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Havenfestival trekt 25.000 bezoekers
IJmuiden - De veertiende editie van het Havenfestival IJmond
heeft naar schatting 25.000 bezoekers getrokken. Het gratis toegankelijke evenement op de Trawlerkade in IJmuiden stond in het
teken van kunst en cultuur, de visserij en de havens.
‘Dankzij de inzet van onze vrijwilligers, sponsors en professionals kunnen wij terugkijken op
een geslaagd festival waar tienduizenden mensen van hebben
genoten’, aldus voorzitter Jakob
Klompien. ‘De bezoekers konden
net als altijd een rondvaart maken en schepen bezoeken, maar
dit jaar was er dankzij Cornelis
Vrolijk ook aandacht voor de verduurzaming van de visserijketen. De samenwerking met het
bedrijfsleven, scholen en maatschappelijke organisaties be-

valt ons heel goed, want een omvangrijk evenement als het Havenfestival kan alleen slagen als
je partijen met elkaar verbindt.’
Omdat de wind op het juiste moment ging liggen en de zon zelfs
regelmatig doorbrak, vond het
Havenfestival onder ideale weersomstandigheden plaats. Geheel
volgens traditie kregen lokale
tientallen theatermakers en (jonge) muzikanten volop de kans
zich aan het publiek te presenteren. Dat gebeurde op het Cornelis
Vrolijk Hoofdpodium, het Rabo-

bank IJmond Stage, het Visplein
XL en het Foodplein. Zaterdagavond werden de lokale bands op
het hoofdpodium vergezeld door
Harry Slingers’ Drukwerk en Danny de Munk. Met de schepen en
de ondergaande zon op de achtergrond leverde dit prachtige
plaatjes op.
Aan boord van de voormalige
mijnenveger Hr. Ms. Naaldwijk
vond zaterdagmiddag de prijsuitreiking plaats van de visreceptenwedstrijd die in samenwerking
met IJmuiden Rauw aan Zee was
georganiseerd. IJmuidenaar Gijsbrecht de Zeeuw (88) veroverde
met zijn ‘keeltjes en lippen van
kabeljauw’ de harten van de jury
én de visliefhebbers die via Face-

book konden stemmen. Hij ontving de prijs uit handen van wethouder Jeroen Verwoort. De festivalmarkt telde dit jaar 35 kramen
met oude ambachten en maatschappelijke organisaties.
Op het Visplein XL kon verse vis
worden bekeken én gegeten. Zaterdag trok de Clipper Stad Amsterdam veel bekijks en ook dit
jaar waren de gratis rondvaarten door de haven - mogelijk gemaakt door de nautische dienstverleners uit het havengebied een groot succes.
Het volgende Havenfestival
IJmond vindt plaats op 22 en 23
juni 2019. Zie ook www.havenfestivalijmond.nl. (foto: Erik Baalbergen en JLB Fotografie)
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Eeuwfeest voor
mevrouw Thijssen-Kok
Driehuis - Mevrouw Thijssen-Kok werd donderdag 21 juni maar liefst 100 jaar. Op deze eerste lentedag
maakte mevrouw Thijssen een feestelijke indruk in haar mooie paarse outfit. Ze had nog veel plezier tijdens haar gesprek met burgemeester Frank Dales die haar kwam feliciteren. Namens de gemeente Velsen
kreeg mevrouw een heerlijke taart aangeboden. (foto: Reinder Weidijk)
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Havenfestival IJmond
De veertiende editie van het Havenfestival IJmond heeft naar schatting 25.000 bezoekers getrokken. Het gratis toegankelijke
evenement op de Trawlerkade in IJmuiden
stond in het teken van kunst en cultuur, de
visserij en de havens.

Aan boord van de voormalige mijnenveger Hr.
Ms. Naaldwijk was zaterdagmiddag de prijsuitreiking van de visreceptenwedstrijd die samen met IJmuiden Rauw aan Zee was georganiseerd. IJmuidenaar Gijsbrecht de Zeeuw (88)
veroverde met zijn keeltjes en lippen van kabeljauw de harten van de jury én de visliefhebbers

die via Facebook konden stemmen. Hij kreeg de
prijs van wethouder Jeroen Verwoort.
De festivalmarkt telde dit jaar 35 kramen met
oude ambachten en maatschappelijke organisaties. Op het Visplein XL kon verse vis worden
bekeken én gegeten. Zaterdag trok de Clipper
Stad Amsterdam veel bekijks en ook dit jaar waren de gratis rondvaarten door de haven - mogelijk gemaakt door de nautische dienstverleners
uit het havengebied - een groot succes.
Het volgende Havenfestival IJmond is op 22
en 23 juni 2019. Zie ook www.havenfestivalijmond.nl. (Foto Havenfestival IJmond)

Drukbezochte avond
raadsakkoord
Als startschot op een intensievere samenwerking tussen politiek, inwoners en bedrijfsleven was woensdag 21 juni een eerste bijeenkomst in het gemeentehuis om
met elkaar de maatschappelijke thema’s
uit het concept raadsakkoord verder uit
te werken. De avond was een groot succes.

Velsen Aardgasvrij,
denkt u mee?
We gaan duurzamer wonen en leven. Dat
heeft de Nederlandse overheid ook beloofd, samen met 200 andere landen, in
het Klimaatakkoord van Parijs. En nu is het
aan de gemeente om haar inwoners te helpen om tussen nu en 2050 over te stappen
van fossiele brandstoffen naar duurzame
energiebronnen.

Zo gaan we onder andere afscheid nemen van
aardgas. Dat betekent dat we elektrisch gaan
koken en onze huizen anders gaan verwarmen. Voor deze transitie in energiegebruik
maken we een plan, we stippelen een route
uit naar aardgasvrij. Daarvoor willen wij u
ook wat vragen, want het vergt inspanning
van ons allemaal.
Luister, denk en praat mee als inwoner van
de gemeente Velsen en help ons, uzelf en uw

Vooral de thema’s ‘Wonen en de woningbouwopgave’, ‘Leefbaarheid en Veiligheid’ en
‘Kunst, Cultuur en Recreatie’ waren druk bezocht. De gemeenteraad Velsen bedankt alle

aanwezigen voor hun enthousiaste inbreng.
In het raadsakkoord staan de maatschappelijke thema’s en ambities die voor alle politieke partijen belangrijk zijn voor de komende vier jaar. De raadsleden gaan nu aan
de slag om te komen tot een breed gedragen
raadsakkoord. Tijdens de raadsvergadering van 5 juli neemt de raad hierover een
besluit. Het is daarna aan het college van
burgemeester en wethouders om de maatschappelijke opgaven te vertalen naar een
collegeprogramma. (Foto: gemeente Velsen)

buurt op weg naar aardgasvrij. We zijn benieuwd naar uw vragen, ideeën en oplossingen.
Datum: Woensdag 11 juli 2018
Tijd:
Inloop om 18.00 uur met een
duurzame maaltijd
Locatie: Gemeentehuis Velsen,
Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Aanmelden kan tot en met 9 juli via
www.odijmond.nl/velsenaardgasvrij

Extra openstelling Burgerzaken in verband met de drukte
In verband met de drukte voor o.a. het aanvragen van paspoorten of identiteitskaarten
is de werkeenheid Burgerzaken extra open op dinsdagavond 3 juli.
U kunt op deze avond terecht tussen 18.00 uur en 20.00 uur. Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. U kunt voor deze extra avondopenstelling alleen telefonisch een afspraak maken. Het telefoonnummer is 140255 of 0255-567200.

Uit het college
• Op verzoek van de raad heeft het college
een plan gemaakt voor meer energiezuinige verlichting in Velsen. Momenteel is
33% van de openbare verlichting energiezuinig. In 2020 moet dat 40% zijn.
Daarom wordt bij vervanging niet alleen
de lamp vervangen maar ook de hele lantaarnpaal. Verouderde lampen met hoog
verbruik worden vervangen door LEDverlichting. Dat gebeurt meestal als een
straat wordt opgeknapt.

* De RegioRijder heeft het college een
voortgangsrapportage aangeboden over
hun regionale prestaties in de periode november 2017 t/m april 2018. De kwaliteit
van het Wmo-vervoer en het leerlingenvervoer stijgt. De RegioRijder wil goede
dienstverlening blijven bieden, daarom
halen zij momenteel ervaringen op bij
hun Wmo-reizigers, de leerlingen en hun
ouders.
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Een seizen vol rauwe activiteiten

Bunkerbezoek en excursies
in IJmuiden
Het seizoen 2018 staat weer bol van de
activiteiten in en rondom de bunkers van
IJmuiden. Gedurende het seizoen wordt
er maar liefst driemaal een historisch evenement georganiseerd. Daarnaast organiseert Bunker Museum IJmuiden de Bunkerdag, verschillende rondleidingen en is het
Bunkermuseum om de week geopend.

Ieder week organiseert het bunkermuseum
een rondleiding langs en door de bunkers
van de batterijen Olmen en Heerenduin. De
rondleidingen zijn afgestemd op iedere doelgroep. Zo bevat de kinderrondleiding naast
educatieve elementen allerlei spelactiviteiten. Ook is het mogelijk om in het bunkermuseum een kinderfeestje te vieren. Bent u een

avonturier dan boekt u de volwassenenrondleiding, u klimt en klautert door de bunkers
om alle hoekjes en gaatjes te ontdekken. Vergeet vooral uw zaklamp niet. Natuurlijk is ook
een rustige wandeling door het gebied met de
fraaie natuur mogelijk, de gezinsrondleidingen zijn hiervoor bij uitstek geschikt. Alle
rondleidingen worden begeleid door een deskundige gids van het bunkermuseum. Voor
meer informatie of het maken van een reservering bezoek u de website van Bunker Museum IJmuiden.
Het bunkermuseum is om de week geopend.
De Historische dagen staan gepland op 30
juni, 1 juli en 2 september. Graag tot ziens in
het Bunker Museum IJmuiden!

Burgemeester van den Bergh
van Eysingaplantsoen

‘Straat van de maand’
Een mond vol voor mensen die niet gewend zijn aan het uitspreken van het plantsoen in Santpoort-Zuid waar de 5 flats samen een klein dorp vormen. Om tegemoet te
komen aan de woningbehoefte is deze wijk
in 1960 gebouwd aan het spoor maar ook in
het groen. Sommige bewoners wonen daar
al vanaf het begin en andere nog maar kort.

Om bewoners de gelegenheid te geven elkaar
beter te leren kennen hebben enkele actieve
bewoners een gezellige middag georganiseerd
met een hapje en een drankje samen het Sociale
Wijkteam en de twee woningcorporaties Brederode Wonen en Woningbedrijf Velsen Ook

konden er vragen worden gesteld aan vertegenwoordiger van de gemeente en de wijkagent of
suggesties gegeven om het nog leuker te maken
in dit idyllische stukje van Velsen.
Het was een zonovergoten middag waarbij de
oudste en jongste bewoners elkaar ontmoetten
en veel mensen met elkaar in gesprek gingen
in plaats van alleen te groeten. Op zaterdag 16
juni heeft de bijeenkomst een vervolg en wordt
het plantsoen met nieuwe bloemen en planten
bepoot door de bewoners. Zo hoopt het Sociale
Wijkteam meer Fleur en Kleur te brengen in het
leven van de bewoners zodat zij elkaar ook vinden op andere momenten. (Foto SWT Velsen)

Schrijf je in voor de
Zwem4Daagse!
Van 9 t/m 13 juli is het voor de 39ste keer
zwem4daagse in zwembad De Heerenduinen. Er kan gestart worden tussen 18.15 uur
en 20.00 uur. Op maandag en dinsdag al
vanaf 17.15 uur. Wij bieden ook de mogelijkheid om tussen 9.00-10.00 uur en van 12.0013.00 uur baantjes te komen zwemmen.

Volwassenen zwemmen 500 meter (20 baantjes) en kinderen t/m 10 jaar en 65+ zwemmen
250 meter (10 baantjes), maar meer mag natuurlijk ook. Alle deelnemers zijn verplicht een
zwemdiploma te hebben. Er kan zowel binnen
als buiten gezwommen worden.
Voor kinderen geldt een speciaal schooltarief

van €5,25 inclusief medaille, aanmelden hiervoor gaat via de school. Volwassenen kunnen
zich via de receptie aanmelden en betalen het
normale tarief van €10,50. De medaille uitreiking is alleen op vrijdag. Van de 5 avonden moeten er 4 worden gezwommen.
Op het buitenterrein vinden diverse activiteiten plaats waaronder doelschieten, air-hockey,
stropdasschieten, een buikschuifbaan van 20
meter, demonstraties van Velsense sportverenigingen en nog veel meer.
Iedereen die de zwemmers wil aanmoedigen is
van harte welkom.
Kortom: Een leuke week die niet gemist mag
worden! (Foto gemeente Velsen)

Velserbroek Geen Bende!
In één middag een schone wijk – het kon!
Op woensdagmiddag 20 juni organiseerde
het Wijkteam Velserbroek het evenement
Velserbroek Geen Bende! Jong en oud hielpen met opruimen.

Het evenement startte om 14.00 uur, maar om
13.30 meldden de eerste kinderen zich al om
te willen beginnen. Ze wilden heel graag aan
de slag met een echte afvalprikker en groene
vuilniszak. Het cadeautje na afloop, even op
het water rollen in een aquaroller, was ook heel
aantrekkelijk voor de jeugd! Wat een geluk dat
het weer deze middag piekfijn in orde was! Het
was een positieve middag met als opbrengst:
een grote berg afval. Van oude handdoeken tot
lege blikken. Alles werd meegenomen naar de
feestlocatie in het Wijkpark in Velserbroek.
Wateractiviteiten en Buitengewoon
Er was nog veel meer te doen. De feestlocatie
was naast het water in Velserbroek. Met SUP’s
werd afval uit het water gevist, dat waren een
paar vuilniszakken vol. Ook mocht er gerold
worden in aquarollers. HVC gaf informatie
over afval en het Pieter Vermeulen Museum
zorgde voor educatieve spellen. Stichting Bui-

tengewoon, buur van het feestterrein, verzorgt
dagbesteding en was heel gastvrij en behulpzaam tijdens de dag. Bij buurtsupport mochten
bezoekers proberen met pijl en boog te schieten. De statushouders zorgden voor heerlijke
Syrische en Iraanse hapjes. Bezoekers lieten
zich dat maar wat graag smaken, evenals de
200 ijsjes die zijn uitgedeeld. Kortom een geslaagd evenement, dat onderstreept dat samenwerking loont. (Foto: Reinder Weidijk).
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt voor al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u meer informatie
over vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken,
ondernemersloket, openbare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

geopend op maandag tot en met vrijdag van
08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag van 08.00
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen
over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te maken
hebben, kunt u een afspraak maken met één
van de vakspecialisten via 14 0255.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag?
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen netnummer te draaien. Uiteraard kunt u ook
gewoon langskomen bij het Klant Contact
Centrum in het gemeentehuis. Het KCC is

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24
uur per dag een afspraak maken. U kunt natuurlijk ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00

uur bellen 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 is een formulier verkrijgbaar, waarop
u uw melding of klacht kunt noteren. Graag
deze vervolgens versturen naar: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem.
Meer informatie op www.bdkennemerland.
nl.

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen,
beleid en verordeningen op de landelijke website www.officielebekendmakingen.nl gepubliceerd. Op de gemeentelijke website www.
Velsen.nl komt daar een link naar toe. Hier
kunt u de besluiten van de afgelopen week of
maand zien. Daarnaast wordt er ook gepubliceerd op de Infopagina van de gemeente in de
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest.
Informatie over de gemeenteraad van Velsen
en de vergaderingen van het Raadsplein is te
vinden op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Ingediende aanvragen om omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de
periode van 16 juni 2018 tot en met 22 juni
2018 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op
grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht. De datum van ontvangst is
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Betelgeuzestraat 2, vergroten winkelpand
(18/06/2018) 8288-2018
Wijk aan Zeeërweg 55, herindelen gebouw in
6 appartementen voor kamergewijze verhuur
(18/06/2018) 8271-2018
Siriusstraat 20, plaatsen erker en verplaatsen
entree (18/06/2018) 8275-2018
Siriusstraat 18, plaatsen erker en verplaatsen
entree (18/06/2018) 8276-2018
Kanaalstraat 70a, plaatsen dakopbouw
(19/06/2018) 8328-2018
Lierstraat 71, plaatsen 2 dakkapellen op voor- en
achterzijde woning (20/06/2018) 8409-2018

Santpoort-Noord
Kerkerinklaan 40, plaatsen dakopbouw
(19/06/2018) 8349-2018
Duin- en Kruidbergerweg 60, plaatsen van rookmelders (21/06/2018) 8485-2018 (Rijksmonument)
Hagelingeweg 132C en 132D, gewijzigd uitvoeren indeling appartementen (21/06/2018)
8491-2018

Lepelaar 13, plaatsen dakkapel (19/06/2018)
8292-2018

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning betrekking hebben op
een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk Schoon Velsen.
Voor meer informatie over welstand: 140255

Velsen-Noord
Dijckmansstraat 2, uitbreiden van 12 naar 14 appartementen (18/06/2018) 7193-2018

Velsen-Zuid
Genieweg ong. (Spaarnwoude), handelen in
strijd met regels bestemmingsplan voor een
eendaags
popmuziekfestival(18/06/2018)
8274-2018

Verlengen beslistermijn

Driehuis
Van den Vondellaan 23, uitbreiden woning
(17/06/2018) 8211-2018
Velserbroek
Lockerskamp 10, plaatsen aanbouw achterzijde
woning (18/06/2018) 8290-2018

Velsen-Noord
Reyndersweg 2, tijdelijk en seizoensgebonden plaatsen van 4 palen voor 2 volleybalvelden (5 jaar en 1 maand, van mei tot oktober)
(21/06/2018) 5909-2018
Velserbroek
Liniepad 46, vervangen schuur door tuinhuis
(19/06/2018) 4606-2018
De Zeiler 104, legaliseren berging inclusief overkapping (21/06/2018) 5470-2018

Velserbroek
Westlaan 41, afwijken van het bestemmingsplan
voor een evenement op 8 juli 2018 (Thé Dansant
@ The Beach) (21/06/2018) 3420-2018
Westlaan 41, afwijken van het bestemmingsplan voor een evenement op 5 juli 2018 (ING)
en parkeren in weiland (21/06/2018) 7411-2018
Ingekomen aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:17
IJmuiden
8587-2018IJmuiden Kust Trail 2018 op 29-082018 van 09:00 t/m 17:00 uur, locatie: Nationaal
Park Zuid-Kennemerland (22/06/2018)

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen
hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende bij
het (de) onderstaande besluit(en) gedurende zes weken na de dag van verzending van
het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (zoals college van Burgemeester en wethouders van Velsen of
Burgemeester van Velsen,
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel
langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in
combinatie met inloggen 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 aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum
van het besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wethouders
van Velsen heeft omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Kruitenstraat 13, brandveilig gebruik short stay
hotel (19/06/2018) 3357-2018
Zwarte Mierenvlak 1, wijziging gevel
(21/06/2018) 5997-2018
Velserduinweg 338 9000, plaatsen viskiosk
(21/06/2018) 2107-2018
IJsselstraat 30 ben-bov, samenvoegen duplexwoning (21/06/2018) 6863-2018
Eenhoornstraat 2c, vervangen 3 gevelkozijnen
(21/06/2018) 6926-2018
Lekstraat 28 ben- bov, samenvoegen duplexwoning (21/06/2018) 6575-2018
Snippenbos 24, wijzigen dakkapel (voorgevel)
(22/06/2018)
Santpoort-Noord

Burgemeester Weertsplantsoen 9, plaatsen erker (18/06/2018) 6464-2018
Kerkerinklaan
17,
plaatsen
dakkapel
(20/06/2018) 6678-2018
Kieftendellaan 45, vervangen en vergroten dakkapel (20/06/2018) 7588-2018
Hagelingerweg tegenover Biezenweg, organiseren van een evenement op vuurwerkterrein
(21/06/2018) 7168-2018
Huis te Wissenlaan 21, plaatsen dakkapel (voorzijde) (21/06/2018) 6950-2018
Velsen-Noord
Concordiastraat 79, oprichten bedrijfsgebouw
met kantoor (18/06/2018) 3521-2018
nabij Hoflaan 1, aanleggen toegangsweg naar
GIS-gebouw van TenneT (18/06/2018) 10452018
Lijndenweg 34, wijzigen gevel (21/06/2018)
6152-2018
Driehuis
Driehuizerkerkweg 13, plaatsen trainingsmolen

(20/06/2018) 4106-2018
P.C. Hooftlaan 68, wijzigen begane grond (intern) (22/06/2018) 6975-2018
Velserbroek
Westlaan 41, afwijken van het bestemmingsplan voor een evenement op 7 juli 2018 (2Generations Beach Edition) (26/06/2018) 3077-2018
De Zeiler 152, plaatsen stenen berging
(18/06/2018) 6862-2018
Westlaan 41, afwijken bestemmingsplan voor
evenement op 6 juli 2018 (voetbal award show)
en parkeren in weiland (21/06/2018) 26042018
Verleende
evenementenvergunningen
APV artikel 2:17
Santpoort-Zuid
Riddertoernooi Der Lage Landen, op 30 juni en 1
juli 2018 van 11.00 tot 17.00 uur, locatie: weiland
bij Ruïne van Brederode (19/06/2018) 61692018

Verkeersmaatregel - gehandicaptenparkeerplaats
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor het volgende perceel:

Ter hoogte van J. Bijhouwersstraat 40, 1992

JP VELSERBROEK
Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn
van 6 weken na de dag waarop het besluit is

bekend 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 DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burge-

Kapmelding
Straat
Kromme mijdrechtstraat

plaats
IJmuiden

soort
Els

reden
Vitaliteit slecht Dikte tot 40 cm.

meester en wethouders van Velsen.
Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden.
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redactie@jutter.nl
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Op zoek naar een occasion, dakkoffer
of fietsendrager? Zie www.ruudkoks.nl

Regio - Coöperatie DELA vergroot
per 25 juni haar belang in UNC, beter bekend als Uitvaartverzorging
IJmond. De Eindhovense coöperatie had al een belang van vijftig
procent, maar vergroot dit naar een
meerderheidsbelang van zeventig
procent.
Het extra belang wordt overgenomen van Uitvaartvereniging
Noordhollandse-Coöperatie, dat samen met DELA al aandeelhouder
was in UNC. De Noordhollandse
Coöperatie heeft ruim 30.000 leden
en is hiermee een van de grootste
regionale coöperatieve uitvaartverenigingen in Nederland. Met
de merknaam Uitvaartverzorging
IJmond is UNC in Noord-Holland al
bijna negentig jaar actief. De ledenraad van de Noordhollandse Cooperatie heeft ingestemd met de
aandelenoverdracht. Op alle negen
locaties en in het logo zal de vermelding ‘partner van DELA’ zichtbaar worden gemaakt.
,,Wij kunnen onze ambitie om meer
te gaan betekenen voor de leden
waarmaken: de financiële voordelen voor leden worden groter en wij
kunnen de dienstverlening aan leden uitbreiden”, stelt Cor Hoogland,
voorzitter van de Noordhollandse
Coöperatie. Zo gaat de ledenkorting die nabestaanden krijgen als
zij een uitvaart toevertrouwen aan

Uitvaartverzorging IJmond omhoog van €140 naar €325.
De Noordhollandse Coöperatie
opent bovendien binnenkort een
steunpunt voor ouderen, waar leden via onafhankelijke consulenten
terecht kunnen met vragen op het
gebied van ouder worden, zorg en
sociaal welzijn. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de ervaringen
van de Nabestaandendesk die coöperatie DELA heeft.
Door de nieuwe afspraken kan Uitvaartverzorging IJmond zich blijven inzetten voor een zeer goede,
correcte en zorgzame uitvaart; vertrouwd dichtbij.
,,Door ons belang in UNC te vergroten, realiseren we een sterk uitvaartbedrijf in Noord-Holland. Een
bedrijf waar regionale verankering
en landelijke uitstraling elkaar versterken en waar we weten dat we
er zijn voor elkaar. Met sterk op elkaar ingespeelde teams, zorgen wij
met oprechte aandacht voor maatwerk, omdat wij geloven dat een ieder bijzonder is en een bijzonder afscheid verdient. Ongeacht achtergrond of financiële positie, ongeacht of men verzekerd is of niet” aldus Edzo Doeve, bestuursvoorzitter
van coöperatie DELA.
Financiële details van deze aandelenoverdracht worden niet bekend
gemaakt.
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Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.jutter.nl/privacy
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DELA vergroot belang in
Uitvaartverzorging IJmond

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Let op
Nadrukkelijkmakenwijueropattent,
dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt
gesteld aan derden. Dus ook niet
per e-mail, fotokopie of anderszins
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke
toestemming van de uitgever!

Door Erik Baalbergen

-

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

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter ondertekend te worden ingestuurd,
dus voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig in de krant gepubliceerd; wél
naam en woonplaats. Anoniem
ingezonden brieven worden niet
in behandeling genomen. De
redactie behoudt zich het recht
voor brieven te weigeren dan wel
te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
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Bob Zandberg van Villa
Westend genomineerd
Velserbroek - Zes horecaondernemers zijn genomineerd voor
de finale van de regionale verkiezing Meest Markante Horecaondernemer in de regio Noord Holland 2018/2019.
De finalisten zijn: Roy van der
Weel van Wonders in Schagen,
Mike Bosman van Hotel Blooming in Bergen, Bob Zandberg
van Villa Westend in Velserbroek,
Marcel Hansen en Ramona Nijssen van het IJkgebouw in Alkmaar, Paul Riteco van Hoop Doet
Eten en Lab 44 in Zaandam en
Daan Kroone van de Day Foodbar
in Amstelveen Op 24 september
wordt bekend gemaakt wie van

deze ondernemers zich de komende 1,5 jaar de Meest Markante Horecaondernemer van Noord
Holland mag noemen. Voorafgaand aan de nominatie zijn alle zes finalisten bezocht door een
uitgelezen jury.
Alle finalisten zullen een pitch
houden tijdens de regionale verkiezingsdag op 24 september.
Een belangrijk criterium is dat de
ondernemer een vernieuwend
en origineel concept heeft neergezet dat succes heeft. Tijdens
de feestelijke bijeenkomst zal de
winnaar worden gekozen. Elke
twee jaar is er een verkiezing. Zie
ook www.meestmarkant.nl

IJmuiden - Zaterdag 7 juli wordt
er voor de winkels aan de Lange
Nieuwstraat weer een leuke snuffelmarkt gehouden van 09.00 tot
17.00 uur.
Er zullen veel kramen vol liggen
met van alles en nog wat. Wie ook

zijn overtollige spullen wil verkopen kan een kraam huren. Bel
voor meer informatie of reseveringen voor een kraam naar 0255533233 of 06-10475023. De volgende markten zijn op 11 augustus en 22 september.

Snuffelmarkt op
Lange Nieuwstraat

-

Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast,
naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis, een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die
IJmuiden biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden
over IJmuiden. Deze week aandacht voor het drama rond de Duitse torpedojager V69.
Op de Westerbegraafplaats staat
een monument ter nagedachtenis van enkele tijdens de Eerste
Wereldoorlog gesneuvelde Duitse militairen. Het monument herinnert IJmuiden aan de gruwelijkheden rond de Duitse torpedojager V69 tijdens de barre winterdagen van begin 1917.
De V69, met plek voor tachtig opvarenden, komt in augustus 1915
van de Vulcan-werf in Stettin en
gaat deel uitmaken van het ‘VI.
Torpedobootsflottille’. Het flottielje vertrekt op 22 januari 1917
uit Wilhelmshaven richting Zeebrugge. De V69 is het vlaggenschip van de operatie en staat
onder leiding van Kapitänleutnant Böhm. De Engelse marine
is op de hoogte van deze operatie en stuurt er een groot aantal
kruisers op af. In de nacht van 22
op 23 januari wordt het flottielje
bij de Schouwersbank onder vuur
genomen. De V69 krijgt twee voltreffers, die veel slachtoffers maken en het schip zwaar beschadigen. Böhm krijgt de stuurloze V69
weer enigszins onder controle en
zet koers naar Ĳmuiden. Oorlogsschepen en opvarenden mogen
binnen het neutrale Nederland

komen wanneer ze vanwege averij niet anders kunnen, maar moeten vertrekken zodra de averij verholpen is.
De IJmuidense stoomtrawler
‘Eems’ brengt een aantal zwaargewonden naar IJmuiden. Een paar
uur later, op 23 januari komt de
zwaar beschadigde V69 bij Ĳmuiden aan. Aan boord zijn veel gewonden en zeven gesneuvelden.
Door de strenge vorst zijn enkelen
aan het dek vastgevroren en hangen er bloederige ijspegels aan
de commandotoren. Veel IJmuidenaren aanschouwen dit gruwelijke tafereel. De gewonden worden in een noodhospitaal aan de
Kanaalstraat verzorgd en een dag
later naar Amsterdam vervoerd.
De kisten met de gesneuvelden
worden, bedekt onder bloemen
en Duitse vlaggen, in een gebouw
aan het Willemsplein opgesteld.
De overige bemanningsleden
worden geïnterneerd. Twee matrozen duiken onder in IJmuiden.
Een van hen trouwt in 1920 met
een IJmuidense.
De gesneuvelde officieren worden naar Duitsland overgebracht.
Zes gesneuvelde bemanningsleden worden op de ijskoude 27 ja-

nuari 1917, de dag van de derde
Elfstedentocht in Friesland, onder
grote belangstelling en met militaire eer op de Westerbegraafplaats begraven. Een onderofficier wordt een week later opgegraven en naar Duitsland overgebracht. Anderhalf jaar later wordt
het zesde graf ingenomen door
een andere op zee omgekomen
Duitser.
Een fors stenen monument markeert de graven. In het kruis staat
een keizerskroon met de ‘W’ van
Wilhelm II - keizer van Duitsland
tijdens de Eerste Wereldoorlog en daaronder het jaartal 1916. Op
het onderstuk staat de tekst ‘Dem
Andenken Der In Niederländischer Erde Ruhenden Deutschen
Krieger’, met daaronder een anker met een ketting, als verwijzing
naar de marine. Namen ontbreken. Aan weerszijden van het monument zijn zeedennen als wachters geplaatst. Het monument
wordt, na een grondige opknapbeurt, in 2002 overgedragen aan
de Duitse Marinebond.
De V69 wordt in IJmuiden gerepareerd en vertrekt twee weken later
naar Duitsland. De burgemeester
van Velsen ontvangt begin maart
een brief waarin de Duitse regering haar dankbaarheid betuigt
voor de zorg rond de bemanning
van de V69. De Keizerlijke Marine schenkt 10.000 gulden ten behoeve van liefdadigheidswerken
te IJmuiden.

Begraafpark wint
fotowedstrijd NLDoet

Haarlem - Op dinsdag 19 juni is op begraafpark Kleverlaan officieel de winnende foto van de landelijke NLDoet dagen overhandigd.
Tijdens de landelijke NLDoet dagen op 9 en 10 maart heeft begraafpark Kleverlaan voor het
eerst meegedaan met een voorjaarsschoonmaak. De monumentale panden zijn schoongemaakt,
er is veel blad geruimd en in de
borders zijn honderden bloembollen geplant, waar de afgelopen maanden volop van is genoten. Vanuit het Vrijwilligerscentrum Haarlem zijn verschillende
fotografen van In the Picture op
pad gegaan om foto’s te maken
van de vrijwilligers tijdens de diverse activiteiten. Zo was Anneke
Mensink de fotograaf op het begraafpark. Anneke: ,,Ik was nog
nooit op begraafpark Kleverlaan
geweest, ik was verrast door de
schoonheid van het begraafpark
dat zich ook bij uitstek laat lenen
voor prachtige foto’s”.
Natascha Matthijsen van stichting Nabestaandenzorg die deze
dag voor het gemeente begraafpark heeft georganiseerd: ,,Het
was een mooie dag! 15 vrijwilligers hebben zich aangemeld. Het
weer was goed, de sfeer opperbest en we hebben de medewer-

was een hele gezellige dag en we
hopen volgend jaar weer deel te
kunnen nemen aan NLDoet”.
In the Picture, een initiatief van
kers van het begraafpark enorm het Vrijwilligerscentrum Haarkunnen helpen bij de voorjaars- lem, maakt regelmatig fotoreporschoonmaak. En dan ook nog de tages bij diverse vrijwilligersorgaeerste prijs bij de fotowedstrijd nisaties. Dankzij dit project heeft
van In the picture”.
een dertigtal vrijwilligersorganiDe medewerkers van het begraaf- saties nu prachtig fotomateriaal
park hebben de foto met trots in om hun organisatie, de activiteiontvangst genomen. Jan van de ten en het vrijwilligerswerk ‘in the
Bent: ,,Deze foto krijgt een ere- Picture’ te zetten. (foto: Anneke
plekje bij ons in de kantine! Het Mensink)
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Veel belangstelling voor
verduurzaming VvE’s in Velsen
Velsen - Afgelopen dinsdagavond 19 juni organiseerde de gemeente Velsen in samenwerking met de Huizenaanpak de eerste
informatieavond omtrent verduurzaming van Verenigingen van
Eigenaars (VvE). Deze werd goed bezocht door ruim 80 bewoners,
bestuurders en beheerders van VvE’s in de gemeente Velsen. “Een
inspirerende avond, waar wij van elkaar kunnen leren”. Zo opende wethouder Floor Bal - in de burgerzaal van het gemeentehuis
Velsen - de bijeenkomst.

Nieuw: Hengelsport
IJmond op toplocatie
IJmuiden - Hengelsport IJmuiden
is geopend. Dé nieuwe hengelsportwinkel in vissersstad IJmuiden.
Ronald Engelhart, welbekend in
de hengelsportwereld, opent zijn
nieuwe winkel op een toplocatie in het voormalige Woontoon
pand aan de Kromhoutstraat 56.
Met zoveel vierkante meter hengelsport is het voor elke hengelaar een paradijs. Gelegen op een
ideale toegangsweg naar zowel
de pier als andere wateren zal het
team van Hengelsport IJmuiden u
met veel plezier verwelkomen.
De officiële feestelijke opening zal

plaatsvinden op 21, 22 en 23 juli,
maar vanaf heden bent u al van
harte welkom in de nieuwe winkel. Vers en bevroren aas, topproducten en nagenoeg alle hengelsportmerken zijn vertegenwoordigd of kunnen besteld worden.
Natuurlijk kunt u ook bij Hengelsport IJmuiden genieten van de
service die u als vanouds gewend
bent van Ronald.
Hopelijk komt u snel een kijkje nemen, de winkel is zeven dagen per
week geopend.
Hengelsport IJmuiden, Kromhoutstraat 56, 1976 BM, IJmuiden, telefoonnummer 0255-820400.

(Huis)dier van de Week
IJmuiden - Het huisdier van de- dedierenbescherming.
ze week is Clarissa. Clarissa is een
gesteriliseerde poes van 2 jaar
oud die op zoek is naar een rustig
huisje zonder kinderen. Clarissa
kan overweg met andere katten.
Het is niet bekend hoe ze is met
honden. Clarissa gaat graag even
naar buiten. Wie geeft deze dame
weer een leuk nieuw huisje?
Voor meer informatie over Clarissa en alle andere dieren die een
nieuw baasje zoeken bel met het
Kerbert Dierentehuis aan de Heerenduinweg: 0255-515744. Het
asiel is open van maandag tot en
met vrijdag tussen 10.00 en13.00
uur en tussen 14.00 en 16.00 uur
en op zaterdag van 10.00 tot
13.00 uur. Of kijk op www.dierenbescherming.nl, twitter:@dierenbescherming en Facebook.com/

Herman Schotman, projectleider
van de Huizenaanpak, ging vervolgens dieper in op de aard van
avond en introduceerde de Huizenaanpak.

duurzame renovatie –Seinenergie
Henk Seinen is al 30 jaar actief
in de verduurzaamde woningbouw. Hij toont diverse inspirerende voorbeelden van gebou“De Huizenaanpak is een stich- wen die volledig verduurzaamd
ting van samenwerkende vak- zijn, waarbij het betalingsevenmensen die zich richten op gro- wicht in balans is. Dit middels
te Nul op de Meter (NOM) reno- innovatieve maatwerk oplossinvaties”. Herman nodigde de aan- gen van Energy walls (combinawezigen uit tot een gratis oriën- tie van zonnepanelen en isolatie
terend gesprek in de showroom, voor de gevel van gebouwen die
waar bijvoorbeeld ook een wer- een te klein dak hebben voor de
kende warmtepomp is te zien. benodigde zonnepanelen), tot
Na de presentatie van Herman nieuwe LTV convectoren; pasvolgde een drietal interactieve send bij het gebouw, de bewokennissessies omtrent de ver- ners en de wensen.
duurzaming van VvE’s.
* No Regret; Geen spijt; aardgas1. An offer you can’t refuse; loos hoeft niet in één keer; iededoe het, doe het nu!
re voorziening die je doet, is pasDe financiering van energie- send voor de volgende maatremaatregelen in VvE’s - Nationaal gel. Ook de toekomstwaarde van
Energiebespaarfonds (NEF) & verbeteringen die je nu doorRijksdienst voor Ondernemend voert. Denk aan bij isolatie, dat
Nederland. Met als doelstelling het geschikt is voor een warmtehet mogelijk maken van energie- pomp in de toekomst.
besparing in de bestaande woningbouw, met uitleg omtrent 3. Er ligt een kans om achterde VvE Energiebespaarlening. stallig onderhoud aan te pakOok werd de de financiële over- ken met verduurzaamheidsheidssteun voor VvE’s vanuit het maatregelen.
RVO toegelicht, met diverse sub- VvE verduurzamings puzzel =
sidieregelingen.
Maatwerk!
Verduurzaming van complexen
2. No Regret*, de basis is ken- combineren met onderhoud
nisoverdracht en maatwerk, Er – Duurzaam Energieloket/VvE
zijn zoveel oplossingen!
Duurzaamheidsloket (aangesloTechniek van energiebesparing/ ten bij de Huizenaanpak)

Plus-Wijzer

Isabelle Sternheim gaat graag
samen met de VvE’s op avontuur
en begeleid de zoektocht naar
de beste oplossing (want het is
maatwerk!) voor de enorme opgave van het verduurzamen van
VvE’s. Dit doet ze samen met de
bewoners, bestuurders, beheerders middels een uitgebreid netwerk en de vele platforms waarin
ze reeds jarenlang actief is.
In deze interactieve sessie worden de geleerde lessen en ervaringen gedeeld die in de diversen fasen en proces stappen
worden toegelicht, waar VvE’s
hun voordeel mee kunnen doen.

Een energierijke inspirerende
avond waar de bewoners, bestuurders en ook enkele beheerders weer vol nieuwe informatie
en ideeën huiswaarts keerden.
Er volgt een herhalingsbijeenkomst om te inventariseren welke stappen er zijn genomen en
welke uitdagingen er nog liggen. Ook zal er een presentatie
zijn omtrent de QuickScans die
gewonnen zijn; hoe ziet dit eruit, wat zijn de bevindingen en
adviezen?

De Huizenaanpak verbetert
woonplezier door de nodige verbeteringen slim te combineren
Winnaars
met energiebesparende maatreNaast de winst in kennis, ook gelen. Wilt u ook in actie komen
winnaars van de Quickscans.Aan met uw huis/VvE, neem contact
het eind van de bijeenkomst zijn op met het energieloket van de
er twee Quickscans verloot aan Huizenaanpak om uw wensen te
de VvE’s. Deze geven aan de win- bespreken of met het VvE Duurnende VvE’s inzichtBezoek
in de mogezaamheidsloket.
onze
website:
lijkheden voor energiebespa- https://huizenaanpak.nl/conring.
tact/ of https://www.vveduurzaamheidsloket.nl/ (foto: Jos van
Wilt u op de hoogte blijven?
Kessel

Bezoek onze website:
WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

WWW.50PLUSWIJZER.NL

MAAK VAN JE HUIS JOUW DROOMHUIS!

VSV zaterdag 1 verliest
finale nacompetitie

MAAK VAN JE HUIS JOUW DROOMHUIS!
MAAK VAN JE HUIS JOUW DROOMHUIS!
Velserbroek - Na de verloren fina- helft, overduidelijk. Tegen alle verle tegen Robinhood, kreeg VSV nog wachtingen in was het VSV die, door
een kans in de strijd om handhaving goed anticiperen van Justin Kunst,
in de derde klasse. Allereerst moest na 8 minuten op een 1-0 voorsprong
er afgelopen dinsdag uit tegen Her- kwam en Rick Heeren had halverwecules worden gewonnen om daar- ge de wedstrijd zelfs de 2-0 op zijn
na thuis de finale te spelen. Tegen schoen, maar schoot de bal recht op
Hercules lukte het VSV wonderwel de keeper. Keeper Rico Barends hield
om dit team met 1-2 te verslaan met VSV met een paar prachtige reddindoelpunten van Roy Penders en Vit- gen op de been, waardoor er met
inho Mutambi.
een 1-0 voorsprong kon worden geVSV telde tegen Hercules vele af- rust. In de tweede helft werd al snel
wezigen en reisde met slechts een duidelijk dat VSV het hoge tempo
wissel naar Utrecht af. Van de drie niet goed meer kon volgen en zich
kansen werden er in de eerste helft verder voornamelijk tot het verdetwee benut zodat er met een 0-2 digen van de voorsprong moest bevoorsprong kon worden gerust. In perken. Dit lukte vrij aardig maar
de tweede helft was het Hercules een kwartier voor tijd viel verdediwat de klok sloeg en VSV beperkte ger Dave Hardendood geblesseerd
zich vooral tot het verdedigen van uit en dit was voor VSV uiteindelijk
IJmuiden - Op zondag, 27 mei en 20 euro. Na beoordeling door de voorsprong. Vlak voor tijd wist de nekslag. Hees profiteerde dankvond in IJmuiden voor de vier- de jury van de ingezonden foto’s Hercules nog de 1-2 te scoren, maar baar van de noodzakelijke omzettinde keer het wandelevenement vond maandagavond de over- deze aansluiting kwam te laat en gen en scoorde kort daarna de 1-1.
Vissenloop plaats, georgani- handiging van de cadeaubonnen met dit resultaat kon VSV zich voor Justin Kunst schoot uit een spaarzaseerd door KWF Kankerbestrij- plaats aan de prijswinnaars.
weer een finale tegen Hees uit Soest me aanval met een snoeihard schot
ding, afdeling Velsen. Met ruim Edwin Schilling, vestigingsma- gaan opmaken. Het slechte nieuws bijna de 2-1 in de touwen, maar ook
1.900 deelnemers en een op- nager van Zebra Uitzendbureau, was dat Raymond Barends en Jes- hij viel daarna geblesseerd uit. Hees
brengst van 47.500 euro, die mocht Jacqueline van Elsland blij se Kooijman tegen de tweede gele werd daarmee definitief in het za- Driehuis - Zondag 8 juli om Naaldkoor uit Santpoort. Voor de
geheel ten goede komt aan maken met de eerste prijs, Henny kaart aanliepen en daarmee voor de del geholpen want vlak voor tijd 10.30 uur is er een openlucht- kinderen is er een kinderwoordKWF Kankerbestrijding, weder- de Wit mocht de tweede prijs in finale tegen Hees waren geschorst. scoorden zij de voor hen bevrijden- viering van de H. Franciscusparo- dienst. Kinderen vanaf 2 jaar zijn
om een groot succes.
ontvangst nemen en Richard Jan- Door deze schorsingen en een aan- de 1-2 en na het fluitsignaal barstte chie in de parochietuin van de St. van harte welkom.
sen ontving de cadeaubon van tal afwezigen had trainer Paul Mein- het feest onder de vele meegereis- Engelmunduskerk aan Driehui- Na de viering is er een ontmoeEén van de vele sponsoren is Ze- 20 euro. De blije winnaars gaven ders nog maar weinig keus om in die de supporters en spelers los. Daar- zerkerkweg 113 te Driehuis. Al- ting met koffie en thee en iets
bra Uitzendbureau die speciaal aan ook volgend jaar aan de Vis- finale met een representatief team mee was degradatie voor VSV een le belangstellenden zijn welkom. lekkers, want iedereen neemt
voor dit evenement een fotowed- senloop deel te zullen nemen die op de proppen te komen. Daarbij feit, maar het positieve nieuws is dat Het thema is ‘Dragen en gedra- iets lekkers mee. De collecte is
strijd hadden uitgeschreven. Voor dan op zondag, 19 mei, voor de valt de VSV zaterdag nog steeds in de groep volgend seizoen goed is gen worden’. Tevens is tijdens de deze keer voor het project Bade drie leukste, treffendste, meest vijfde keer zal worden georgani- de categorie van ‘vriendenteam’ die versterkt en het is te verwachten dat viering het officiële afscheid van tang Pinangga waarbij Daniëlunieke of meest creatieve foto seerd. Meer info op de website: tegen volwaardige selectieteams het verblijf in de vierde klasse waar- diaken Ton Hekkenberg.
le en Annemarie uit deze parowaren door Zebra cadeaubonnen www.vissenloopijmuiden.nl (fo- moet optreden en dat verschil bleek schijnlijk tot een seizoen zal worden Om 10.30 uur is er een Eucharis- chie betrokken zijn. (foto: aangetieviering, ondersteund door het leverd)
ter beschikking gesteld van 50, 30 to: aangeleverd)
tegen Hees, vooral in de tweede beperkt.

Fotowedstrijd wandelevenement Vissenloop

Openluchtviering
H. Franciscusparochie
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Summerfair bij
Kapsalon Het Haerhuys

Kimo International President
Robert te Beest: ,,Europese
samenwerking breidt verder uit!”

Regio - Kimo International, de internationale vereniging van
kustgemeenten, strijdt al vele jaren voor schone zeeën en oceanen, in het bijzonder onze Noordzee. Robert te Beest is president
van Kimo International. Als voormalig wethouder in Velsen was
hij eveneens 4 jaar voorzitter van Kimo Nederland België. Nu mag
hij gedurende twee jaar het Internationale presidentschap vervullen en daarmee sturing geven aan de gezamenlijke belangen
van de diverse Kimo organisaties in Europa (Verenigd Koninkrijk,
Ierland, Duitsland, Denemarken, Zweden, Nederland).
Kimo (Kommunenes International Miljø Organization) staat als
milieuorganisatie de laatste jaren stevig op de kaart. Succesvolle projecten als ‘Green Deal
visserij voor de schone Zee’ en
‘Green Deal schone stranden’ krijgen steeds meer vorm. Maar het
meest aansprekende project is
toch ‘Fishing For Litter’. Niet alleen in Nederland, maar in een
groot deel van Europa. Onlangs
is de vissersvloot die deelneemt
aan het Fishing For Litter programma in zowel Nederland, Denemarken als Ierland aanzienlijk
uitgebreid.
Kimo International was deze
maand aanwezig in Noorwegen,
Frederikstad. Daar werd de samenwerking gevonden met de
Europese North Sea Commission
/ CPMR, een samenwerkingsverband van Europese regio’s gericht
op maritieme uitdagingen.
Robert te Beest: ,,De samenwerking met deze organisatie biedt
voor beiden mooie kansen om
de Europese gemeenten en kustregio’s met elkaar te verbinden.

Belangrijke thema’s als mariene vervuiling, plastic soep en paraffine kunnen gezamenlijk opgepakt worden. Het onderwerp
plastic soep krijgt een steeds prominentere plaats op de internationale agenda. Het is een enorm
probleem waar Kimo al 20 jaar
samen met de visserijsector aan
werkt om dit terug te dringen.” Inmiddels hebben ook Noorse gemeenten en regio’s belangstelling getoond om samen te werken in Kimo-verband.
De bewustwording is de laatste
jaren fors toegenomen. De verschrikkelijke beelden van vervuilde zeeën en stranden zijn niet
meer te ontkennen. De conditie
van de zeeën en de (zee)dieren
komen daarmee in gevaar. Vitale
zeeën zijn cruciaal.
Kimo heeft inmiddels een uitstekende en betrouwbare naam opgebouwd. Als vereniging van internationale
kustgemeenten
spreken en lobbyen zij bij andere overheden en instanties om
de problemen aan te pakken.
Het belang van (kust)gemeenten

is groot. Visserij en schone stranden zijn belangrijk voor toerisme en economie. Kimo overlegt
in Europees verband onder andere in Brussel bij de Europese commissie, Helcom, Ospar en Europeche. Allemaal organisaties gericht
op de belangen van vitale zeeen of die belang hebben bij vitale zeeën en schone stranden. In
Europees verband wordt gewerkt
aan de zogenaamde Port Reception Facilities Directive (Havenontvangstrichtlijn). Een maatregel die ervoor zorgt dat onder andere scheepsafval niet meer in de
zee terecht komt, maar via de havens circulair wordt afgevoerd.
Ook dichterbij huis, in je eigen gemeente, kun je al veel doen tegen
de plastic soep. Het gebruik van
‘single used plastic’ moet worden
teruggedrongen. Dit kan bijvoorbeeld door geen ballonnen meer
op te laten en geen rietjes, wattenstaafjes, snoepwikkels, plastic bestek en dergelijke te gebruiken. Dit kan door over te stappen
op andere duurzame materialen.
Inmiddels is Europese regelgeving in voorbereiding die een
drastisch einde moet gaan maken aan het éénmalig gebruik
van plastic en inzet op maximale recycling.
De internationale vereniging van
kustgemeenten Kimo heeft zo al
veel bereikt, maar het werk wordt
krachtig doorgezet. (foto: aangeleverd)

Velserbroek - 21 Juni, op de Keune luchtbedden uit.
dag van de zomer was de eer- Met een kleine honderdtal beste editie van de Summerfair zoekers was het een zeer gebij Kapsalon Het Haerhuys in
Velserbroek.
De avond begon met een
goodiebag voor de eerste 75 bezoekers en onder het genot van
een gezond hapje en verfrissend
welkomstdrankje van Boon begonnen de bezoekers aan de
route langs de verschillende kramen.
Je zomeroutfit shopte je bij Only You en leuke cadeaus kocht je
bij de meiden van ‘In een nieuw
jasje’. De voeten werden zomerklaar gemaakt door Nanda de
Jong Voetverzorging en de vingernagels werden voorzien van
een zomerse lak door Nagelstudio Mariëlle. Voor op vakantie werden er wenkbrauwen geverfd door Tamara van Touch
Beauty en Het Haerhuys deelde

slaagde eerste editie, graag tot
ziens bij Summerfair 2019! (foto:
aangelverd)

Zomerhockey bij Strawberries
Driehuis - Wil jij in de zomer je
hockeyskills bijhouden? Of wil je
nu weleens uitproberen of hockey wat voor jou is? Kom dan in
de zomermaanden gratis trainen
bij Strawberries!
Van 26 juni tot en met 22 augustus zijn alle kinderen en jongeren
van 4-18 jaar van harte welkom
bij Zomerhockey, ook als je niet
lid bent. Hockey-ervaring is niet

belangrijk; gezellig met z’n allen
in de zomermaanden hockeyen
staat voorop. Jongeren vanaf 12
jaar (ABC-jeugd) trainen op dinsdagavond van 19.30-20.30 uur.
Kinderen tot 12 jaar (D- en Jongste jeugd) trainen op zaterdagochtend van 10.00-10:45 uur. Je
hoeft je niet van tevoren aan te
melden.
Het dragen van scheenbescher-

mers en een bitje is voor iedereen verplicht, ook voor niet-leden. Niet-leden kunnen tijdens
de training een hockeystick van
de club lenen. Dankzij sponsor
Pieter Delsman Makelaars uit
Heemstede wordt Zomerhockey voor iedereen gratis aangeboden.
Meer weten? Mail naar zomerhockey@khc-strawberries.nl.

De Jonge Stem in Concert
- 65 jaar De Jonge Stem

Minister Kaag: ‘Het is belangrijk dat
de situatie niet verder escaleert’
IJmuiden - Minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel heeft
een bezoek gebracht aan Tata Steel in IJmuiden. Ze sprak met
Hans Fischer (CEO Tata Steel in Europa) en Theo Henrar (directievoorzitter Tata Steel Nederland) over de situatie met betrekking
tot de Amerikaanse importtarieven.
Vervolgens nam ze een kijkje in
een installatie waar staal wordt
verzinkt voor de automobielsector en bij de R&D-afdeling waar
staal voor auto’s wordt ontwikkeld en getest. Tata Steel wordt
momenteel geconfronteerd met
importheffingen van 25 procent
op het staal dat naar Amerikaanse klanten gaat. Ongeveer 10%
van de producten van Tata Steel
in IJmuiden gaat naar klanten in
de V.S., ter waarde van zo’n half
miljard euro.
,,Ik heb de minister bedankt voor
haar geweldige inzet op dit dossier tot nu toe en haar verzocht
om te blijven werken aan het realiseren van een oplossing voor
het probleem van de importheffingen”, aldus Theo Henrar, directievoorzitter van Tata Steel Nederland. ,,Het is belangrijk dat de
situatie niet verder escaleert en
uitmondt in een handelsoorlog
die tot een wereldwijde recessie
kan leiden. Daarnaast is het belangrijk dat de EU maatregelen
treft om te voorkomen dat lan-

aandringen op overleg en intrekking daarvan. Tegelijkertijd overleggen we op 4 juli opnieuw met
de getroffen bedrijven hoe deze
het beste kunnen reageren op de
situatie.”
den die niet meer naar Amerika Op de foto bekijken minister
kunnen exporteren hun staal in Kaag en Theo Henrar (directieEuropa gaan dumpen.”
voorzitter Tata Steel Nederland)
,,De zorgen van Tata Steel over het resultaat van een crashtest
de Amerikaanse importheffin- tijdens het bezoek aan het R&Dgen zijn ook onze zorgen”, aldus centrum van Tata Steel in IJmuiminister Kaag. ,,Het kabinet blijft den, waar staal voor de automo– zowel in EU-verband als bila- bielindustrie wordt ontwikkeld
teraal – onverminderd bij de V.S. en getest. (foto: Tata Steel)

IJmuiden - Op 8 juli geeft De Jonge Stem drie concerten met nummers uit musicals die in het verleden zijn opgevoerd en nummers
uit de komende productie ‘Shrek
the Musical’.
Al 65 jaar speelt de Jonge Stem
een belangrijke rol in het cultuurleven van de gemeente Velsen.
Veel van de huidige leden van
BOMS, Unidos en Bel Canto zijn
in hun jongere jaren deelnemer
van De Jonge Stem geweest. Ook
heeft een aantal leden hun werk
in het theater gevonden, zoals regisseur Mieke van der Hulst. Uit
nostalgische overwegingen maar
ook om nog wat inkomsten te genereren voor de uitvoering van

‘Shrek’ in november, zullen de huidige leden van De Jonge Stem op
8 juli drie jubileumconcerten verzorgen in Brasserie De Wildeman
in Santpoort. Op het programma
staan bekende nummers uit onder andere ‘The King and I’, Footloose, Grease, The Wiz , West Side Story en de succesvolle musical van vorig jaar ‘How to Succeed
in Business Without Really Trying’.
En voor iedereen die benieuwd is
naar ‘Shrek the Musical’ wordt er
al een klein voorproefje gegeven.
Wilt u een leuk uur beleven en tegelijkertijd De Jonge Stem financieel ondersteunen? Kom dan op
8 juli naar één van de voorstellingen om 15.00, 17.00 en 19.30 uur.

Met uw toegangskaartje doet u
ook mee aan de loterij waarvoor
door verschillende sponsoren uit
de regio leuke prijzen beschikbaar zijn gesteld, zoals restaurantbonnen, ijsbonnen, bloemenbonnen, een drankendispenser en
een koffiezetapparaat. Per voorstelling zijn 100 kaartjes beschikbaar. De kaarten à 10 euro worden
verkocht aan de deur van de zaal
van De Wildeman en in de voorverkoop via de leden en op zondagmiddag 1 juli van 13.00 tot
17.00 uur tijdens de repetitie in
De Abeel, Abelenstraat 1 in IJmuiden. Brasserie De Wildeman is gelegen aan de Hoofdstraat 142. (foto: aangeleverd)

Plus-Wijzer
WWW.50PLUSWIJZER.NL
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(foto: aangeleverd)
Estafette- en trimloop in
Akersloot. Start en finish bij
Handbalvereniging Meervogels,
Boschweg 26. Start estafetteloop
10.30 uur, start individuele lopen
10.35 uur. Meer info: www.amak.
nu.
(foto: aangeleverd)
Open Dag in verbouwde onderkomen De Duynkant van Werk(foto: aangeleverd)
groep Oud-Castricum aan de GeKaasmarkt orgelconcert Grote versweg 1b, 13.30-16.00 uur, ook
Kerk Alkmaar door organist Hans zondag. Vandaag wordt om 13.30
Stehouwer, 12.00 en 13.00 uur, uur de expositie over de verdwegratis entree.
nen Duinkant geopend waarvan
bovenstaande foto onderdeel is.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstellin ‘Waterwijs’ voor ieder- Gouwe Ouwen in restaurant van
een vanaf 4 jaar. Open van 13.00 De Santmark, muziek van vroetot 17.00 uur.
ger, 14.00-16.00 uur. Iedereen is
welkom. Iedere laatste zaterdag
van de maand.
Jaarlijkse evenement ‘Occupation and Lieberation WN2000’, kom
ontdekken hoe het Nederlandse verzet aan wapens kwam, en
durf jij ook geheime documenten voor het verzet te smokkelen?
Bunker Museum, Badweg IJmuiden. Open van 19.00 tot 21.00
uur.

(foto: aangeleverd)
Muzikale wijkontmoeting met
zanger/chansonnier Edouard in
restaurant Wierenga op het Bakkerspleintje, 10.00-12.00 uur.
Koffieochtend in Bibliotheek Velsen. Van 10.30 tot 12.00 uur.

Theatervoorstelling
Levenskunst van Vrij Zijn in het theater
aan de Madame Curiestraat 2a in
Alkmaar. Aanvang 20.00 uur. Zie
www.af-vrijzijn.nl.

(foto: aangeleverd)
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling Waterwijs voor iedereen vanaf 4 jaar 13.00 tot
17.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Museumgemaal 1879 aan de Fielkerweg 4 in Akersloot is te bezichtigen, 13.30-16.30 uur.

Spreekuur Sociaal Wijkteams in
Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk,
voor patiënten en hun familie. Elke dinsdagmiddag van 14.30 tot
16.30 uur onder de trap in de hal
van het ziekenhuis.

4 JULI

(foto: aangeleverd)
Streekmarkt in Bakkum, 11.0016.00 uur, iedere woensdag.
Zee- en Havenmuseum IJmuiden
open van 13.00 tot 17.00 uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’
en ‘100 jaar staaltransport in de
IJmond’ en ‘Loodsboten IJmuiden’
van Arie van der Veer. 3 Speurtochten voor kinderen van kleuter tot puber.

(foto: aangeleverd)
Opening Elfendeurtjesroute in
de Schoorlse Duinen, 10.30 uur
bij Buitencentrum Schoorlse Duinen. Alle kinderen (3-6 jaar) mogen als elfje verkleed komen. Na
1 juli dagelijks te lopen. (foto:
aangeleverd)

Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstellin ‘Waterwijs’ voor iedereen vanaf 4 jaar. Open van 13.00
tot 17.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Concert orgel (Piet Hulsbos) en
hoorn (Ingrid Deen) in de Nieuwe
Kerk, Kanaalstraat 250 IJmuiden.
Aanvang 20.00 uur.

(foto: Hichem Braiek)
Rondleiding Zee van Staal, vanaf 14.00 uur bij ingang Reyndersweg, Velsen-Noord. Gratis.

Theatervoorstelling
Levenskunst van Vrij Zijn in het theater
aan de Madame Curiestraat 2a in (foto: aangeleverd)
Alkmaar. Aanvang 20.00 uur. Zie ‘Pinter’s Omerta’ door Huis van
Theater in De Zwaan in Uitgeest,
www.af-vrijzijn.nl.
20.30 uur. Ook zondag om 15.00
Nile, botbrekende death metal in uur. www.huisvantheater.nl.
Podium Victorie in Alkmaar, 20.00
uur.

Jaarlijkse evenement ‘Occupation and Lieberation WN2000’, kom
ontdekken hoe het Nederlandse verzet aan wapens kwam, en
durf jij ook geheime documenten voor het verzet te smokkelen?
Bunker Museum, Badweg IJmuiden. Open van 19.00 tot 21.00
uur.

Zomeravondconcert in Grote
Kerk Alkmaar. Wekelijks tot en
met 5 september, aanvang 20.15
uur. Vanavond: organist Wim Diepenhorst. (foto: aangeleverd)

2 JULI

5 JULI

1 JULI
30 JUNI
(foto: aangeleverd)
Open Kerk in de Dorpskerk aan
het Kerkpad 1 in Castricum,
11.00-15.00 uur. Iedere donderdag t/m 23 augustus.

ter tot puber.

Buitenplaats Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Anthologie’. Geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
Toegang 4 euro.

Tata Steel en PWN organiseren
een natuurexcursie op terrein van
Tata Steel. Van 10.00 tot 12.00 uur.
Aanmelden via www.tatasteel.
nl/natuurexcursie. Beperkt aantal plaatsen beschikbaar, daarom
geldt maximum van 2 personen.
Minimumleeftijd 12 jaar. Aanmeldingen worden op volgorde van
binnenkomst behandeld.

(foto: Henze Boekhout)
Buitenplaats Beeckestijn: Laatste dag tentoonstelling ‘Anthologie’. Geopend van 11.00 tot 16.00
uur. Toegang 4 euro. Maandelijkse rondleiding door huis en tuinen. Deelname 7,-. Aanmelden:
info@buitenplaatsbeeckestijn.nl.
Start 14.00 uur.

Buitenplaats Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Anthologie’. Geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
Toegang 4 euro.

(foto: aangeleverd)
Riddertoernooi bij Ruïne van Brederode, Velserenderlaan Santpoort-Zuid. Geopend van 11.00
tot 17.00 uur.
Kermis in Uitgeest tot en met 4
juli.

(foto: aangeleverd)
Natuurbelevingsconcert violiste
Martine Nijenhuis in bibliotheek
Castricum van 19.30 tot 22.00
uur. Toegang 11 euro. Aanmelden via 06-51599293.

29 JUNI

Buitenplaats Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Anthologie’. Geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
Toegang 4 euro.

(foto: aangeleverd)
Expositie in kerkje De Kemphaan
op De Woude van 11.00 tot 17.00
uur. Werk van Wendaliene Hagens, Gea Breet en Saskia Bitter.
Open dag bij IJmuider Reddingsbrigade (IJRB) IJmuiden aan Zee.
Van 15.00 tot 17.00 uur houden
zij een reünie in De Wacker, Kennemerboulevard 480. Zie ook
www.ijrb.nl/reunie
Zee- en Havenmuseum IJmuiden
open van 13.00 tot 17.00 uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’
en ‘100 jaar staaltransport in de
IJmond’ en ‘Loodsboten IJmuiden’
van Arie van der Veer. 3 Speurtochten voor kinderen van kleuter tot puber. Motordraaimiddag
van 13.00 tot 17.00 uur.

(foto: Pixabay)
Koffieochtend in Bibliotheek Velsen. Van 10.30 tot 12.00 uur.
(foto: Paul ten Have)
IVN-excursie ‘Zomer in de Wimmenummerduinen’ start 10.00
uur bij Sportcentrum De Watertoren in Egmond aan Zee. Van te
voren opgeven is niet nodig, wel
zelf zorgen voor een toegangskaart. Info: hanneke@ivnnkl.nl.

(foto: aangeleverd)
Riddertoernooi bij Ruïne van Brederode, Velserenderlaan Santpoort-Zuid. Tevens optreden van
Dark Rosie. Geopend van 11.00
tot 17.00 uur.
Duin & Kruidberg Run. Startschot
valt om 11.00 uur. Zie ook www.
duin-kruidberg.nl/belevenbij
Luchtoorlogmuseum Fort Veldhuis is t/m oktober iedere zondag
open van 11.00 tot 17.00 uur. Genieweg 1 in Heemskerk. Lezing
over het Himmelbett, de Duitse Luchtverdediging tijdens de
Tweede Wereldoorlog om 14.00
uur.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex(foto: aangeleverd)
positie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’
Forteiland geopend voor pu- en ‘100 jaar staaltransport in de
bliek. Afvaart met de Kon. Emma IJmond’ en ‘Loodsboten IJmuiom 10.45, 12.45 en 15.10 uur. Re- den’ van Arie van der Veer. 3
tour naar keuze om 13.00, 15.15 Speurtochten voor kinderen van
of 17.15 uur.
kleuter tot puber.
Charles Bruijn Reflect, expo in de
Engelmunduskerk, Kerkplein 1
in Velsen-Zuid. Elke zondag geopend van 13.00 tot 16.00 tot en
met 26 augustus. Zie ook www.
charlesbruijn.com

(foto: Pixabay)
Wandelclub voor mensen met
geheugenproblemen. Start 10.00
uur vanaf dorpshuis Het Terras,
Dinkgrevelaan 17 SantpoortNoord. Wandeling duurt ± 45 minuten in een rustig tempo. Na de
wandeling koffie/thee en een geheugenspelletje. Voor interesse als deelnemer of begeleider,
Janneke Cluistra, telefoon 0233031228

Buitenplaats Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Anthologie’. Geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
Toegang 4 euro.
Rouwspreekuur in de rouwhuiskamer Alice Loeters persoonlijke
uitvaartzorg, Frans Netscherlaan
12 Santpoort-Noord. Van 11.00
tot 12.00 uur.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden
open van 13.00 tot 17.00 uur. ExPuzzelruilbeurs in Seniorencen- positie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’
trum Zeewijk, Zeewijkplein 260 en ‘100 jaar staaltransport in de
IJmuiden. Van 10.00 tot 11.00 uur. IJmond’ en ‘Loodsboten IJmuiden’
van Arie van der Veer. 3 Speurtochten voor kinderen van kleuter tot puber.

3 JULI

(foto: aangeleverd)
Kledingbeurs Het Kruispunt van
10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek.
Zee- en Havenmuseum IJmuiden
open van 13.00 tot 17.00 uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’
en ‘100 jaar staaltransport in de
IJmond’ en ‘Loodsboten IJmuiden’
van Arie van der Veer. 3 Speurtochten voor kinderen van kleu-

Aanmelden
gratis nieuwsbrief via
nieuws@rtvseaport.nl
rtvseaport.nl/agenda
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Wabo, ambtshalve wijziging, ontwerpbeschikking
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland bekend dat zij een ontwerpbeschikking ingevolge
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ter inzage heeft gelegd.
De ontwerpbeschikking betreft het voornemen de vergunning van Tata
Steel IJmuiden B.V. voor de inrichting gelegen aan Wenckebachstraat 1 te
Velsen-Noord aan te passen. De wijziging vindt plaats in het kader van de
aanpassing van de verleende omgevingsvergunning van 16 januari 2007
(kenmerk: 2007-00001) op de BBT-conclusies van de BREF IJzer en Staal
en de overige relevante BBT-documenten.
Deze aanpassing heeft betrekking op BBT-conclusie 33 van de BREF, die
voor de stofemissie in de afgassen van de Pelletfabriek geldt, specifiek
van de Duconwassers. De BBT is de stofemissies in afgassen verminderen
door toepassing van een of meer technieken. De in de vigerende vergunning
opgenomen emissiegrenswaarden zijn niet in overeenstemming met
het van toepassing zijnde BBT-niveau. Het met de BBT overeenkomende
emissieniveau van <10 - 15 mg/Nm3 wordt met dit besluit in de vergunningvoorschriften vastgelegd. Tevens nemen wij het bijbehorend controleregime
in dit besluit op. In het kader van de implementatie van deze BBT-conclusie
zullen wij daarom voorschrift 1.1.13.H, onder a, van de revisievergunning,
voor wat betreft de emissiepunten EL 505 t/m EL 509 (Duconwassers
Pelletfabriek), intrekken en het nieuwe voorschrift 1.1.18 aan de
revisievergunning verbinden.
Zaaknummer: 761695
Inzage
De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van
de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op www.odnzkg.nl

onder bekendmakingen en (digitaal) bij:
- provincie Noord-Holland, Noord-Hollands Archief, Kleine Houtweg 18
te Haarlem (contactpersoon: Rob Lunshof);
- Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk;
- de Klantenservice van het stadhuis van Velsen, Dudokplein 1 te
IJmuiden;
- De Bibliotheek IJmond Noord, Kerkplein 5 te Beverwijk;
- De Bibliotheek IJmond Noord, Maerten van Heemskerckplein 3 te
Heemskerk;
- het Centraal Publieksbureau van de gemeente Beverwijk,
Stationsplein 48 te Beverwijk.
De revisievergunning en overige stukken kunnen op verzoek
toegezonden worden. U kunt hiervoor gebruik maken van het
contactformulier op www.odnzkg.nl.
Zienswijzen
Binnen de inzagetermijn kan een ieder zienswijzen over de ontwerpbeschikking naar voren brengen via digitale formulieren op de website
www.odnzkg.nl. Uw persoonsgegevens zullen niet openbaar worden
gemaakt. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied, Regiebureau, Postbus 209, 1500 EE Zaandam.
Heeft u vragen over deze procedure of wilt u mondelinge zienswijzen
naar voren brengen, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier
op www.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke
beschikking kan worden ingediend, als men belanghebbende is bij
die beschikking en als een zienswijze naar voren is gebracht over de
ontwerpbeschikking.

Burendag 2018: aanmelden 13e editie
op 22 september nu mogelijk
Regio - De inschrijving voor
de 13e editie van Burendag is
vandaag geopend. Alle buurten van Nederland kunnen
hun Burendagactiviteit aanmelden en een financiële bijdrage aanvragen via www.burendag.nl. De dag wordt ieder jaar georganiseerd door
Douwe Egberts en het Oranje Fonds om buren dichter bij
elkaar te brengen. Deze editie gaan de organisatoren zich
extra inspannen om buren bij
elkaar te krijgen in buurten
waar dat niet vanzelfsprekend
is. Burendag valt dit jaar op 22
september.

Dit jaar gaan de organisatoren
een aantal buurten een steuntje in de rug bieden. In buurten
waar minder verbinding is en
het de buurt niet zelf lukt een
Burendag van de grond te krijgen, gaan Oranje Fonds en Douwe Egberts een Burendagactiviteit organiseren. Als dit een succes blijkt, nemen de organisatoren die rol de komende jaren in
meer buurten op zich. De buurten waar de speciale aandacht
naar uit gaat, worden geselecteerd op basis van onderzoek
naar verbinding in de buurt.
Burendag is in het leven geroepen om het contact tussen
buurtgenoten te bevorderen en
De afgelopen 13 jaar zijn mil- er zo voor te zorgen dat buurten
joenen buren bij elkaar ge- socialer en veiliger worden. In
bracht op Burendag. Douwe Eg- 2017 deden zo’n 1 miljoen menberts en het Oranje Fonds gaan sen mee aan duizenden actividaarbij altijd uit van de kracht teiten in heel het land.
van de buurt: bewoners beden- Denk hierbij aan het aanleggen
ken zelf een activiteit, zoeken van een buurtmoestuin, samendaar draagvlak voor en kunnen komen onder genot van kopeen Burendagpakket en een fi- je koffie, het opknappen van de
nanciële bijdrage aanvragen. straat, het organiseren van een

culturele middag of een sporten speldag.
John Brands, general manager
Jacobs Douwe Egberts Nederland: ”We vinden dat niemand
zich alleen hoeft te voelen in de
buurt. Met Burendag wil Douwe Egberts dan ook de drempel verlagen om buren dichter
bij elkaar te brengen. Bijvoorbeeld door samen een kop koffie te drinken. Want mensen wonen prettiger in een buurt waar
ze elkaar kennen en regelmatig
echt contact hebben én het is
bevorderlijk voor de veiligheid.”
Peter Douwes, directeur Oranje
Fonds: “We zijn heel blij dat we
de afgelopen jaren al zoveel buren met elkaar in contact hebben kunnen brengen. We zien
echter dat in sommige buurten,
waar juist behoefte is aan contact, de activiteiten niet van de
grond komen. Het kan lastig zijn
een begin te maken als je niemand in je buurt kent. De drempel die mensen over moeten
kan soms erg hoog zijn. Dit jaar
proberen we in een aantal buurten die drempel weg te nemen
door de organisatie van Burendag uit handen te nemen, met
het idee die rol in de toekomst
in meer buurten in te nemen.“
In 2006 organiseerde Douwe
Egberts de eerste editie van Burendag met 300.000 deelnemers, waarna het Oranje Fonds
als medeorganisator in 2008
aansloot. Sinds 2006 organiseerden buurten al zo’n 36.000
Burendagactiviteiten.
Buren kunnen via www.burendag.nl een aanvraag bij het
Oranje Fonds indienen voor een
financiële bijdrage van maximaal 400 euro voor hun Burendagactiviteiten. (foto: aangeleverd)

Pabo-studenten geven kraanwaterles
Haarlem - Drinkwaterbedrijf PWN,
stichting JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) en de Pabo van Inholland hebben de handen ineen
geslagen om het drinken van kraanwater op basisscholen te stimuleren. In het kader van een samenwerkingsproject bedenken Pabostudenten zelf ‘kraanwaterlessen’ en

geven die op basisscholen in JOGGgemeenten in Noord-Holland. Doel
achter het project is om kinderen op
een leuke manier te stimuleren om
kraanwater te drinken in plaats van
suikerhoudende drankjes.
Afgelopen week gaf toekomstig juf
Liza Berkhof (foto) haar zelf bedachte kraanwaterles op de Zuiderpol-

derschool in Haarlem. Ze legde uit
waar ons kraanwater vandaan komt
en dat het gezond en lekker is. De
twee andere andere PABO-studenten, Yvette Hos en Bente van Zelst
gaven soortgelijke kraanwaterlessen bij de onderbouw en de bovenbouw op de Zuiderpolderschool.
(foto: Marijke Kodden, MPG)

Komend weekeinde

Extra duinkaartcontroles

Regio - Op zaterdag 30 juni en zondag 1 juli controleren de boswachters van PWN weer extra op het bezit van duinkaarten. Dit betekent
dat alle bezoekers van het Noordhollands Duinreservaat daadwerkelijk de duinkaart bij zich moeten hebben en moeten kunnen laten zien.
PWN informeert bezoekers van het
Noordhollands Duinreservaat regelmatig over de noodzaak van het
bezit van een duinkaart. PWN wil
bezoekers van het Noordhollands
Duinreservaat blijvend laten ge-

nieten van het prachtige duinlandschap. Daarvoor is het nodig dat u
een duinkaart koopt. PWN is voor
het beheer van de duinen afhankelijk van deze inkomsten omdat de
overheid hiervoor geen subsidie
verstrekt. De dag- en weekkaarten
zijn ook nog steeds verkrijgbaar bij
de kaartautomaat en de wederverkooppunten. De jaarduinkaart en
jaarruiterkaart zijn zowel online te
koop als bij wederverkooppunten.
De driejarige duinkaart is alleen
nog online te koop. PWN heeft de
mogelijkheid voor de minder fre-

quente duinbezoekers om online hun duinkaart voor een dag of
voor een week te kopen. De dag–
en weekkaarten worden toegestuurd via de mail die geldt als (digitaal) bewijs van toegang. Uitprinten is niet nodig.
Voor het bestellen van de duin- en
ruiterkaarten: www.pwn.nl/duinkaart
Ter informatie: de boete voor het
niet in bezit zijn van een geldige
duinkaart bedraagt 99 euro (conform besluit van Ministerie van Veiligheid en Justitie).
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Bewoners dialyseren
in W.F. Visserhuis

Voorstellen bestuursleden

Citymarketing .IJmuiden

Ineke van der Geest is eigenaar van outdoor evenementenbedrijf ActionPlanet in Spaarnwoude en bestuurslid van de citymarketingorganisatie i.o. Zij
vindt het DNA van Spaarnwoude heel goed passen bij het DNA
van IJmuiden.
,,Je kunt er lekker actief zijn.
Stoer en gastvrij gaan hier hand
in hand.”
,,Sinds 2006 woon ik in Santpoort-Noord, het mooiste dorp
van Velsen (vind ik). Ik heb weinig tijd nodig gehad om te integreren en te acclimatiseren in
mijn nieuw dorp. De omgeving
is heerlijk. Er is veel natuur en je
kunt er goed buiten ontspannen.
Ook zijn er goede restaurants,
leuke winkels enz. In het begin
moest ik erg wennen aan het ‘lelijke´ IJmuiden, maar ben inmiddels helemaal om.
De Hoogovens zijn onlosmakelijk verbonden met deze omgeving en het is natuurlijk heel bijzonder dat IJmuiden met het
Noordzeekanaal de poort is over
het water naar Amsterdam. Op
het strand van IJmuiden heb ik
al vele kilometers gewandeld.
Het is er lekker stoer waar veel
kan, zoals blokarten en eenmaal
in het jaar de Dakar-proloog.

Als je eenmaal de achtergrond
kent van de highlights hier, zoals Forteiland en Landgoed Duin
en Kruidberg, dan krijg je er ook
steeds meer waardering voor.”
,,In 2008 ben ik als zelfstandig
ondernemer gestart met mijn
outdoor-evenementenbedrijf
ActionPlanet in Spaarnwoude.
We hebben een 8 hectare groot
terrein in Velsen-Zuid, waar ik me
als outdoor-mens helemaal op
mijn plek voel. Ik vind het heerlijk om anderen een topdag te
bezorgen. De locatie is perfect
voor het organiseren van stoere en sportieve bedrijfsuitjes,
vrijgezellenfeesten en schoolkampen. Onze gasten vermaken zich met onze 4x4 voertuigen en quads of ze boeken een
teamuitje waarin ze lekker sportief bezig zijn met zeskampen of
een GPS-wandeltocht. En als het
weer tegenzit organiseren we
een Bierproeverij of muziekquiz.
We hebben alles onder één dak:
activiteiten, vergaderruimte en
goed eten.”
,,Ik werk al jaren samen met de
andere ondernemers in Spaarnwoude onder de noemer Spaarnwoude Geeft Energie. Onze doelstelling is om meer bezoekers
naar het gebied te trekken en ze
er langer en vaker te laten verblijven door gezamenlijk arrangementen aan te bieden. Het
DNA van Spaarnwoude past eigenlijk heel goed bij het DNA
van IJmuiden. Je kunt er lekker
actief zijn. Stoer en gastvrij gaan
hand in hand.”
De afgelopen jaren ben ik actief
geweest in het Platform toerisme Velsen, een klankbordgroep
van ondernemers voor de gemeente Velsen. Het ontstaan van
Citymarketing Velsen heb ik van
dichtbij meegemaakt en ik zie
het als een nieuwe uitdaging om
me hier voor in te zetten.
Vanuit mijn rol als voorzitter
van Spaarnwoude Geeft Energie
hoop ik dat we via de citymarketingactiviteiten Spaarnwoude, samen met alle andere evenementen en toeristische highlights van Velsen, goed op de
kaart kunnen zetten.

Prins Makelaardij 50 jaar
IJmuiden - Onlangs vierden ze
bij Prins Makelaardij het 50-jarig
jubileum.,,Ja dat klopt’’, zegt Cocky Luttikhuizen. ,,Op 4 juni 1968
werd door de heer Prins senior Prins Makelaardij in Assurantien en Onroerende Goederen opgericht. Mijnheer Prins was een
echte IJmuidenaar en hij deed de
verzekeringen. Hij vroeg mijn vader erbij om de makelaardij in onroerende goederen te doen. Eerst
werkte mijnheer Prins nog vanuit zijn huis aan de Kennemerlaan
maar met mijn vader erbij werd
al gauw het pand aan de Kennemerlaan 162 betrokken, het pand
waar Prins Makelaardij nu weer
gevestigd is. Terug naar de oorsprong’’, aldus Cocky. ,,Nadat de
vestiging jarenlang aan de rotonde bij de Havenkade had gezeten
ging ik op zoek naar iets anders.
Ik wilde heel graag aan de Kennemerlaan zitten met mijn kantoor.

Het was mij natuurlijk bekend
dat Fortgens Adviesgroep in het
pand aan de Kennemerlaan 162
zat maar ik kende Joyce Fortgens,
de eigenaresse, alleen van naam
en heb haar gebeld voor een kennismaking en met de vraag of zij
misschien ruimte over had die ik
zou kunnen huren. Ze vroeg mij
meteen wanneer ik wilde tekenen, dus het was allemaal heel
snel geregeld. En het bevalt mij
hier nu weer echt heel erg goed;
ik zit op de oude kamer van mijn
vader. In april was ik officieel ook
nog eens 25 jaar makelaar dus je
kunt zeggen dat mijn vader ongeveer de eerste 25 jaar de makelaardij voor zijn rekening heeft
genomen en ik de tweede 25 jaar.
En voorlopig hoop ik nog zo’n 15
jaar door te gaan, dat vind ik wel
een goed plan. Na al die jaren is
het nog steeds leuk werk!’ (foto:
aangeleverd)

Santpoort-Noord - Zondag 24
juni stond op manege Kennemergaarde geheel in het teken van
de Martin Corsmit trofee. Martin, helaas in maart dit jaar overleden, zou dit jaar 40 jaar manege
Kennemergaarde hebben geleid.
Dat hij dit goed heeft gedaan
blijkt uit de opkomst! Maar liefst
13 teams deden mee aan de zeer
geslaagde dag. De teams hadden
er veel werk van gemaakt zich te
onderscheiden. Er was onder andere een Yellow team, Super Women team, the orange team, en
een team ‘talent is onze tweede
naam’. Aan fanatieke deelnemers
geen gebrek! Er werd van alles
gedaan; gymkana, Tally Ho, stoelendans te paard en touwtrekken
in de binnenbaan, paardenvoetbal, voltige, en skirace in de buitenbaan, spekhappen in de longeerring, speurtocht met cryptische opdrachten door de hele
manege en exterieur benoemen

op de binnenplaats. De teams bestreden elkaar hierin onder de bezielende leiding van de altijd enthousiaste instructeur Ed de Keizer. Bij de stoelendans bleef er
uit een team steeds een winnaar
over, deze ging vervolgens de
strijd aan in de tally Ho! Bij tally
ho gaan de deelnemers op een
ongezadeld paard in galop naar
de overkant, vervolgens in draf
terug om in stap nog een keer
heen te gaan. De officials van deze middag hielden haarscherp in
de gaten wie er als eerste over
de finish kwam. Middels deze afvalrace werd de winnaar bekend
van deze trofee. Sander de Ridder
mag dit jaar de schitterende Martin Corsmit wisseltrofee mee naar
huis nemen! Afgesloten werd er
met een heel gezellige barbecue.
Gezien het lustrum dit jaar werd
de wedstrijd en barbecue aangeboden door manege Kennemergaarde. (foto: aangeleverd)

dialyseapparaat verbonden waren en daarna weer met de taxi
terug gingen. Een heel vermoeiende behandeling die jarenlang
duurt en een grote invloed heeft
op het dagelijks leven van de bewoners. Maar daarin is nu gelukkig verandering gekomen!
Samen met de dialyse-afdeling
van het Spaarne Gasthuis en de
zorgverzekering is deze mogelijkheid tot stand gekomen. Er is
een ruimte beschikbaar gesteld
in het W.F. Visserhuis, er zijn leidingen aangelegd en er is een
apparaat geïnstalleerd.
De behandeling wordt in zijn geheel uitgevoerd door medewerkers van de dialyse-afdeling en
de artsen en verpleegkundigen
van het Spaarne Gasthuis dragen de zorg en de verantwoordelijkheid.

Transfer in Velsense
muziekwereld?

Havendagen en extra
hulpverlening door RTZ

Martin Corsmit Trofee
op Kennemergaarde

IJmuiden - Vanaf nu hoeven de
bewoners van het W.F. Visserhuis niet meer de deur uit voor
hun intensieve hemodialyse. Zij
kunnen in hun eigen vertrouwde omgeving blijven en daar de
complexe zorg krijgen die zij nodig hebben. Doordat de dialyse
beter in het dagelijks leven kan
worden ingepast, zijn de bewoners minder vermoeid en juist
zelfstandiger en flexibeler.
Twee bewoners in het W.F. Visserhuis hebben ernstige problemen met hun nieren waardoor
zij afhankelijk zijn van hemodialyse. Tweemaal per week gingen
zij daarvoor naar het dialysecentrum van het Spaarne Gasthuis
in Haarlem. Dat betekent dat zij
tweemaal per week met een taxi
naar het ziekenhuis reden. Vervolgens een halve dag aan het

IJmuiden
Havenfestival
IJmond was een geweldig feestvoor de ongeveer 25.000 bezoekers én de standhouders. Door
de sterke wind werden alle kramen geplaatst voor de grote gebouwen aan de Trawlerkade.
RTZ-Velsen had voor het eerst
naast de kraam, ook de noodopvang geopend voor de zeedieren, waar men kon zien wat er allemaal bijkomt om de zeehonden te verzorgen.
Alle RTZ reddingsteams langs
de kust kregen een noodoproep
op zondag om te helpen bij een
olieramp in het Botlek-gebied,
waar een tanker 200 ton zware
stookolie verloor na een aanvaring met een steiger. Honderden
vogels en vooral zwanen waren

dik besmeurd met deze olie. Er
is een noodprotocol in werking
gesteld door mede RTZ –Haaglanden. RTZ – Velsen sloot door
deze oproep haar noodopvang
en vertrok met spoed richting
het rampgebied. Grote hulpinstanties, zoals Rijkswaterstaat,
brandweer, politie, dierenambulances, ook die van Dierenlot en RTZ–Velsen hebben meegeholpen om de vogels naar diverse opvangcentra te brengen,
er is zelfs een grote noodopvang
geplaatst om de dieren zo gauw
mogelijk te helpen. Helaas was
het voor veel dieren te laat.
Ondanks deze olieramp, was het
een mooi, druk, maar een zeer
goed Havenfestival voor RTZVelsen. (foto: aangeleverd)

Zondag derde editie
Duin & Kruidberg Run

Regio - In samenwerking met
Natuurmonumenten en AV Suomi organiseert Landgoed Duin &
Kruidberg zondag 1 juli de Duin &
Kruidberg Run.
Heeft u altijd als eens willen deelnemen aan een hardloopwedstrijd door het mooie Nationaal
Park Zuid-Kennemerland? Dan is
dit uw kans!
Een groot deel (10 euro per persoon) van het inschrijfgeld wordt
gedoneerd aan het Duinenfonds.
Het Duinenfonds houdt zich bezig met het behoud en onder-

houd van duinen in het Nationaal
Park Zuid-Kennemerland. De run
vindt plaats bij Landgoed Duin &
Kruidberg waar om 11.00 uur het
startschot klinkt.
De afstanden zijn opgedeeld in 5
en 10 kilometer. Na afloop verzorgen wij een hapje en drankje.
Iedereen is welkom! #DenKsportief
Inschrijfkosten voor de 10 kilometer bedraagt 20,18 euro en
voor de 5 kilometer 15,18 euro.
Meer informatie: www.duinkruidberg.nl/belevenbij

IJmuiden - Bovenstaande foto werd zaterdag gemaakt tijdens het Havenfestival. Kenners onder ons zien direct dat
het IJHMusementsOrkest gedirigeerd wordt door voorzitter Simon Heeremans van de collega
muziekvereniging SOLI.
Het voorval leidde tot gefronste wenkbrauwen en scheve gezichten. Was Simon overgelopen naar de IJmuider Harmonie? Als dit waar is zal men bij
de familie Heeremans, waarvan bekend is dat kinderen direct na geboorte worden aange-

meld bij Muziekvereniging SOLI nog zelden een gezellige verjaardag beleven. Het voorval bevreemdt des te meer, daar SOLI
in juni is verkozen tot Vereniging
van het jaar van Noord-Holland,
en nog volop in de race is om in
september mee te dingen in de
race om tot Beste vereniging van
het jaar van Nederland verkozen
te worden. Dat wil je als voorzitter toch niet missen? Wij zullen
deze al of niet vermeende transfer scherp voor onze lezers in de
gaten houden. (foto: Helen van
Wolferen)

Velserbroek wijzer
over zwerfvuil
Velserbroek - Woensdag 20 juni vond het grote ‘Velserbroek
geen Bende’ zwervuilevenement
plaats. In het wijkpark achter het
polderhuis was het de hele middag een komen en gaan van opruimers en geïnteresseerden. Organisaties en personen die veel
aandacht besteden aan het opruimen, bestrijden of vergroten van de bewustwording over
de gevolgen van zwerfvuil waren dan ook aanwezig. Met verschillende activiteiten bij o.a. de
kraam van de HVC en het Pieter Vermeulen Museum werd op
speelse wijze de kennis over afval
vergroot. Wethouder Bal bedankte iedereen die zich had ingezet voor het evenement en in het
bijzonder Toon van Wijnen. Toon
was ondanks dat het zijn verjaardag was, naar het evenement gekomen om alle opruimende kin-

deren een hart onder de riem te
steken: het komt niet vaak voor,
maar er zijn ook volwassenen die
dagelijks op pad gaan om zwerfvuil op te ruimen. Nadat Toon was
toegezongen door de aanwezigen was gaf hij aan zich onverminderd in te blijven zetten tegen zwerfvuil, niet alleen via het
opruimen van alle rommel die
hij tegenkomt maar ook middels
gastlessen die hij als onderdeel
van het educatieve programma
van het Pieter Vermeulen Museum bij scholen en kinderdagverblijven geeft.
Meer dan 100 kinderen zijn nu
echte zwerfvuilkenners en het
Pieter Vermeulen Museum verloot onder de deelnemers van
iedere basisschool uit de Velserbroek een Velsen geen Bende badhanddoek. (foto: aangeleverd)
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Dronken de
bocht uit
Velserbroek - Op zaterdagavond
moest een 39-jarige Amsterdammer zijn rijbewijs inleveren, nadat
hij met zijn auto de bocht uitgevlogen was op de Linie in Velserbroek. Omstreeks 23.30 uur kreeg
de politie melding dat een auto
uit de bocht was gevlogen. Ter
plaatse bleek een auto in de berm
te staan. De bestuurder zat nog
achter het stuur. Hij sliep. Toen de
politie hem wakker had weten te
maken, bleek hij ladderzat te zijn.
De man kon nauwelijks meer op
zijn benen staan, had bloeddoorlopen ogen en sprak zeer onsamenhangend en onduidelijk. De
man werd voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. Hier
werd bloed van hem afgenomen.
Het bloedmonster wordt door
het Nederlands Forensisch Instituut onderzocht op de aanwezigheid van alcohol.

Velsen steeds
duurzamer

Zondag 1 juli

Publieksdag Forteiland

Natuurwandeling
bij Een Zee van Staal

Velsen-Noord - Natuur, cultuur
én industrie ontmoeten! Dat kan
op 1 juli, tijdens een speciale
rondleiding op het Beeldenpark
Een Zee van Staal in Wijk aan Zee.
Tijdens deze wandeling geeft een
Velsen - De gemeente Velsen natuurkenner uitleg over de bijwordt steeds duurzamer. Er zijn zondere flora en fauna in dit Natal van projecten om energieneu- tura 2000-gebied. Welke zeldzatraal te worden. De laatste maat- me planten gedijen juist goed
regel is dat Velsen zich met al- onder de rook van de fabriek? Is
le MRA partners, van de Metro- de roodborsttapuit nog te zien op
poolregio Amsterdam gaat be- zijn favoriete beeld? Een Zee van
kommeren om duurzaam inko- Staal-gids vertelt over de beelden
pen. Dan gaat het niet alleen om
toiletpapier of koffiebekers in het
stadhuis, maar bijvoorbeeld ook
om het materiaal dat Openbare
Werken nodig heeft voor herbestrating. Waar mogelijk zal worden hergebruikt en wordt duurzaam ingekocht. Woensdag 20 juni werd de intentieverklaring on- Velsen - Het college van B&W van
Velsen is in onderhandeling met
dertekend.
Rijkswaterstaat (RWS) over de afgesloten sluisroute. Aanvankelijk kondigde Rijkswaterstaat nog
aan dat het niet nodig was de
route over de sluizen te sluiten tijdens de werkzaamheden aan de
nieuwe sluis.
Op zeer korte termijn werd toch
de sluisroute afgesloten. Dat levert veel ongemak en vertragingen op voor verkeer uit en naar
IJmuiden. Wethouder Bram Diepstraten liet weten dat het college in gesprek is met RWS over
verschillende zaken. Zo gaat
IJmuiden - Vijf musea in de het over de communicatie die
IJmond organiseren in het week- te wensen over laat, over de exend van 7 en 8 juli een speciale tra kosten voor het laten doorvamuseumtour in verband met het ren van de spitspont en over de
eeuwfeest van het staalbedrijf aanvankelijk afgesproken bereikin IJmuiden. Huis van Hilde, Museum Kennemerland, Pieter Vermeulen Museum, het Hoogovens
Museum en het Zee- en Havenmuseum kunnen in dat weekend
worden bezocht met een speciaal passe partout. Daarmee krijg
je toegang tot de musea, een gratis drankje met wat lekkers bij de Driehuis - De overschrijvingen
Smaeckkamer in Beverwijk en zijn weer geweest. Het is nu tijd
een bolletje ijs bij het IJspaleis voor een welverdiende vakanin Driehuis. Passe partouthou- tie. Een spannende en drukke
ders kunnen ook gebruik maken tijd voor trainers, waarin een ievan een boot die vaart tussen de der zijn selectie in stand wil houKop van de haven in IJmuiden en den en hier en daar wil voorzien
de Noordpier in Velsen-Noord. Bij van nieuwe aanwas. En voordat
Huis van Hilde kun je tijdens het je het weet staat het nieuwe seimuseumweekend beleven hoe zoen alweer voor de deur en devoor de komst van de hoogovens ze zal naast de HD-cup eveneens
ijzer werd gemaakt. De musea lig- starten met het inmiddels begen dicht bij elkaar en daarom is kende Hannie Spronk toernooi
er een speciale fietsroute opge- op Velsen. Met het afzeggen van
zet (32 km). De fietsroute is inbe- Terrasvogels werd de organisatie
grepen bij het passe partout. De o.l.v. Herman Berg en Marcel Looij
passe partouts zijn vanaf 30 juni voor het blok gezet, maar eigente koop bij de deelnemende mu- lijk was het al snel opgelost. De
sea. Prijs: 10 euro voor volwasse- vorige editie melde Stormvogels
nen en 5 euro voor kinderen (4- zich af en zij zijn bereid gevonden
17 jaar). Ze zijn geldig tot eind ok- om weer deel te nemen aan de
tober, maar de extra’s gelden al- 13e editie. 4 teams strijden over
leen tijdens het weekend van 7 2 dagen om deze zeer begeerde
en 8 juli. Op 20 september is het cup. Velsen zal onder leiding van
honderd jaar geleden dat Hoog- Martin Haar een nieuw elan krijovens werd opgericht. Het be- gen. En de ambities van de Driedrijfsterrein heeft een oppervlak- huizenaren, zijn na twee seizoete van 750 hectare, met 100 kilo- nen geleden, toen men streed
meter aan spoorrails, 80 kilome- om promotie naar de Hoofdklaster aan wegen en 55 kilometer se hoog. Afgelopen seizoen wisaan transportbanden. Tata Steel ten zowel Stormvogels, als Edo
in IJmuiden heeft 9.000 mede- het niet te redden via de nacomwerkers in dienst en produceert petitie, maar zij zullen mee willen
24/7. Jaarlijks wordt er zo’n 7 mil- doen om de prijzen in het nieuwe
joen ton staal geproduceerd. Zie seizoen. Zo hoog mogelijk komen
ook www.100jaarstaal.nl/evene- op de zaterdag zullen zij denken.
VSV slikte een bittere pil, nadat
menten. (foto: aangeleverd)

en hun relatie tot de natuur, zoals
de vogels van José Rault.
Toegang en rondleiding is gratis.
Opgeven is niet nodig. Het beeldenpark bevindt zich op de hoek
van de Bosweg en de Reyndersweg in Wijk aan Zee.
De wandeling begint om 14.00
uur vanaf de entree van het park.
Het beeld van de Franse kunstenaar José Rault is gemaakt van afvalstukken staal van de achterliggende staalfabriek. (foto: aangeleverd)

Velsen onderhandelt
met RWS over sluisroute

100 jaar staal
in de IJmond

baarheid. Door het afsluiten van
de sluisroute is die bereikbaarheid enorm verslechterd. ,,De frequentie van de pont moet omhoog’’, aldus Diepstraten. ,,De
pont is de bottleneck van Velsen.
Maar ook willen we meer informatie over de stremmingen van
de tunnels. RWS is verantwoordelijk voor het openen van de noodbogen. Wij willen meer weten
over de monitoring van de tunnels nu de sluisroute dicht is. Wij
vinden dat een evaluatie nu zeker nodig is. Ook is er slecht gecommuniceerd over het nachtelijk sluiten van de toeritten (afgelopen weekeinde), wat erg laat
bekend werd gemaakt. Mochten
we er niet uitkomen met Rijkswaterstaat dan gaat de hoorzitting
hierover op 27 juni zeker door.

Hannie Spronk toernooi
bij RKVV Velsen
eerst de trainer weg ging, wisten
zij met de zondag-tak degradatie
niet te voorkomen. Wat nu rest is
de wonden helen, met een paar
mooie derby’s in het verschiet.
Echter de eerste derby’s van het
jaar zullen in ieder geval wel weer
op sportpark Driehuis plaatsvinden. Ook dit jaar hebben 4 bekende verenigingen, bevestigd
om deel te nemen aan het Hannie Spronk toernooi op donderdag 23 en zondag 26 augustus. Velsen, Stormvogels, VSV en
HFC Edo strijden om de Hannie
Spronk bokaal op de altijd gezellige voetbalvelden van RKVV Velsen. Na het succes van afgelopen
jaren, heeft Velsen besloten om
ook weer het “Good old” Hannie
Spronk toernooi te organiseren.
Het is de bedoeling om in een 7
tegen 7 toernooi te bepalen, welke oudgedienden het voetballen
nog niet verleerd zijn. Wij zijn benieuwd.
Iedereen is van harte welkom op
sportpark Driehuis tijdens het
Hannie Spronk toernooi. De toegang is gratis. Programma:
Donderdag 23 augustus: 18.30
uur Velsen - VSV. 20.15 uur Stormvogels-Edo. Zondag 26 augustus: 10.00 tot 13.30 uur aanvang
Good-Old Hannie Spronk toernooi. 14.00 uur: derde - vierde
plaats. 14.00 uur: finale.

IJmuiden - Het fort bij IJmuiden is
dit jaar 130 jaar geworden en heeft
een zeer bewogen geschiedenis.
Gebouwd tussen 1881 en 1888
met drie verdiepingen, 72 zalen en
kamers en een grotendeels ondergronds gangenstelsel van 585 meter is het gebouw het grootste fort
van de Stelling van Amsterdam.
Uitgerust met vijf zware kanonnen
in de pantsergalerij aan de zeezijde en twee kanonnen in een koepel aan de landzijde was het destijds een geweldige bewaker van
de sluizen van IJmuiden.
Maar nog geen veertig jaar later
werden de 40 ton zware mastodonten afgekeurd en in 1943 door
de Duitse bezetter in stukken afgevoerd naar de smeltovens van de
staalfabriek. Tot 1963 werd het fort
nog gebruikt en bewaakt, maar als
vestingwerk opgeheven en verlaten.
In december 1996, toen de Stelling van Amsterdam op de Werelderfgoedlijst van Unesco werd geplaatst, werd begonnen om het
verloederde fort te restaureren.
Langzaam maar zeker kregen het
fort en de omgeving hun vroegere allure weer terug. Het is nu een
tijdloos ondergronds monument
dat zijn geheimzinnige karakter
heeft behouden.
De overtocht naar het Fortei-

land duurt ongeveer 5 minuten
en wordt verzorgd met de Koningin Emma, een zeewaardig passagiersschip met een vaste ligplaats aan de Kop van de Haven
in IJmuiden. De vertrektijden zijn:
10.45, 12.45 en 15.10 uur. Retourvaart naar keuze om 13.00, 15.15
of 17.15 uur.
Na de overtocht wordt u aan de
steiger op het eiland ontvangen
door deskundige gidsen van de
Vereniging Forteiland IJmuiden.
De rondleiding door een gids is bij
de prijs inbegrepen.
Men kan in de Koepelzaal van het

fort of op het aangrenzende buitenterras genieten van een hapje
en een drankje. Er kan helaas niet
worden gepind. Mindervaliden
moeten er rekening mee houden
dat het fort niet overal makkelijk
begaanbaar is.
Toegangskaarten voor overtocht
en rondleiding kosten 12.50 euro per persoon. Kaarten kunnen
vooraf worden besteld via internet
www.ijmuidenserondvaart.nl of
telefonisch via 0255-511676. Ook
aan boord van de Koningin Emma
kunnen kaarten worden gekocht.
(foto: aangeleverd)

Jongeren aangehouden in
onderzoek naar inbraken
Regio - Dankzij de melding van
een alerte burger hebben rechercheurs van het woninginbrakenteam in totaal vijf zeer jonge verdachten kunnen aanhouden.
Drie jongens van nog maar 15
jaar oud worden verdacht van
meerdere (pogingen tot) woninginbraken en een aantal andere
delicten, voornamelijk gepleegd
in Haarlem, Santpoort-Noord,
Santpoort-Zuid en in Bloemendaal. Twee andere jongens, in de
leeftijd van 16 en 17 jaar, werden
aangehouden voor heling en/of
betrokkenheid bij het plegen van
de delicten.
Na een melding van een inbraak
op 26 februari 2018 in HaarlemNoord, kon de politie na een alerte melding van een getuige direct
twee jonge verdachten aanhouden. Het tweetal is toen meegenomen naar het hoofdbureau in
Haarlem, waar de recherche een
onderzoek startte.
Rechercheur Van Dril: ‘Tijdens het
onderzoek ontdekten we al snel
dat de twee mogelijk niet alleen
hadden gehandeld. Bovendien
kregen we het sterke vermoeden dat ze meer op hun kerfstok

hadden. We zaten er niet naast:
het onderzoek bracht ons op in
totaal 12 inbraken cq. pogingen
tot inbraken, 3 scooterdiefstallen, 3 inbraken/vernielingen van
tuinhuisjes en de diefstal van een
smartphone uit een auto in een
parkeergarage.
De buit van de jonge daders bestond onder andere uit geld, sieraden, elektronica en merkkleding. Ook ons vermoeden dat er
meer daders bij betrokken zouden zijn bleek juist: begin juni hebben we een derde jongen
van 15 jaar aangehouden als medeplichtige en later volgde nog
de aanhouding van een vierde
verdachte, wiens rol bij de delicten beperkter was dan die van
het drietal. Vandaag hebben we
een vijfde verdachte aangehouden: een 16-jarige jongeman uit
Hoofddorp op verdenking van
heling. Alle verdachten zullen
zich binnenkort voor de rechter
moeten verantwoorden.’
De jongens hanteerden een vaste werkwijze, rechercheur van
Dril: ‘Wat mij opviel over de werkwijze van de jonge daders: zij gebruikten de fiets en reden door

de wijk op zoek naar donkere woningen. Vervolgens belden zij aan
om te kijken of er daadwerkelijk
niemand thuis was. Zo niet, begaven zij zich na de achterzijde
van de woning en probeerden
zij met een schroevendraaier en
een breekijzer een achterdeur of
–raam te openen. Dat 15-jarigen
binnen enkele minuten hier in
slagen zegt wellicht ook iets over
het hang- en sluitwerk van sommige gedupeerden. Ook bleek
soms een achterdeur niet afgesloten. Daarnaast maakten zij dus
gebruik van de bekende gelegenheid: geen licht aan, aan de slag!’
Van Dril: ‘Wat ons als recherche
in het bijzonder opvalt en zorgen
baart, is de jonge leeftijd van de
vijf verdachten.
Gelukkig zijn we dankzij de alerte melder op het spoor van de vijf
gekomen. Niet alleen een goed
signaal richting de gedupeerden,
ook hebben we hierdoor uiteindelijk een flink aantal zaken kunnen oplossen en mogelijk nog
meer strafbare feiten kunnen
voorkomen. We roepen burgers
dan ook op om bij verdachte situaties altijd direct 1-1-2 te bellen.’

Dark Rosie weer in
Ruïne van Brederode
Santpoort-Zuid - Zondag 1 juli is
de Noord-Hollandse muziekgroep
Dark Rosie weer te gast bij de Ruine van Brederode. Met liedjes uit
eigen koker geven de muzikanten
een kijkje in hun avontuurlijke muzikantenziel. De groep speelt buiten,
of bij slecht weer in de torenkamer
bij het haardvuur. Maar steeds in galakleding zoals het bij zo’n prachtig
kasteel hoort.
In haar tuinhuis aan de Bakkumse
kust creëert Dark Rosie bijzondere
akoestische muziek met accordeon, meerstemmige zang, mandoline, Japanse andes, gitaar, lapsteel
en contrabas. Audio, video en foto’s
zijn te vinden op www.darkrosie.nl.
Zie ook www.ruinevanbrederode.
nl. Locatie: Velserenderlaan 2. Het

optreden begint om 11.30 uur. Entree 10 euro, 5 euro voor kinderen
van 4 tot en met 11 jaar) inclusief
koffie, thee of limonade en toegang
tot het Riddertoernooi. Er is moge-

lijkheid tot reserveren via www.hoenu.nl, onder regio Haarlem. Op 30
juni en 1 juli staat de Ruïne van Brederode tevens in het teken van Ridderspelen. (foto: aangeleverd)
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Voedselbank
zoekt
bestuursleden

Staaltheater in
Een Zee van Staal
Velsen-Noord - Een meer absurdistisch decor dan dit krijgt u nergens anders cadeau: monumentale beelden in een natuurgebied met een piepende, kuchende wolkenfabriek op de achtergrond. Laat u meevoeren in een
theater performance door Pien
Trieling, theatermaakster in oplei-

ding. De voorstelling wordt eenmalig gehouden op 8 juli, om
14.00 uur, rond de beelden van
het beeldenpark Een Zee van
Staal. De toegang is gratis. Opgeven is niet nodig. Het beeldenpark bevindt zich op de hoek van
de Bosweg en de Reyndersweg in
Wijk aan Zee. (foto: aangeleverd)

Geslaagd
Gymnasium
Felisenum
na tijdvak I

100 Tata Steel Runners van start
in Tata Steel Marquetteloop

Heemskerk - Om de viering van het eeuwfeest van het staalbedrijf in IJmuiden extra luister te verlenen,
startten zondag 100 in jubileumshirts geklede Tata Steel Runners in de Tata Steel Marquetteloop. TraditieVelsen-Zuid - Tessa Bakker, Sam getrouw vond die dag ook de Tata - Kids of Steel® Run plaats, waarbij kinderen van 5 tot en met 15 jaar het
Baltus, Bram van Banning, Niels onder groot enthousiasme tegen elkaar opnemen op de 1.300 en 3.300 meter. (foto: Tata Steel)
Beaufort, Sophie Beentjes, Floris
van den Berg, Sjors den Boer, Joshua de Boer, Stan de Boer, Wolfert Bom, Teun Bongenaar, Jennifer Bouman, Segher ter Braak, Eva
Callenbach, Stan van Egmond, Reza Enayatizaman, Anna Ender, Kiki Freriks, Thijmen van Gend, Jesse
van Gent, Marijn Groeneveldt, Sofie de Groot, Stijn Handgraaf, Anne-Roos ‘t Hart, Anouk van Heel, Velsen-Noord - Sinds begin dit jaar zijn op het terrein van Tata als parnassia en duizendguldenGijs Heeremans, Timo Heijne den Steel een aantal bijzondere natuurwaarnemingen gedaan. De kruid meer ruimte. (foto: Remco
Bak, Femke Hermans, Floor van meest opvallende waarneming is die van een zeehond in de Staal- Craane)
Heuveln, Tijn van Heuveln, Syd- haven. Het dier dook herhaaldelijk op en deed zich tegoed aan
ney Hoogzaad, Cas Hulscher, Mu- de grote scholen vissen die in de Staalhaven voorkomen (met nariel van der Jagt, Rosalien Janse- me harders).
ma, Nino Jansen, Madelief de Jong,
Sander van Kaam, Selina van Kem- Ook een primeur op het terrein aan het versterken van de natuurpen, Sara Klijn, Madelief Koeman, was de waarneming van een waarden op het terrein en in de
Ilse Kuiper, Freek Kup, Daniel La- steenuil. Een vogelexpert heeft omgeving. Inmiddels wordt het
forga Kaandorp, Dennis Landman, aangegeven dat de steenuil in maaien van de wegbermen afgeNoah Langbroek, Rosanne Leguit, deze regio al in geen 30 jaar meer stemd op de natuur. Er wordt dus
Kelsey van der Linde, Stefan Loos, is gezien. Tenslotte is er in een niet in de bloeitijd gemaaid, tenKim Matthieu, Rianne van der Me- wegberm waar al drie soorten zij dat voor de verkeersveiligheid
maakt. Hij tekent hierbij aan: ‘om ijs, Roy Metselaar, Mees Mol, Chay- orchideeën voorkwamen (rietor- noodzakelijk is. Tevens wordt
even te bezinnen en tot rust te enne Mosk, Robert Muller, Shu Yan chis, hondskruid en moeraswes- het maaisel tegenwoordig afgekomen in deze prachtige locatie’. Ng, Lucas Noort, Rense Pals, Daan penorchis), nu tevens een vierde voerd, waardoor zeldzame planVoor meer informatie: www.char- Peranovic, Tijn Pronk, Luciano Raar, gevonden: de bijenorchis. Even- ten meer kans krijgen. Tijdens
Max de Redelijkheid, Pepijn de als hondskruid en moeraswes- de natuurwerkdag in 2017 is er
lesbruijn.com
De zomeropenstelling is alle zon- Reus, Jelle Rijs, David Roest, Pepijn penorchis is de bijenorchis een met behulp van vrijwilligers (omdagen vanaf 1 juli tot en met 26 de Roode, Jacco de Rooij, Koosje bedreigde soort in ons land. Een wonenden en medewerkers van
augustus van 13.00 tot 16.00 uur. de Ru, Ivo Ruiter, Pepijn van Rutten, andere bijzondere verschijning, het staalbedrijf ) een natte duinAdres: Engelmunduskerk Oud Noralie Schadee, Matthew Schee- de slechtvalk, heeft dit jaar op- vallei van struiken en opkomenVelsen, Kerkplein 1, 1981 BH Vel- res, Sem Schiltmeijer, Merel Schu- nieuw gebroed op het terrein van de boompjes ontdaan. Daardoor
wordt het gebied natter en opemacher, Wouter Slaats, Bas Smee- de staalfabrikant.
sen-Zuid. (foto: aangeleverd)
le, Mauk Smit, Merijn Smits, Sten Samen met PWN werkt Tata Steel ner en krijgen bijzondere soorten
Snikkenburg, Max Snikkenburg,
Frank Stengs, Jeff Stevens, Wimke
Teeuwen, Samuel Tiersma, Sander
Trouw, Marnix Verkerk, Anne Verlaat, Joost Visser, Roy Vlieland, Tünde de Vries, Sanne van der Wal, Tom Velsen - Op de ASICS NK Atletiek AA Drink Talent Jochem startte ce Agard (Haag Atletiek) uit met
Weijgertse, Nora Wingelaar, Cees in Utrecht heeft Jochem Dobber sterk en liep meteen aan kop. Na een hamstringblessure. ClubgeWolfs, Joshua van Zeelt, Ananka (20) van AV Suomi uit Santpoort 200 meter kwam Tony van Die- noot Jelle Venema liep een sterke
zilver behaald op de 400 meter. pen (Haag Atletiek) langszij. In race na een periode van afwezigZevenbergen, Rohan Zonneveld.
Dit keer streed Jochem onder an- de buitenbocht liep Jochem nog heid. Hij plaatste zich als achtste
dere tegen zijn estafette ploeg- met hem mee. Uiteindelijk finish- tijdens de halve finale maar eingenoten waarmee hij vorig week- te Tony als eerste in 46.91 en Jo- digde in de finale sterk als vijfde
end de EK-limiet behaalde en te- chem als tweede in 47.23. He- in 48.42. Op de foto Jochem het
gen clubgenoot Jelle Venema.
laas viel direct na de start Terren- in geel. (foto: Max Kooijmans)

Zomeropenstelling
Engelmunduskerk
Velsen-Zuid - Ook dit jaar in de
maanden juli en augustus zal
de Engelmunduskerk Oud Velsen weer voor bezichtiging geopend zijn. De geschiedenis van
deze kerk gaat terug tot de achtste eeuw, toen een houten kerkje werd gebouwd bij de bron
van de Velserbeek. Sindsdien is er
veel verwoest, maar ook weer opgebouwd, wat heeft geresulteerd
in het huidige kerkgebouw.
Tevens is er een zomerexpositie
te bekijken met werk van Charles Bruijn.
Charles Bruijn (Haarlem, 1969) is
vormgever en ruim 25 jaar werkzaam voor zijn eigen reclamebureau Marker. De laatste jaren legt
hij zich steeds vaker toe op vrij
werk. Zijn collages zijn een zoektocht naar een bewustzijn van tegenstellingen en stellen hem in
staat de chaos in beeld weer te
geven. Zijn persoonlijke aantekeningen, die hij verwerkt in zijn
collages, maken dat hij afstand
kan nemen.
Voor deze zomerexpositie heeft
hij een keuze uit zijn werk ge-

Regio - Stichting Voedselbank
IJmond-Noord bestaat reeds 12
jaar en levert op dit moment wekelijks voedselpakketten aan circa
120 huishoudens (ongeveer 350
volwassenen en kinderen) in Beverwijk, Heemskerk, Velsen-Noord,
Wijk aan Zee, Uitgeest en Castricum. Al het werk van de Voedselbank wordt gedaan door vrijwilligers. Door omstandigheden wordt
er met spoed gezocht naar twee
nieuwe bestuursleden: een secretaris en een bestuurslid, die zich bezig gaat houden met voedselveiligheid. Mensen, die interesse hebben
kunnen contact opnemen met het
bestuur van de voedselbank per email: informatie@voedselbankijmond.nl. of tel. 0251-226164.

Bijzondere planten en
dieren gespot bij Tata Steel

Zilver voor Dobber op NK Atletiek

App met
digitale
vaargids NH

Regio - Recreatieschippers in de provincie Noord-Holland kunnen gebruik maken van een unieke dienstverlening via een app: een digitale vaargids met persoonlijke vaarinformatie én automatische openingsverzoeken voor bruggen. Dit
is onderdeel van het landelijke project Blauwe Golf, dat moet zorgen
voor een betere doorstroming op
Driehuis - Er is jaren over ge- van maandag t/m donderdag tus- water én weg. Alléén in de provinsproken maar binnenkort wordt sen 9.00 en 16.00 te experimente- cie Noord-Holland kun je via de app
er eindelijk, zij het een tijdelijke, ren met een gevarieerd, educa- RiverGuide Recreant deze automalocatie geopend aan het Kenne- tief en knettergek programma. tische openingsverzoeken en permerstrand onder de naam BRAK!. De kosten voor het programma soonlijke vaarinformatie ontvangen.
Het Pieter Vermeulen Museum, bedragen €180,- voor 4 dagen
dat al jaren om ruimte verlegen en zijn incl. lunch, gadgets voor
zit, wil dan ook zo snel mogelijk thuis en je eigen Mad Science
activiteiten op deze locatie op- outfit. Geef je op tijd op want er
starten. Het museum heeft het is maar beperkt plek en de locatie
initiatief genomen om in de zo- is natuurlijk super zo vlak bij het IJmuiden - Maandag 2 juli is er
mervakantie in week 31 (30 ju- strand! Uiteraard wordt er in dit weer een gezellige ruilbeurs voor
li t/m 2 augustus) en week 34 (20 zomerkamp door het PVM op een de liefhebbers van legpuzzels.
t/m 23 augustus) hier Mad Scien- speelse manier een link gelegd Een ieder is dan tussen 10.00 en
ce zomerkamp te laten plaatsvin- naar natuur en milieu. Inschrijven 11.00 uur van harte welkom in
den. Kinderen tussen de 7 en 11 kan via nederland.madscience. het Seniorencentrum Zeewijk aan
Zeewijkplein 260.
jaar kunnen zich inschrijven om org. (foto: aangeleverd)

Zomerkamp in
BRAK! wikkelhuisje

Puzzelruilbeurs

Plus-Wijzer
www.50pluswijzer.nl
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Rico Verhoeven en Ilse Warringa schitteren samen in

‘De Film’ van
Dylan Haegens
Kickbokser Rico Verhoeven en actrice Ilse Warringa
(bekend uit de Luizenmoeder) gaan samen spelen in
de eerste bioscoopfilm van ou ube sensatie D lan
aegens, die De Film gaat heten. De Film is vanaf 1
augustus te zien in de Nederlandse bioscopen. Rico
Verhoeven krijgt een rol als de imponerende beveiliger Diederik-Jan en lse Warringa werpt zich op als
een onbehulpzame receptioniste. Daarnaast zijn ick
olterman, atrick toof en Karen Damen te zien in
de nieuwe bioscoopfilm.

ico erhoeven is wereldwijd be end
als ic bo ser n
werd hij
wereld ampioen zwaargewicht bij
ico ver laart blij te zijn met
zijn debuut als acteur: ,, ben enthousiast over mijn rol in e ilm van
lan aegens, omdat i hou van humor met een nipoog en mezelf in dit
soort rollen niet heel serieus neem
aarnaast voel i mij verbonden met jonge mensen
lan
aegens is een enorme inspiratiebron voor jongeren
en i ben trots dat i met
deze rol hieraan an bijdragen ’’

(foto: Milan Gino)

lse Warringa
schrijft en zingt
het grote publie
geworden door

als de onverzettelij e uf n in e uizenmoeder n e ilm laat de actrice een
hele andere ant van zichzelf zien in de
rol van een onge nteresseerde en onbehulpzame receptioniste
lse: ,, et is nog leu er om aan projecten mee te wer en waar het thuisfront
oo enthousiast van wordt ijn
dochter is groot fan van
lan
aegens en mijn zoon van ico erhoeven e stonden op
de ban te springen toen i
vertelde dat i mee mocht
doen in deze film, dus toen
was het snel beslist
e opnames van e ilm
van
lan aegens zijn op
dit moment in volle gang
art on er

acteert,
en is bij
be end
haar rol

Vijf populairste routes, toename gebruik route apps

Onderzoek recreatief fietsen

Uit onderzoek van Fietsnetwerk is gebleken wele fietsroutes in ederland het populairst zijn
aarvan is een top vijf gemaa t e fietsroute
ijna in elgi ’ staat op nummer n is daarmee het meest gefietst, gevolgd door de fietsroutes ntde je ple je in de chterhoe ’ en e
roeten uit roet’

pulair uit het onderzoe ge omen: ietsroute ijna in elgi
oord- rabant , ietsroute ntde
je ple je in de chterhoe
elderland , ietsroute e roeten uit roet
oord- olland ,
ietsroute oo erhei en oo erplas imburg ,
ietsroute et eer eluwe elderland

tijging gebruik Fietsroute pp
etzelfde onderzoe wijst uit dat het gebrui
van fietsroute apps e plosief aan het stijgen is
an het totaal aantal gereden routes wordt al
ruim
met behulp van een fietsroute app gefietst e voordelen die genoemd worden zijn
het niet meer te hoeven printen of opschrijven
van nooppuntnummers en de digitale routebegeleiding aarnaast spree t het fietsers aan om
de horeca onderweg altijd bij zich te hebben
anwege deze stijging wordt steeds meer ge nvesteerd in de waliteit van de apps aast goeit onderzoe binnen het platform van ietsnet- de routebegeleiding wordt oo aan de gebrui swer nl zijn de volgende fietsroutes als meest po- vriendelij heid veel aandacht geschon en
innen de doelgroep is tevens onderzoe gedaan waar men het liefst op de fiets stapt om
een route te gaan fietsen met gebrui van het
fiets nooppunten s steem an de respondenten geeft ,
aan het liefst te gaan fietsen
in de provincie elderland ndere gewilde regio’s zijn renthe en imburg, respectievelij
,
en ,
levoland is met ,
de
minst gewilde provincie om een nooppuntenroute te fietsen

Op het drielandenpunt, nabij Aken waar
de grenzen van Nederland, België en
Duitsland tezamen komen, doemt in de
Rijnlandse heuvels wel een heel charmant
en schilderachtig stadje op: het Duitse
Stolberg. Niet te verwarren met het andere
stadje Stolberg, dat in de Harz gelegen is. Al
is dit Rijnlandse stadje niet zo fameus als
Aken, Stolberg blijkt uiterst charmant te zijn.
Ideaal voor een gezellige dagtrip. Tijd om deze
inspirerende en historische plek te ontdekken,
onder de rook van Aken en Luik.

Stolberg Rijnland:
uiterst charmant en
verrassend!
Sprookje van Grimm
Kent u nog de jeugdserie uit de jaren zeventig ‘Kunt u ons
de weg naar Hamelen vertellen meneer?’ Deze associatie had ik nu direct met Stolberg, zodra ik het oude stadscentrum betrad. Overigens is het betreden van het centrum met de auto nog wel een uitdaging. De oude binnenstad heeft veel eenrichtingsverkeer en weinig parkeerfaciliteiten. Een navigatiesysteem of een plattegrond is geen
overbodige luxe. Het beste is om de auto aan de rand van
het centrum te parkeren en Stolberg te voet verder te verkennen. En dat is geen straf, want Stolberg is een ware ontdekkingstocht. De verrassende straatjes met schattige huisjes in de zogenaamde koperhofjes, doen je inderdaad denken dat je in een sprookje van de gebroeders
Grimm bent beland. De meeste huisjes dragen het plakketje ‘Denkmal’, dat aangeeft dat ze beschermde historische monumentjes zijn.

tolberg oo o cieel de naam van upferstadt dragen
Het kopergilde en het bewerken ervan zijn reeds eeuwenlang met de stad verbonden. Deze metaalbewerkingsindustrie heeft de stad geen windeieren gelegd, waardoor Stolberg in haar geschiedenis menig bloeitijd kende. Als we
verder door de stad wandelen, zien we dat door het centrum van Stolberg de Vichtbeek, oftewel de Vicht stroomt.
De naam Vicht is van Keltische oorsprong. Deze beek
wordt ge an eerd door schattige huisjes, waaronder hele oude huisjes in Fachbau, die de stad haar romantische
aangezicht en schilderachtige sentiment geven.

wandelen en genieten. Vanuit Stolberg kun je ook een
dagje in de Belgische Ardennen (de Hoge Venen) doorbrengen of de steden Aken en Luik bezoeken, die op een
steenworp afstand liggen.
Winkelen, eten en drinken
Stolberg beschikt over een winkelcentrum dat erg intiem
aandoet en gezellig is om te shoppen. De Duitsers houden van goed eten en drinken en dat kun je zeker op diverse plekken in de stad. Wat vooral opvalt is dat uit eten
en drinken gaan in Duitsland stukken goedkoper is dan
in Nederland. Zo trof ik een restaurant waar ik voor een
schnitzel met patat en salade welgeteld 7 euro kwijt was.
Dit geldt ook voor de dagelijkse boodschappen in de supermarkt en tevens voor de benzine. Je vraagt je op zulke momenten wel eens af waarom het in Nederland altijd
een stuk duurder is. Dus ook voor de krappe beurs is het
een aanrader om een dagje of vakantie in Duitsland door
te brengen. Daarom een laatste tip: vergeet niet voor de
terugreis de auto vol te tanken in Duitsland of België, dit
scheelt aanzienlijk in de portemonnee. Bart Jonker. (Foto’s: Bart Jonker Productions).

De burcht van Stolberg
Op het hoogste punt van de stad staat de eeuwenoude
burcht van Stolberg, de trots van de stad, die van heinde en verre reeds te zien is. In de 12e eeuw werd met
de bouw van dit vestingwerk begonnen. De burcht droeg
van origine de naam Stalburg. Onder de burcht bevindt
zich ook een gangenstelsel, in het Duits Stollen genoemd.
Stalburg is door de eeuwen heen verbasterd tot Stolberg,
waaraan de stad haar naam dankt. De burcht is vrij toegankelijk en wordt tegenwoordig voor culturele doeleinden en door diverse verenigingen gebruikt. Vanaf de
burcht heb je een prachtig uitzicht over het stadje en de
Kupferstadt
Rijnlandse heuvels. Dit punt biedt daarom een uitgelezen
Stolberg staat bekend als de koperstad (Kupferstadt) of moment om mooie foto’s te maken. Het landschap biedt
als de oudste messingstad van Duitsland. Sinds 2012 mag een prachtig bloemrij e ora, waar je heerlij rustig unt

Nieuwe mijlpaal
in vernieuwing
Tropenmuseum
Vanaf 13 juli presenteert het Tropenmuseum Things That
Matter: een nieuwe tentoonstelling over belangrijke dingen en het belang van dingen, waarin de museumcollectie
centraal staat. n films en audiofragmenten vertellen mensen over voorwerpen die voor hen persoonlijk betekenis
hebben. Tegelijkertijd zijn deze nauw verbonden met grote
maatschappelijke vraagstukken van vandaag, zoals migratie en afkomst. Wat neemt iemand op de vlucht mee om zich
thuis te voelen? En hoe laten mensen met kleding zien dat
ze trots zijn op hun wortels? Vragen zoals deze leiden bezoekers door de tentoonstelling en dagen hen uit om na te denken over wat deze onderwerpen met hen te maken hebben.
De objecten in Things That Matter komen van over de hele wereld en dragen verhalen met zich mee die net zo goed in Nederland van betekenis zijn. Een voorbeeld is een gevlochten mandje, afkomstig van de Marshall Islands. In de bijbehorende video
vertelt Kathy Jetnil-Kijiner in dichtvorm waarom dit voorwerp zo
belangrij is voor haar cultuur en hoe deze op het punt staat te

verdwijnen: de stijgende zeespiegel zal haar eiland als eerste in de Grote Oceaan doen zinken.
Het mandje in de tentoonstelling is dan het laatste tastbare overblijfsel van haar cultuur. Het zet
bezoekers aan het denken over klimaatverandering, duurzaamheid en cultureel erfgoed.
Mijlpaal
De opening van Things That Matter is een mijlpaal in de vernieuwing van het Tropenmuseum,
waarna de zalen niet langer op land of werelddeel zijn ingedeeld n plaats daarvan richt het
museum zich op universele thema’s die mensen
wereldwijd verbinden e tentoonstelling hings
That Matter bestaat uit tien onderwerpen zoals
feest en klimaatverandering, verdeeld over tien
paviljoens. De collectie en persoonlijke verhalen van mensen over voorwerpen die hen raken
staan daarin centraal n
volgt een nieuwe
opstelling op de eerste verdieping over het koloniaal verleden en de hedendaagse erfenissen
daarvan erder werd het entreegebied gemoderniseerd, de monumentale Lichthal in ere hersteld en meer ruimte gecreëerd voor grote tijdelijke tentoonstellingen.
De tentoonstelling Things That Matter is naar
verwachting 5 tot 7 jaar te zien en komt tot
stand met steun van de BankGiro Loterij. (Foto:
David Vroom)

Bent u “STEENRIJK?”

Maar straatarm op de bankrekening?
Nieuw hypotheekproduct
speciaal voor 60-plussers!
Overwaarde op uw huis? Maar wat
als u nu wilt beschikken over dit slapende vermogen en u wilt (nog) niet
verhuizen? Bijvoorbeeld om het huis
te verbouwen of om meer ﬁnanciële
ruimte te hebben. Of om uw kinderen ﬁnancieel te ondersteunen. Er
wordt niet gekeken naar uw (pensioen)inkomen.
Wat is een Verzilver Hypotheek?
De Verzilver Hypotheek is een zogenaamde “omgedraaide hypotheek”,
waarbij de verschuldigde rente
maandelijks wordt opgeteld op uw lening. De schuld loopt gedurende de looptijd van de hypotheek dus op. De lening wordt pas afgelost na verkoop van het huis.
Voordelen Verzilver Hypotheek
• U kunt maandelijks en/of bedragen ineens opnemen;
• U kunt in uw woning blijven wonen, er is geen maximale looptijd van uw lening;
• U behoudt het eigendom van uw woning;
• Vaste rente
Maar de Verzilver Hypotheek kent ook aandachtspunten. Zo is het onzeker of er overwaarde
overblijft voor de erfgenamen, en betaalt u een hogere rente dan de rente van een reguliere
hypotheek die op inkomen wordt verstrekt.
Zekerheden
Deze hypotheekvorm heeft een unieke garantie waardoor een restschuld wordt
voorkomen. Deze garantie geldt ook voor erfgenamen!
Neem geheel vrijblijvend contact met ons op! De HypotheekAcademie neemt de kosten van
het eerste gesprek voor haar rekening. Hierna weet u wat úw mogelijkheden zijn.
(Bedrijfsproﬁel):
De HypotheekAcademie begeleidt graag mensen bij het ﬁnancieren van de leukste, maar
ook duurste aankoop van hun leven: een eigen huis. Dit is nu meer bereikbaar dan ooit!
Open en transparant is ons motto, zoek ons eens op via Advieskeuze.nl en zie wat cliënten
van onze dienstverlening vinden. Kijk ook eens op onze Facebookpagina voor interessante
nieuwtjes. Of neem contact op voor een eerste gesprek op onze kosten!

“Waar een klant adequate hoorzorg ontvangt, daar wil een audicien altijd de béste hoorzorg
voor schrijven” aldus Arthur van Els, Triage-audicien HoorCare in Santpoort-Noord.

Certificaat voor goede oren

De hoortoestellenbranche in Nederland staat steeds meer onder druk. Door de
toenemende druk van zorgverzekeraars op de prijzen van kwaliteitstoestellen,
zijn audiciens en leveranciers op zoek naar manieren om hun klanten op de best
mogelijke manier te blijven ondersteunen. Waar de zorgverzekeraar ‘adequate’
hulp voldoende acht, gaat een kwaliteitsaudicien liever een stap verder.
Santpoort-Noord – “Sinds dat het Hoorprotocol in 2013 is ingevoerd door minister Schippers, is het voor zelfstandige audiciens moeilijker de beste zorg te bieden aan
klanten. De huidige methodiek schrijft voor, dat een klant adequate hoorzorg mag van
de zorgverzekeraar, daar waar de klant altijd de béste hoorzorg wil”, aldus Arthur van
Els, directeur HoorCare in Santpoort-Noord.
Met het Hoorprotocol wordt iedere klant ingedeeld in 1 van 5 categorieën, die ieder
staan voor een bepaalde mate van gehoorverlies. “Door deze indeling wordt het steeds
moeilijker een passende oplossing te vinden. Er zijn namelijk veel meer factoren die
bijdragen aan een passend advies dan dat het protocol voorschrijft.”
Dus gaan steeds meer audiciens op zoek naar manieren om de klant van de beste zorg
te voorzien, bijvoorbeeld in het aangaan van partnerships met toonaangevende merken. Zo is HoorCare Audiciens een samenwerking aangegaan met leverancier WIDEX.
“Als WIDEX Premium Dealer verzekeren we klanten de beste toestellen en beste nazorg. Bij een WIDEX Premium Dealer weet de klant zich verzekerd van door de leverancier extra getraind personeel, dat als eerste beschikking heeft over de nieuwste
hooroplossingen.”
“Door de huidige regelgeving in de zorg en opkomst van nieuwe verkoopkanalen is het
voor veel slechthorenden onduidelijk waar zij nu terecht kunnen voor een hoortoestel
dat past bij hun levensstijl. Door het aangaan van een samenwerking verzekeren wij de
beste zorg voor uw gehoor.”

Bij het inleveren van deze column,
ontvangt u € 250,00 korting op ons hypotheekadvies.

Ook bij regen en wind

Langer plezier van terras met de Plaza Viva
Iedereen zit graag buiten maar regen en wind zijn vaak
spelbrekers. Maar sinds kort heeft Markiezenfabriek
Noord-Holland een elektrisch bedienbare terrasoverkapping die van het terras een moderne tweede huiskamer maakt. Zorgeloos genieten, zelfs als het regent,
want het doek is strak gespannen zodat er geen regenzakken in kunnen blijven staan. En de poten (staanders)
zorgen voor een slimme afvoer van het regenwater en
geven betrouwbare stabiliteit bij wind. Voor de gezel-

ligheid kan men de sfeervolle led-verlichting aan doen.
Handig voor een etentje of feestje in de tuin.
Markiezenfabriek Noord-Holland heeft al 85 jaar de
naam om voor de kwaliteit van hun producten te staan
en staat bekend om de geweldige service. Het adres is
Beijneslaan 51 in Beverwijk. Hier is zowel de showroom
als de fabriek gevestigd, dus ga gewoon eens langs. Bellen kan ook: 0251-226047.

Grootouderrouw
Grootouder worden is een
bijzondere ervaring. Iemand
zei hierover: ‘Kinderen krijgen is meestal een bewuste
keuze, kleinkinderen krijg je
zomaar.”
De band tussen kleinkinderen en hun opa’s en oma’s is
speciaal. Zij hebben plezier
in elkaar en genieten van
het samenzijn. Soms wordt
de oppasrol opgenomen en
vormen de kleinkinderen
het middelpunt. De inrichting wordt aangepast en de
speelhoekjes en speelgoedboxen sieren opnieuw de
woonkamer.

niet zo zichtbaar is, is die
aandacht ook minder. Dit
kan eenzaamheid tot gevolg
hebben.
Vrienden, familie en kennissen kunnen hierin een
belangrijke rol vervullen en
gelukkig is de erkenning
hiervoor steeds groter.

Een zo geliefd kleinkind verliezen heeft dan ook grote
impact. Er wordt een dubbel soort verdriet gevoeld,
zowel om het verlies van
het kleinkind, maar het doet
ook grote pijn je eigen kind
zo verdrietig mee te maken.
Voorop staat dat ze hun eigen kind willen steunen en
ze willen niet met hun eigen
verdriet tot last zijn. Dus
wordt het eigen verdriet in
de koelkast gezet. Tegelijkertijd zijn er ook gevoelens
van onzekerheid: mogen wij
die pijn wel voelen? Met
al deze gevoelens kunnen
grootouders worstelen en
dat kan de band met eigen
kind tijdelijk moeizaam maken.

Grootouderrouw is eigenlijk
een beetje koorddansen met
gevoelssprieten op scherp,
maar ook geduld als het allemaal niet zo snel gaat.
In het boek “Het regent in
mijn toekomst’ zijn ervaringen van grootouders die een
kleinkind verloren gebundeld.

Een troost is dat de onderlinge verbondenheid tussen
ouders en kind er uiteindelijk
toe kan leiden dat kinderen
en ouders elkaar vinden in
het verdriet. De band wordt
daarmee juist versterkt en
verdiept.

Er is behoefte aan aandacht
voor het verdriet. Maar omdat het naar de buitenwereld

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters

persoonlijke uitvaartzorg

Betrouwbaar en voor iedereen een passend afscheid.

0255-517452 Dag en nacht bereikbaar

www.aliceloeters.nl

Sociale site voor vriendschappen wil taboe
op tekort aan vriendinnen uit de wereld helpen

Meer dan 150.000 vriendschappen
gesloten op vriendinnenonline.nl
Het hebben van goede vriendinnen is het wat het leven leuk maakt, iets dat gevierd wordt op Nationale Vriendinnendag. Maar wat als het aantal goede vriendschappen schaars is? Uit onderzoek
blijkt dat 40% van de Nederlandse vrouwen zich sociaal eenzaam voelt. Een tekort aan goede vriendinnen kan hier een rol bij spelen. Maar waar en wanneer worden nieuwe vriendschappen opgedaan? Het leven is vaak al druk genoeg. Vriendinnenonline.nl biedt uitkomst. Deze vriendinnensite
is speciaal in het leven geroepen om vrouwen met elkaar in contact te brengen en nieuwe vriendschappen te sluiten.
Taboe
Op datingsites voor liefdesrelaties lag voorheen een groot taboe. Ben ik niet leuk genoeg om iemand in het dagelijks leven
te ontmoeten, was de vraag die singles zichzelf vaak stelden.
Inmiddels is het de gewoonste zaak van de wereld. Vrijgezel?
Dan wordt een app geïnstalleerd en een date is binnen no time
gevonden. Een tekort aan vrienden is helaas een onderwerp
waar nog steeds niet makkelijk over gesproken wordt. Vaak
denken veel vrouwen dat ze de enige zijn. ,,Het niet verbonden voelen met anderen kan het gevoel geven dat je er niet bij
hoort en daar moet verandering in komen’’, aldus Lize Mast,
eigenaresse van Vriendinnenonline.nl.

hebben. Stel dat men net verhuisd is en nog
niemand kent in de nieuwe woonplaats, of
men kampt met gezondheidsproblemen of de
kinderen zijn het huis uit en men ervaart een
enorme leegte an is het fijn om daarin gelijkgestemden te ontmoeten. Maar het kan natuurlijk ook zo
zijn dat men iemand zoekt om mee te sporten, om uitjes mee
te ondernemen of alleen een goede gesprekspartner. Er zijn zoveel redenen om op zoek te zijn naar nieuwe contacten.
Vriendinnenonline.nl is een online platform waar gelijkgestemden vrouwen samenkomen en op iedere moment van de
dag zulke nieuwe contacten kunnen leggen. De site biedt niet
alleen de mogelijkheid om connecties te zoeken, via het forum
Gelijkgestemden ontmoeten
dat alleen voor leden toegankelijk is, is er ook ruimte om eenEen tekort aan goede vriendinnen kan verschillende oorzaken voudig met elkaar in gesprek te gaan. Zo kunnen vrouwen in

Ouderen daten
vaak online
Ouderen die op zoek zijn naar een relatie, maken
vaak gebruik van online dating. Datingsites 50PlusMatch, Lexa en datingapp Grindr blijken het populairst onder zoekende ouderen. Maar waar zijn ze
naar op zoek? Mannelijke vijftigplussers geven aan
jongere mensen seksueel aantrekkelijker te vinden
dan mensen van hun eigen leeftijd.
Dat blijkt uit het onderzoek Ouderen en intimiteit van Startpagina.nl, gehouden onder
1.731 Nederlanders van vijftig jaar en ouder (het Nationale 50plus Panel). Van de ouderen die actief op zoek zijn naar een relatie,
maakt 72 procent gebruik van datingwebsites
of -apps.
,,Opnieuw blijkt dat ouderen steeds beter online hun weg vinden,” constateert Leon Dekker,
woordvoerder van Startpagina.nl. ,,Als Startpagina zijn we trots daar al twintig jaar aan te
mogen bijdragen, ook op het gebied van online dating.’’
Hoewel het merendeel van de actief zoekende ouderen online datingsites gebruikt, is een
aanzienlijk deel van de alleenstaande ouderen
‘happy single’. In totaal is 52 procent (41 procent van de mannen en zelfs 58 procent van de
vrouwen) niet op zoek naar een partner.
Aan de andere kant zijn er ook ouderen die
al een relatie hebben, maar toch op zoek zijn.
Van de ongetrouwde ouderen met relatie
staat 20 procent open voor een nieuw avontuur naast hun huidige relatie. Dit zijn met name mannen. Van de vrouwen staat slechts 4
procent open voor een relatie naast de huidige partner.
Naarmate mensen ouder worden, neemt hun
interesse in leeftijdsgenoten af. Een kwart (26

procent) van de vijftigers vindt leeftijdsgenoten aantrekkelijk, van de zeventigplussers is
dat nog maar 14 procent.
Over de seksuele aantrekkingskracht van jongere mensen zijn ouderen van mening verdeeld. Mannen denken daar opvallend anders
over dan vrouwen. Bijna de helft van de mannen (45 procent) zegt over het algemeen jongere mensen seksueel aantrekkelijker te vinden dan hun leeftijdsgenoten. Van de vrouwen
deelt slechts 22 procent deze mening.
Verder blijkt uit het onderzoek dat oudere Nederlanders niet negatief staan tegenover homoseksualiteit. De overgrote meerderheid (84
procent) zegt geen moeite te hebben met homoseksuele relaties. Bij 5 procent is dit wel het
geval rouwen betonen zich significant positiever (89 procent) over homoseksualiteit dan
mannen (79 procent).
Startpagina.nl wijst mensen de weg op het internet. Het platform, dat in 2018 zijn 20-jarig
jubileum viert, trekt maandelijks bijna 5 miljoen bezoekers. De site biedt een handmatige
selectie van links waarmee bezoekers eenvoudig alles kunnen vinden wat zij nodig hebben
op het internet. Van inspiratie, vragen & antwoorden, tot specifie e aan oop tartpagina
nl is een belangrijke gids voor de ervaren internetgebruiker (40+).

TRAVELCAR KOOPT EN VERKOOPT ‘DROOMCAMPERS’

“Een eerlijk advies is bij
ons vanzelfsprekend”

erken als
mer, Dethle s, dria en arado zijn ruimschoots vertegenwoordigd in de
showroom van Travelcar in Lisse - maar ook minder bekende namen kom je hier tegen.
Volgens Bart Hooij, eigenaar van het bedrijf, heeft Travelcar voor bijna elk budget een passend exemplaar. ,, lle campers zijn van dealerkwaliteit. De complete onderhoudshistorie
is bij ons bekend.”
De zaak van Hooij bestaat bijna veertig jaar. Naast de verkoop van campers, koopt Travelcar ook
in. ,,We inspecteren de voertuigen uitgebreid voordat deze te koop worden gezet”, legt Hooij uit.
Camper-eigenaren die hun vakantiewoning op wielen willen verkopen, kunnen volgens Hooij direct een bod verwachten. ,,Wij garanderen dat het bedrag direct wordt overgemaakt bij levering
en zorgen voor een RDW-vrijwaringsbewijs.” Zit je favoriete model er niet tussen? Dan kun je een
zoekopdracht plaatsen om je droomcamper te vinden.
Travelcar werkt nauw samen met Caravan Center Lisse, waar de medewerkers gespecialiseerd
zijn in onder andere achteruitrijcamera’s, navigatiesystemen en automatische satellietsystemen.
,,Daardoor kunnen we een optimale service leveren”, aldus Hooij. ,,Onze campers staan te wachten op een nieuwe eigenaar die zin heeft om op een comfortabele manier op avontuur te gaan. Of
u nou op zoek bent naar een integraal, half-integraal, bus of alkoofcamper.”
Travelcar is geopend van maandag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.30 uur en zaterdag van
9.00 tot 13.00 uur. Een afspraak maken is ook mogelijk buiten de reguliere openingstijden. Meer
informatie: www.travelcar.nl.

groepsverband afspreken, privéberichten uitwisselen met andere leden, maar ook alleen op de site meekletsen.
Deze succesvolle vriendinnensite is in 2014 in het leven geroepen om vrouwen met elkaar in contact te brengen en nieuwe
vriendschappen te sluiten. Vrouwen kunnen zich geheel kosteloos inschrijven en deelnemen. Inmiddels hebben ruim 30.000
dames zich ingeschreven en zijn er meer dan 150.000 vriendschappen op de website gesloten. Het is dan ook niet voor niks
dat de site tot twee keer toe is uitgeroepen tot ‘beste website
van het jaar’.

Excellent Care Clinics is een onafhankelijk
multidisciplinair pijn-behandelcentrum waar
patiënten met chronische pijn middels
hoogwaardige zorg worden behandeld.
De behandelingen worden uitgevoerd door anesthesioloog-pijnspecialisten en pijnverpleegkundigen. Anesthesioloog-pijnspecialisten zijn anesthesiologen die zich gespecialiseerd hebben in de behandeling van pijn.
Wat is een pijnbehandeling?
Iedereen ervaart wel eens pijn. Echter, pijnklachten kunnen zich dusdanig ontwikkelen
dat deze de kwaliteit van leven ernstig verminderen. Bij sommige pijnklachten kunnen
de meeste algemene activiteiten al een probleem vormen, van het beoefenen van een
sport tot zelfs het tillen van lichte dingen (materialen).
Soorten pijn
Pijn is bedoeld als (oorspronkelijk) een waarschuwingsfunctie voor het lichaam. Er
wordt door het lichaam aangegeven dat deze schade oploopt. Door middel van pijnprikkels wordt geprobeerd het lichaam te beschermen. We spreken dan van ‘acute pijn’. Als
men voor langere tijd pijn blijft ervaren (ervaart), is er wellicht een andere iets anders
aan de hand. De zenuwen dienen dan niet meer als waarschuwing en hebben hun primaire functie verloren. We spreken van ‘chronische pijn’ wanneer de pijn langer dan drie
maanden duurt.
Gerichte en multidisciplinaire aanpak
De behandeling bij Excellent Care Clinics kent een multidisciplinaire aanpak waarbij diverse specialisten betrokken kunnen worden. Denk hierbij aan een neuroloog, een fysiotherapeut of een psycholoog. Door kennis en kunde uit verschillende specialismen te
bundelen, worden er verschillende inzichten gebruikt om u kwalitatief hoogwaardige
zorg aan te kunnen bieden.
In 2017 is de eerste vestiging van Excellent Care Clinics geopend in Hilversum en op 1
januari 2018 is de tweede vestiging van start gegaan in Velsen-Noord. In het pijnbehandelcentrum worden de meest moderne en geavanceerde behandelmethoden toegepast,
waarbij de patiënt en niet de organisatie centraal staat.
Ons team wordt gevormd door professionals: medisch specialisten, pijnverpleegkundigen
en ondersteunend personeel die afkomstig zijn uit diverse ziekenhuizen. Klantvriendelijkheid, service en tijd voor de patiënt hebben onze prioriteit. De behandelend pijnspecialist neemt ruim de tijd voor de intake en indien gewenst en technisch mogelijk kan de
behandeling aansluitend plaatsvinden. En in andere gevallen binnen een week.
Excellent Care Clinics volgt de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied op de voet.
Zo hebben wij als een van de eerste in Nederland, de ganglion-stellatum-blokkade tegen
overgangsklachten geïntroduceerd.
Ook biedt Excellent Care Clinics samenwerking aan met andere zorgprofessionals. Aanvullend op onze pijnbehandelingen kunnen cliënten doorverwezen worden naar de kliniek Bewegen met Pijn, welke zich in het zelfde pand bevindt. In deze kliniek krijgen patiënten een therapie waarbij bewegen met speciale apparatuur, psychotherapie, dieet,
koudetherapie en spieropbouw met
elektromyostimulatie centraal staat.
Alle behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering.
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Plus-Wijzer

Sportieve belevenis bij Kennemer LoopFiets
Je ziet steeds vaker de
‘lopende-band-step’ rijden door de regio. Deze
e-LoopFiets heet de Lopifit. Wil jij op een leuke
ontspannen manier in beweging komen, dan is de
Lopifit iets voor jou?!
Op de Lopifit zet je met

Voor een optimaal kunstgebit ga
je naar een Tandprotheticus

Gediplomeerde tandprothetici maken
een gebitsprothese zelf in nauw overleg
met u, waardoor tandvorm, kleur en
zetting worden afgestemd op uw wensen.
Een nieuwe prothese wordt voor 75% vergoed vanuit de basisverzekering, indien de zorg wordt geleverd door een door de zorgverzekering gecontracteerde zorgverlener.
Ook voor een nieuwe prothese (of vervangingsprothese) op implantaten, het zogenaamde KLIKgebit, kunt u direct bij ons terecht.

IJMUIDEN*
F.W. van der Linde
Planetenweg 52
1973 BG IJmuiden
0255-520035
HAARLEM*
Parklaan 88
2011 KZ Haarlem
023-5321972
www.kunstgebitservice.info

HEEMSKERK
R. Lameris
Nellie van Kolstraat 6
1963 BG Heemskerk
0251-232477
‘s Avonds tot 21.00 uur
Weekend na
telefonische afspraak
HAARLEM
Vivian Hendrix
Rijksstraatweg 236
2022 DJ Haarlem
023-5332433
www.tpphendrix.nl
info@tpphendrix.nl

023-7200444, info@ont.nl
WWW.ONT.NL

HAARLEM*
Wim van Hooff
Rustenburgerlaan 4
2012 AN Haarlem
023-5422400
HEEMSTEDE*
Molenwerfslaan 50
2103 TD Heemstede
023-5293295
www.tpvanhooff.nl
*WEEKENDREPARATIESERVICE:
06 1777 6 777

Organisatie
van Nederlandse
Tandprothetici

een lichte loopbeweging de (lopende)
band in beweging. Je wandelt op de
loopband 4-5 km p/u en rijdt daarbij
10-25 kilometer p/u. Lekker bewegen
en een leuke dag te beleven. Jong en
oud, die de balans hebben om te fietsen, kunnen de LoopFiets huren of kopen. Een duurzame keuze, ook voor
woon-werkverkeer.
Kennemer LoopFiets organiseert leuke uitjes met de Lopifit. Je kunt zelf op
pad met een route, een gids vertelt, of

je gaat op Kunstexpeditie, waarbij je
tijdens de LoopFietstocht o.a. een zilveren ring kunt smeden. Een kleine
greep uit de vele mogelijkheden. Ook
geschikt voor groepen.
Ook de ElliptiGo is te koop en biedt een
echte workout. Deze elliptische fiets is
dé crosstrainer op wielen en voelt als
een hardloopbeleving. Vraag gerust
een proefrit aan.
www.kennemerloopfiets.nl

Voet- en houdingsklachten
kennen diverse oorzaken.
Podozorg Driehuis helpt u bij
het vinden van de oorzaak
en behandelt deze.
Afspraak maken?
Podozorg Driehuis
Erica Last, Registerpodoloog
en MSU echografist
Driehuizerkerkweg 93
1985 HA Driehuis
T: 0255-515733
driehuis@podozorg.nl

www.podozorg-driehuis.nl
Aangesloten bij stichting LOOP

Hoezo te oud? Op zoek naar een leuke
parttime job, kom naar Royal FloraHolland
Bloemenveiling Aalsmeer! SPOED!!
BQ zoekt voor Royal FloraHolland te Aalsmeer:

BLOEMVERDELERS (m/v)

Jij rijdt op de veiling met een verdeel-trekker(tje) de bloemen rond. Het is
een klein elektrisch (staan) wagentje. Geen speciaal rijbewijs nodig, simpel te besturen en nog leuk om te doen ook! Een TOP parttime vaste job!
Goede verdiensten. Geschikt voor dames en heren en leeftijd maakt niets
uit, zolang je maar gezond en fit bent!
Daarnaast moet je: minimaal 1,65 meter lang zijn. Wonen binnen een
straal van max 55 kilometer van Aalsmeer. Beschikking hebben over een
eigen auto. Minimaal 3 ochtenden per week kunnen werken. Een absoluut
ochtendmens zijn, aanvang diensten maandag t/m vrijdag vanaf 6.15 uur.
Gemiddelde werktijd 4 uur per dienst.
Interesse, we horen graag van je! Bel 020-6627071 en vraag naar Muriël
of Rick of mail je reactie naar vacatures@bq-uitzendbureau.nl

Afscheid van de algehele
gemeenschap van
goederen?
■ Eric Ros, notaris te Velsen

In mijn artikel van oktober 2017 schreef ik over het afscheid van
de gemeenschap van goederen. Dat afscheid heeft inmiddels al
weer bijna zes maanden geleden plaatsgevonden. Toch gaat er
vrijwel geen dag voorbij of er stelt wel iemand een vraag over hoe
dat nou precies zit met huwelijken van voor en na 2018. Vandaar
dat ik de verschillen graag nog een keer voor u op een rij zet.
Tot 1 januari 2018 was het zo dat wie in Nederland trouwde zonder vooraf
huwelijkse voorwaarden te hebben opgemaakt automatisch was gehuwd in algehele gemeenschap van goederen. Die algehele gemeenschap van goederen
had tot gevolg dat alle bezittingen en schulden, vanaf het moment dat de aanstaand echtgenoten elkaar het jawoord gaven, gemeenschappelijk werden. Deze uitwerking was niet altijd wenselijk. Nu, na 1 januari 2018, is dat niet meer
zo. In dit artikel een korte uitleg over hoe het was en hoe het is geworden.

File van auto’s op het Stationseiland (Internationaal Persfoto Bureau N.V. juli 1926, collectie
Stadsarchief Amsterdam)

De Mooiste Stad

Wat bepaalt de wet na 1 januari 2018
Met ingang van 1 januari 2018 zijn voorhuwelijkse bezittingen en schulden
niet meer automatisch gemeenschappelijk en zal alleen het vermogen dat is
opgebouwd tijdens het huwelijk gemeenschappelijk worden. Vermogen dat
wordt verkregen uit (een) nalatenschap(pen) en/of schenking(en) zal automatisch buiten de gemeenschap vallen. Ook dat is een nieuwe regel. Voor 1 januari 2018 moest dit worden geregeld door middel van een zogenaamde uitsluitingsclausule. Deze clausule werd vaak opgenomen in een testament en heeft
als resultaat dat hetgeen wordt verkregen prive-vermogen is van de verkrijger,
ook al is er sprake van een gemeenschap van goederen. Ook bij een schenking
kan deze clausule van toepassing worden verklaard.

Amsterdam door de ogen van
Eberhard van der Laan

Tentoonstelling tot en met 4 november in het
Amsterdam Museum
Nog tot en met zondag 4 november is in het Amsterdam Museum de tentoonstelling ‘De
Mooiste Stad - Amsterdam door de ogen van Eberhard van der Laan’ te zien. Tot vlak voor
zijn overlijden werkte burgemeester Eberhard van der Laan aan een tentoonstelling over
zijn geliefde stad.
Met ruim 80 foto’s en voorwerpen uit de collectie van het Amsterdam Museum en het Stadsarchief
maakt Van der Laan duidelijk hoe Amsterdammers in het verleden omgingen met de uitdagingen die horen bij snelle groei en economische bloei. Hij hoopte hiermee een aanzet te geven tot een goed gesprek
over de toekomst van de stad. Bij hoge uitzondering is voor deze tentoonstelling de gehele Amsterdam
Galerij beschikbaar gesteld. Deze gratis toegankelijke museumstraat van het Amsterdam Museum is dagelijks geopend tussen 10.00 en 17.00 uur.
De groeiende stad
,,Wij hebben met z’n allen een enorm probleem: dat we in zo ongeveer de mooiste en fijnste stad van
de wereld wonen,’’ aldus Eberhard van der Laan (1955-2017). Steeds meer mensen willen in Amsterdam wonen en werken en de afgelopen jaren is Amsterdam razendsnel gegroeid. Meer werk, meer bewoners, meer toeristen, meer nieuwbouw. Maar ook: meer drukte op straat, meer overlast en een oververhitte huizenmarkt.
In de tentoonstelling blikt Van der Laan terug op perioden van snelle groei in het verleden. Nooit zonder groeipijn, maar wel met zijn favoriete stad als resultaat. Zo was de grachtengordel nooit gegraven
als er in het begin van de 17e eeuw niet een groot tekort aan woonruimte was, en waren het Concertgebouw en het Vondelpark er nooit gekomen zonder de economische bloei in de 19e eeuw. Door te laten zien hoe Amsterdammers vroeger omgingen met de uitdagingen van een rap groeiende stad, wil Van
der Laan ons laten nadenken over oplossingen voor het Amsterdam van vandaag en van de toekomst.
De keuze van Van der Laan
Als gastconservator had Eberhard van der Laan duidelijk voor ogen welk verhaal hij wilde vertellen.
Een keuze maken uit de enorme collectie van de stad bleek een lastige opgave. Tijdens zijn bezoek aan
het depot van het Amsterdam Museum, waar ruim 90.000 voorwerpen bewaard worden, waren er vele
schilderijen, standbeelden en andere objecten waarover Van der Laan iets wilde vertellen. Zijn uiteindelijke selectie omvat zowel historische als eigentijdse voorwerpen. Zo zijn er in de tentoonstelling schilderijen en prenten te zien die iets vertellen over de groei van de stad in de Gouden Eeuw maar ook foto’s
die tonen dat toerisme een eeuw geleden ook al zorgde voor overlast. Ook zijn er hedendaagse voorwerpen zoals een blowverbod-bord ter voorkoming van overlast van hangjongeren. Van der Laan schenkt
in de tentoonstelling ook aandacht aan stadsbestuurders als Floor Wibaut, Monne de Miranda en Jan
Schaefer die een grote invloed hebben gehad op de ontwikkeling van de stad Amsterdam.
De Amsterdam Galerij
Al sinds 1975 is de Amsterdam Galerij, voorheen Schuttersgalerij, een gratis toegankelijke museumstraat waar jaarlijks 450.000 mensen kennismaken met de geschiedenis van de stad. Door de tentoonstelling juist op deze locatie te organiseren hoopt het Amsterdam Museum zoveel mogelijk mensen het
verhaal van Van der Laan te laten ervaren. Ontwerpbureau Kossmann.dejong is de uitdaging aangegaan
om het ontwerp te maken voor de tentoonstelling. De collectie krijgt een plaats te midden van steigers
en steigerdoeken, die symboliseren dat de stad nooit af en altijd in aanbouw is.

NIEUWE PLEK VOOR UNIEKE TREINEN
SPOORWEGMUSEUM

Utrecht - Op woensdag 4 juli opent het
Spoorwegmuseum het Modellenmagazijn.
Het Modellenmagazijn is een permanente expositie van de bijzondere collectie treinmodellen, die vaak al decennia tot de collectie
van het museum behoren. Hierbij is er niet
alleen aandacht voor de modellen zelf, maar

ook voor de mensen achter de modellen. Getoond worden vele unieke modeltreinen, van
fabrieksmodellen en zelfbouwlocomotieven
tot stokoud speelgoed en zeldzame verzamelobjecten. Het Modellenmagazijn brengt deze
prachtige collectie op een speelse manier tot
leven.

De gemeenschap van goederen in het buitenland
Internationaal gezien is de algehele gemeenschap van goederen een buitenbeentje. Veel landen, ook de ons omringende landen, kennen helemaal geen
gemeenschap van goederen. Zij gaan uit van een beperkte gemeenschap van
goederen, waarin alleen het vermogen valt dat tijdens het huwelijk wordt opgebouwd. Met ingang van 1 januari 2018 is deze beperkte gemeenschap ook
in Nederland in werking getreden.

Ontstaan van meerdere vermogens
De huidige wet heeft tot gevolg dat er ten minste drie vermogens ontstaan, te
weten het privé vermogen van ieder van de echtgenoten (zogenaamde voorhuwelijkse vermogen) en het gemeenschappelijk vermogen. Er zijn nog wel een
aantal aandachtspunten, waar bij aanvang van het huwelijk vaak niet over nagedacht wordt. Uit de onderstaande voorbeelden blijkt dat een goede administratie geen overbodige luxe is.
Aandachtspunten
Stel een huwelijk eindigt door echtscheiding. Op dat moment zullen de echtgenoten over moeten gaan tot verdeling van het gemeenschappelijk vermogen. Er zal dan ook bepaald moeten worden welke vermogensbestanddelen
privé zijn. Indien een echtgenoot niet kan aantonen dat er sprake is van een
privé vermogensbestanddeel, dan wordt dit vermogensbestanddeel tot de beperkte gemeenschap van goederen gerekend en zal moeten worden meegenomen in de verdeling.
Het kan ook zo zijn dat de aanstaande echtgenoten al gemeenschappelijk bezit
hebben, bijvoorbeeld een woonhuis. Indien ieder voor de helft eigenaar is, zal
dit ook tijdens het huwelijk zo blijven. Stel echter dat de eigendomsverhouding anders is, bijvoorbeeld een verhouding van 70/30 procent, dan is de uitwerking anders. Door het aangaan van het huwelijk valt de woning in de beperkte gemeenschap en wordt de verhouding alsnog 50/50.
Een echtgenoot die voor het huwelijk al een onderneming heeft, wordt verplicht om aan de beperkte gemeenschap een redelijke vergoeding te betalen
voor de geleverde arbeid, kennis en vaardigheden in de onderneming. Zou de
echtgenoot in loondienst werken, dan zou het salaris immers, tijdens het huwelijk, in de beperkte gemeenschap vallen en ook ten gunste van de andere echtgenoot komen. Hoe een dergelijke redelijke vergoeding moet worden
vastgesteld, staat niet in de wet omschreven. De kans op discussie en onzekerheid is hierdoor groot. De verwachting is dat over dit onderwerp rechtspraak
zal komen en dat op die manier duidelijkheid zal ontstaan.
Daarnaast is het zo dat het gehele vermogen en dus ook de schulden van een
onderneming die tijdens het huwelijk wordt gestart, vallen in de beperkte gemeenschap. Het is maar de vraag of de echtgenoten dit allemaal voor ogen
hadden op het moment dat zij “ja. Ik wil” tegen elkaar zeiden.
Heeft u trouwplannen?
Uit de hiervoor omschreven situaties en de regelingen van de wet, is het eens
en te meer van belang om u, voorafgaand aan uw huwelijk, goed te laten informeren. Voor deze informatie en advies kunt u terecht bij de notaris. De notaris kan u uitleg geven over de mogelijkheden die er zijn, zodat u uiteindelijk samen een weloverwogen keuze maakt. Een keuze die er voor kan zorgen
dat er op een later moment geen discussie of misverstanden zullen ontstaan.
Heeft u vragen over het vorenstaande of heeft u andere vragen op notarieel gebied, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor. Wij geven u graag een persoonlijk advies. Notarishuis IJmond, Dokweg 31 te IJmuiden, telefoon 0255547500 of kijk op onze website: www.notarishuisijmond.nl.
U kunt ook langskomen op ons gratis inloopspreekuur iedere laatste donderdag van de maand op ons kantoor tussen 18.00 en 20.00 uur.
Eric Ros, notaris te Velsen.

De uitvinding van de stoomlocomotief vormde aan het begin van de negentiende eeuw
het startschot voor een revolutie op het gebied van vervoer. De trein sprak zo tot de
verbeelding, dat al snel alle mogelijke spoorwegmaterieel in het klein werd nagebouwd.
Zo kwamen omstreeks 1835 de eerste speelgoedtreintjes op de markt en ontwikkelde
zich in de loop der tijd een heuse speelgoedindustrie. Ook professionele locomotiefbouwers en ingenieurs bouwden treinen in het
klein, bijvoorbeeld met het doel om de vorm

en kleur van een nieuw type te testen. Volkomen uniek zijn de modellen die vervaardigd
zijn door hobbyisten, die al hun vrije tijd opofferden om hun favoriete locomotief of rijtuig zo realistisch mogelijk na te bouwen. Al
die verschillende soorten treinmodellen vormen tot de dag van vandaag geliefde objecten voor verzamelaars. Wat maakt treinmodellen toch zo fascinerend? Ontdek het in het
Modellenmagazijn en maak kennis met de
mensen achter de modellen: de bouwers, bedenkers, bezitters en beginners.

