan het 
einde van het evenement maakt de wethou-
der bekend hoeveel afval er opgehaald is!

Groot succes! 
Afgelopen jaren is een zelfde activiteit geor-
ganiseerd in de wijken Velsen-Noord, Vel-
serbroek en IJmuiden Noord. Op een leuke 
manier samen opruimen in de wijk, leren 
over zwerfafval en zorgen voor de natuur. 
Gezien de opkomst van de vorige jaren een 
schot in de roos. Ook dit jaar gaan we voor 
een succesvol evenement met veel gezel-
ligheid, educatie en een fantastische sfeer. 

Medeorganisatoren
Gemeente Velsen, De Beestenbende, Pie-
ter Vermeulen Museum, Stichting Wel-
zijn Velsen, Wijkplatform Zee- en Duin-
wijk, HVC, Politie, Woningbedrijf Velsen, 
Velison Wonen, Sport Support, Het Soci-
aal Wijkteam Velsen. Alle partijen dragen 
bij en doen wat past bij hun organisatie. 

Zee- en Duinwijk Geen Bende, 
samen voor een schone wijk! 
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21 september is het Wereld Alzheimer 
dag. Een dag om extra aandacht aan de-
mentie te besteden.  
  
Bij dementie kunnen de hersenen informatie 
niet meer goed  verwerken. De meest voor-
komende vorm van dementie is de ziekte van 
Alzheimer. In  Velsen wonen 1.300 mensen 
met dementie. De verwachting is dat dit aan-
tal stijgt naar 2.500 mensen in 2050. De ge-
meente  Velsen heeft als doel dat mensen met 
dementie zo lang mogelijk thuis kunnen blij-
ven wonen en als volwaardige burgers aan de 
samenleving kunnen deelnemen. 

Meer weten?
Wilt u meer weten over  dementie? Of weten 
hoe om te gaan met mensen met dementie? 
Op de website www.samendementievriende-

lijk.nl vindt u informatie over een dementie-
vriendelijke samenleving. Ook kunt u hier de 
onlinetraining ‘goed omgaan met dementie’ 
volgen. Hierin leert u stap voor stap vaardig-
heden die belangrijk zijn in het contact met 
mensen met dementie. 

 Wereld Alzheimer Dag
KOOP LOKAAL
ZEKER NU
IK BEZOEK
LOKAAL

EEN ACTIVITEIT
OF MUSEUM

VAN HIER

Je kent het vast wel; je rijdt in de auto of op 
de fi ets en er komt een berichtje binnen op je 
smartphone. Elke keer dat dit gebeurt, raak je 
even afgeleid van de weg. Wist je dat smart-
phonegebruik in het Nederlands verkeer 
leidt tot enkele tientallen doden en honder-
den gewonden per jaar? En dat het lezen en 
schrijven van berichtjes op je mobiel het risi-
co op een ongeval minstens 25 keer vergroot?

“Gelukkig is er een simpele oplossing”, ver-
telt Bram Diepstraten, wethouder en ambas-
sadeur verkeersveiligheid. “Zet je mobiel op 
stil en rijd MONO. Zo raak je niet afgeleid 
door telefoongeluiden. En kun je je beter con-
centreren op de weg. Dat is niet alleen veili-
ger voor jezelf, maar ook voor anderen.”

 Zet je mobiel op stil en rijd MONO

BESPROKEN IN DE SESSIES
Concept RES
De regionale energiestrategie gaat over de aan-
pak voor het opwekken van duurzame energie. 
Bijvoorbeeld waar windmolens of zonnepa-
nelenweides geplaatst kunnen worden. De 
raadsleden stelden vragen bij de mogelijkheid 
om windmolens te plaatsen rondom Spaarn-
woude. Ook kwamen de e� ecten voor trekvogels 
voorbij en de vraag of IJmond in moet zetten 
op kernenergie als duurzaam alternatief. Bij de 
raadsvergadering van 24 september wordt hier 
verder over gedebatteerd. 

Historische kosten BRAK!
Raadsleden hebben voor de zomer gevraagd om 
inzicht te krijgen in het geld dat de gemeente 
heeft uitgegeven aan BRAK! De raadsleden 
waren kritisch over de bedragen die tot nu toe 
zijn uitgegeven. Zij wilden echter niet al te lang 
stil staan bij het verleden en kijken uit naar de 

sessie op 17 september waarin de toekomst van 
BRAK! /PVM wordt besproken. 

Nota investeren en afschrijven
De nota Investeren en afschrijven omvat richt-
lijnen die de gemeente hanteert voor besluitvor-
ming bij investeringen en de administratieve 
verwerking daarvan. De raadsleden zijn positief, 
maar zijn wel benieuwd wat dit betekent voor de 
controle door de gemeenteraad. Het raadsvoor-
stel gaat als hamerstuk naar de raadsvergade-
ring van 24 september.

Impact van de coronacrisis
De gemeenteraad heeft tijdens de sessie infor-
matie ontvangen over de impact van de coron-
acrisis op de gemeente Velsen tot nu toe. De 
raadsleden hebben aan de hand van een aantal 
scenario’s gesproken over de mogelijke maatre-
gelen om de gevolgen voor inwoners, bedrijfsle-

ven, culturele en maatschappelijke instellingen 
en horeca zo positief mogelijk te houden. Er is 
door de VVD een motie aangekondigd over het 
uitbreiden van terrassen, deze zal tijdens de ko-
mende raadsvergadering worden behandeld. 

Bijsturingsmaatregelen begroting
De gemeente Velsen moet bezuinigen. De raad 
heeft uitgebreid gesproken over de verschil-
lende maatregelen waarmee de gemeente kan 
bezuinigingen. De fracties zijn het in grote 
lijnen met elkaar eens dat er geen onomkeer-
bare besluiten genomen moeten worden en dat 
de kwetsbare groepen zoveel mogelijk ontzien 
moeten worden. Een aantal fracties hebben 
richting aangegeven waar wel of juist niet op 
bezuinigd mag worden. Ook is er gesproken 
over het al dan niet verhogen van de lasten voor 
inwoners.  Eind september ontvangt de raad de 
uitwerking in de conceptbegroting. 

AGENDA VAN DE RAAD

Bij de sessies kunt u inspreken, dit kan alleen digitaal. Mocht u willen inspreken, meldt dit dan via gri�  e@velsen.nl

De volgende onderwerpen staan op de agenda 
van de raadsvergadering op 24 september. 

• Aansluiting regionale samenwerkingsverban-
den bij de Werkgeversvereniging Samenwer-
kende Gemeentelijke Organisaties

• Jaarstukken Noord-Hollands Archief 
• Verordening Beeldkwaliteitsfonds Havenge-

bied IJmuiden 2020
• Nota Investeren en afschrijven
• Uitvoeringsprogramma Visie Spaarnwoude 

Park
• Lokale steun Kenter Jeugdhulp
• BRAK/PVM
• Armoedevisie 2020-2024
• Concept-Regionale Energiestrategie
• Algemene Subsidieverordening Velsen 2020
• Zienswijze ontwerp-Luchtvaartnota

DE VISIE VAN DE CHRISTENUNIE
De Raad van Velsen heeft twee soorten open-
bare vergaderingen. Namelijk sessievergade-
ringen en raadsvergaderingen. In sessieverga-
deringen worden geagendeerde onderwerpen 
verder uitgediept en besproken. In de raadsver-
gaderingen worden aanpassingen ingediend en 
neemt de raad daadwerkelijk een besluit. 

INSPREKEN
U heeft de mogelijk tot inspreken over een 
groot aantal onderwerpen. Als u wilt inspreken 
over een onderwerp dat deze maand wordt 
besproken, dan kan dat alleen bij sessieverga-
deringen. Dit is ook het moment waarop raads-
leden nog een oordeel vormen en waar u dus 
ook het meeste invloed kunt hebben.

DE EERSTVOLGENDE VERGADERING
Op donderdag 24 september vergadert de Raad 
van Velsen. De vergadering start om 19u30 en 
is digitaal te volgen via de website.

WIST U DAT

Leen de Winter, 
fractievoorzitter ChristenUnie

Iedere maand geeft een politieke partij haar visie 
op een actueel onderwerp. Deze maand Leen de 
Winter van de ChristenUnie over de toekomst van 
BRAK!/PVM.
 
BRAK!/PieterVermeulenMuseum is wat CU be-
treft een behoorlijk hoofdpijndossier geworden. 
Juni 2020 besloot de raad, na een amendement 
van de CU, dat de gevraagde € 60.000 voor verdere 
doorontwikkeling van dit project niet eerder vrij-
gegeven kan worden voordat er een bedrijfsplan, 
sluitende businesscase en plan van aanpak ligt. 

De raad heeft uiteindelijk alvast € 30.000 euro 
vrijgegeven en de overige € 30.000 achter de hand 
gehouden, totdat de gevraagde plannen er zijn. 

Woensdag 9 september heeft de raad teruggeke-
ken wat we nu concreet hebben voor de tot nu 
toe uitgegeven € 700.000. We zien dat eigenlijk 
alles is opgegaan aan inhuur van projectleiders, 
directeuren, externe bedrijven, kwartiermakers, 
proceskosten, ontwikkelkosten, schetsontwerpen, 

bedenken van missie/visie en communicatie. 
Oké, er staat een wikkelhuis achter de boulevard, 
maar dat hebben we te leen van de hogeschool van 
Amsterdam. Het is droevig dat er, ondanks al dit 
werk, nog zo weinig concreets bereikt is. 

Nu liggen er in twee maanden tijd concrete (het 
kan dus wel) plannen die ons 17 september over de 
streep moeten trekken om de volgende € 30.000 
ter beschikking te stellen voor de verdere dooront-
wikkeling van het project.

Tijdens de raadsvergadering van oktober/novem-
ber besluiten we over de defi nitieve vrijgave van 
de reeds gereserveerde € 2.9 miljoen voor daad-
werkelijke realisatie van BRAK!/PVM science-
center. 

Voor CU staat bovenaan dat het voortbestaan van 
het PVM niet in gevaar mag komen. Wij zullen dan 
ook zeker vragen om een plan B, zodat wat er ook 
uit gaat komen het voortbestaan van het PVM ge-
garandeerd is. Begrijpt u onze hoofdpijn? 

U kunt contact opnemen met de ChristenUnie fractie via fractie@velsen.christenunie.nl
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u meer informatie over 
vergunningen, burgerzaken, buurtbemid-
deling, bureau discriminatiezaken, onder-
nemersloket, openbare ruimte, sociale za-
ken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag?
Bel dan het Klant Contact Centrum (KCC) 
De telefonische bereikbaarheid van het KCC 
is van ma t/m vr 8.30 uur tot 17.00 uur via 
14 0255, zonder kengetal.  

Vanwege de coronamaatregelen is het ge-
meentehuis alleen nog toegankelijk voor:
• Mensen met een afspraak bij Burgerzaken.       
• Het laten ondertekenen van toestemming 

beslag deurwaarder.
• Persoonlijk ontvangst in het kader van aan-

bestedingstrajecten.
• Inzien ter inzage gelegde stukken.
• Ophalen gevonden voorwerpen

Voor inhoudelijke vragen over bestemmings-
plannen, omgevingsvergunningen of vragen 
die daarmee te maken hebben, kunt u een te-
lefonische afspraak maken met één van de 
vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur
per dag een afspraak maken. U kunt 
ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00 uur bel-
len met het Klant Contact Centrum voor een
afspraak.

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen
of klachten over discriminatie. Bij het Klant 
Contact Centrum van het gemeentehuis kunt 
u telefonisch een formulier opvragen, waar-
op u uw melding of klacht kunt noteren. Graag 
deze vervolgens versturen naar: Bureau Dis-

criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie op
www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
Sinds 31 mei 2018 worden alle vergunningen,
beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www.o�  cielebekendmakingen.nl/gepu-
bliceerd.

U kunt zich abonneren op een door u gestelde 
zoekvraag. U wordt vervolgens op de hoogte 
gesteld als er nieuwe publicaties verschijnen
die aan uw zoekterm(en) voldoen.

Aanvragen
Geplaatst op  www.overheid.nl  (zie Berich-
ten over uw buurt) op 17 september 2020.
Voor informatie kunt u contact opnemen 
met afdeling Fysiek Domein (tel. 140255)

Ingediende aanvragen omgevingsvergun-
ning
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in de 
periode van 5 september tot en met 11 sep-
tember 2020 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning hebben ontvan-
gen op grond van de wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Willebrordstraat hoek IJmuiderstraatweg, 
plaatsen van een te koop bord (08/09/2020) 
94718-2020
Velserduinweg 202, uitbreiden 1e en 2e verdie-
ping (09/09/2020) 94620-2020

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg ong. (t.o. 124), plaatsen van een 

te koop bord (08/09/2020) 94706-2020

Santpoort-Zuid
Blekersveld 25, legaliseren draaideur 
(10/09/2020) 95160-2020

Santpoort-Noord
Crijnssenstraat 16, vervangen dakkapel (achter-
zijde) (06/09/2020) 95175-2020  

Driehuis
Driehuizerkerkweg 103, wijzigen kozijn (voor-
gevel) (09/09/2020) 94844-2020

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking heb-
ben op een bouwactiviteit kunnen deze 
worden voorgelegd aan de commissie Ste-
delijk Schoon Velsen. Voor meer informa-
tie over welstand: 140255

Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
Marktplein 44 – 58, uitbreiden winkels en gevel-

wijziging appartementen (09/09/2020) 74394-
2020
 
Velsen-Zuid
Heuvelweg 6, tijdelijk afwijken bestemmings-
plan tijdens Strong Viking Hills Brother Edition 
2020 (10/09/2020) 74548-2020

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergun-
ning
IJmuiden
Leeuweriklaan 44, plaatsen carport 
(08/09/2020) 91328-2020
Kennemerboulevard 250, bouwen pergolacon-
structie (09/09/2020) 42320-2020
 
Velsen-Zuid
Rijksweg 116,wijzigen gebruik van de gronden 
(09/09/2020) 81737-2020 (Rijksmonument)

Driehuis
Lodewijk van Deyssellaan 47, vervangen kozij-
nen (voorzijde), plaatsen zonnepanelen (voor-
zijde) (10/09/2020) 28518-2020

Ingediende aanvraag onthe�  ng werk-
zaamheden buiten reguliere werktijden  
APV artikel 4:4
Velsen-Noord
A22, Velser Traverse (N197), vervangen as-
faltdeklagen en tussenlagen,  van 2 oktober 
2020 20:00 uur  tot 4 oktober 2020 06:00 uur. 
(07/09/2020) 93938-2020

Ingediende aanvragen fi lmvergunningen 
APV artikel 2:7
IJmuiden
“The Spectacular”,
21 t/m 24 september 2020, tijden en locaties te 
IJmuiden:
21 september 2020 (08:00 tot 18:00 uur) Halka-
de / Seinpostweg
22 september 2020 (08:00 tot 18:00 uur) 3e In-
dustriedwarsstraat, Industriestraat
23 september 2020 (11:00 tot 21:00 uur) Mid-
denhavenstraat 20
24 september 2020 (10:30 tot 20:30 uur) Felison 
Cruise Terminal, Zeehavenweg (10/09/2020) 
95366-2020

Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het be-
stuursorgaan dat het besluit heeft geno-
men (zoals college van burgemeester en 
wethouders van Velsen of burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Noord-Holland, locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige 
voorziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaarschrift 
is ingediend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - re-
guliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben omgevingsvergunning 
verleend voor: 

IJmuiden
Westerduinweg 1, bouwen barietdepot voor 
noodopslag (08/09/2020) 43305-2020
Cederstraat 46, plaatsen dakopbouw 
(08/09/2020) 74763-2020
Dokweg 21, gebruiken personeelskantine als 
kaasbar, plaatsen 2 terrassen (09/09/2020) 

45283-2020
Eenhoornstraat 2, uitbreiden met 1 noodlo-
kaal, verlengen termijn noodschool (t/m juni 
2021) (09/09/2020) 65325-2020
Iepenstraat 21, plaatsen dakopbouw 
(10/09/2020) 80320-2020

Velsen-Zuid
Amsterdamseweg 45, vervangen kozijnen 
(voorzijde) (09/09/2020) 79309-2020

Santpoort-Zuid
Harddraverslaan 60, kappen 10 bomen (nrs. 1 
t/m 9 + 11) (08/09/2020) 78512-2020
Burgemeester Rijkenspark, hoek Wijnoldy 
Daniëlslaan en Middenduinerweg, kappen 
boom (09/09/2020) 90472-2020
Vinkenbaan 36, kappen 2 bomen (voorzijde) 
(09/09/2020) 82314-2020

Santpoort-Noord
Dobbiuslaan 46, plaatsen erker (09/09/2020) 
69221-2020
Spekkenwegje 5, kappen 6 bomen 
(10/09/2020) 29470-2020

Verleende omgevingsvergunning – uitge-
breide procedure
Burgemeester en wethouders van Vel-
sen maken bekend dat zij een omge-
vingsvergunning hebben verleend voor:
Santpoort-Noord
Spekkenwegje 5,  gebruiken van perceel met 
bebouwing als burgerwoning met garage en 
bed & breakfast (2 kamers) (02/09/2020) 
43721-2019

De omgevingsvergunning, de verklaringen 
van geen bedenkingen en de bijhorende stuk-

ken ligt met ingang van 18 september 2020 
gedurende zes weken ter inzage bij Team 
Vergunningen Toezicht Handhaving. Tevens 
zijn de besluiten in te zien op www.ruimte-
lijkeplannen.nl  onder: NL.IMRO.0453.OM-
0039SPEKKENWEGJ1-R001

Beroep
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
kunnen belanghebbenden die een zienswij-
ze hebben ingediend tegen de ontwerp om-
gevingsvergunning, en belanghebbenden die 
kunnen aantonen dat zij daar redelijkerwijs 
niet toe in staat zijn geweest, een gemotiveerd 
beroepschrift indienen.

Het beroepschrift tegen dit besluit dient te 
zijn ingediend binnen een termijn van zes we-
ken met ingang van de dag na die waarop het 
besluit ter inzage is gelegd bij de rechtbank 
Noord-Holland, locatie Haarlem, sector Be-
stuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Tevens kunnen zij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Noord-Holland verzoeken 
een voorlopige voorziening te treª en indien 
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken be-
langen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat ook 
beroep is ingesteld.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoek-
schrift indienen bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op 
de genoemde site voor de precieze voorwaard

Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wet-

houders van Velsen hebben omgevings-
vergunning geweigerd voor: 
Santpoort-Zuid
Harddraverslaan 60, kappen boom 
(boom nr.10) (08/09/2020) 78512-2020
Vinkenbaan 36, kappen 2 bomen (achterzij-
de) (09/09/2020) 82314-2020

Geweigerde standplaatsvergunningen 
APV artikel 5:15
Het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben standplaats-
vergunning geweigerd voor: 
Velsen-Noord
Oliebollenkraam, op 28, 30 en 31 decem-
ber 2020, locatie: t.o. Wijkerstraatweg 177 
(10/09/2020) 65209-2020

Ingetrokken fi lmvergunningen APV arti-
kel 2:7 
Het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben aanvraag 
fi lmvergunning ingetrokken voor: 
IJmuiden
“The Spectacular”, op 14, 15 en 16 september 
2020, locaties: 3e Industriedwarsstraat , Mid-
denhavenstraat  20, 
Halkade, Seinpostweg 29 (10/09/2020) 
75971-2020

De burgemeester van Velsen heeft het 
hierna volgende besluiten genomen. Op 
grond van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende bij het on-
derstaande besluit gedurende zes weken 
na de dag van verzending van het besluit 
een gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat het be-
sluit heeft genomen (zoals college van 

Besluiten
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burgemeester en wethouders van Vel-
sen of burgemeester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een voorlo-

pige voorziening worden gevraagd bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank 
Noord-Holland, locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem. Een voorlopige voorziening 
kan alleen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is ingediend. 

De verzenddatum van het besluit is tus-
sen haakjes vermeld.

Verleende evenementenvergunning 
APV artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft een 
evenementenvergunning verleend voor: 

Velsen-Zuid
MTB Evenement” ,op 12 september 2020 van 
09:00 tot 21:00 uur, op 13 september 2020 van 
09:00 tot 19:00 uur, locatie: terrein Recreatie-
schap Spaarnwoude en SnowWorld Spaarn-
woude (08/09/2020) 73306-2020

Aan de Havenkade / terrein openbare werken 
van de gemeente Velsen staat een Iep met een 
doorsnee van 20-3- cm.  Deze boom wordt ge-

kapt omdat de Iep dood is.

Kapmelding

Burgemeester en wethouders hebben besloten 
een individuele gehandicaptenparkeerplaats 
aan te leggen voor het volgende percelen:

•  Van Leeuwenstraat 33 RD, 1972 PG         
IJMUIDEN

•  Floraronde 71, 1991 HJ  VELSERBROEK

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-
mene wet bestuursrecht binnen een termijn 
van 6 weken na de dag waarop het besluit is be-

kend gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden) dan wel langs elektronische 
weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via Di-
giD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen  
bij het college van burgemeester en wethouders 

van Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de recep-
tie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmui-
den.

Verkeersmaatregelen

10 17 september 2020

Ondanks corona:
Goede doorstart van Odd Fellows

Velsen - Door de coronacrisis heb-
ben ook de Velsense Odd Fellows 
het sinds begin maart van dit jaar 
niet gemakkelijk gehad. De Duin-
roosloge (voor vrouwen) en de 
IJmondloge (voor mannen) konden 
geen fysieke bijeenkomsten meer 
houden. Ook hun sociale activitei-
ten ten behoeve van hun jaarlijkse 
goede doelenproject moesten wor-
den opgeschort. De leden gingen 
echter niet bij de pakken neerzitten 
en onderhielden op andere manie-
ren goed onderling contact.
Zo werden vanaf maart tot juli vir-

tuele bijeenkomsten gehouden via 
een videoverbinding. Na de zomer-
vakantie zijn de loges vanaf begin 
september weer begonnen met zo-
genaamde hybride bijeenkomsten. 
Dat laatste betekent dat de leden 
de keus hebben om de bijeenkom-
sten fysiek bij te wonen in het coro-
noproof gemaakte logegebouw aan 
de Stationsweg 95 te Velsen-Zuid of 
om deze thuis via een videoverbin-
ding virtueel bij te wonen.
Voor de leden is natuurlijk het aller-
belangrijkste dat ze elkaar weer fy-
siek kunnen ontmoeten, al zal dit in 
een enkel geval nog niet mogelijk 
zijn. Verenigingsitems die waren op-
geschort worden weer zoveel mo-
gelijk opgepakt. Beide loges begin-
nen dit najaar met een frisse door-
start, corona of niet! De behoefte 
aan sociaal contact is tijdens deze 
coronaperiode voor velen in Velsen 
en omstreken groot gebleken. Dat 
valt onder meer af te lezen aan de 
vraag naar lidmaatschap van vereni-
gingen en clubs die dit bieden.
Velsense Odd Fellows kunnen die 

behoefte aan sociaal contact helpen 
invullen. Er voor elkaar zijn en sa-
men werken aan een goede levens-
houding en aan verdieping is moge-
lijk door (kandidaat)lid te worden. 
Zodra deze coronaperiode voorbij 
is, houden de Velsense Odd Fellows 
weer een gezamenlijke introductie-
avond. Daarbij zullen belangstellen-
den uit Velsen, maar ook uit de wijde 
omgeving, van harte welkom zijn. 
Men hoeft echter niet te wachten op 
een toekomstige introductieavond!
Wie nu al belangstelling heeft, kan 
telefonisch of per e-mail contact op-
nemen. Ook is het mogelijk om de 
nieuwsbrief te ontvangen of een af-
spraak voor een kennismaking te 
maken. Mail naar 29duinroos@odd-
fellows.nl of 40ijmond@oddfellows.
nl voor meer informatie of bel met 
dhr. H. Bouma (06 53698497), dhr. 
B. Wellink (06 38758203) of mevr. N. 
Dekker (06 53692779). Uitgebreide 
informatie is ook op www.oddfel-
lows-velsen.nl en de landelijke web-
site: www.oddfellows.nl te vinden. 
(Foto aangeleverd)

EHBO-cursus bij Rode Kruis IJmond
Regio - Wat moet je doen bij be-
wusteloosheid of een hersen-
schudding? Hoe kun je je kind, 
vader, moeder of collega helpen 

als dat nodig is? Het is belang-
rijk om te weten wat je precies 
moet doen. Bjj een ongeval ben 
je er immers als eerste bij! Snelle 
hulpverlening staat of valt met 
goede EHBO-kennis.

Met cursussen op maat en 
de EHBO-app wil Rode Kruis 
IJmond ervoor zorgen dat zo-
veel mogelijk mensen weten 
hoe ze een ander kunnen hel-
pen in een noodsituatie. Im-
mers, iedereen is erbij gebaat 
dat zoveel mogelijk mensen an-

deren kunnen helpen bij onge-
vallen. Daarnaast heb je, na het 
volgen van een EHBO-cursus, de 
mogelijkheid om als vrijwilliger 
bij Rode Kruis IJmond aan de 
slag te gaan. Wie interesse heeft 
in het volgen van een EHBO-cur-
sus kijkt op www.rodekruis.nl/
ijmond/ehbo voor uitgebreide 
informatie. 
Direct aanmelden bij de Coör-
dinator Opleidingen van Rode 
Kruis IJmond via opleidingen.
ijmond@rodekruis.nl kan na-
tuurlijk ook! (Foto: Rode Kuis)

Laatste publieksdagen 
dit jaar op Forteiland IJmuiden

Het fort bij IJmuiden heeft een zeer 
bewogen geschiedenis. Gebouwd 
tussen 1881 en 1888 met drie ver-
diepingen, 72 zalen en kamers en 
een grotendeels ondergronds gan-
genstelsel van 585 meter is het ge-
bouw het grootste fort van de Stel-
ling van Amsterdam. Uitgerust met 
vijf zware kanonnen in de pantser-
galerij aan de zeezijde en twee ka-
nonnen in een koepel aan de land-
zijde was het destijds een geweldige 
bewaker voor onze hoofdstad. Maar 
nog geen veertig jaar later werden 
de 40 ton zware mastodonten afge-
keurd en in 1943 door de Duitse be-

zetter in stukken afgevoerd naar de 
smeltovens van de staalfabriek. Tot 
1963 werd het fort nog gebruikt en 
bewaakt, maar als vestingwerk op-
geheven en verlaten. In december 
1996, toen de Stelling van Amster-
dam op de Werelderfgoedlijst van 
de UNESCO werd geplaatst, werd 
begonnen om het verloederde fort 
te restaureren. Langzaam maar ze-
ker kreeg het fort en de omgeving 
zijn vroegere allure weer terug. 
Het is nu een tijdloos ondergronds 
monument dat zijn geheimzinnige 
karakter heeft behouden.
De overtocht naar het Forteiland 

duurt ongeveer vijf minuten en 
wordt verzorgd door de Koningin 
Emma, een zeewaardig passagiers-
schip met een vaste ligplaats aan de 
Kop van de Haven (Sluisplein nr. 78) 
in IJmuiden. De vertrektijden zijn: 
10.45, 12.45 en 15.10 uur. Retour-
vaart naar keuze om 13.00, 15.15 of 
17.20 uur. Na de overtocht worden 
de passagiers aan de steiger op het 
eiland ontvangen door gidsen van 
PBN.
Vanwege de coronamaatregelen lo-
pen er geen gidsen mee, maar mo-
gen de bezoekers zelf rondlopen op 
het Forteiland en is er eenrichtings-
verkeer ingesteld. Bezienswaardi-
ge punten zijn voorzien van een 
QR-code. Ook kunnen de bezoe-
kers vragen stellen aan de aanwe-
zige gidsen. Men kan in de Koepel-
zaal van het fort of op het aangren-
zende buitenterras genieten van 
een zelf meegenomen hapje en een 
drankje. Minder validen moeten er 
rekening mee houden dat het fort 
niet overal makkelijk begaanbaar 
is. Toegangskaarten voor overtocht 
en Forteiland kosten €12,50 per per-
soon. 
Kaarten kunnen vooraf worden be-
steld via internet (www.ijmuiden-
serondvaart.nl) of telefonisch: 0255 
511676. (Foto: aangeleverd)

IJmuiden - Nog twee maal heeft het publiek dit jaar de gelegen-
heid om Forteiland IJmuiden te bezoeken. De laatste publieksda-
gen staan gepland op 4 oktober en 1 november. Een mooie kans 
om een kijkje te nemen op deze unieke locatie, die een grote rol 
gespeeld heeft in de geschiedenis van deze regio.

Groot gapend gat ontstaan in Halkade
IJmuiden - In de Halkade is 
een groot gat in de weg ont-
staan. Het gaat om een zoge-
noemd sinkhole, vlak naast het 
havenkantoor. Waar ’s morgens 
nog heftrucks met zware la-
ding over de kade reden, zak-
te maandagmiddag rond twee 
uur letterlijk de grond onder 
het asfalt weg. 
Gisteren is het gat uitgegra-
ven tot aan de oude betonnen 
damwand, halverwege de ka-
de. Een duiker heeft vanuit het 
water de damwand geïnspec-
teerd. Omdat het water in het 
gat de getijden volgt, lijkt het 
erop dat er sprake is van een 
gat in de damwand. 
Het gebied is afgezet. Voor zo-
ver bekend hebben zich geen 
ongevallen voorgedaan. (Foto: 
Erik Baalbergen)
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Verkoop appartementen 
Broekerpoort van start

Broekerpoort is gelegen aan de 
westzijde van Velserbroek, aan de 
rand van Haarlem. Geïnteresseer-
den kunnen kiezen uit apparte-
menten van verschillende groot-
tes, variërend van zo’n 52 tot zo’n 
110 vierkante meter. Alle wonin-
gen hebben straks twee slaapka-
mers. Kopers van de grotere ap-
partementen kunnen van een 
deel van de woonkamer een der-
de slaapkamer maken. Bovendien 
worden alle woningen worden 
voorzien van een buitenruimte 
en krijgen een eigen berging.

Start verkoop
Vanwege COVID-19 wordt er 
geen verkoopmanifestatie ge-
houden. Vanaf 17 september is 
alle informatie om een goede 
keuze te maken beschikbaar op 
de website. Voor eventuele vra-
gen kan men terecht bij Van der 
Schaaf & Kooijmans Makelaars. 

Geïnteresseerden kun-
nen online inschrijven op de 
voorkeurswoning(en). Kijk op 
www.broekerpoort.nl voor meer 
informatie. (Foto: aangeleverd)

Velserbroek -  Donderdag 17 september gaat de verkoop van de 
appartementen van het project Broekerpoort van start. Broeker-
poort wordt ontwikkeld door T&G Bouwcombinatie en zal straks 
bestaan uit vijf woonlagen met in totaal 72 appartementen waar-
van er vijftig in verkoop gaan.

Cursus vaarbewijs
Haarlem - Zomer op het Holland-
se water… Wat doen we met va-
kantie dit jaar? Vliegen naar een 
ver oord? Nou nee... Naar het bui-
tenland? Dit jaar maar niet. Naar 
de camping? Hutje mutje, haring 
aan haring, ook niet zo aantrek-
kelijk. 
Veel mensen zagen in een ge-
huurd, geleend of aangeschaft 
bootje, gezien de huidige om-
standigheden ,de ideale vakan-

tie. Het werd druk op het water... 
Met veel onervaren kapiteintjes... 
Maar het was wel leuk! Iedereen 
die nu ook voor veilig en verant-
woord wil gaan, haalt binnenkort 
het vaarbewijs. Informatief, leer-
zaam en na zeven gezellige avon-
den sluit men af met het behalen 
van uw vaarbewijs. En dat neemt 
niemand dan meer af! Kijk op 
www.vaarbewijs-haarlem.nl voor 
meer informatie.

Velserbroek - Op 24, 25 en 26 september zijn het de Electric Drive 
Experience dagen bij autobedrijf Velserbeek! Op deze dagen kan 
iedereen kennismaken met de elektrische modellen en kan men 
zich laten informeren over elektrisch rijden.

Autobedrijf Velserbeek
Electric Drive 
Experience dagen

Elektrisch rijden wordt steeds po-
pulairder. Of het nu gaat om een 
volledig elektrische of hybride au-
to, iedereen wordt steeds enthou-
siaster. Elektrisch rijden is name-
lijk beter voor het milieu, aange-
zien er nauwelijks tot geen spra-
ke van CO2-uitstoot is. Vaak valt er 
bovendien �ink wat �scaal voor-
deel te behalen. Een elektrische 
auto is goedkoper in onderhoud 
en gebruik. Het opladen van de 
auto is voordeliger dan brandstof, 
men betaalt geen wegenbelasting 
en zakelijke rijders betalen dit jaar 
nog slechts 8% bijtelling. Particu-
liere rijders pro�teren bovendien 
van € 4.000 overheidssubsidie.
Elektrisch rijden begint bij Vel-
serbeek. Welke duurzame oplos-

sing men ook zoekt, Velserbeek 
heeft ‘m: volledig elektrisch, hy-
bride en plug-in hybride. Of elek-
trisch rijden voor iemand al in-
teressant is, hangt van meerde-
re factoren af. Het team van Vel-
serbeek wil de klanten daarom zo 
goed mogelijk informeren over 
alles wat met elektrisch rijden te 
maken heeft, zodat men samen 
met hen het ideale moment kan 
bepalen om over te stappen. Nu 
of in de toekomst. Wie benieuwd 
is naar de elektrische modellen 
van Velserbeek, is van harte wel-
kom bij Renault aan de Kleerma-
kerstraat 71, Mazda aan de Kleer-
makerstraat 63 en Hyundai aan de 
Wagenmakerstraat 2. (Foto: aan-
geleverd)
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Tot 1961 is Thalia dè bioscoop van 
IJmuiden. Maar de vooroorlog-
se bruisende woon- en uitgaan-
somgeving rond Thalia is dan al-
lang verdwenen. Tijdens de Twee-
de Wereldoorlog is een groot deel 
van het oorspronkelijke centrum 
van IJmuiden en daarmee de wijk 
rondom Thalia ten prooi van de 
sloopwoede van de Duitsers ge-
vallen. Bovendien wordt in het we-
deropbouwplan voor IJmuiden uit 
1947 het centrum van IJmuiden el-
ders geprojecteerd en wordt de 
hele wijk ten westen van de Oran-
jestraat bestemd voor ‘handel en 
nijverheid’.

Een grote nieuwe bioscoop is ge-
projecteerd aan de Kennemerlaan, 
op de hoek van het (vooroorlog-
se) Kennemerplein en de Hout-
manstraat. Maar jarenlang ligt dit 
perceel braak en komt er niets te-
recht van het ‘nieuwe Thalia’ aan 
de Kennemerlaan. De Santpoortse 
architect W.H.J. Hoosemans maakt 
intussen een ontwerp voor een ‘so-
ber en modern’ bioscooptheater 
Royal met een hotel-café-restau-
rant op de hoek.

In 1956 start de bouw van het ho-
recagedeelte, maar een vergun-
ning voor de bouw van een bi-
oscoop wordt nog niet verleend. 
De gemeente wil wel meewer-
ken maar de ‘overheidspolitiek ten 
aanzien van de bouw van thea-
ters’ vereist een complex verant-
woord plan, waar veel tijd in gaat 
zitten. Naast en schuin achter Roy-
al wordt in elk geval een strook 
grond gereserveerd om Royal met-
tertijd uit te breiden met een bios-
coop. In maart 1957 wordt hotel-

café-restaurant Royal geopend. 
Royal wordt geëxploiteerd door 
Ph.A. van Opbergen

Intussen is de gezelligheid in de 
buurt rondom Thalia in de jaren 
na de oorlog niet meer terugge-
keerd. Bovendien voldoen de in-
richting en uiterlijke vorm van Tha-
lia ook niet meer aan de eigentijd-
se eisen. Directeur F. van Opber-
gen verzoekt de gemeente Velsen 
begin 1960 om medewerking bij 
de verplaatsing van de bioscoop 
naar de nog lege strook naast en 
schuin achter Royal aan de Kenne-
merlaan. De gemeente werkt nu 
direct mee en binnen een jaar ver-
rijst naast Royal een moderne bi-
oscoop, ook naar ontwerp van de 
Santpoortse architect Hoosemans.

Van Opbergen neemt de naam 
Thalia niet mee, maar besluit de 
nieuwe bioscoop de naam ‘City 
Theater’ te geven. Het front aan 
de Kennemerlaan is slechts ne-
gen meter breed. Via de buiten-
hal komt de bezoeker in de kassa-
hal. Na het kopen van een kaart-
je kom je in de foyer, met garde-
robe, bu�et en toiletten. Via een 
brede gang kom je uiteindelijk in 
de bioscoopzaal of op het balkon. 
De nieuwe bioscoop krijgt 450 zit-
plaatsen, waarvan 300 in de naar 
achteren sterk oplopende zaal en 
150 op het balkon. Voorin de zaal 
komt een klein podium, voor bij-
voorbeeld het houden van verga-
deringen. Omdat IJmuiden al een 
schouwburg heeft, laat directeur 
Van Opbergen een uitgebreide to-
neelaccommodatie achterwege.

Nadat Thalia op 2 januari 1961 

haar deuren als IJmuidens bios-
coop heeft gesloten, wordt op 6 
januari 1961 het City Theater o�-
cieel geopend door Velsens burge-
meester J.C. Bührmann. Met de op-
komst van de televisie in de huis-
kamers in de jaren zestig wordt de 
opening en exploitatie van een bi-
oscoop best wel als een gok ge-
zien. Maar de praktijk valt reuze 
mee; velen willen toch �lms op het 
‘grote doek’ zien.

In de zeventiger jaren wordt de bi-
oscoop opgesplitst in twee zalen. 
Het aantal zitplaatsen wordt te-
ruggebracht naar totaal ruim 300. 
Veel IJmuidenaren hebben in de 
“City” heel wat meters �lm beke-
ken, waaronder romantische �lms, 
alternatieve �lms, cowboy�lms, de 
twee vuisten, karate�lms, Tarzan 
en James Bond, en dat alles onder 
het wakend oog van Van Opber-
gen. In oktober 1999 krijgt het City 
Theater een nieuwe eigenaar; Ron-
ny Delsink.

Maar met twee zalen kan IJmui-
dens enige bioscoop niet lang 
meer opboksen tegen de mega-
bioscopen in de naburige plaat-
sen. In april 2005 worden de laat-
ste �lms vertoond en wordt de ex-
ploitatie beëindigd. In 2006 wordt 
het City Theater verkocht. In de ja-
ren daarna staat het pand “leeg”. 
Sinds januari 2014 is het admini-
stratie- en �scaal-advieskantoor 
van Smit Velsen gevestigd in het 
pand. De grote vraag die bij velen 
nog speelt is: zijn de zalen er nog? 
Marcel Smit bevestigt dat de za-
len en projectieruimte er nog zijn, 
maar dat de stoelen en de appa-
ratuur zijn verdwenen. De ruim-
ten worden voor opslag gebruikt. 
De voorgevel, met de naam ‘CITY’ 
en de display voor de titels van de 
�lms die draaien in City 1 en City 2, 
is nog opvallend aanwezig aan de 
Kennemerlaan.

Wekelijks staat Erik Baalbergen aan de hand van een foto stil bij 
een IJmuidens onderwerp naar aanleiding van de actualiteit, een 
bijzondere gebeurtenis, een evenement of gewoon de mooie ta-
ferelen die IJmuiden biedt. In deze a�evering aandacht voor het 
voormalige City Theater aan de Kennemerlaan.

Stormvogels zaalvoetbalteam 
JO13-1 gesponsord

IJmuiden - Voor het enthousiaste 
zaalvoetbalteam JO13-1 is dit het 

tweede seizoen dat ze de strijd 
aangaan. Er zijn een paar wisse-

lingen van spelers geweest, maar 
nu staat het team weer als een 
huis. Dat hebben ze afgelopen 
maandag in sporthal Zeewijk la-
ten zien. Deze avond hebben de 
mannen hun tweede wedstrijd 
van seizoen 2020-2021 gespeeld. 

Tegenstander Vrone JO13-3 toog 
vanuit St. Pancras naar IJmuiden, 
maar de vogels waren te sterk de-
ze avond. De winst was maar liefst 
9-4. Net als vorig seizoen dragen 
de spelers tenues van Gewoon 
Accountants (Patrick Lakerveld). 
De enthousiaste coach van dit 
sterrenteam, Ramon Vastenhouw, 
is in het nieuw gestoken door Ci-
ty Sport & Fashion (Bob Kroonen-
burg) en Sleepdienst Heida (Mar-
co Heida). De club dankt deze 
sponsors hartelijk voor dit mooie 
gebaar! (Foto aangeleverd)
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Velsen pakt volle buit

RKAVV drukte Velsen meteen via 
goed combinatiespel in de ver-
dediging en noteerde al snel de 
eerste mogelijkheid. De vrijge-
speelde Etienne Muishout schoot 
ongehinderd voorlangs. Remco 
Overdevest probeerde dat even 
later vanaf rand strafschopgebied 
maar Yorinn Albers was attent en 
kon de bal wegwerken. Pas na 
een minuut of twintig dook Vel-
sen gevaarlijk op in de defensie 
van de thuisploeg. Uit een hoek-
schop legde Marc Kloosterboer 
de bal terug op Lennart Stuur 

die op zijn beurt Angelo Beck 
wist te vinden. Angelo kogel-
de de 0-1 achter Mike ten Kroo-
de, een schoolvoorbeeld van ‘te-
gen de verhouding in’ maar daar 
maalde Velsen niet om. Drie mi-
nuten later een nieuwe kans voor 
Velsen: Frencel Lewis passeerde 
zijn tegenstander binnendoor en 
schoot voorlangs. Ondanks dat 
RKAVV veel meer in balbezit was 
werd het niet echt gevaarlijk. Vel-
sen speelde zeer gedisciplineerd 
en als er een moment was dat 
RKAVV probeerde de verdediging 

uit elkaar te spelen was daar altijd 
Yorinn Albers om een en ander te 
corrigeren.

Vlak voor rust een nieuwe kans 
voor Velsen. Een voorzet van Tom 
Kok belandde via Ritchie Agya-
pong en Lennart Stuur bij Marc 
Kloosterboer, maar zijn kopbal 
ketste op de lat. Na de thee bleef 
Velsen RKAVV verrassen via snel-
le tegenaanvallen. Zo gaf Bry-
an Dijkhuizen vanaf links een ho-
ge bal voor het doel waar Len-
nart Stuur vrij stond om de bal 
binnen te tikken: 0-2. RKAVV pro-
beerde van alles maar de combi-
naties werden veel te lang door-
gevoerd en verder stond de ver-
dediging van Velsen als een huis. 
Aan de andere kant bleef Velsen 
gevaarlijk in de counter en test-
te Tom Kok tot twee keer toe de 
vuisten van doelman ten Kroode. 
Kort daarna ging Esin Gula van de 
thuisploeg er met een terechte 
rode kaart af na een zware over-
treding op Ritchie Agyapong. Dat 
gaf Velsen wat meer lucht en er 
ontstond meer ruimte voor de 
bezoekers. Enkele goede moge-
lijkheden bleven echter onbenut 
tot een paar minuten voor het 
einde. Lennart Stuur bereikte via 
Marc Kloosterboer Angelo Beck 
voor 0-3 wat ook de wat ge�at-
teerde eindstand werd. Een pri-
ma opsteker in ieder geval voor 
komende zondag thuis tegen Al-
phense Boys, waar Angelo start 
als topscorer van Velsen. (Foto: 
Frans van der Horst)

Tegenstander RKAVV uit Leidschendam speelde wegens coron-
aproblemen, vorige week bij Silvolde, afgelopen zondag de eer-
ste (thuis)wedstrijd. Eerder in 2020 verloor Velsen met 2-1 in 
Leidschendam ondanks diverse goede mogelijkheden. Kortom… 
voor beide ploegen een reden ervoor te gaan.

Projectplan Waterwet 
Dijkversterking IJmuiden ter inzage
IJmuiden - Sinds afgelopen vrij-
dag ligt het Projectplan Waterwet 
Dijkversterking IJmuiden voor zes 
weken ter inzage. Het projectplan 
is onlangs goedgekeurd door Ge-
deputeerde Staten van de provin-
cie Noord-Holland. Tot en met 22 
oktober kunnen belanghebben-
den beroep indienen tegen het 
goedkeuringsbesluit. Versterking 
van de dijken op het sluizencom-
plex IJmuiden is nodig voor de 
bescherming van het achterland 
tegen overstromingen.

Onderzoek van Rijkswaterstaat 
heeft aangetoond dat verschil-
lende dijken niet aan de wettelij-
ke veiligheidseisen voldoen om 
ook in de toekomst bescherming 
te kunnen bieden tegen hoogwa-
ter. 
Om de dijken van het sluizen-
complex veiliger te maken, is het 
nodig de dijken te versterken en 
op te hogen. Daarnaast moet de 
steenbekleding vervangen wor-
den. Rijkswaterstaat heeft in de 
plannen rekening gehouden met 
het ‘groene karakter’ van de dij-
ken, om dit ook in de nieuwe situ-
atie te behouden. Daar waar mo-
gelijk wordt de recreatieve func-
tie versterkt.

Projectplan inzien
Het Projectplan Water is in te zien 
op de website van het Platform 
Participatie (www.platformpar-
ticipatie.nl/dijkversterkingijmui-
den). Ook liggen de documenten 
ter inzage bij Rijkswaterstaat en 
de provincie Noord-Holland, bei-
den gevestigd in Haarlem. Geïn-
teresseerden die de stukken wil-
len inzien bij de provincie dienen 
in verband met het coronavirus 
(COVID-19) vooraf een afspraak te 
maken. Het projectplan is ten op-
zichte van de ontwerpversie op 
enkele punten gewijzigd.

Beroep instellen
Belanghebbenden die eerder een 
zienswijze hebben ingediend op 
het ontwerpprojectplan, kunnen 
binnen zes weken beroep instel-
len tegen het goedkeuringsbe-
sluit. Dit kan bij de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad 
van State in Den Haag of via het 
Digitaal Loket (https://digitaallo-
ket.raadvanstate.nl). 

Planontwikkeling 
en uitvoering
Het dijkversterkingsproject is be-
gonnen met een zogeheten ver-
kenning. In deze fase van het pro-

ject is naar de beste oplossing 
voor de dijkversterking gezocht; 
het zogenaamde voorkeursalter-
natief. Na afronding van de ver-
kenningsfase is de planuitwer-
king gestart. 
Het voorkeursalternatief is in de-
tail uitgewerkt tot het Project-
plan, wat vervolgens is vastge-
steld en goedgekeurd. Hierbij is 
ook samengewerkt met de pro-
vincie Noord-Holland en de ge-
meente Velsen. De realisatie van 
de dijkversterking staat gepland 
in de periode 2023-2024.

Hoogwater-
beschermingsprogramma
Alle dijken in Nederland moeten 
voldoen aan de wettelijke nor-
men voor de waterveiligheid. 
Daarom controleren Rijkswater-
staat en de waterschappen regel-
matig dijken, sluizen en gemalen. 
Dit gebeurt in het Hoogwaterbe-
schermingsprogramma (HWBP). 
Ook de dijkversterking in IJmui-
den maakt hier onderdeel van uit. 
Om overstromingen in Nederland 
te voorkomen, worden de ko-
mende dertig jaar in heel Neder-
land 1300 kilometer aan dijken en 
500 sluizen en gemalen versterkt. 
(Foto: Rijkswaterstaat)

Vos laat zich steeds vaker zien
IJmuiden - De vos leeft meestal in bossen en duinen, maar wordt ook aan de stadsranden vaak gesigna-
leerd. In IJmuiden zijn vossen steeds vaker op strooptocht in de omgeving. Regelmatig scharrelen ze bij-
voorbeeld rond op Base Camp, de locatie nabij het strand waar tiny houses zijn geplaatst. Ook werd on-
langs een vos op camera vastgelegd in een IJmuidense achtertuin. Daar vielen meerdere konijnen ten 
prooi aan het roofdier. Deze week trof Jan Nijssen een nieuwsgierige vos aan op geringe afstand van zijn 
bedrijfsauto. Hij was bezig met werkzaamheden bij zijn pakhuis aan de Kromhoutstraat, toen hij het dier 
ontdekte en op de foto zette. (Foto: Jan Nijssen)

Warme muzikale klanken in de Hospice

Gasten en familie waren aange-
naam verrast, dat deze twee en-

thousiaste muzikanten met hun 
veelzijdige repertoire zo’n spek-

takel konden neerzetten. Het 
was �jn om te zien hoe de gasten 
meezongen met hun familie; ie-
dereen werd geraakt tijdens het 
optreden. De medewerkers van 
De Heideberg hadden het con-
cert gepland in de tuin. Helaas 
waaide het te hard en daarom 
werd het optreden in de huiska-
mer gegeven. Door het hele huis 
klonk gezellige muziek en onder 
het genot van een kop ko�e met 
gebak werd het een waar feest-
je. Een lach en een traan, zelfs 
een klein dansje kon worden ge-
daan, alles met inachtneming van 
de beperkende maatregelen. Ve-
le bekende liedjes kwamen voor-
bij en vele verzoeknummers wer-
den gespeeld. Na a�oop was ie-
dereen blij, de gasten moe maar 
zo voldaan. Wat een geweldige 
ochtend met heel veel dank aan: 
Linda Frank, Stichting Nabestaan-
denzorg, Ghislaine Mulder, Flam-
boyantadvies en de muzikan-
ten die dit mogelijk hebben ge-
maakt. Muziek voor de zieke gas-
ten? Heel graag, meer muziek aan 
bed! (Foto: aangeleverd)

Santpoort - Een prachtig initiatief om muzikale optredens tij-
dens de coronatijd te geven aan de terminaal zieke medemens. 
Zo kwam afgelopen zaterdag de kleine muzikale groep ‘It started 
in space’, bestaande uit Michiel Hogendijk (piano) en Martijn Sik-
kens (gitaar), naar Hospice De Heideberg om hun talenten ten ge-
hore te brengen.

Klaverjassen in Het Terras 
is weer begonnen
Santpoort - Met aangepaste, ver-
grote tafels is Seniorenvereniging 
Velsen (SVV) afgelopen vrijdag 
weer gestart met de wekelijkse 
klaverjasmiddag in dorpshuis Het 
Terras. Het betreft een proef tot en 
met 2 oktober. Daarna volgt een 
evaluatie. Natuurlijk wordt er vol-

gens de landelijke coronaregels 
gespeeld. Bij binnenkomst dienen 
de deelnemers hun handen te 
desinfecteren. Ook moeten ze hun 
naam en telefoonnummer ver-
melden in het register. Ze wisselen 
van partner na iedere ronde, maar 
blijven wel aan dezelfde tafel zit-

ten. Drankjes en hapjes worden op 
bestelling gebracht. De maximale 
is bezetting is vijf tafels. Daarom 
is vooraf aanmelden bij Minke Uy-
tendaal (06 40841152) verplicht. 
Leden betalen 3 euro, niet-leden 4 
euro per middag. De klaverjasmid-
dag begint om 13.30 uur.

Boekenweek voor jongeren van start
Gratis verhalenbundel 
‘3PAK’ op te halen
Velsen - Van vrijdag 18 tot en 
met zondag 27 september vindt 
de derde ‘o�ciële’ Boekenweek 
voor jongeren plaats. Tijdens 
deze week staat het stimuleren 
van leesplezier onder jongeren 
centraal. Zo gaan verschillende 
schrijvers langs scholen in het 
hele land met ‘Literatour’ en zul-
len docenten tijdens hun les-
sen door middel van lespakket-
ten aandacht besteden aan de 
bij Bibliotheek Velsen gratis ver-
krijgbare verhalenbundel 3PAK.

Het geschenkboek 3PAK be-
vat verhalen uit het echte le-
ven, dicht bij de doelgroep: een 
graphic novel van rapper-schrij-
ver Pepijn Lanen en illustrator 
Floor van het Nederend en twee 
spiksplinternieuwe verhalen 
van de populaire auteurs Dani-
elle Bakhuis en Johan Fretz.

Lezen onder jongeren
Het is geen geheim dat jonge-

ren in de loop der jaren min-
der zijn gaan lezen. Het groot-
ste probleem lijkt het leesple-
zier te zijn. Lezen wordt niet ge-
zien als ontspanning, maar als 
een verplichting. Zo vindt bijna 
twee derde van VMBO-leerlin-
gen in leerjaar 4 lezen niet (zo) 
leuk. Op HAVO en VWO zegt zo’n 
veertig procent lezen niet (zo) 
leuk te vinden. Bibliotheek Vel-
sen vindt het belangrijk om zich 
in te blijven zetten voor leesbe-
vordering bij deze belangrijke 
doelgroep.

Beste boek voor jongeren
Bij de start van Boekenweek 
voor jongeren worden de win-
naars bekendgemaakt van het 
‘Beste boek voor jongeren 2020. 
Een vakjury van volwassenen 
nomineert tien boeken voor 
jongeren van 15 tot en met 18 
jaar, vijf in de categorie ‘Oor-
spronkelijk Nederlandstalig’ en 
vijf in de categorie ‘Vertaald’. 

De nominaties worden eind 
mei bekendgemaakt. Een jon-
gerenjury kiest uiteindelijk wel-
ke boeken volgens hen de beste 
zijn van 2020. De twee winnaars 
worden half september bekend-
gemaakt en ontvangen ieder 
een geldbedrag van 2500 euro. 
(Afbeelding: aangeleverd)
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“Vliegtuigen vliegen vaker en lager over Vel-
sen” (Jutter 10/09/20).

“25% meer kanker in de IJmond. Huisarts 
Verkouteren pleit voor maatregelen” (Jutter 
22/06/20).

De nieuwe vliegroutes zorgen voor nog meer 
overlast. Niet alleen geluid. Maar ook � jnstof 
en stikstof. Hebben we al niet genoeg overlast 
in Velsen? Zware industrie, intensieve scheep-
vaart door het Noordzeekanaal, de grootste 
vissershaven van Nederland; het moet min-
der, niet nog meer! Onze gezondheid staat 
onder druk en dokter Verkouteren heeft dat 
al eerder duidelijk gemaakt. Fijnstof is scha-
delijk, met name ook voor de ontwikkeling 
bij kinderen. Deze overlast is gevaarlijk. Het 
vliegverkeer is net weer begonnen met op-
starten. Hoe moet dat straks wanneer we rich-
ting 500.000 vliegbewegingen gaan zoals 
voor coronatijd? Als het aan de VVD ligt mag 
800.000 vliegbewegingen ook nog wel! Dan 
vergaat horen en zien je in Velsen en gaat het 
aantal mensen met kanker nog veel verder 
omhoog. Dit is ontoelaatbaar!

Er wordt geschermd met schonere vliegtui-
gen door vlootvernieuwing, maar dat is een 
proces wat tientallen jaren in beslag neemt. 
Hele generaties kinderen zullen dus bloot-
gesteld gaan worden aan nog meer � jnstof. 
De diversiteit van ons mooie duingebied zal 
zwaar gaan lijden onder de stikstof uitstoot. 
Onze mooie gemeente zal vergiftigd worden. 
Huizenprijzen zakken in. Wie wil hier straks 

nog wonen? Nu is het de tijd om een alter-
natief te ontwikkelen. De start- en landings-
banen (runways) moeten weg van het land. 
Technisch is het haalbaar drijvende runways 
op ruime afstand van de kust te plaatsen. Via 
een tunnelverbinding kan binnen 15 minuten 
Schiphol in zee bereikt worden vanaf het hui-
dige Schiphol. De infrastructuur op land kan 
gewoon zo blijven. Door de runways naar zee 
te verplaatsen komt rond Amsterdam ruim-
te voor 200.000 zeer benodigde woningen en 
ook bij omliggende gemeenten ontstaat dan 
ruimte voor woningbouw omdat de geluids-
contouren komen te vervallen. De hele Rand-
stad, inclusief Velsen, wordt dan stiller, gezon-
der en groener.

Eerder was er weerstand vanuit onze vissers. 
Die moeten 14.000 km2 inleveren wegens 
windmolenparken. Dat is heel zuur. En dan 
ook nog een vliegveld? Maar wees gerust. 
Met een diameter van slechts 4 km is het plan 
een stipje op de Noordzee. De voorgestelde 
locatie ligt op 10 km uit de kust tussen Zand-
voort en Noordwijk, met vliegroutes paral-
lel aan de kust. Geen geluidsoverlast op land. 
Geen stikstof of � jnstof. Terwijl een eerde-
re proef in Japan (MegaFloat) geen bezwaren 
opleverde voor het zeeleven. Bij deze de op-
roep aan de gemeenteraad. Stop de overlast! 
Die runways moeten naar zee! Maak het be-
spreekbaar in de luchtvaartnota eind septem-
ber. RED DE GEMEENTE VELSEN! Voor meer in-
fo: www.� oatingairport.nl.

Pieter Kroon

LEZERSPOST

Velsen in de knel!

De inhoud van ingezonden brieven valt buiten verantwoordelijkheid
van de uitgever. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of
inkorten. Anonieme brieven worden niet in de krant afgedrukt.

Sociaal wijkteam
Samen doen wat nodig is
Velserbroek - Het sociaal wijk-
team start haar wekelijkse in-
formatiepunt weer op. Elke 
maandag is iedereen welkom 
bij het informatiepunt met vra-
gen en ideeën. Het spreekuur is 
toegankelijk voor alle inwoners 
van Velsen.

Iedereen kan weleens een steun-
tje in de rug gebruiken. Het soci-
aal wijkteam is er voor vragen of 
problemen waar u zelf niet uit 

komt. Het sociaal wijkteam kan 
inwoners ondersteunen bij vra-
gen over wonen, zorgen voor 
geldzaken en administratie, per-
soonlijke problemen, sociaal net-
werk, vrije tijd besteding, ge-
zondheid en alle andere zaken. 
In het sociaal wijkteam werken 
verschillende organisaties uit het 
maatschappelijk werk, welzijns-
werk en wijkverpleging samen. 
Daarnaast werkt het team samen 
met onder andere medewerkers 

van de gemeente Velsen, CJG, 
GGZ en andere instanties. 

Het informatiepunt is gevestigd 
bij Stichting Buitengewoon aan 
de Galle Promenade 70 en ge-
opend op maandag van 15.00 tot 
16.00 uur. Contact is mogelijk per 
telefoon (088 8876970) en per e-
mail (velserbroek@swtvelsen.nl). 
Kijk op www.swtvelsen.nl voor 
meer informatie. (Foto: aangele-
verd)

Santpoortse choreograaf Josephine van Rheenen:
Landelijk succes met energiek 
dansconcert Shake Shake Shake

Onder leiding van choreograaf 
Josephine van Rheenen en Guy 
Corneille maken De Dansers 
‘dansconcerten’, waarin moderne 
dans en live muziek vloeiend wor-
den gemixt en in elkaar overgaan. 
Josephine danst al van jongs af 
aan. Eerst bij de turnvereniging 
van Velsen en van haar 11de tot 
haar 17de bij het Kunstencen-
trum Velsen (nu KUNSTFORM). In 
de lessen van Dunja van Banning 
en Pirita Alderliefste ontdekte Jo-

sephine dat ze rest van haar le-
ven met dans bezig wilde zijn. Ze 
volgde de dansopleiding aan de 
Theaterschool Amsterdam en be-
gon direct na haar studie als dan-
seres bij De Dansers, waarvan ze 
in 2014 artistiek leider werd. Met 
Shake Shake Shake probeert Jo-
sephine één bewegende band te 
vormen van muzikale dansers en 
dansante muzikanten.

Shake Shake Shake was dé hit op 

Oerol 2019. De voorstelling gooi-
de hoge ogen met een verhaal 
dat gaat over voelen dat je leeft, 
in een wereld waarin je nauwe-
lijks meer zelf in de hand hebt 
waar je aandacht naartoe gaat. 
Maar bovenal gaat Shake Shake 
Shake over samen een eigen, al-
ternatieve richting vinden. Josep-
hine: ,,Shake Shake Shake is voor 
mij alles van je afschudden. De 
bodem raken, weer opstaan en 
opnieuw beginnen.” Na een peri-
ode van binnen zitten, niet dan-
sen en niet aanraken kunnen De 
Dansers niet wachten om weer 
écht contact te maken, met elkaar 
en met het publiek. Het nummer 
‘Hold Me’ uit de voorstelling gaat 
over dit verlangen naar echt con-
tact, in een wereld waarin alles 
aan de oppervlakte wordt gehou-
den door de constante druk van 
buitenaf: een boodschap die nu, 
in een periode van afstand hou-
den, een krachtige lading krijgt.

Voorafgaand aan de voorstel-
ling geeft Josephine van Rhee-
nen een inleiding, waarin ze het 
publiek meeneemt in het maak-
proces van De Dansers en zo con-
text geeft om met een ruimere 
blik naar de voorstelling te kijken, 
zonder al te veel te verklappen. 
De Dansers spelen Shake Shake 
Shake op 30 september om 19.00 
uur in de Stadsschouwburg Vel-
sen. 
Kijk op www.stadsschouwburg-
velsen.nl voor meer informatie en 
voor het reserveren van kaarten. 
(Foto: Bart Grietens)

IJmuiden - De Dansers uit Utrecht hadden vorig jaar met hun 
voorstelling Shake Shake Shake een geslaagd eerste seizoen. De 
zalen waren uitverkocht en de reacties van pers en publiek hart-
verwarmend. Met de tweede theatertour van het energieke dans-
concert komt choreograaf Josephine van Rheenen, opgegroeid in 
Santpoort, terug naar de plek waar ze voor het eerst op het podi-
um stond. Op woensdag 30 september speelt de band van dan-
sers en muzikanten Shake Shake Shake live in de Stadsschouw-
burg Velsen.

Wandelgroep voor mantelzorgers
Velsen - Het Centrum Mantelzorg 
start binnenkort met een wandel-
groep voor mantelzorgers in de 
gemeente Velsen. Heerlijk aan de 
wandel en tevens de gelegenheid 
om andere mantelzorgers te ont-
moeten en ervaringen uit te wis-
selen. 
Tijd voor jezelf, aandacht voor el-
kaar en opladen in de natuur. De 
eerste wandeling vindt plaats op 

donderdag 24 september 2020 
van 13.30 tot 14.30 uur met als 
vertrekpunt zwembad Heeren-
duinen aan de Heerenduinweg 6 
te IJmuiden. 
De deelnemers verzamelen zich 
bij de ‘P bus’, voor de ingang van 
het zwembad. Ook op 8 okto-
ber, 29 oktober, 19 november en 
10 december vindt deze wande-
ling plaats. De wandeling gaat al-

tijd door, met of zonder paraplu, 
tenzij weercode oranje is afge-
kondigd. 
Deelnemers dienen goed ter 
been te zijn. Vooraf opgeven is 
niet nodig. Aan de wandeling zijn 
geen kosten verbonden. 

Meer informatie via infomantel-
zorg@socius-md.nl of telefoon-
nummer 088 8876900.

Nieuwe bedden voor het Visserhuis
IJmuiden - Maandagmorgen par-
keerde een grote vrachtwagen 
vol nieuwe hooglaagbedden op 
de hoek van de Wijk aan Zeeër-
weg en de Houtmanstraat. 

De toegangsweg naar de hoofd-
ingang van Wooncentrum W.F. 
Visserhuis was geblokkeerd voor 

de beddenleverancier, omdat we-
gens ingrijpende renovatie daar 
diverse steigers, hekwerken, con-
tainers en vrachtwagens de weg 
versperren. Goedgemutst begon 
de bijrijder de bedden uit te la-
den, wat een grappig plaatje op-
leverde. De chau� eur was inmid-
dels binnen gaan vragen, waar hij 

de bedden af kon leveren. Enkele 
telefoontjes later werd hij vrien-
delijk verwezen naar de opslag 
van woonzorgcentrum Velser-
duin aan de Scheldestraat.
,,De renovatie hier is namelijk nog 
in volle gang”, aldus een woord-
voerder van het Visserhuis. (Tekst 
en foto: Arita Immerzeel)

Telstar Techniektrainingen
Velsen - Vanaf zondagochtend 4 oktober vinden voor het eerst de Telstar Techniektrainingen, voor jon-
gens en meisjes tussen 6 en 15 jaar, in het Telstar Stadion plaats. De Telstar Techniektrainingen bestaan uit 
een cyclus van tien weken met trainingen van 75 minuten, waarbij de focus op persoonlijke voetbalont-
wikkeling ligt. Via www.sctelstar.nl/soccercamps kunnen belangstellenden zich inschrijven voor deelna-
me. (Foto: Telstar)





Bij Sterk Schoenen staat de herfstcollectie van Xsensible in de winkel met veel leuke, eigentijd-
se modellen. Dit jaar nieuw in de collectie een outdoor schoen met extra pro� elzool. Deze schoen 
is waterproof en zeer geschikt als heerlijke wandelschoen. Sterk Schoenen heeft het grootste 
aanbod van Xsensible in de regio. De Xsensible stretchwalker bijvoorbeeld. Dit is echt de ideale 
schoen voor zowel dames als heren. Bij uitstek geschikt voor mensen met voetproblemen, hiel-
spoor of knie- en rugklachten. Maar natuurlijk vooral een echte aanrader voor iedereen die ge-
woon comfortabel wil lopen. Er zijn verschillende zolen en pasvormen ontwikkeld, zodat er voor 
iedere voet de juiste schoen is. 
Kom gewoon eens langs voor een vakkundig advies. Sterk Schoenen is gevestigd aan de Lange 
Nieuwstraat 797 in IJmuiden. Kijk op www.sterkschoenen.nl voor meer informatie. (Foto aange-
leverd)

Bij Sterk Schoenen
De nieuwe herfstcollectie
van Xsensible is binnen

Bij Sterk Schoenen
De nieuwe herfstcollectie
van Xsensible is binnen

Frans Pekel uit Beverwijk 22 kilo kwijt!
Overgewicht is slecht voor de gezondheid, vooral buik vet is erg gevaarlijk.
Vanwege corona is dat buikje een nog grotere zorg. Daarnaast hebben mensen met obesitas vaak aan-
doeningen aan de luchtwegen en komen diabetes type 2 en hart- en vaatziekten vaker voor. Het kan er 
allemaal aan bijdragen dat mensen met overgewicht die het virus oplopen, zieker worden en moeilijker 
herstellen.

Zeker in deze coronatijd zijn veel mensen zwaarder geworden. Dan is een extra zetje in de rug zeer wel-
kom, zeker als dat op een heel veilige ontspannende manier kan gebeuren! De studio is helemaal inge-
richt volgens de richtlijnen van de RIVM. Frans Pekel uit Beverwijk is superblij, 24 kilo kwijt, ik voel mij een 
ander mens!

Vet bevriezen is vet verliezen! De oplossing tegen vet voor mannen en vrouwen. Met een blijvend re-
sultaat, zonder operatie, pijnloos, veilig en effectief. Het is geweldig dat we al zoveel mensen hebben 
kunnen helpen om van hun overgewicht af te komen.  ,,Vooral de erkenning van de internist van het 
ziekenhuis, is fantastisch’’, zegt Annet van Afslankstudio Velserbroek. ,,Hij zei: wat jullie presteren is ons 

in een paar jaar niet gelukt.’’ 
Annet is superblij met deze 
mooie erkenning vanuit het 
ziekenhuis. Al die jaren is de 
studio de nummer 1 op af-
slankgebied, de allernieuwste 
apparaten, geen wachttijden 
en voor iedereen vrijblijvend 
advies en steun om het juiste 
eindresultaat te halen. 

Benieuwd naar de allernieuw-
ste afslankmethodes? Breng 
dan een vrijblijvend bezoek 
aan Beauty & Afslankstudio 
Velserbroek aan de Klompen-
makerstraat 7. Voor meer in-
formatie: 023- 5490556 www.
afslankstudiovelserbroek.nl. 
(foto: aangeleverd) 

Vet verdwijnt 
defi nitief
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defi nitief
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Lange Nieuwstraat 797
IJmuiden
Telefoon: 0255 511 177
www.sterkschoenen.nl

Matton Schoenen 
Graaf Van Vlaanderenplein 33, 9000 Gent
Tel: 09/223.95.41
P: Sint Annastraat 91-93 
www.schoenenmatton.be

Balans 
verandert 
je leven Door de toepassing van onze unieke zooltechnologie is lopen nog nooit zo 

comfortabel geweest. Stretchwalker® is de schoen die u blij maakt. Ervaar het zelf!

Perfecte balans Gelijke drukverdeling Ultiem loopcomfortBalanspunt
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Gediplomeerde tandprothetici maken een 
gebitsprothese zelf in nauw overleg met u, 
waardoor tandvorm, kleur en zetting worden 
afgestemd op uw wensen. Stap eens binnen 
voor advies, een prijsopgave of verandering. 
Ook voor het aanmeten en vervaardigen 
van kunstgebitten op implantaten, overkap-
pingsprothesen en gedeeltelijke prothesen 
(zogenaamde frameprothesen) kunt u direct 
bij de tandprotheticus terecht. Reparaties (in-
dien mogelijk) binnen één uur gereed.

Lid van de Organisatie 
van Nederlandse 

Tandprothetici
Uw nieuwe volledige kunstgebit wordt voor 
75% vergoed vanuit de basisverzekering.

Voor een optimaal gebit 
ga je naar een tandprotheticus

Fred van der Linde    
Planetenweg 14, 1973 BG IJmuiden
0255-520035

Parklaan 88, 2011 KZ Haarlem
023-5321972

Wim van Hooff
Molenwerfslaan 50, 2103 TD Heemstede
023-5293295

Rustenburgerlaan 4, 2012 AN Haarlem
023-5422400, www.tpvanhooff.nl
weekendreparatie: 06-1777 6777

Vivian Hendrix
Rijksstraatweg 236, 2022 DJ Haarlem
023-5332433, www.tpphendrix.nl
info@tpphendrix.nl

Uw 
   gebit 

 op de rit
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,,Door deelname aan verkiezing ben ik gegroeid’’

Verona Teske in finale Mrs. Netherlands Universe 

Onder normale omstandigheden 
was de �nale van Mrs. Nether-
lands Universe allang achter de 
rug geweest, maar door het coro-
navirus loopt alles anders. Om de-
zelfde reden maakt ze ook geen 
kans op een avontuurlijke reis 
naar een verre bestemming voor 
de internationale variant van de 
verkiezing, want die vindt dit jaar 
online plaats. Voor het enthousi-
asme waarmee de ongeveer twin-
tig �nalisten zich inzetten, maakt 
het weinig verschil. Verona Teske: 
,,Je leert er zoveel van, op allerlei 
gebied. Je krijgt trainingen op het 
gebied van make-up en het ge-
bruik van sociale media, je leert 
heel veel leuke mensen kennen, 
dat op zich is al geweldig. En ik 
ben er zelfverzekerder, zakelijker 
en creatiever van geworden.’’ Als 
voorbeeld noemt ze het werven 
van sponsors voor haar deelname 
aan de verkiezing. Ze slaagde erin 
om voor de jurken, de make-up, 
de nagels en het haar sponsors te 
vinden. Dat ging niet altijd even 
gemakkelijk. ,,Soms krijg je ‘nee’ te 
horen, maar dan is het een kwes-
tie van niet bij de pakken neerzit-
ten, de schouders eronder zetten 
en doorgaan.’’ 

De verkiezing van Mrs. Nether-
lands Universe is speci�ek be-
doeld voor vrouwen vanaf 25 jaar. 
Zij vallen bij veel verkiezingen 
al bij voorbaat buiten de boot 
op basis van een maximale leef-

tijd die geld om te mogen deel-
nemen. Toch staat deze verkie-
zing ook open voor vrouwen die 
jonger zijn dan 25, mits ze al ge-
trouwd zijn of moeder zijn gewor-
den. En hoewel Verona alleen al 
qua leeftijd ruimschoots voldoet 
aan de toelatingseis, zijn zij en 
haar partner Bart sinds 2016 ook 
nog de trotse ouders van zoon-
tje Roan, dus alle elementen zijn 
aanwezig om haar deelname te 
rechtvaardigen. Vorig jaar werd 
ze door de organisatie uitgeno-
digd om zich in te schrijven voor 
deelname. ,,Ik doe al sinds 2005 
af en toe modellenwerk. Dat vind 
ik heel leuk om te doen. Ik com-
bineer het met mijn baan als exe-
cutive assistent voor twee direc-
teuren van een onderzoeksbu-
reau.’’ Het modellenwerk begon 
voor Verona destijds met het ma-
ken van fotoreportages voor foto-
grafen op basis van het ‘Time for 
Print’ concept. Dit houdt in dat 
er over en weer geen betalingen 
worden gedaan. Zowel de foto-
graaf als het model gebruiken het 
materiaal voor de eigen promotie. 

Het leverde Verona waardevolle 
contacten op en zo kwam ze ge-
leidelijk wat verder op de ladder. 
,,Mijn eerste opdracht was voor 
Goodnight Slaapkamers. Maar ik 
heb destijds ook opdrachten ge-
daan voor het meidenblad Yes en 
voor muziekzender TMF. Geleide-
lijk is mijn rol veranderd. Ik doe nu 

bijvoorbeeld klussen voor Blok-
ker of Aldi, soms fotoshoots maar 
soms ook promo’s of commer-
cials. Ik word nu vaker ingescha-
keld om bijvoorbeeld een moe-
derrol te spelen.’’ Deelnemen aan 
een missverkiezing was voor haar 
niet helemaal nieuw, maar wel 
in deze vorm. ,,Ik had al meege-
daan aan verkiezingen bij horeca-
bedrijven in Uitgeest en Scheve-
ningen. Bij allebei werd ik twee-
de. Maar die verkiezingen wa-
ren minder inhoudelijk dan deze. 
Hier gaat het er niet alleen dat je 
er goed uitziet, maar je wordt ook 
beoordeeld op het interview.’’ In 
het voortraject kreeg Verona al 
een persoonlijk onderhoud met 
Angelica Smeding, zij is licentie-
houder van deze verkiezing in Ne-
derland en won zelf de wedstrijd 
in 2014. Ook heeft ze gesprek-
ken met andere oud-winnaars ge-
voerd, werd ze aan een - deels En-
gelstalig - interview onderwor-
pen en mocht ze deelnemen aan 
een fotoshoot. 

Op 4 oktober vindt in Rijswijk de 
grote �nale plaats. Voordat het 
zover is, wacht op 27 septem-
ber nog een intensieve trainings-
dag. ,,Dat wordt een lange dag. 
We gaan dan van alles oefenen. 
We leren hoe je moet opkomen, 
waar je precies moet staan, hoe je 
weer van het podium afgaat, en-
zovoort.’’ Al jaren is de verkiezing 
van Mrs. Universe wereldwijd ge-

koppeld aan het ondersteunen 
van vrouwen die slachto�er zijn 
geworden van huiselijk geweld. 
In ons land vertaalt zich dat naar 
het inzamelen van goederen voor 
vrouwen die in een blijf-van-mijn-
lijfhuis zitten. Verona heeft daar al 
heel wat uurtjes tijd ingestoken: 
,,Ik heb allemaal spullen ingeza-
meld voor vrouwen en kinderen. 
Ik heb overal in het land dingen 
opgehaald, het was zelfs zo veel 
dat ik een grotere auto moest le-
nen omdat het niet allemaal in 
mijn auto paste. Op 21 april heb 
ik alles naar een blijf-van-mijn-lijf-
huis gebracht. Speelgoed, kinder-
kleren, nieuwe speentjes, maar 
ook kleding van mezelf, heb ik ge-
doneerd. Helaas zaten we toen 
midden in de corona-uitbraak, 
dus de overhandiging was heel 
kort en op afstand. Ik had graag 
die vrouwen wat beter willen le-
ren kennen en hun verhalen wil-
len horen.’’ 

Sinds de geboorte van zoontje 
Roan heeft Verona in overleg met 
haar werkgever het aantal arbeid-
suren gereduceerd. ,,Ik werk nu 
tachtig procent. In mijn vrije tijd 
onderneem ik graag leuke din-
gen met mijn gezin of met vrien-
dinnen. Dat kan bij iemand thuis 
zijn, gezellig uit eten  of naar de 
bioscoop. En ik hou erg van rei-
zen. Voordat Roan geboren werd, 
zijn we veel in Azië geweest.’’ Ver-
re reizen maken zit er momenteel 
even niet in, maar Verona heeft 
nu even al haar aandacht nodig 
voor de verkiezing van Mrs. Ne-
therlands Universe. ,,Ik zou het 
echt iedere vrouw aanraden om 
zelf ook mee te doen, als je erover 
nadenkt. Maar je krijgt het niet al-

lemaal aangereikt, je moet er ook 
echt zelf moeite voor doen.’’ Of ze 
volgende maand de kroon van 
Léonne Henkelman mag over-
nemen, zal de tijd moeten leren. 
Henkelman won vorig jaar de 
verkiezing en mocht Nederland 
in China vertegenwoordigen bij 
de verkiezing van Mrs. Universe. 

Die verkiezing zal dit jaar online 
plaatsvinden, waarbij de deelne-
mers zich via een video voorstel-
len en iedereen zelf via het inter-
net een stem kan uitbrengen. De 
belevenissen van Verona op weg 
naar de landelijke �nale zijn via @
veronateske op Instagram te vol-
gen. 

Velserbroek - Voor Verona Teske (36) breekt een spannende tijd aan. De Velserbroekse heeft de �na-
le bereikt van Mrs. Netherlands Universe en maakt volgende maand kans om deze felbegeerde  titel 
in de wacht te slepen. Maar ook als een andere deelneemster uiteindelijk zal worden gekroond, kan 
ze vol trots terugkijken op het afgelopen jaar. ,,Door de deelname aan deze verkiezing ben ik per-
soonlijk gegroeid’’, vertelt ze enthousiast.

Verona Teske, hier in een prachtige jurk van Blaque Couture, bereidt zich 
voor op de �naledag 4 oktober aanstaande. (Foto: Bas de Kemp)

AAN TAFELAAN TAFEL
Uit de hand gelopen hobby?
Tja, zo kun je het wel noemen

Hoe zes jaar theatergeschiede-
nis in Velsen en de rol die Het 
Kraaktheater daarin mocht spe-
len, samen te vatten in één ge-
sprek is voor zowel Mieke als 
Bob een lastige zaak. Bob her-
innert zich het een en ander en 
Mieke vult hem hier en daar aan. 
,,Al spelend voor toneelvereni-
ging Veeking sloot zes jaar ge-
leden het Witte Theater, en viel 
onze repetitieruimte, de zolder 
van het Witte Theater in IJmui-
den weg. Er werd uitgeweken 
naar een dansschool, maar dat 
bleek niet ideaal. Meer vrijheid 
en meer ruimte voor opslag van 
rekwisieten was hard nodig. Via 
via mochten we gebruik maken 
van een oud verzorgingshuis in 

Driehuis, het welbekende Velser-
duin aan de Nicolaas Beetslaan. 
Van alle kanten kwam er hartver-
warmende hulp in de vorm van 
lampen, stoelen en servies. Door 
de veelheid aan ruimte ontstond 
het idee om er niet alleen met 
Veeking te repeteren, maar er 
ook een theater te realiseren.”

Mieke herinnert zich lachend de 
ontplo�ng van aanvragen voor 
optredens en oefenruimtes, die 
volgde. ,,De combinatie van een 
lokaal bandje en een theater-
voorstelling op één avond lever-
de unieke voorstellingen op. Er 
kwamen zelfs aanvragen uit het 
buitenland.” Toen Velserduin af-
gebroken zou worden ten be-

hoeve van nieuwbouw, werd 
weer via via, uitgeweken wor-
den naar een pand aan de over-
kant van de Nicolaas Beetslaan. 
,,Ruim twintig kamers, het was 
er ook leuk wonen”, zucht Mieke. 
,,De zus van Bob vierde er haar 
bruiloft. Veel verenigingen en 
gezelschappen repeteerden er 
of traden er op. Zo uit het hoofd 
weet ik nog BOMS, de Haarlem-
sche Toneelvereeniging, Han-
neke Drenth, koren, scholen zo-
als het NOVA college, de Velser 
Gemeenschap.” Anekdotes zijn 
er te over. Bob weet nog, dat er 
een voorstelling met alleen maar 
kinderen speelde. ,,De regisseur 
was 16 jaar. Het werd een heel 
aandoenlijke voorstelling.” Mie-

In deze editie schuiven aan de tuintafel van de redactie Driehuizenaren Mieke Koers (34 jaar) en Bob 
Groos (54 jaar) aan. Op gepaste afstand vertellen zij over wat later in het gesprek een ‘uit de hand 
gelopen hobby’ blijkt te zijn, namelijk Het Kraaktheater. De naam is ontleend aan de leegstaande 
panden, waar Het Kraaktheater afgelopen zes jaar tijdelijk in mocht huizen. Stichting Het Kraakthe-
ater heeft onlangs Velsen verlaten. Mieke en Bob zijn verhuisd naar Spaarndam. Tijd voor een te-
rugblik.

ke herinnert zich de paal op het 
podium nog goed. ,,Die kreeg 
in de voorstellingen een rol als 
boom of om tegenaan te leunen. 
Of er werd omheen gedanst of je 
kon je er achter verstoppen. Er is 
nooit iemand tegenaan gelopen 
gelukkig.“ Bob sluit zich hierbij 
aan, ,,ik heb nooit een negatieve 
ervaring gehad, bij geen van de 
projecten. Er ging weleens wat 
mis, bijvoorbeeld toen Mieke de 
lichten niet goed kreeg. Had er 
weer eens iemand aangezeten. 
De grap was, dat het publiek het 
niet eens in de gaten had.”

Voor Bob is een ander hoog-
tepunt, dat hij het tijdens een 
voorstelling buiten liet rege-
nen. ,,Na a�oop zochten men-
sen hun paraplu. Zo levensecht 
was het geweest.” Mieke heeft 
hele mooie herinneringen aan 
het project ‘Monologen’. ,,In de 
vele kamers, douches, kasten, 
schuur en kelders werden mi-
nivoorstellingen gegeven voor 
klein publiek, vijf stoelen. Het 
was erg leuk en origineel.” Wie 
denkt, dat het hier om de brood-
winning gaat van Mieke en Bob, 
heeft het mis. Bob heeft rechten 
gestudeerd en heeft een oplei-
dingsbedrijf voor intercedenten. 
Ook werkt hij als ski-instructeur 
in Snowworld. Mieke is opgeleid 
als sociaal cultureel werker en 
dramatherapeut en is werkzaam 
als creatief therapeut in klinie-
ken. Bovendien is zij zangeres en 
in te huren als acteur in rollen-
spelen bij personeelstrainingen. 
Als hobby spelen zij mee in the-
aterproducties, als Veeking hen 
daartoe uitnodigt. ,,Wat de toe-
komst gaat brengen, gaan we 
zien”, klinkt het in koor. ,,Er bor-
relt al weer wat. 
Voorlopig willen we zelf spelen 
zonder zorgen. Het is erg leuk 
om te doen. Nu we niet meer die 
hele organisatie en faciliteiten 
hoeven te verzorgen breekt er 
een meer onbezorgde tijd voor 
ons aan. We willen we ook weer 
zelf voorstellingen zien.” Zien 
en spelen zonder zorgen, is het 
plan. Totdat de hobby wellicht 
weer uit de hand gaat lopen?

Meer informatie? Zie www.vee-
king.nl en www.kraaktheater.nl.

He�  V� sen   
lee�  voor

Voorlezen is goed 
voor ieder kind. 
Peuterjuf Sjoerdtje 
Rasmussens leest 
haar drie kinderen 
maar wat graag 
voor en is gek op 
kinderboeken. 
Ze schrijft er voor haar werk 
een blog over en iedere maand 
een column in onze krant.

In deze periode van het jaar komen er heel veel nieuwe boeken 
uit. En omdat ik ze helaas niet allemaal met jullie kan delen, pro-
beer ik de mooiste boeken uit te kiezen

Deze keer is dat ‘Dag en nacht in 
het regenwoud’. Een zoekboek 
dat oplicht in het donker. Uitge-
geven door Standaard Uitgeve-
rij en de prachtige illustraties zijn 
van Paula McGloin. Het boek is 
geschikt voor kinderen vanaf 5 
jaar oud. Het boek heeft prachti-
ge illustraties. De tekeningen zijn 
erg gedetailleerd, maar als een 
soort kunstwerk vullen de teke-
ningen de pagina’s. Op de blad-
zijden voel je ook een reliëf, wat 
het boek ook een aaibaar gevoel 
geeft. Op de nachtbladzijden is 
een special e�ect toegevoegd. 
Als je deze pagina’s in het don-
ker bekijkt lichten sommige de-
len op.

Maar het boek heeft nog een bij-
zonder item. In het midden van 
het boek zit een pagina die uit-
vouwbaar is. De pagina meet uit-
gevouwen wel 1,4 meter! Ook 
heeft elke pagina tekstballonnen 
met tips om nog beter te zoe-
ken naar bepaalde dieren. Hier-
door is het voor ieder kind inte-
ressant om te gaan zoeken. En in 
die zoektips zijn op een leuke ma-
nier ook wetenswaardigheden 
verwerkt. Ik denk dat dit zoek-
boek echt een toevoeging is aan 
de enorme reeks zoekboeken die 

er al zijn.

Voor de oudere kinderen heb ik 
een spannende leestip: ‘Konings-
kind’ van Selma Noort, uitgege-
ven door Leopold. Een spannend 
en meeslepend verhaal over een 
meisje dat niet kan praten. Ge-
schikt voor kinderen van 9 tot 12 
jaar.

Heel veel leesplezier!



Nooit meer scheren? 20% korting op de 
eerste behandeling bij Beauty Award 
Winning Schoonheidscentrum Annabelle, 
powered by Lookx!
Pijnloos, effectief en veilig verwijderen 
van ongewenste haargroei
*aanbieding geldig tot 01 december 2020

Tri Power Ontharing Laser

20% KORTING*

Hoofdstraat 137 • 2071ED Santpoort-Noord
www.schoonheidscentrum-annabelle.nl • 023-5384090

Ans en Marleen van Schoonheidscentrum Anna-
belle zijn trots op hun team. Iedere dag zien ze 
hoe de specialisten zich vol overgave, deskun-
dig en met passie inzetten voor de gasten van 
de salon. Zeker in deze bijzondere periode, waar 
COVID-19 het gesprek van de dag is. De salon is 
‘powered by Lookx’; een samenwerking om trots 
op te zijn. Lookx won namelijk onlangs maar 
liefst twee Dutch Beauty 
Awards. Voor zowel `Bes-
te salonproduct van Ne-
derland` als ̀ Beste salon-
behandelconcept`.

Bij Schoonheidscentrum 
Annabelle kan iedereen 
terecht voor behandelin-
gen met de nieuwste ap-
paratuur. Daardoor kan 
voor de huid altijd het 
beste resultaat worden 
behaald. Een voorbeeld 
hiervan is de Tri Power 
Ontharing Laser. Hier-
mee worden verblu� en-
de resultaten behaald, 

is de ervaring van ontharingsspecialiste Celine. 
Met behulp van deze laser kunnen klanten zich, 
het hele jaar door, op een pijnloze, e� ectieve en 
veilige manier laten ontharen. Ongewenste haar-
groei in het gelaat of op het lichaam verdwijnt 
tot wel 90% de� nitief. Deze behandeling is ui-
termate geschikt voor zowel vrouwen als man-
nen. Nooit meer scheren of waxen? Dit is de op-

lossing! Maak gebruik van de 
aanbieding in de advertentie. 
Iedereen is van harte welkom, 
zowel voor een vrijblijvend in-
takegesprek als voor een spe-
ci� eke behandeling. Schoon-
heidscentrum Annabelle is ge-
vestigd aan de Hoofdstraat 137 
te Santpoort-Noord. Kijk op 
www.schoonheidscentrum-an-
nabelle.nl voor verdere infor-
matie. (Foto: aangeleverd)

Beauty award winning salon werkt met 
Beauty award winning producten

Beauty award winning salon werkt met 
Beauty award winning producten

Tao Dao 
Acupunctuur

• Versterken hartenergie

• Versterken longenergie (na Corona)

• Stressklachten 

Email: taodao@hotmail.com
Telefoon: 06 - 4285 1717

Praktijk adres Santpoort-Noord:
Wulverderlaan 65a, 2071 BH Santpoort-Noord

www.acupunctuur-annemarie.nl
taodao@hotmail.com, 06-42851717

Willemsplein 12 | 1975 EX IJmuiden | 0255 - 538 033 | hairplace.nl
WhatsApp: 06 26 63 66 98 | momenteel alleen op afspraak 

REKEN NA DE ZOMER 
WEER AF MET DIE 
WARME GLOED IN JE 
HAAR MET EEN 
‘BACK TO COOL’ 
KLEURBEHANDELING

HAIRSTYLIST EXPERT

BACK TO 
COOL

Hartenergie 
uit balans

Hartenergie 
uit balans

Het hart is een belangrijk orgaan, het houdt 
ons in leven maar via ons hart uiten we ook on-
ze emoties naar de buitenwereld en maken we 
contact met onze omgeving. De hartenergie is 
op zijn top in de zomerperiode waarin we naar 
buiten gaan, met anderen om ons heen genie-
ten van de zon en plezier maken. De hartener-
gie wordt hiermee gevoed. Bij een goede ba-
lans van de hartenergie kun je plezier ervaren, 
je gelukkig voelen, liefde voor anderen hebben 
en in goed contact staan met de mensen om 
je heen.

De hartenergie 
kan het zwaar 
te verduren krij-
gen in coronatijd 
waarin we belem-
merd worden in 
verbinding ma-
ken met diegene 
om wie we geven. 
Als de hartener-
gie uit balans is, is 
dat bijvoorbeeld 
merkbaar in ver-
stoorde commu-

nicatie naar anderen. Je hebt moeite om con-
tact te maken met de buitenwereld en je bent 
niet meer zo open zijn als voorheen. Je afge-
sloten voelen of afgestompt voelen komt dan 
soms voor, evenals hartkloppingen of neer-
slachtigheid.

Acupunctuur kan de sleutel naar een optimale 
hartenergie zijn.  De praktijk is gevestid in Sant-
poort-Noord. Kijk op www.acupunctuur-anne-
marie.nl voor meer informatie. (Foto: aangele-
verd)
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17 SEPTEMBER

Museumhuis Beeckestijn aan de 
Rijksweg 134 te Velsen-Zuid ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Entree 4 euro per persoon. Tic-
kets uitsluitend online via www.
museumhuizen.nl. (Foto aange-
leverd)

18 SEPTEMBER
Start van de Nationale Sportweek 
met voor jong en oud diverse ac-
tiviteiten in de gemeente Velsen 
op verschillende locaties. Info via 
www.sportpasvelsen.nl. 

Pieter Vermeulen Museum in 
Driehuis is open van 13.00 tot 
17.00 uur. Reserveren verplicht 
via www.pietervermeulenmuse-
um.nl. 

Klaverjasmiddag om 13.30 uur in 
dorpshuis Het Terras aan de Dink-
grevelaan 17 te Santpoort-Noord. 
Vooraf aanmelden bij Minke Uy-
tendaal (06 40841152) verplicht. 
Leden betalen 3 euro, niet-leden 
4 euro per middag. (Foto: Sabine 
van Erp)

Franse chansons van Camadou 
om 20.00 uur in ’t Mosterdzaadje 
aan de Kerkweg 29 te Santpoort-
Noord. Begeleiding door Dasha 
Beltiukova (�uit) en Hans van 

▲

Gelderen (gitaar). Kaarten reser-
veren via penningmeester@mos-
terdzaadje.nl. Info via telefoon-
nummer 023 5378625. (Foto aan-
geleverd)

19 SEPTEMBER
World Clean Up Day met opruim-
actie op het strand van IJmuiden 
onder leiding van fotografe Jo-
hanna Minnaard met aansluitend 
discussie over ons plasticgebruik. 
Aanmelden via info@brakijmui-
den.nl.

Museumhuis Beeckestijn aan de 
Rijksweg 134 te Velsen-Zuid ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Entree 4 euro per persoon. Tickets 
uitsluitend online via www.muse-
umhuizen.nl.

Zee- en Havenmuseum aan de 
Havenkade 55 te IJmuiden ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
positie Sail IJmuiden / Koopvaar-
dij en Visserij in WO II/ Tiny Sche-
pers /Vier speurtochten / escape-
spel. Info via www.zeehavenmu-
seum.nl.

20 SEPTEMBER
Bunkermuseum aan de Badweg 
38 te IJmuiden geopend van 
11.00 tot 16.00 uur. Informatie via 
www.bunkermuseum.nl.

Museumhuis Beeckestijn aan de 
Rijksweg 134 te Velsen-Zuid ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Entree 4 euro per persoon. Tickets 
uitsluitend online via www.muse-
umhuizen.nl.

Zee- en Havenmuseum aan de 
Havenkade 55 te IJmuiden ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Expositie Sail IJmuiden / Koop-
vaardij en Visserij in WO II/ Tiny 
Schepers /Vier speurtochten / es-
capespel. Om 15.30 uur �lm over 
koopvaardij in WO II (vooraf reser-
veren). Info via www.zeehaven-
museum.nl.

Pieter Vermeulen Museum: zie 
vrijdag.

Angélique Heemsbergen (pia-
no) en Nicole van Jaarsveld (kla-
rinet) met werk van Gerald Finzi, 
Robert Schumann, George Gers-

hwin en Francois Devenienne 
om 15.00 uur in ’t Mosterdzaadje 
aan de Kerkweg 29 te Santpoort-
Noord. Kaarten reserveren via 
penningmeester@mosterdzaad-
je.nl. Info via telefoonnummer 
023 5378625. (Foto: aangeleverd)

21 SEPTEMBER
Sociaal wijkteam aanwezig aan 
de Waterscheerling  te Velser-
broek van 15.00 tot 16.00 uur met 
�yers, informatie en een luiste-
rend oor. Info via 088 8876970 of 
velserbroek@swtvelsen.nl.

Open les slagwerk bij muziekver-
eniging Soli aan het Kerkpad 83 
te Santpoort-Noord. Jeugd vanaf 
8 jaar om 18.45 uur, iedereen van-
af 16 jaar om 20.00 uur. Deelname 
gratis, maar uitsluitend na aan-
melding via slagwerkgroepsoli@
gmail.com.

22 SEPTEMBER
De opstappers, wandelgroep 
voor mensen met een haperend 
brein, start 10.30 uur bij ontmoe-
tingscentrum Zeestroom aan het 
Zeewijkplein 262 te IJmuiden. In-
fo via oc.zeestroom@zorgbalans.
nl of 06 52516734 / 06 82681507.

23 SEPTEMBER
Pieter Vermeulen Museum: zie 
vrijdag.

Zee- en Havenmuseum aan de 
Havenkade 55 te IJmuiden ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur 
met expositie over SAIL IJmuiden, 
Koopvaardij en Visserij in WO II, 
Tiny Schepers, vier speurtochten 
en escapespel.

Korfbalclinic voor kinderen uit 
de groepen 3 t/m 6 van de basis-
scholen door korfbalvereniging 
DKV van 17.00 tot 18.00 uur in 
sporthal Zeewijk. Aanmelden via 
www.sportpasvelsen.nl.

Open les twirl bij muziekvereni-
ging Soli aan het Kerkpad 83 te 
Santpoort-Noord om 18.30 uur. 
Deelname gratis, maar uitslui-
tend na aanmelding via twirl-
teamsoli@gmail.com.

24 SEPTEMBER
Wandelgroep voor mantelzor-
gers van 13.30 tot 14.30 uur van-
af zwembad Heerenduinen aan 
de Heerenduinweg 6 te IJmuiden. 
Deelname is gratis, aanmelden 
niet nodig. Verzamelen bij ‘P Bus’ 
voor de ingang van het zwem-
bad. Info via infomantelzorg@so-
cius-md.nl of telefoonnummer 
088 8876900.

Cabaretvoorstelling ‘Sorry Baby’ 
door Stefano Keizers om 19.00 en 
21.30 uur in de Stadsschouwburg 
Velsen aan de Groeneweg 71 te 
IJmuiden. Info via www.stads-
schouwburgvelsen.nl. 

Na 51,5 jaar vindt hij het mooi geweest
Ton Anderson neemt 
afscheid van eigen fotostudio

Na de nodige praktijkervaring 
in het maken van trouwreporta-
ges vond Ton Anderson, voorzien 
van de nodige diploma’s, dat de 
tijd om zelfstandig fotograaf te 
worden was aangebroken. Het 
was augustus 1965. Ton vertelt: 
,,In die tijd kon je een abonne-
ment nemen bij het stadhuis om 
de gegevens te krijgen van de 
bruidsparen die in ondertrouw 
waren gegaan. Vanuit huis op 
de Zeeweg, tegenover het voor-
malige ziekenhuis, ging ik op de 
�ets naar de aanstaande bruids-
paren.’’ Als showalbum toonde 
hij de aanstaande bruidsparen 
zijn eigen trouwalbum. Dat ging 
goed. De opdrachten kwamen 
binnen. En als er een reportage 
gemaakt moest worden, leen-
de Ton een auto. Zo kwam Foto 
Ton Anderson op gang. Hij schaf-
te een tweedehands Volkswagen 
aan en zette een vitrine met fo-
to’s in de voortuin. Ook schafte 
hij alle benodigdheden voor een 
donkere kamer aan. Het werd al 
gauw een echt bedrijf, dus tijd 
voor een tweede fotograaf. Dat 
was Huib van Slooten, een prima 
vent met het juiste karakter. Bijna 
vier jaar lang werkte Ton vanuit 
huis. Zijn vrouw Henny was inzet-
baar voor de verdere afwerking 
van de reportages, zoals het in-
plakken van de foto’s in albums. 
Maar het huishouden en de zorg 
voor twee kinderen vroegen ook 

de nodige aandacht.

In de zoektocht naar een ge-
schikt pand om een fotostudio te 
starten, kwam het pand aan de 
Strengholtstraat 4 in zicht. Een 
winkel in klompen en laarzen. 
Dat moest de fotostudio worden. 
Direct achter het stadhuis, in een 
rij van vijf winkels. De andere vier 
waren tabakswinkel Nap, groen-
teboer Wetering, slager Koning 
en melkboer Kuilboer. De koop 
was snel geregeld. In een paar 
maanden tijd toverde Ton het 
pand om tot echte fotostudio 
met een mooi winkelinterieur en 
alles erop en eraan. De feestelijke 
opening vond plaats op 21 maart 
1969.Een oldtimer van Taxi Ste-
gemeyer uit Santpoort voorop 
met ‘bruidspaar’ Elly en Piet van 
Dorp. Daarachter de IJmuider 
Harmonie. Er volgde een
feestelijke rondrit en de opening 
van de winkel werd verricht door 
dhr. Anderson senior (de vader 
van Ton), die dit alles �nancieel 
mogelijk heeft gemaakt. Terug-
blikkend zegt Ton: ,,Het is een 
juiste stap geweest. Ik werd al 
snel bekend in de gemeente Vel-
sen. Voor een mooie trouwrepor-
tage moest je bij Ton Anderson 
zijn. Dat gold ook voor portret- 
en familiefoto’s. Met Sinterklaas 
en Moederdag waren er speciale 
actieaanbiedingen. De mensen 
stonden in de rij om de kinderen 

op de foto te laten zetten of met 
het hele gezin. Natuurlijk kun je 
dan niet buiten extra hulpkrach-
ten. Er kwamen drie fotografen-
bij en twee dames in de winkel.’’

Echtgenote Henny trok zich lang-
zamerhand terug uit de win-
kel, maar haar zus Elly was van-
af 1984 steeds stand-by. Zo gin-
gen de jaren voorbij. Het digita-
le tijdperk brak aan en dat was 
de genadeklap voor veel foto-
studio’s. Toch wist Ton Anderson 
zijn zaak overeind te houden. ,,Ik 
zeg altijd: als je een kist gereed-
schap koopt bij Gamma, ben 
je nog geen timmerman! Maar 
toen de digitale camera voor ie-
dereen dé koop was, dacht men: 
met zo’n camera ben ik fotograaf! 
We moesten met de tijd mee-
gaan. De tijd staat niet stil.’’ Me-
de daarom is het voor Ton tijd 
geworden om een punt achter 
zijn bedrijf te zetten. ,,Het was 
een mooie tijd, 51,5 jaar, maar nu 
is het klaar. Echter, Foto Michel 
gaat door waar wij gestopt zijn. 
Wij kunnen en mogen terugkij-
ken op een halve eeuw fotogra-
�e van mensen, dieren en dingen 
met volledige inzet, met gevoel 
en liefde en vakmanschap. Want 
dat heb je nodig voor dit mooie 
vak! Ik heb er geen seconde spijt 
van gehad. Maar nu is het echt 
tijd om te
gaan rusten; wel of niet op mijn 
lauweren! Elly en ik gaan nu naar 
huis en langs deze weg bedan-
ken wij alle mensenvoor wie wij 
er mochten zijn, voor hun ver-
trouwen in ons en ons vakman-
schap. Dank u wel IJmuiden en 
ver daar buiten.’’

IJmuiden - Na 51,5 jaar (!) neemt Ton Anderson afscheid van zijn 
fotostudio aan de Strengholtstraat 4. Het pand draagt hij over 
aan Michel en Evelien Kruiswijk, zij verhuizen met hun zaak Fo-
to Michel vanaf de Lange Nieuwstraat naar deze locatie. Daar zal 
echter eerst een grote verbouwing aan voorafgaan. Met Ton An-
derson blikken we terug op zijn carrière in de fotogra�e

Foto Michel gaat verhuizen

Ook de nieuwe winkelruimte 
werd ruimte snel gevuld. Zo ont-
stond er een betere ontvangst 
voor de klanten en een grotere 
werkruimte met modernere ap-
paratuur voor het printen van 
klein tot XXL abri groot formaat. 
Ruimte ook voor een collectie fo-
tolijsten die in de gemeente niet 
geëvenaard wordt. En voor Eve-
lien ook de mogelijkheid om 
haar hobby uit te breiden; name-
lijk haar antiek brocante en gek-
ke leuke dingen. Voor de echte 

IJmuidenaren is leuk om te ver-
melden dat in dit pand in vroe-
ger jaren Max Menist en zijn 
vrouw een winkel hadden ge-
specialiseerd in ijzerwaren en ge-
reedschappen. Op dit adres zijn 
Michel en Evelien ook alweer ze-
ven jaar met veel plezier aan het 
werk.

Maar als ondernemer wil je toch 
graag je eigen pand. Dus trok 
het echtpaar de stoute schoe-
nen aan en informeerde bij Ton 

Anderson of de tijd al rijp was 
voor een overname. Na drie jaar 
vragen is hij onlangs eindelijk 
door de knieën gegaan! En nu is 
het dan bijna zo ver. Gelet op de 
huidige tijd bevestigde niet een 
handdruk maar een zogenaam-
de ‘ellebooggroet’ de overeen-
komst. In de komende maand 
oktober hopen Michel en Eve-
lien de nieuwe eigenaren te wor-
den. Ze vertellen: ,,Een al geplan-
de �inke verbouwing zal het mo-
ment waarop we de nieuwe win-
kel kunnen gaan inrichten nog 
wel een klein jaar vooruitschui-
ven. Voorlopig verwelkomen wij 
iedereen graag nog in ons hui-
dige pand aan de Lange Nieuw-
straat 785. Na de verbouwing 
hopen we onze klanten in onze 
nieuwe Foto Michel te mogen 
ontvangen! En natuurlijk hopen 
we dat Ton en Elly nu van hun 
welverdiende pensioen kunnen 
gaan genieten!’’

IJmuiden - Binnenkort nemen Michel en Evelien Kruiswijk het 
pand van Ton Anderson over. Michel is alweer 38 jaar op de Lange 
Nieuwstraat actief, waarvan 21 jaar met veel plezier voor de HE-
MA, daar startte hij met een leuk team de HEMA één-uur fotoser-
vice. Hierna nam hij samen met Evelien de fotokiosk van Ad Egels 
over, tevens op de Lange Nieuwstraat. Hier bleven ze tien jaar in 
een zeer beperkte ruimte, maar wel erg gezellig. Toen in 2013 zich 
de mogelijkheid voordeed om ‘groter te groeien’, hoefden ze niet 
lang na te denken. Het pand naast herenmodezaak Van Keulen 
stond leeg en de winkelstichting kwam met een mooi voorstel. Zo 
gingen ze van heel klein naar heel groot!

Ton Anderson draagt binnenkort het pand over aan Michel en Evelien Kruiswijk. De deal werd coronaproof be-
zegeld met een ellebooggebaar. (Foto: aangeleverd)

Deel ervaringen met anderen 
tijdens de Duurzame Huizen Route

Alle kennis en ervaring op het ge-
bied van duurzaam wonen is wel-
kom: van het aanbrengen van ra-
diatorfolie en de opbrengst van 
zonnepanelen tot het (ver)bou-
wen van een energiezuinig huis. 
Ook wie net is begonnen, kan 
mensen helpen door de voorbe-
reidingen en aanpak te bespre-
ken. Inwoners van de gemeenten 

Beverwijk, Bloemendaal, Haar-
lem, Heemskerk, Heemstede, 
Landsmeer, Oostzaan, Uitgeest, 
Velsen, Wormerland en Zand-
voort kunnen aan het concept 
meedoen. 
Meld de woning aan via www.
duurzamehuizenroute.nl en deel 
duurzame woonverhalen met an-
deren.

Duurzaamste 
Huis van Nederland
Dit jaar vindt ook de verkiezing 
van het duurzaamste huis van 
Nederland plaats. Tot 20 septem-
ber kan iedereen hiervoor een 
woning aanmelden via het plat-
form en meedoen met de verkie-
zing. 
De woningen worden per cate-
gorie door een deskundige jury 
beoordeeld op onder meer kli-
maatbestendigheid, energiezui-
nigheid en duurzaam materiaal-
gebruik. Meer informatie en aan-
melden:  www.duurzamehuizen-
route.nl/verkiezing.

Regio - Duurzame huiseigenaren kunnen hun deuren openen 
voor anderen en laten zien hoe zij hun huis duurzamer hebben 
gemaakt. Gemeenten in het werkgebied van Omgevingsdienst 
IJmond doen mee aan de Duurzame Huizen Route om zoveel mo-
gelijk inwoners te stimuleren hun woning te verduurzamen. Ie-
dereen kan zijn woning hiervoor aanmelden.
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Omwonenden kunnen meedenken 
over hinderbeperking vliegverkeer

Schiphol en LVNL lanceerden in 
maart 2020 een gezamenlijk pro-
gramma met maatregelen om 
geluidshinder door vliegverkeer 
af te laten nemen. Schiphol en 
LVNL zetten de inspanning om 
hinder te beperken onvermin-
derd door, ook nu er door de co-
ronacrisis minder vluchten zijn. 

De maatregelen zijn verdeeld 
over vier thema’s: baangebruik, 
vliegtuigtypes, vliegroutes en 
-procedures overdag en vlie-
gen in de nacht. LVNL en Schip-
hol ontwikkelden het program-
ma op basis van suggesties en 
voorstellen van bewoners, be-
stuurders, het Regioforum van de 
Omgevingsraad Schiphol, de top 

20 klachten bij Bewoners Aan-
spreekpunt Schiphol (BAS), eigen 
expertise en innovaties in lucht-
vaarttechnieken en -systemen.
 
Meedenken en meepraten
LVNL en Schiphol nodigen be-
langstellenden en betrokken uit 
te reageren op de maatregelen. 
Dat kan tot en met oktober via 
www.minderhinderschiphol.nl 
en op de volgende momenten en 
locaties:

Maandag 28 september: 
Aalsmeer, locatie ‘De Oude Vei-
ling’
Sessie 1: 15.30 - 16.30 uur
Sessie 2: 17.00 - 18.00 uur
Sessie 3: 19.00 - 20.00 uur

Dinsdag 29 september: Assen-
delft, locatie ‘Het Wapen van As-
sendelft’
Sessie 1: 15.30 - 16.30 uur
Sessie 2: 17.00 - 18.00 uur
Sessie 3: 19.00 - 20.00 uur
 
Dinsdag 6 oktober: Nieuwe We-
tering, locatie ‘Tussen Kaag en 
Braassem’
Sessie 1: 15.30 - 16.30 uur
Sessie 2: 17.00 - 18.00 uur
Sessie 3: 19.00 - 20.00 uur

Woensdag 7 oktober: online bij-
eenkomst (via Skype Broadcast)
19.30 - 20.30 uur

Donderdag 8 oktober: online bij-
eenkomst (via Skype Broadcast)
11.00 - 12.00 uur

Aanmelden kan via www.min-
derhinderschiphol.nl/geef-je-me-
ning. Vanwege de coronaricht-
lijnen geldt voor de locaties in 
Aalsmeer, Assendelft en Nieuwe 
Wetering een maximum aantal 
deelnemers.

Regio - Omwonenden en andere betrokkenen kunnen eind sep-
tember en begin oktober meedenken en -praten over door Lucht-
verkeersleiding Nederland (LVNL) en Schiphol voorgestelde 
maatregelen om hinder van het vliegverkeer te verminderen. 
LVNL en Schiphol organiseren daartoe vijf bijeenkomsten, waar-
van drie op locatie en twee online. Bij de bijeenkomsten op lo-
catie wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met de corona-
maatregelen en -richtlijnen.

World Clean Up Day bij #BRAK!/PVM:
Afsluiting expositie 
‘Over de dingen die voorbijgaan’
IJmuiden - Op 19 september is 
het World Clean Up Day. Die dag 
organiseert #BRAK!/PVM een op-
ruimactie op het strand met aan-
sluitend een borrel om de fo-
to-expositie ‘Over de dingen die 
voorbij gaan’ feestelijk af te slui-
ten.

De expositie in van fotografe Jo-
hanna Minnaard. Zij is tevens be-
leidsadviseur bij Rijkswaterstaat. 
Op artistieke wijze schenkt ze aan-
dacht aan het Europese verbod op 
wegwerpplastic. 
Hiertoe behoren onder meer bal-
lonstokjes, wattenstaa�es, messen, 

vorken, lepels, bordjes, rietjes en 
roerstaa�es. De getoonde plastic 
voorwerpen zijn de meest gevon-
den wegwerpproducten op onze 
stranden. De expositie is nog de he-
le maand september te bekijken bij 
De Refter op Basecamp IJmuiden.

Hoeveel plastic gebruik jij?
Ze sluit de tentoonstelling af met 
een  opruimactie op het strand. 
De deelnemers gaan daarna, aan 
de hand van de gevonden voor-
werpen, in discussie over ons plas-
ticgebruik en eventuele alternatie-
ven. De gedachte hierbij is dat de 
tentoonstelling niet alleen aanzet 

tot nadenken, maar ook tot hande-
len. Zo loopt bijvoorbeeld al de he-
le zomer een actie waarbij ingeza-
meld plastic van het strand en in 
de duinen bij De Refter op Base-
camp IJmuiden (tegenover het wik-
kelhouse van #BRAK!/PVM)  ingele-
verd kan worden in ruil voor een ijs-
je.

De start van de opruimactie is bij 
het Wikkelhouse van #BRAK! aan 
het Kennemermeer 26 te IJmuiden. 
Het aantal plaatsen voor deelname 
is beperkt. Wie wil meedoen, kan 
zich via info@brakijmuiden.nl hier-
voor aanmelden.

Aangenaam!

Aangenaam!

AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!

x IJmuiden heeft er sinds ander-
halve week weer een inwoner bij. 
Op zondag 6 september om 18.24 
uur is Max Snel geboren. Zijn ge-
boortegewicht is 2960 gram en 
zijn lengte  48 centimeter. De trot-
se ouders van deze mooie baby 
zijn Jeroen snel en Franka Jung-
backer. Ook oma Mieke Maks en 
opa en oma Rob en Anneke Snel 
zijn erg blij met de komst van de-
ze jongste telg in de familie. (Foto: 
aangeleverd)

x In deze rubriek stellen we 
nieuwe plaatsgenootjes voor. 
De meeste Velsense baby’s zien 
het levenslicht buiten Velsen 
en hun namen komen dus niet 
te staan bij de geboorteaan-
kondigingen van de gemeen-
te Velsen in deze krant. Daar-
om nu de mogelijkheid om uw 
(klein)kind in deze rubriek voor 
te stellen. Stuur een foto (van 
de baby alleen of met broertje/
zusje/ouders/grootouders, aan 
u de keus) uiterlijk 4 weken na 
de geboorte naar redactie@jut-
ter.nl. Deelname is gratis.

Bach en Beethoven in ‘t Mosterdzaadje

Das Wohltemperierte Klavier is 
al zeker twee eeuwen onderdeel 
van de canon van de Westerse 
muziek. Niet eerder schreef een 
componist een cyclus met stuk-
ken in alle 24 toonsoorten, elk 
met een eigen karakter en ge-
tuigend van de fantasie, de le-
vensvreugde en de wijsheid van 
zijn maker. Pianist Marcel Worms 
neemt het publiek in een con-
cert van twee uur mee op zijn 
reis door Bachs preludes en fu-
ga’s. Dit keer uit het boek dat 
Bach twintig jaar later schreef. 
Voor Marcel Worms is Bachs cy-
clus niet alleen een muzikaal 
meesterwerk, maar tevens een 

spiegel van de ziel.

Rondom Beethoven
Op zondag 27 september om 
15.00 uur verzorgt het Roge-
ri Pianotrio een concert onder 
de noemer ‘Rondom Beethoven’. 
Op het programma staan, naast 
het beroemde Geistertrio van 
Beethoven, nog twee tijdgeno-
ten; Hummel en Haydn. Het Ro-
geri Pianotrio bestaat uit drie be-
vlogen musici die hun sporen in 
de kamermuziek ruimschoots 
verdiend hebben. Ze kennen el-
kaar al uit hun conservatorium-
tijd in Amsterdam. Het zijn Mar-
jès Benoist (piano), Cobi Bercu-

lo (viool) en Jaap Sytsma (cello). 
Speciaal voor de viering van het 
Beethovenjaar stelden ze dit pro-
gramma samen. Door de combi-
natie met het werk van tijdgeno-
ten komt het unieke en vooruit-
strevende karakter van Beetho-
ven duidelijk naar voren. Beet-
hoven vertrok in 1792 vanuit zijn 
geboorteplaats Bonn naar We-
nen om lessen bij Haydn te ne-
men. Van Haydn wordt een trio 
uit 1795 gespeeld. Hummel had, 
net als Beethoven, les van Haydn 
en Albrechtsberger. Het trio van 
Hummel ontstond in 1804. Hoe 
zeer Beethoven een eigen weg 
ging is te horen in het Geistertrio 
uit 1808.

Stuur een e-mail naar penning-
meester@mosterdzaadje.nl om 
kaarten te reserveren. ’t  Mos-
terdzaadje is gevestigd aan de 
Kerkweg 29 te Santpoort-Noord. 
Telefoon:  023 5378625.

Santpoort - Vorig jaar bracht Marcel Worms in ’t  Mosterdzaadje 
het eerste deel van het Wohltemperierte Klavier van Bach ten ge-
hore. De complete uitvoering van dit meesterwerk van 24 prelu-
des en fuga’s is een zeldzame gebeurtenis. Opnieuw gaat Worms 
de uitdaging aan. Op vrijdag 25 september om 20.00 uur brengt 
hij ook deel twee voor het voetlicht.

Pianist Marcel Worms. (Foto: aangeleverd)

Het Rogeri Trio. (Foto: aangeleverd)

In memoriam
Jos van Riel

Santpoort - Komende zaterdag 
hangt de vlag halfstok bij de Ru-
ine van Brederode. Geheel on-
verwacht is vrijwilliger Jos van 
Riel overleden. 
Hij vervulde meesterlijk de rol 
van Heer Willem van Bredero-
de, die kasteel Brederode liet 
bouwen in opdracht van graaf 
Floris V. Zaterdag vindt de uit-
vaartplechtigheid plaats. De Ru-
ine zal daarom die dag gesloten 
blijven. Jos van Riel in zijn rol als Heer Willem van Brederode. (Foto: Rob de Wit)

Brandbrief van Velser Gemeenschap 
aan gemeentebestuur

In vrijwel alle sectoren zijn de gevol-
gen van de maatregelen tegen ver-
spreiding van COVID-19 merkbaar. 
Voor de kunst- en cultuursector zijn 
de problemen extra groot en be-
staan grote zorgen over het voort-
bestaan. ,,Ondersteuning waar no-
dig - materieel en immaterieel - kan 
de sector helpen om deze moeilij-
ke periode te overleven’’, schrijft Van 
der Hulst namens Velser Gemeen-
schap. Hij stelt verder: ,,De kunst- 
en cultuureducatie vraagt onveran-
derd voor nu en de toekomst een 

uitvoering van een doortimmerd 
beleid en vormt hierbij een triviaal 
onderdeel. Immers, minimaal de 
helft van onze inwoners houdt zich 
actief of inactief bezig met kunst en 
cultuur. Dat verlangt verantwoorde-
lijkheid voor het in stand houden en 
uitvoeren van een kunstbeleid en 
het scheppen van de nodige infra-
structuren voor deze sector.’’

Eén van de belemmeringen waar-
voor de sector zich geplaatst ziet, is 
het gebrek aan passende locaties. 

Veel gebouwen zijn niet ingericht 
op de verplichte anderhalve me-
ter afstand. ,,Hierbij de vraag of de 
gemeente hierin nog een helpen-
de hand kan toesteken met even-
tuele mogelijkheden via sportzalen 
of beschikbaarstelling van de Bur-
gerzaal’’, luidt het verzoek. De brief 
komt vlak voor de behandeling van 
de gemeentelijke begroting voor 
het komende jaar. De gemeente zal 
vijf miljoen moeten bezuinigen om 
die begroting sluitend te krijgen. 
Bovendien zijn de e�ecten van de 
coronacrisis nog niet voldoende in 
de getallen verwerkt. De brandbrief 
van Velser Gemeenschap richt zich 
echter ook op de verdere toekomst: 
,,Niet in de eerste plaats alleen voor 
de aanstaande begrotingsbehan-
deling, maar ook voor de langere 
termijn in de uitvoering van uw be-
leid.

Velsen - Bezuinigingen in de kunst- en cultuursector zouden on-
herstelbare schade kunnen aanrichten. Dat stelt Gert Jan van 
der Hulst, voorzitter van de culturele stichting Velser Gemeen-
schap. In een brief aan het gemeentebestuur doet hij de dringen-
de oproep om het uitgezette beleid te continueren en geen be-
zuinigingsmaatregelen te nemen in deze relatief kostbare sector. 
De brief is zowel naar burgemeester en wethouders als naar alle 
raadsfracties verzonden.

Ondernemers in de IJmond
Informatieplicht energiebesparing 
voor midden- en grootverbruikers
Regio - Sinds 1 juli 2019 is het voor 
ondernemers met een bepaald 
energie- en gasverbruik verplicht 
een melding in te dienen in het ka-
der van de Informatieplicht Ener-
giebesparing. Ondernemers die 
een energie- en gasverbruik heb-
ben dat hoger is dan 50.000 kWh 
en/of 25.000 m3 vallen onder de-
ze regeling. Wanneer ze nog geen 
melding hebben ingediend, kun-
nen ze dit alsnog via www.rvo.nl 
doen.
Het is voor bedrijven, die boven een 
bepaald jaarverbruik aan energie 
en gas zitten, al enige tijd verplicht 

om energiebesparende maatre-
gelen te tre�en. Daarbij komt nu 
de Informatieplicht, een melding 
waarbij men vierjaarlijks via een e-
loket een rapportage moet indie-
nen om aan te geven welke ener-
giebesparende maatregelen er zijn 
getro�en.

Erkende maatregelen
Voor bedrijven met middenver-
bruik (> 50.000 kWh en/of > 25.000 
m3) of grootverbruik (> 200.000 
kWh of > 75.000 m3) is het verplicht 
om energiebesparende maatrege-
len te tre�en die zich binnen vijf 

jaar of minder terugverdienen. Een 
hulpmiddel hierbij zijn de bran-
chegerichte erkende maatregel-
lijsten. Meer informatie daarover 
is op www.odijmond.nl te vinden. 
Eerder opgestelde energierappor-
ten, scans en certi�ceringen mid-
dels een keurmerk kunnen gebruikt 
worden bij het invullen van de mel-
ding. Het hebben van deze rappor-
ten geeft geen vrijstelling van de 
meldingsplicht. Ondernemers die-
nen in het e-loket een melding te 
doen met e-herkenning niveau 2+. 
Kijk op www.odijmond.nl/informa-
tieplicht voor meer informatie.
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Postzegelhandel IJmuiden sluit de deuren

Het begon allemaal jaren gele-
den, toen de eigenaar van een 
postzegelhandel aan de Snellius-
straat haar vroeg of ze een paar 
dagen op zijn winkel wilde pas-
sen. Dat bood hem de gelegen-
heid om, samen met zijn vrouw, 
te genieten van een korte vakan-
tie. Toen hij uiteindelijk na verloop 
van tijd zijn winkel sloot, kreeg 
Fem Voskamp-Drijver de kans om 
zijn klantenbestand tegen beta-
ling over te nemen en op dezelfde 
locatie de handel voort te zetten. 
Nog ongeveer zes jaar heeft ze in 
dat pand gewerkt, daarna werd de 
huur opgezegd omdat de locatie 
was bestemd voor woningbouw. 
Aan de Van Leeuwenstraat vond 
ze een geschikt pand en daar 
stond ze de afgelopen 27 jaar vijf 
dagen per week achter de toon-
bank. ,,Ik vind het nog steeds leuk 
om te doen en ik ben nooit cha-
grijnig’’, vertelt ze breed glimla-
chend. Het plezier dat haar klan-
ten beleven aan hun hobby, het 
verzamelen van postzegels, geeft 
haar voldoening. Toch heeft ze 
een paar weken geleden een da-
tum geprikt om de winkel voor-
goed te sluiten. ,,Dat komt eigen-
lijk door mijn bril. Mijn gezichts-
vermogen wordt wat minder en 
toen dacht ik: ‘Waar ben je nou ei-
genlijk mee bezig?’ Op 19 septem-

ber stop ik ermee.’’

De klanten in de postzegelwinkel 
zijn grofweg te verdelen in twee 
groepen. Er zijn mensen die wille-
keurig langskomen om te snu�e-
len in de postzegelboeken. De ze-
gels die erin zitten, mogen voor vijf 
cent per stuk worden meegeno-
men. Er zijn ook verzamelaars die 
een abonnement hebben. Voor 
deze klanten worden de nieuwe 
uitgaven automatisch bewaard. 
Voor elke abonnee is er een hang-
mapje waarin de zegels hun plek 
vinden, wachtend op het moment 
dat de klant ze komt ophalen. Bij 
de kassa die op de toonbank staat, 
hoort een bijzonder verhaal. ,,Die 
kassa was van de man van wie ik 
de winkel destijds overnam. Hij 
is gemaakt in Zwitserland en het 
was destijds de eerste elektrische 
kassa die vanuit daar werd ge-
exporteerd naar Nederland. Hij 
heeft hier nog een tijdje goed ge-
werkt, maar toen ging hij kapot. In 
een winkel in Haarlem is de kassa 
toen gerepareerd en toen deed hij 
het weer een paar maanden. Maar 
daarna ging hij weer stuk. De man 
die hem gerepareerd had, had er 
veel werk aan gehad. Ik vroeg of 
die monteur hem nog een keer 
kon maken, maar dat ging niet 
meer. Hij bleek inmiddels te zijn 

overleden.’’ Hoewel de kassa niet 
meer werkte, deed ze er nooit af-
stand van. Haar zoon heeft nu ge-
regeld dat er een goede bestem-
ming voor is gevonden. ,,Hij gaat 
naar een museum toe, daar ben 
ik zo blij mee. Welk museum, dat 
weet ik niet precies. Het heeft iets 
met een school te maken.’’

Dan komen er twee kinderen uit 
de buurt binnen. Ze weten al wat 
er komen gaat. Bij het zien van 
de twee meisjes trekt mevrouw 
Voskamp-Drijver onmiddellijk de 
koektrommel tevoorschijn. Dank-
baar neemt het tweetal een koek-
je in ontvangst en vertrekt weer. 
Ook een vaste klant laat zijn ge-
zicht even zien. Hij heeft gehoord 
van de aanstaande sluiting en 
komt alvast afscheid nemen. De 
twee halen samen wat herinnerin-
gen op en een kwartier later stapt 
hij weer op zijn �ets en vervolgt 
zijn dag. Hij is amper vertrok-
ken of een jongedame wandelt 
de winkel binnen. ,,Ik kwam hier 
vroeger als klein meisje om post-
zegels te kopen’’, vertelt ze. Ook zij 
heeft gehoord van de sluiting en 
wilde nog even een groet komen 
brengen. Het ontroert de hoog-
bejaarde vrouw zeer. Ze wil we-
ten of de jongedame nog steeds 
postzegels spaart. ,,Nee, postze-
gels niet meer. Munten wel. Als 
iemand naar een ander land op 
vakantie gaat, vraag ik altijd om 
munten mee te nemen.’’ Aan mun-
ten blijkt mevrouw Voskamp-Drij-
ver zelf ook ooit te zijn begonnen, 
als handelswaar in haar winkeltje. 
,,Dat heb ik een paar maanden ge-

daan, maar toen ben ik ermee ge-
stopt. Dat was niets voor mij.’’ Tot 
op het laatste moment is ze zeer 
gedreven met de postzegelhan-
del bezig. Ze vertelt: ,,De 15e komt 
de nieuwe catalogus van Neder-
land uit. Ik heb er tien besteld. 
Die hoop ik nog te verkopen. Mijn 
zoon vroeg zich af of ik ze nog wel 
op tijd zou kwijtraken, maar daar 
ben ik niet bang voor.’’

Inmiddels heeft een buurvrouw 
uit de straat al belangstelling ge-
toond voor het vrijkomende pand. 
,,Ze wil hier een massagesalon be-

ginnen. Ik heb haar doorverwe-
zen naar Velison Wonen, want 
daar huur ik dit pand van.’’ De nog 
resterende voorraad postzegels 
wordt via een veiling verkocht. 
Ook het meubilair vindt geleide-
lijk een nieuwe bestemming. Ze 
wijst naar een hoek van de ruim-
te en zegt: ,,Daar stond een gro-
te tafel, maar die is al opgehaald 
door één van de kleinkinderen.’’ 
Veel herinneringen komen boven. 
Zo ook aan de toonbank, die haar 
vijf jaar geleden overleden echt-
genoot Jan kreeg van het Zee- en 
Havenmuseum. ,,Hij zat bij de ma-

rine. We leerden elkaar kennen in 
Den Helder. Daar ben ik ook ge-
boren. Mijn ouders kwamen van 
Texel.’’ Ook voor de toonbank is in-
middels een goede plek gevon-
den. Rest natuurlijk nog de vraag 
wat Fem Voskamp-Drijver eigen-
lijk zelf voor postzegels verzamel-
de. Het antwoord is verrassend: 
,,Langlaufen! Met mijn man ging 
ik op wintersport. We logeerden 
dan bij een boerderij in Oosten-
rijk. Je hebt postzegels van allerlei 
sporten, dus ook van langlaufen. 
Die ben ik gaan verzamelen.’’ (Fo-
to: Bos Media Services)

IJmuiden - Eigenlijk had de 90-jarige Fem Voskamp-Drijver haar 
postzegelwinkel nog best een tijdje willen voortzetten. Haar 
slechter wordende gezichtsvermogen heeft haar uiteindelijk de-
ze zomer doen besluiten om de deur de�nitief te sluiten. Aan-
staande zaterdag is ze er voor het laatst actief en zet ze een punt 
achter haar handel in postzegels. Een uit de hand gelopen hobby, 
zoals ze het zelf noemt, komt dan de�nitief tot een einde.

Musicalgroep De Jonge Stem houdt open repetitie
Driehuis - Na een verplichte rust-
pauze van een hal�aar is De Jon-
ge Stem vorige week weer begon-
nen met de repetities. Voorlopig is 
alles nog wat anders dan in vorige 
jaren. De musicaluitvoering van 
The Addams Family moest door 
de coronacrisis verplaatst worden 

naar november 2021. 
Tijdens de repetities moet meer 
afstand worden gehouden dan de 
spelers gewend zijn. Bovendien 
is de repetitielocatie tijdelijk ver-
plaatst naar het Ichthus Lyceum, 
omdat daar meer ruimte en ven-
tilatie is.

De Jonge Stem bestaat al bij-
na zeventig jaar en blijft steeds 
weer nieuwe spelers trekken. Dit 
jaar stonden in januari ook weer 
nieuwe jongeren tussen 12 en 
22 jaar te trappelen om zich aan 
te sluiten bij deze groep. Het uit-
stellen van The Addams Fami-

ly gooide echter voor een aan-
tal leden roet in het eten. Zij had-
den al andere plannen voor 2021. 
Het goede nieuws is dat er daar-
door weer ruimte is voor nieuwe 
spelers. Daarom houdt De Jonge 
Stem op zondag 4 oktober van 
13.00 tot 16.00 uur een open re-

petitie. Geïnteresseerden kun-
nen meedoen aan drie workshops 
voor zang, dans en drama. Op die 
manier kunnen bezoekers met el-
ke discipline gedurende een klein 
uur kennismaken. Deelname ver-
plicht tot niets en is gratis. Aan-
melden via secretaris.dejonge-

stem@outlook.com is wel nood-
zakelijk. De open repetitie vindt 
plaats in het Ichthus Lyceum aan 
de Wol� en Dekenlaan 1 te Drie-
huis. Kijk op www.dejongestem.
nl of op Facebook en Instagram 
voor meer informatie. (Foto aan-
geleverd)

NOC*NSF Nationale Sportweek: 
Sport doet iets met je
Velsen - Sport geeft je ener-
gie. Maakt je gelukkiger. 
Geeft zelfvertrouwen en 
haalt het beste in je naar bo-
ven.

Dat sport en bewegen goed 
is voor je gezondheid, weten 
we allemaal. Maar sport is veel 
meer dan dat! Meer dan ooit 
voelen we de behoefte om te 
bewegen en van sport te ge-

nieten. 
Tijdens de Nationale Sport-
week, die van 18 tot en met 27 
september plaatsvindt, worden 
in Velsen diverse activiteiten 
georganiseerd. 

Kijk op www.sportpasvelsen.
nl voor uitgebreide informatie, 
selecteer de tegel ‘Nationale 
Sportweek’. (Foto: aangeleverd)
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IJmuiden - Na een sluiting van zes maanden zitten de eerste drie 
weken van het nieuwe seizoen van Damclub IJmuiden (DCIJ) er 
inmiddels op. Binnen de richtlijnen van het coronaprotocol bin-
nensport wordt zonder noemenswaardige problemen weer vol-
op gedamd.

DCIJ-nieuws:
Koplopers afgebroken 
seizoen doen goede zaken

Bij de jeugd was Martijn Schoen-
maker de koploper van de Voor-
jaarscompetitie, toen deze afge-
broken moest worden. Inmid-
dels zijn er twee wedstrijden ge-
speeld in een nieuwe competi-
tie, waarin Schoenmaker een tic-
ket veilig zal proberen te stellen 
voor de uitgestelde Champions 
League. Jens Mischke, die samen 
met Tamar Out en Storm van den 

Berg al hiervoor geplaatst is, gaat 
aan kop na een zege op Zion Nib-
te. Ook Schoenmaker won, dit-
maal van Moritz Woestenburg. 
De nieuwste leden speelden te-
gen elkaar. Malak El Abbassi en 
Alex Kistemaker versloegen Di-
ego van der Vijver en Youssef 
Laassri.
De senioren speelden hun eer-
ste wedstrijd voor de onderlin-

ge competitie. Martin van Dijk, 
die in de afgebroken competitie 
van vorig seizoen een nipte voor-
sprong had op Krijn ter Braake, 
begon goed. In de opening wist 
hij met een Ghestemdoorstoot 
voorzitter Jesse Bos te verras-
sen, waarna een combinatie met 
schijfwinst volgde. Nieuwe pen-
ningmeester Ter Braake (rechts 
op foto) nam het op tegen aftre-
dend penningmeester Stijn Tuij-
tel (links), die na tien jaar uit het 
bestuur trad. Uiteindelijk kwam 
Ter Braake met de schrik vrij.

Wim Winter boekte een overtui-
gende zege op Nicole Schouten. 
Nicoles zus Jacqueline kwam re-
mise overeen met Cees van der 
Vlis, nadat er een stand ontstond 
met een bord vol met schijven en 
een dam aan weerskanten. Jan-
Maarten Koorn dwong tegen 
Max Doornbosch schijfwinst af, 
maar schoot vervolgens een bok, 
waardoor de punten alsnog ge-
deeld werden.

Komende zaterdag begint de na-
tionale competitie. DCIJ 1 speelt 
dit seizoen vanwege corona-
maatregelen met een achttal en 
neemt het uit op tegen Wagenin-
gen 2. Het tweede team speelt 
dit seizoen provinciaal. (Foto aan-
geleverd)

,,Mijn dochter neemt 
geen lachgas, hoop ik’’

Omdat het matig druk blijkt te 
zijn op de Lange Nieuwstraat, 
gaat de groep ook de wijken er 
omheen in. Daar worden huis aan 
huis informatieve �yers over lach-
gas in de brievenbussen gedaan. 
,,Doe maar in de brievenbus bij 
mijn buren, die hebben het echt 
nodig deze voorlichting”, zegt 
een dame die in de deuropening 
staat en een praatje aanknoopt 
met een paar vrijwilligers van de 
stichting. Ze vindt het vreselijk 
dat er momenteel zoveel jonge-
ren aan die ‘rotzooi’ zitten. Ver-
derop in de straat is nog een be-
woner die aangeeft dat in het ap-
partement boven haar veel drugs 
worden gebruikt en dat zij daar 
veel overlast van ervaart.

Een ouder echtpaar vindt het 
goed dat hier aandacht voor 
wordt gevraagd. Bij hen in de 
buurt liggen vaak capsules op 
straat en ze maken zich zorgen 
over de veiligheid op straat. Het 
team wordt door een voorbijgan-
ger aangeraden om naar Plein 
1945 te gaan omdat daar ook re-
gelmatig gebruikt zou worden. 
Mensen die de supermarkt uitlo-
pen krijgen een �yer in de han-
den gedrukt. Een moeder lacht: 
,,Mijn dochter doet dat niet. Hoop 
ik althans, want zeker weten doe 
je het als ouder nooit.”

De voorzitster van de stichting 
spreekt met twee jongeren van 
14 en 15. Ze zeggen: ,,Je mag 
toch pas lachgas nemen als je 19 
bent?” Ze nemen de �yer wel aan 
en beloven de voorzitster er niet 
aan te beginnen. Twee studenten 
van rond de 20 staan naast het 
team abonnementen te verko-
pen voor 1 van de grootste kran-
ten in Nederland. Zij vinden het 
allemaal wel meevallen. ,,Zolang 
je het verantwoord doet, is er niks 
aan de hand en jongeren vinden 
het nou eenmaal leuk om te ex-
perimenteren. XTC neem je toch 
ook niet iedere week? Zo af en toe 
moet kunnen.’’
Bij lachgas ligt dat toch echt an-
ders. Soms kan één weekend 

overmatig gebruik al voor klach-
ten zorgen, volgens revalidatie-
artsen. Ze zagen in de afgelopen 
jaren steeds meer jongeren met 
neurologische klachten, met blij-
vende schade tot gevolg. 

De stichting Geen Drugs-Wel Le-
ven, ooit opgericht vanuit de Sci-
entology kerk, vindt het belang-
rijk om aandacht te blijven vra-
gen voor de problematiek rond 
lachgas en ander drugsgebruik. 
Door dit soort acties hoopt de 
stichting dat de maatschappe-
lijke discussie op gang komt en 
dat men naar Zweeds voorbeeld 
meer aan preventie gaat doen in 
Nederland.

In Zweden is - na 25 jaar verplich-
te drugsvoorlichting op scho-
len - een trendbreuk ontstaan en 
wordt drugs onder de jonge ge-
neratie niet meer als cool gezien. 
In plaats daarvan kiezen jonge-
ren voor sport en een gezonde le-
vensstijl. (Foto: aangeleverd)

IJmuiden - Een kleurig beeld in het centrum van IJmuiden afge-
lopen zaterdag. Negen vrijwilligers van de stichting Geen Drugs-
Wel Leven deelden in turquoise t-shirts �yers uit over de gevaren 
van lachgas. Vanwege de coronacrisis lijkt de aandacht van ande-
re problemen af te gaan; juist daarom vinden de vrijwilligers van 
de stichting Geen Drugs-Wel Leven het belangrijk om hier aan-
dacht op te blijven vestigen.

Nieuwbouw in Velsen-Noord van start
Velsen-Noord - Op de hoek van het Stratingplantsoen, waar eens basisschool De Triangel stond, wordt 
nu volop gewerkt aan het realiseren van 45 woningen. Er komen zes twee-onder-een-kapwoningen vol-
gens het bouwplan. Daarnaast komen er in het project 39 appartementen. (Tekst en foto: Arita Immerzeel)

Russisch fregat legt aan in IJmuiden
IJmuiden - Afgelopen maandag-
middag vertrok het Russische 
fregat Shtandart vanuit Zaan-
dam, de ‘thuishaven’ van tsaar Pe-
ter, via de IJmuidense Midden-
sluis zeewaarts, naar haar volgen-
de bestemming: St. Malo. Vanwe-
ge onderhoudswerkzaamheden 
bij de Zuidersluis moest de Sht-
andart, samen met veel jachten 

en enkele zandschepen, wachten 
in het binnentoeleidingskanaal. 
Een buitenkansje voor Erik Baal-
bergen om het schip in volle glo-
rie met zijn camera vast te leggen. 
Het schip legde aan bij de Steiger-
weg en keerde later om, om in de 
Middensluis geschut te worden. 
Via het Zuiderbuitenkanaal voer 
zij zeewaarts, even later omgeven 

door de vele jachten die inmid-
dels weer via de Zuidersluis ge-
schut werden. De Shtandart is een 
replica van het fregat dat tsaar Pe-
ter de Grote in 1703 in Sint-Peters-
burg liet bouwen, het eerste schip 
van de Russische Baltische vloot. 
De thuishaven van de replica Sht-
andart is dan ook ‘Sankt Peter-
burg’. (Foto: Erik Baalbergen)

Wie bezorgt gestolen bijbel terug?

Vorige week wilde de betre�ende 
dame even de deur uitgaan voor 
een boodschap. Ze wilde daar-
voor een tas pakken, die ze in 
de gang had staan. De tas bleek 
echter te zijn verdwenen. ,,Het is 
mijn eigen schuld. Met dat war-
me weer van laatst had ik de deu-
ren even tegen elkaar opengezet. 
Ik had er wel mijn rollator voorge-
zet, maar iemand heeft me waar-

schijnlijk in de gaten gehouden 
en toegeslagen toen ik niet keek.’’ 
In de gang stonden een bruine 
wintertas met drie vakken en een 
witte zomertas. Beide tassen zijn 
verdwenen. Waardevolle spullen 
zaten er niet in, slechts een waar-
debon voor bloemen, die ze nog 
wilde verzilveren. Maar de bij-
bel, die ze op jonge leeftijd van 
een dierbare kreeg en waaraan 

ze veel emotionele waarde hecht, 
is ook verdwenen. ,,Dat doet me 
zeer’’, vertelt ze aangeslagen. Ze 
hoopt dat de dader tot inkeer 
komt en de bijbel terug wil bren-
gen. 
Mocht iemand de bijbel in bezit 
hebben of weten waar deze zich 
bevindt, dan kan contact opge-
nomen worden met de redactie 
van deze krant (redactie@jutter.
nl). Het is ook mogelijk om de bij-
bel - desnoods anoniem - achter 
te laten bij ons redactiekantoor 
aan de Zeeweg 189-191 te IJmui-
den.

IJmuiden - Een hoogbejaarde inwoonster is onlangs het slacht-
o�er geworden van diefstal. Daarbij is een bijbel verdwenen, die 
voor haar een grote emotionele waarde heeft. Ze hoopt dat de 
bijbel ergens opduikt en bij haar terugbezorgd kan worden.

Strawberries Heren 1 pakt een punt
Driehuis - In een boeiende wed-
strijd heeft Strawberries H1 het 
eerste puntje in het nog prille sei-
zoen gepakt. Het eerste thuisduel 
op het nieuwe waterveld in Drie-
huis eindigde in 1-1 tegen titel-
kandidaat Rijnvliet. Een terech-
te uitslag van een duel waar-
in beide teams veel mogelijkhe-
den kregen op meer doelpunten. 
Strawberries had bijvoorbeeld 
in de eerste helft tien minuten 
lang een grote kans om te sco-
ren omdat de doelman van Rijn-
vliet na een overtreding op Abel 
Kroon een gele kaart kreeg. Tij-
dens de strafcorner die daarop 
volgde speelde Bas van Haaster 
de bal via een stick van de tegen-
stander op de lat. In het vervolg 
van de eerste helft was Rijnvliet 
dicht bij een doelpunt, ware het 
niet dat doelman Wouter Rempt 
met een prachtige redding daad-
krachtig optrad. 
In de tweede helft bleef het spel-
beeld gelijk. Beide ploegen kre-
gen een paar kansen en het 
was Rijnvliet dat op voorsprong 
kwam door een moment van on-
oplettendheid bij de verdedi-
gers van Strawberries. De aard-
beien kwamen niet veel later op 
gelijke hoogte dankzij een ver-
rassende doelpuntenmaker. Rou-
tinier Finn van Leeuwen benutte 
een strafcorner met een schot in 
de linkerhoek. De laatste keer dat 
hij zo scoorde in Strawberries H1 
was acht seizoenen geleden. Na 

dit doelpunt was de thuisploeg 
dichtbij een tweede tre�er, maar 
dit was niet geheel verdiend ge-
weest. Rijnvliet kreeg een minuut 
voor tijd een strafbal, maar deze 
beslissing werd terecht terugge-

�oten door de scheidsrechters.
Komende zondag speelt Straw-
berries een uitwedstrijd tegen 
Woerden, dat nog geen punt 
heeft gehaald in de 3e klasse. 
(Tekst: Finn van Leeuwen)

Drie spelers maakten dit seizoen de overstap van HBS naar Strawberries. 
Van links naar rechts: Oscar Giebels, Abel Kroon en Mike Neijenho�. (Fo-
to: aangeleverd)
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