
Wachten voor 
de veerpont
De Velsertunnel is twee weekenden achter 
elkaar afgesloten door werkzaamheden. 
Autoverkeer moet daarom gebruik maken 
van de Wijkertunnel. De calamiteiten-
bogen worden vrijgegeven, maar velen 
kiezen toch voor de pont wat leidt tot 
lange wachttijden. Foto: Ton van Steijn

‘Kantje Pikken’ 
krijgt vorm
IJmuiden is een stukje mooier geworden. 
Twee nieuwe muurschilderingen prijken 
op de route naar haven en strand. Ze zijn 
aangebracht in het kader van het street-art 
project ‘Kantje Pikken’ dat valt onder het 
‘Masterplan de Rauwe Loper’ van de 
gemeente. Foto: Erik Baalbergen

Weer herdenking 
zonder publiek
Gemeente Velsen organiseerde op een 
geheim gehouden tijdstip de plechtigheid 
op Plein 1945, omdat deze zonder publiek 
moest plaatsvinden. Wind en regen 
markeren het moment op deze kille dins-
dagmiddag. Foto: Arita Immerzeel

Terrassen komen 
weer tot leven
Eind april mogen de terrassen voor het 
eerst sinds maanden weer open. De 
bedrijven zijn vol goede moed. Het zijn 
veelal de hartverwarmende reacties van 
het publiek die de ondernemers motiveren 
om opnieuw hun beste beentje voor te 
zetten. Foto: Bos Media Services

Nieuw voertuig 
voor Toon
Toon van Wijnen krijgt dankzij een inzame-
lingsactie een nieuw elektrisch voertuig. 
Toon ruimt al jaren vrijwillig zwerfvuil op in 
Santpoort maar zijn oude wagentje kreeg 
gebreken. Media-aandacht voor dit 
probleem leverde de actie op en Toon is 
zeer blij verrast. Foto: Bos Media Services. 

Afscheid van 
boorplatform
Ruim een jaar lang lag dit enorme boor-
platform in de haven van IJmuiden. Nu 
gaat het op weg naar Turkije, waar een 
sloopbedrijf het gekocht heeft. De Paragon 
B391, zoals het platform nu bekend staat, 
zal er worden gesloopt. 
Foto: Erik Baalbergen

Het feest kan 
beginnen!
Veel straten in Velsen kleuren weer oranje. 
Het EK voetbal barst los en de verwach-
tingen zijn hoog. Nederland wordt poule-
winnaar maar strandt in de achtste finale 
tegen Tsjechië. De vlaggetjes kunnen de 
kast weer in. Foto: Erik Baalbergen

Onrust na 
voetbalwinst
De politie moet na de poulewedstrijden 
van Nederland in actie komen op de Lange 
Nieuwstraat. Er wordt alcohol gedronken 
en vuurwerk afgestoken, vrijwel niemand 
draagt een mondkapje en de 1,5-meter-
regel wordt overtreden. 
Foto: Ton van Steijn

Einde Tennishal 
Velserbroek
Tennissen in Tennishal Velserbroek is 
verleden tijd. Bloembollenbedrijf M. 
Thoolen is eigenaar van de hal en heeft de 
ruimte nodig voor de opslag van de bollen, 
alvorens ze geëxporteerd worden. 
Foto: archief

Ook in IJmuiden 
wateroverlast
De buien in het weekend rond 20 juni 
hebben hun sporen nagelaten in den lande. 
Zelfs in IJmuiden, waar we toch wel iets van 
water gewend zijn, zijn zondagmorgen, 
“the morning after”, de sporen rond de 
Kennemerboulevard en het strand zicht-
baar. Foto: Erik Baalbergen

Nieuwe radio-
studio RTV Seaport
Hans Klok verricht de openingshandeling 
van de nieuwe radiostudio van RTV 
Seaport. De omroep is uit een diep dal 
geklommen. Onder leiding van een nieuw 
bestuur slaagde men er, met steun van de 
gemeente, in om de draad weer op te 
pakken. Foto: Bos Media Services

Bulbpompen 
teruggeplaatst
Met de grootste drijvende bok van Hebo 
Maritiemservice, Hebo-Lift 9, met een hijs-
capaciteit van 900 ton, wordt de gerepa-
reerde bulbpomp 5 teruggeplaatst in 
Gemaal IJmuiden. Nu moet alleen pomp 6 
nog teruggeplaatst worden na reparatie. 
Foto: Erik Baalbergen
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