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Doot Raimond Bos

,,De Nieuwjaarsnacht zijn we relatief 
rustig doorgekomen’’, merkte hij op. 
Hij bedankte de inwoners van 
Velsen die gehoor hebben gegeven 
aan de oproep om geen vuurwerk 
af te steken. Toch waren er ook inci-
denten, waaronder vier auto-
branden en een steekincident op 
oudjaarsavond. ,,Dat moeten we 
nooit normaal gaan vinden’’, aldus 
Dales. Daarna ging hij in op de situ-
atie die het coronavirus in onze 
samenleving teweeggebracht heeft. 
,,2020 was een zesletterwoord: 
corona. 2021 wordt wat mij betreft 
een vierletterwoord: hoop.’’ Dales 
noemde ook het aantal inwoners 
van de gemeente Velsen dat over-
leed ten gevolge van het virus: 67.
Een zwarte bladzijde in 2020 was 

voor de gemeente Velsen de 
mishandeling van enkele boa’s bij 
het strand van IJmuiden. Inmiddels 
zijn de boa’s uitgerust met een korte 
wapenstok. Dales: ,,Voor de wapen-
stok heb ik mij tot op het bot 
ingezet en ik ben blij dat we dit voor 
elkaar hebben gekregen.’’ Over de 
coronamaatregelen zei hij: ,,Ik ben 
zo langzamerhand de burgemeester 
die je kent van de dingen die niet 
mogen.’’ Hij wees erop dat de beper-
kingen voorlopig nog niet voorbij 
zijn, maar zei ook: ,,Met alle beper-
kingen in het afgelopen jaar deden 
we het eigenlijk heel goed. Ik ben 
daar trots op.’’ 

Vooruitblikkend op het komende 
jaar: ,,Met die spirit van elkaar 
helpen, staan wij in 2021 weer op. 
Dat is nu niet makkelijk. Want we 

doen dit met �nanciële tegenwind. 
Er ligt een �inke klus voor ons klaar: 
dat wat we moeten doen in onze 
gemeente, blijven uitvoeren. 
Ondanks de coronamaatregelen en 
het invullen van bezuinigingen. 
Samen met de raad hebben we 
keuzes gemaakt om minder uit te 
geven, dat gaat helaas niet zonder 
pijn. Iedereen zal hier iets van 
merken.’’ 
Volgens de burgemeester zal het 
een lastige periode worden, maar 
zal niemand aan de kant blijven 
staan. ,,Ook de kwetsbare, de 
eenzame en de zieke mensen niet.’’
De gemeentelijke ambities voor het 
komende jaar zette Dales kort 
uiteen in de thema’s luchtkwaliteit, 
duurzaamheid, armoedebestrijding, 
jeugdhulp, woningbouw, leefomge-
ving en veiligheid. ,,Ik was al onge-
lofelijk trots op Velsen, in 2020 is dat 
alleen maar gegroeid. En ik denk dat 
ik het komende jaar nog trotser ga 
worden’’, besloot hij zijn 
nieuwjaarstoespraak. 

Velsen - Geen nieuwjaarsreceptie dit jaar, maar natuurlijk wel een 
toespraak van burgemeester Frank Dales. Vanuit een lege publiekshal 
van het gemeentehuis sprak hij via RTV Seaport alle inwoners van Velsen 
live toe op de eerste dag van het nieuwe jaar.

Burgemeester Dales blikt 
vooruit op het jaar van de hoop

Burgemeester Frank Dales tijdens de nieuwjaarstoespraak. Bron: Gemeente Velsen

IJmuiden - Weliswaar was de traditionele Nieuwjaarsduik dit jaar afgelast 
vanwege het risico op besmetting met het coronavirus, maar dat weerhield 
niet iedereen ervan om de zee in te gaan. Fotograaf Ton van Steijn besloot er 
een kijkje te nemen en trof er inderdaad deze twee Nieuwjaarsduikers aan. 
Want met een grote groep tegelijk het strand op gaan is geen goed idee, 
maar alleen samen met je eigen partner een frisse duik nemen om het 
nieuwe jaar in te wijden, dat kan natuurlijk best. En voor familie en vrienden 
die nog twijfelden aan het verhaal, het bewijs is bij deze geleverd! Foto: Ton 
van Steijn

Toch het koude water in

IJmuiden - Een 10-jarige jongen is 
op Nieuwjaarsdag ernstig gewond 
geraakt door vuurwerk. 
De jongen was met een vriendje in 
de omgeving van de Lindenstraat 
buiten aan het spelen en raapte de 
overblijfselen van vuurwerk van de 
grond. 

Daarbij zat ook een projectiel dat 
nog niet was afgegaan. Toen de 
jongen het in zijn hand had, 
ontplofte het alsnog. 

Hij is voor behandeling overgebracht 
naar een ziekenhuis. Door de klap 
moet hij zijn rechterhand missen.

Inzamelingsactie
Kennissen van de jongen zijn op 
internet een inzamelingsactie 
gestart. Het streefbedrag staat op 
10.000 euro, dat geld is bedoeld om 
een prothese voor de jongen te 
kunnen bekostigen. Begin deze week 
was al 4.500 euro gedoneerd.

Jongen (10) moet hand missen 
na oprapen vuurwerk
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Zo werkt het
eerste coronavaccin

Vorige week is het vaccin van BioNTech/P
 zer als 
eerste coronavaccin goedgekeurd voor de Europese 
Unie. Vaccineren is de belangrijkste stap naar een 
leven zonder coronaregels. Op 8 januari begint het 
vaccineren. We mogen dus onze mouwen opstropen.

Hoe werkt het vaccin?
Het coronavaccin van BioNTech/P
 zer is een
mRNA-vaccin. Het vaccin bevat een stukje genetische 
informatie, het mRNA. Dit is een instructie voor de 
aanmaak van een kenmerkend eiwit van het coronavirus: 
het spike-eiwit. Stukjes van dit eiwit worden zichtbaar 
voor de afweercellen in het lichaam. Als reactie hierop 
maak je antisto� en aan. Als je daarna in contact komt met 
het coronavirus, word je door die antisto� en beschermd. 
Zo is de kans klein dat je ziek wordt van het virus.
mRNA-vaccins kunnen niet bij je DNA komen en dus 
nooit iets veranderen aan je genen. Het vaccin wordt op 
natuurlijke wijze door het lichaam afgebroken. 

Met de goedkeuring van het vaccin door het Europees 
Geneesmiddelen Agentschap (EMA) en het Nederlandse 
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is 
bevestigd dat het vaccin voor 95% e� ectief is bij mensen 
vanaf zestien jaar. 

Dit betekent dat van de honderd mensen die zonder
vaccin corona zouden krijgen, er na vaccinatie nog 
maar vijf mensen corona krijgen.

Voor wie
Zorgmedewerkers van verpleeghuizen, 
gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-
ondersteuning worden als eersten gevaccineerd 
met het vaccin van BioNTech/P
 zer.  Drie weken 
na de eerste vaccinatie volgt een tweede inenting. 
Zo ben je optimaal beschermd. Op 6 januari wordt 
een advies van het EMA verwacht over het mRNA-
vaccin van Moderna. Als dit wordt goedgekeurd, 
kan worden gestart met het vaccineren van 
verpleeghuisbewoners en mensen met een 
verstandelijke beperking in instellingen.

Vrijwillig 
Vaccineren is gratis en vrijwillig; het is je eigen keuze. 
Maar hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe 
beter we kunnen voorkomen dat het coronavirus 
zich verder verspreidt. Zo beschermen we de meest 
kwetsbaren, verminderen we de druk op de zorg en 
krijgen we stapje voor stapje meer vrijheid terug.

Het is begrijpelijk als je vragen hebt.
Antwoorden vind je op coronavaccinatie.nl of bel naar 0800-1351.

Korte wapenstok uitgereikt aan 
Velsense boa’s
Vanaf maandag 4 januari beschikken de 
boa’s in de gemeente Velsen over de kor-
te wapenstok, als onderdeel van hun vei-
ligheidsuitrusting. In november vorig jaar 
kwam het besluit dat Velsen als een van 
tien gemeenten het handhaversteam hier-
mee mag uitrusten, in het kader van een 
pilot.

Burgemeester Frank Dales: “Ik ben blij dat 
onze handhavers vanaf nu met de wapenstok 
uitgerust zijn. Zij verdienen het om veilig te 
kunnen werken. Met de wapenstok naast de 
bodycam en het steekvest, beschikken zij nu 
over een veiligheidsuitrusting waarmee ze 
hun belangrijke werk voor de inwoners van 

Velsen goed en veilig kunnen doen. De uit-
breiding met de wapenstok is nodig omdat 
de taken van de boa’s ook steeds uitgebrei-
der worden, en de uitdagingen groter. Denk 
aan de handhaving van de coronamaatrege-
len en de aanpak van overlast door jongeren. 
Het incident op het strand in IJmuiden waar-
in boa’s afgelopen voorjaar gewond raakten, 
maakte duidelijk dat boa’s de wapenstok als 
verdedigingsmiddel nodig hebben. Vanaf dat 
moment heb ik mij daar volledig voor inge-
zet. De pilot met de korte wapenstok loopt tot 
eind 2021. Ik ga mij er voor inzetten dat het 
niet bij dit ene jaar blijft, en dat onze hand-
havers blijvend met de wapenstok uitgerust 
zullen worden.”

Nieuwjaarstoespraak burgemees-
ter Frank Dales
In een lege Burgerzaal van het gemeentehuis 
gaf burgemeester Frank Dales vrijdag 1 ja-
nuari een nieuwjaarstoespraak. Deze werd 
live uitgezonden via RTV Seaport. Heeft u de  

nieuwjaarstoespraak gemist of wilt u hen nog 
een keer terugkijken of teruglezen kijk dan op 
www.velsen.nl. (Foto Dennis Gouda)

Marianne Steijn, wethouder zorg & welzijn heeft 
aandacht voor ouderen in coronatijd. Zij had on-
langs een mooi zoomgesprek met de alleenstaan-
de, levenslustige Bep (89). Ook Bep loopt tegen 
de beperkingen van de coronamaatregelen aan. 

Marianne: “Wat ziet u er goed uit voor een 
dame van uw leeftijd.’
Bep: “Bedankt, dat hoor ik wel vaker.”
Marianne: “Wat is uw geheim?”
Bep: “Overal aan meedoen en interesse blijven 
houden in de wereld om je heen.”
Marianne: “Wat doet u zoal?” 
Bep: “Zeven jaar geleden overleed mijn man. 
Sindsdien zoek ik actief de mensen op. Ik heb 
geluk dat ik nog goed ter been ben en dat je mij 
niks wijs hoeft te maken. Ik doe aan Nordic 
walking op maandag. Zondag is vaak een saaie 
dag, maar dan denk ik morgen weer lekker lo-
pen. Op dinsdag fi ets ik met een fi etsclub, in 
het zonnetje of met een bui water, dat maakt 
me niet uit. Donderdagmiddag klaverjas ik en 
op vrijdagochtend ga ik altijd op een vast uur 
zwemmen. Ik deed aan gym op woensdag, maar 
daar zijn niet genoeg mensen meer voor. En 
op donderdagochtend ging ik met de keu ach-
terop de fi ets en een taart in mijn mand naar de 
biljartclub, maar niet meer sinds mijn biljart-
maatje heenging. De meeste activiteiten liggen 
nu stil, is het niet omdat mensen je ontvallen, 
dan is het wel door corona. Ik mis het heel erg, 
want door die clubjes kwam ik ook weer op an-
dere plekken. Gingen we naar de Dappermarkt 
in Amsterdam met een stel, of naar de fi lm. 
Door die clubjes kwam ik daar. Alleen doe ik 

dat niet.“
Marianne: “Hoe vermaakt u zich nu er veel is 
weggevallen?” 
Bep: “Het is saai. Ik vraag weleens iemand op 
de ko�  e, maar niet iedereen durft te komen in 
coronatijd. Ik vermaak me thuis met het lezen 
van de roddelbladen, breien, handwerken voor 
het goede doel en het volgen van het nieuws op 
televisie. Je moet jezelf een schop onder je kont 
geven, je bed uit, niet blijven liggen. Mijn bood-
schappen haal ik verspreid door Velsen, zo blijf 
ik in beweging. Of ik maak wandelingen door 
mijn woonplaats waar ik ben geboren en geto-
gen. Dat is heel verrassend. Ik kom in straatjes 
die ik nog helemaal niet kende.”
Marianne: “Heeft u nog mensen om u heen?”
Bep: “Mijn twee dochters met wie ik wandel op 
anderhalve meter afstand. En vier kleinkinde-
ren. In april hoop ik overgrootmoeder te wor-
den, mijn oudste kleindochter is zwanger! Ik 
verwacht niet van mijn kleinkinderen dat ze 
structureel komen. Ze hebben een druk leven, 
ik vind h et al leuk als ze bellen.”
Marianne: “Ik heb bewondering voor uw daad-
kracht en hoe u de coronatijd doorkomt. Heeft 
u tips voor ouderen die zich eenzaam voelen?”
Bep: “Ga ertussenuit als dat nog kan. Overwin 
schroom of vrees. Ik ging vroeger zelden ergens 
in mijn eentje op af, tot ik er alleen voor kwam 
te staan. Dat was niet altijd even makkelijk, 
maar ik vind bijna altijd aansluiting. Soms zit 
ik ook alleen op een bankje na een stuk fi etsen. 
Even uitrusten, een appeltje eten. En bij thuis-
komst een bak ko�  e met wat lekkers erbij. Zo 
heb je ’t toch nog rijk.”

Marianne Steijn: “Ik wil weten 
hoe het met ouderen gaat in 
coronatijd”
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29 december 2020

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Reizen naar het 
buitenland 

Tot half maart geldt: 
 
• Reis niet naar het buitenland, 

tenzij strikt noodzakelijk.  
• Boek geen reis.  
• Vakantie en familiebezoek zijn 

geen noodzakelijke reizen.  
Is je reis noodzakelijk? Controleer voor 
je reis het actuele reisadvies per land op 
Nederlandwereldwijd.nl

Reizen (terug) naar 
Nederland

• Reizigers moeten een negatieve 
coronatestuitslag hebben. Dit 
geldt voor: 
- alle reizigers van 13 jaar en 

ouder. 
- vervoer per vliegtuig, boot, trein 

en bus.  
• Kom je terug uit een gebied met 

een oranje reisadvies? Ga 10 
dagen in thuisquarantaine. Ook 
bij een negatieve coronatest -
uitslag.  

Uitzonderingen en meer informatie: 
Rijksoverheid.nl/testverklaring

Vakantie in  
Nederland

• Als je binnen Nederland op 
vakantie gaat, blijf dan zoveel 
mogelijk op je vakantieadres.  

• Beperk het aantal contact -
momenten met andere mensen.  

• Ontvang thuis maximaal 2 
personen per dag (excl. kinderen 
t/m 12 jaar). Dat geldt ook op je 
vakantieadres.  

• Buiten geldt: groepen van 
maximaal 2 personen of  
1 huishouden.

Reizen en vakanties 
 
 

Het coronavirus verspreidt zich snel in Nederland en veel andere landen.  
Houd je aan de volgende maatregelen en voorkom verdere verspreiding:

Ben je ook benauwd en/of  
heb je koorts? Dan moeten  
alle huisgenoten thuisblijven.

Heb je klachten? 

Blijf thuis. 

Laat je testen.

Werk thuis, tenzij het 
niet anders kan.

Is het druk? Ga dan weg.
Houd 1,5 meter  
afstand.

Was vaak je handen.
Draag een mondkapje 
waar dat verplicht is.

Hoest en nies in je  
elleboog.

Houd je altijd aan de basisregels:

Kerstbomeninzameling in Velsen
In de gemeente Velsen zamelt HVC op za-
terdag 9 januari 2021 de kerstbomen in. 
HVC zorgt er dan voor dat de ingezamel-
de bomen op een verantwoorde manier 
worden verwerkt. De takken en naalden 
worden verwerkt tot compost. De stam 
wordt versnipperd en in de bio-energie-
centrale wordt er groene elektriciteit en 
warmte van gemaakt. 

Het ophalen van de kerstbomen gebeurt via 
de verzamelplaatsen en op de doorgaan-

de route. Op https://www.velsen.nl/inza-
melingkerstbomen kunt u zien om welke 
verzamelplaatsen het gaat en aan welke 
straten u de kerstbomen kunt neerzet-
ten. Op zaterdag 9 januari kunt u de boom 
voor 8.00 uur in de ochtend buiten zetten.

Wil u uw kerstboom na zaterdag 9 januari in-
leveren? Dan kunt u de boom brengen naar 
het afvalbrengstation bij u in de buurt. Kijk 
voor het adres en openingstijden op hvc-
groep.nl/afvalbrengstations. 

Vraag jij je weleens af wat de gemeente nou aan 
het doen is? Dan zijn we op zoek naar jou! 
In januari en februari gaan we weer aan de slag 
met de cursus Politiek Actief. In deze cursus 

van 4 avonden leer je alles wat jij moet weten 
over de lokale politiek. 
Aanmelden kan via velsen.nl/politiekactief   

Dorpsdialoog  Driehuis
Op dinsdag 26 januari wordt de Dorpsdia-
loog Driehuis vervolgd met de vierde (digi-
tale) bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst 
wordt onder meer aandacht besteed aan het 
mobiliteitsonderzoek dat momenteel wordt 
uitgevoerd. Daarnaast gaan we nader met u 
in gesprek over de randvoorwaarden voor 
(toekomstige) ontwikkelingen in Driehuis. 
We praten u bij over de recente ontwikkelin-
gen in het dorp en we presenteren de resulta-
ten van de enquête die huis-aan-huis is ver-
spreid. 
Aanmelden voor de vierde bijeenkomst 
kan via www.samenspelvelsen.nl. De bij-
eenkomst start om 19.30 en is te volgen via 
Zoom. De papieren enquêtes kunnen tot en 
met vrijdag 8 januari worden ingeleverd in de 
brievenbus in de Versmarkt, aan de Driehui-
zerkerkweg. Hebt u vragen? Mail dan gerust 
naar wonen@velsen.nl.

29 december 2020

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Reizen naar het 
buitenland 

Tot half maart geldt: 
 
• Reis niet naar het buitenland, 

tenzij strikt noodzakelijk.  
• Boek geen reis.  
• Vakantie en familiebezoek zijn 

geen noodzakelijke reizen.  
Is je reis noodzakelijk? Controleer voor 
je reis het actuele reisadvies per land op 
Nederlandwereldwijd.nl

Reizen (terug) naar 
Nederland

• Reizigers moeten een negatieve 
coronatestuitslag hebben. Dit 
geldt voor: 
- alle reizigers van 13 jaar en 

ouder. 
- vervoer per vliegtuig, boot, trein 

en bus.  
• Kom je terug uit een gebied met 

een oranje reisadvies? Ga 10 
dagen in thuisquarantaine. Ook 
bij een negatieve coronatest -
uitslag.  

Uitzonderingen en meer informatie: 
Rijksoverheid.nl/testverklaring

Vakantie in  
Nederland

• Als je binnen Nederland op 
vakantie gaat, blijf dan zoveel 
mogelijk op je vakantieadres.  

• Beperk het aantal contact -
momenten met andere mensen.  

• Ontvang thuis maximaal 2 
personen per dag (excl. kinderen 
t/m 12 jaar). Dat geldt ook op je 
vakantieadres.  

• Buiten geldt: groepen van 
maximaal 2 personen of  
1 huishouden.

Reizen en vakanties 
 
 

Het coronavirus verspreidt zich snel in Nederland en veel andere landen.  
Houd je aan de volgende maatregelen en voorkom verdere verspreiding:

Ben je ook benauwd en/of  
heb je koorts? Dan moeten  
alle huisgenoten thuisblijven.

Heb je klachten? 

Blijf thuis. 

Laat je testen.

Blijf thuis.

Laat je testen.

Werk thuis, tenzij het 
niet anders kan.

Is het druk? Ga dan weg.
Houd 1,5 meter  
afstand.

Was vaak je handen.
Draag een mondkapje 
waar dat verplicht is.

Hoest en nies in je  
elleboog.

Houd je altijd aan de basisregels:

Nieuws van de raad
BESPROKEN IN DE RAAD

Concretiseren zoekgebieden IJmond 
concept Regionale energiestrategie
De regionale energiestrategie is bedoeld om 
grootschalig meer zonne- en windenergie op 
te wekken in de regio Zuid-Kennemerland. 
De gemeenteraad van Velsen wil nadrukkelijk 
op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen. 
In deze sessie krijgen de raadsleden een con-
creet beeld van locaties waar grootschalige 
zonne- of windenergie kan worden gereali-
seerd. 

14 januari, 19:30-21:00 uur, Raadzaal

Sturen op maatschappelijke e� ecten
Eind 2019 heeft de gemeenteraad besloten 
om subsidies meer in te zetten op maatschap-

pelijke resultaten. Voorheen kregen vooral 
activiteiten subsidies, maar niet het resultaat. 
In deze sessie krijgen de raadsleden inzicht in 
de maatschappelijke e� ecten waar subsidies 
voor kunnen worden ingezet. Daarnaast kun-
nen de raadsleden aangeven hoe er inzicht 
moet komen op deze resultaten.   

14 januari, 19:30-21:00 uur, Schoonenbergzaal

Regiovisie verbinden en versterken in 
aanpak huiselijk geweld en kindermis-
handeling
Geweld achter de voordeur is de meest voor-
komende vorm van geweld in Nederland. De 
8 gemeenten in de regio hebben samen een 
visie opgesteld om huiselijk geweld en kin-

dermishandeling tegen te gaan. Deze visie ligt 
nu voor. 

14 januari, 19:30-21:00 uur, Rooswijkzaal

Maatschappelijk vastgoed
De gemeente bezit veel vastgoed voor maat-
schappelijke doeleinden, zoals buurthuizen 
en de bibliotheek. Er moet een nieuwe aanpak 
komen om het vastgoed toekomstbestendig 
en betaalbaar te houden. Er wordt nu onder 
andere voorgesteld om buurthuis de Spil te 
sluiten en te investeren in het Cultuurwaren-
huis en de bibliotheek. 

14 januari, 21:30-23:00 uur, Raadzaal

WIST JE DAT

Iedere maand wordt er een nieuwsbrief 
verstuurd vanuit de gemeenteraad. 
In deze nieuwsbrief krijgt u een over-
zicht van de afgelopen maand. 
U kunt zich eenvoudig aanmelden via 
www.velsen.nl/gemeenteraad. 
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u meer informatie over 
vergunningen, burgerzaken, buurtbemid-
deling, bureau discriminatiezaken, onder-
nemersloket, openbare ruimte, sociale za-
ken en nog veel meer.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aanvragen
Geplaatst op   www.overheid.nl  (zie Be-
richten over uw buurt) op 7 januari 2021.
Voor informatie kunt u contact opnemen 
met afdeling Fysiek Domein (tel. 140255)

Ingediende aanvragen omgevingsver-
gunning
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij de 
volgende aanvragen voor een omgevings-
vergunning hebben ontvangen op grond 
van de wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Houtmanstraat 2, plaatsen kozijn in gevelope-
ning (30/12/2020) 139926-2020

Velsen-Noord

Wijkerstraatweg 178A, wijzigen winkel 
naar woning (29/12/2020) 139556-2020

Santpoort-Noord
Cotélaan 21, vervangen kozijnen (30/12/2020) 
139868-2020
Rijksweg 236, bouwen woning (31/12/2020) 
140037-2020
Vlugthovenstraat 8, vergroten bestaande aan-
bouw (31/12/2020) 140203-2020

Velserbroek
Ster Bastion 92-104, wijzigen entree 
(28/12/2020) 139078-2020
Rijksweg 287, uitbreiding tuincentrum (ach-
terzijde) (31/12/2020) 140223-2020

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning betrekking hebben op 

een bouwactiviteit kunnen deze worden voor-
gelegd aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over welstand: 
140255

Verlengen beslistermijn 
Burgemeester en wethouders van de gemeen-
te Velsen maken bekend dat zij van de volgen-
de aanvragen voor een omgevingsvergunning 
de beslistermijn hebben verlengd met 6 we-
ken. De datum van verzending van de verlen-
ging is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Kromhoutstraat 50A, tijdelijk (3 maanden) 
gebruiken voor snelteststraat (30/12/2020) 
115112-2020
ten zuiden van Kennemerboulevard,, uitvoe-
ren werkzaamheden voor glasvezelaanleg 
(30/12/2020) 121656-2020

Santpoort-Noord
Johan Maurits van Nassaulaan 12, plaatsen te-
lescopische antenne (zijgevel) (30/12/2020) 
116812-2020

Driehuis
Driehuizerkerkweg 123 D-B en D-I, tijdelijk 
(2 jaar) gebruiken voor wonen (30/12/2020) 
109624-2020

Ingediende aanvraag onthe�  ng werk-
zaamheden buiten reguliere werktijden  
APV artikel 4:4
Velsen
 Rijksweg A9, (van knooppunt Velsen tot Raas-
dorp vv), vervangen asfaltdeklagen, 
in de weekenden van weken 27 t/m 33 
(vrijdag 21:00 uur tot maandag 05:00 uur) 
(21/12/2020) 139190-2020

Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebbende 
bij het (de) onderstaande besluit(en) ge-
durende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van burgemeester en wet-
houders van Velsen of burgemeester van 
Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; werkt 
alleen in combinatie met inloggen via Di-
giD). In spoedeisende gevallen kan een 

voorlopige voorziening worden gevraagd 
bij de voorzieningenrechter van de recht-
bank 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 - re-
guliere procedure

Het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben omgevingsver-
gunning verleend voor: 

IJmuiden
Van Galenstraat 5, plaatsen dakopbouw 
(30/12/2020) 100453-2020
Wilgenstraat 34, vergroten 2e verdieping 
(30/12/2020) 114578-2020
Warmenhovenstraat 1, splitsen bedrijfsruim-
te in 3 bedrijfsruimten (30/12/2020) 129690-
2020

Santpoort-Zuid
bosperceel Duinweg of Duivelslaan naast nr. 
26, kappen 4 bomen (30/12/2020) 127011-
2020
Clarionlaan 6,  kappen boom (30/12/2020) 
130682-2020

Driehuis
Driehuizerkerkweg 71, tijdelijk (31 december 
2020 tot en met 30 december 2030) plaatsen 
dierenverblijf en longeercirkel (30/12/2020) 
110526-2020

Verleende exploitatievergunningen APV 
artikel 2:15 
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben een exploitatievergunning 
verleend voor: 

 IJmuiden
Co� eeshop Scolo, van 1 januari 2021 tot 
1 januari 2022, locatie: Snelliusstraat 21 
(31/12/2020) 131237-2020 

Besluiten

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

• Waalstraat 114, 1972 WV  IJMUIDEN
• Planciusstraat 30, 1972 DC  IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-
mene 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 elektroni-
sche weg (elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met in-

loggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van burge-
meester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de re-
ceptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden.

 Verkeersmaatregelen
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Velsen - Vanaf gisteren is de Afhaal-
Bieb open voor de leden van de 
Bibliotheek Velsen. Online kan men 
via een webformulier 3 boeken 
aanvragen en deze afhalen bij de 
vestiging in IJmuiden of in Velser-
broek. Anouk van Marsbergen van 
Bibliotheek Velsen: ,,We zijn blij om 
de leden van de Bibliotheek toch te 
kunnen voorzien van boeken tijdens 

deze periode van coronamaatre-
gelen. Als de aanvraag bij de biblio-
theek binnen is zoeken wij de 
boeken uit en zetten ze klaar in een 
tas.’’ Op vertoon van de biblio-
theekpas kan deze afgehaald worden 
in de vestiging. Dit kan op maandag, 
woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 
15.00 uur. In de bevestigingsmail 
staat vanaf wanneer de bestelling 
kan worden opgehaald. Er mogen 
niet meer dan twee mensen tegelijk 
naar binnen met inachtneming van 
de regels: anderhalve meter afstand, 
handen desinfecteren, mondkapje 
op.
Geen beschikking over internet? Dan 
helpen de medewerkers u graag per 
telefoon op werkdagen van 10.00 tot 
12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur op 
telefoonnummer 0255-525 353 voor 
IJmuiden en 023-5381901 voor 
Velserbroek.
Kijk voor meer informatie op www.
bibliotheekvelsen.nl, daar is ook het 
bestelformulier te vinden.

De Afhaalbieb is open

Velserbroek - Na een �jne kerstva-
kantie is groep 3A van De Beekvliet 
in Velserbroek maandagochtend 
goed gestart met het volgen van 
digitaal onderwijs.
De leerkracht, Laura Sintenie, proost 
met de leerlingen eerst op een goed 
nieuwjaar. Vervolgens gaan zij onder 
andere aan de slag met een dictee, 
de wisbordjes vliegen omhoog.
De leerlingen doen met veel enthou-

siasme mee aan de interactieve 
instructie. Tussendoor roept een leer-
ling ‘ik ben in de sauna geweest’, 
waarna een ander haar hele poppen-
collectie laat zien.
Ook wordt het schrijven en (buiten)
spelen gecombineerd. Een leerling 
haalt een frisse neus en schrijft 
woorden en zinnen met stoepkrijt.
De huidige situatie is niet ideaal, 
maar alles behalve saai! 

Groep 3 Beekvlietschool 
in actie tijdens thuisonderwijs

De Afhaalbieb biedt mogelijkheden 
voor mensen die graag lezen. Foto: 
aangeleverd

Een leerling haalt een frisse neus en schrijft woorden en zinnen met stoepkrijt.
Foto: aangeleverd

Velsen - Burgemeester Frank Dales 
opende vorige week maandag de 
regionale vuurwerkinleveractie voor 
Velsenaren en inwoners van omlig-
gende gemeenten (Beverwijk, Bloe-
mendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, 
Heemskerk, Heemstede, Uitgeest en 
Zandvoort). De inleveractie is samen 
met de Omgevingsdienst IJmond, 
HVC, de politie Noord-Holland, de 

brandweer en de Veiligheidsregio 
Kennemerland georganiseerd. 
Woensdag 30 december om 16.00 
uur sloot de actie.
In het totaal is er 60 kilo vuurwerk 
ingeleverd. Omdat het een regionale 
actie betrof en de actie anoniem was, 
is het niet mogelijk om aan te geven 
uit welke gemeente het meeste inge-
leverde vuurwerk afkomstig was.

60 kilo vuurwerk ingeleverd

De naam Van ’t Veld is bepaald niet 
onbekend in deze regio. René van ’t 
Veld, de vader van Stan, runt al jaren 
een bloemenstal in Velserbroek en 
Ferry, de broer van René, heeft in 
IJmuiden een eigen bloemenstal. Tot 
twee jaar geleden was die 35 jaar 
lang van zijn ouders, de opa en oma 
van Stan. Voor Stan, die de bloemen-
handel als kind dus met de paplepel 
ingegoten kreeg, was het al snel 
duidelijk: hij zou ook een eigen zaak 
beginnen. Geholpen door zijn 
moeder Merel van ’t Veld-Blokker, is 
nu het moment aangebroken om die 
stap te zetten. Het afgelopen jaar 
besteedde Stan vooral aan het 
zoeken naar een geschikte locatie. 
Ongeveer drie maanden geleden 
vond hij die in het leegstaande 
winkelpand aan de Hagelingerweg 7. 

Een pand met een oppervlakte van 
85 vierkante meter, die zich uitste-
kend leent voor het runnen van een 
bloemen- en plantenwinkel. De 
komende dagen worden benut om 
de winkel gereed te maken voor de 
verkoop. In verband met de COVID-
maatregelen is het momenteel nog 
niet toegestaan om de winkeldeuren 
voor het publiek te openen. Wel kan 
de buitenverkoop al van start gaan. 
Hiervoor is op het terrein naast de 
winkel een mooi verkooppunt 
ingericht. 
Stan zal er van maandag tot en met 
zaterdag te vinden zijn tussen 08.00 
en 18.00 uur. De naam van de winkel 
is simpel: Bloemen en planten by 
Stan. Als openingsactie: tien lange 
rozen voor 3,50 euro of twintig lange 
rozen voor 6.00 euro.

Nieuw in Santpoort-Noord: 
Bloemen en planten by Stan
Santpoort - De 18-jarige Stan van ’t Veld opent morgen zijn eigen 
bloemen- en plantenwinkel aan de Hagelingerweg 7. Zes dagen per week 
gaat hij er bloemen en planten verkopen. Een gewaagde stap in deze tijd, 
maar Stan heeft er, gesteund door zijn ouders, het volste vertrouwen in 
dat de zaak een succes gaat worden.

De familie Van ‘t Veld is klaar om vrijdag de eerste klanten van mooie 
bloemen en planten te voorzien. Foto: aangeleverd

Verwennen, luxe en persoonlijke stijl 
zijn de trefwoorden bij Lengerique aan 
de Hoofdstraat 154. De winkel is al vele 
jaren hét adres voor de aanschaf van 
nieuwe lingerie of badmode. Daar-
naast kan men er ook terecht voor het 
laten aanmeten van een borstpro-
these. In de afgelopen periode was het 
bedrijf aangesloten bij de landelijk 
opererende keten Lincherie, maar 
inmiddels heeft het team afscheid 
genomen van die formule en wordt nu 
uitsluitend nog onder de eigen naam 
Lengerique gewerkt. Een vertrouwde 
naam, die synoniem staat voor 

persoonlijke aandacht en deskundig 
advies op maat. Juist die persoonlijke 
aandacht vormt ook de kerngedachte 
bij de actie voor Voedselbank Velsen. 
Debby Thijssen: ,,We moeten elkaar in 
deze tijd helpen waar dat mogelijk is. 
Veel mensen zijn al voor elkaar aan het 
zorgen en daar wilden wij ook graag 
ons steentje aan bijdragen. Momen-
teel krijgt Voedselbank Velsen veel 
meer aanvragen te verwerken dan ze 
aankunnen en op deze manier kunnen 
wij iets doen om ze te ondersteunen.’’ 
Volg Lengerique op Facebook voor de 
nieuwste tips en trends.

Lengerique doneert vijfhonderd 
euro aan Voedselbank Velsen
Santpoort - Van elke cadeaubon die bij Lengerique vorige maand over de 
toonbank ging, doneerde het bedrijf vijf euro aan Voedselbank Velsen. 
Een prachtig gebaar met een prachtig resultaat, want het leverde een 
bedrag van maar liefst vijfhonderd euro op!

De cadeaubonnenactie van Lengerique leverde vijfhonderd euro op. 
Foto: aangeleverd
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IJmuiden - Nietsvermoedend 
openden Chris en Truus Hoogland op 
woensdag 30 december de voordeur 
toen er werd aangebeld. Het was die 
dag precies zestig jaar geleden dat ze 
in het huwelijksbootje waren 
gestapt. Dat ze vanwege de corona-
maatregelen geen groot feest 
konden geven, was hen al enige tijd 
duidelijk. Maar Theo van Veen, de 
broer van Truus, had ervoor gezorgd 
dat deze bijzondere dag niet onge-
merkt voorbij zou gaan. Zodra de 
deur open was en de beide echte-
lieden zich buiten vertoonden, 
begon voor de deur een draaiorgel te 
spelen. De klanken van ‘Lang zullen 
ze leven’ vulden de straat en familie-
leden en buren zongen het echtpaar, 
op gepaste afstand, toe. Het draai-
orgel met de naam ‘Mascotte’, 
verzorgd door de familie Van den 
Heuvel, bleef nog enige tijd in de 
straat om vrolijke muziek ten gehore 
te brengen. Waar vorige jubileum-
jaren door het echtpaar Hoogland 
steeds uitbundig werden gevierd, 
bood dit draaiorgel een mooi alter-
natief in coronatijd.

Draaiorgel als verrassing 
op dag van 60-jarig huwelijk

De huwelijksjubilarissen Chris en Truus Hoogland genoten van deze mooie verrassing. Foto: Bos Media Services

Toch een feestje voor Chris en Truus Hoogland. Foto: aangeleverd

In het voorlopig ontwerp komen op 
het terrein van het Witte Kinderhuis 
zes twee-onder-een-kap woningen, 
vier rijwoningen en zes sociale huur-
appartementen. Hiermee voldoet het 
plan aan de verplichting om bij 
nieuwbouw 30 procent sociale huur-
woningen te realiseren. 
Het voorlopig ontwerp is door 
omwonenden positief ontvangen 
tijdens de bewonersavond op 10 
februari 2020. Zij gaven aandachts-
punten mee over het groen, parkeren 
en de samenhang met de toekom-
stige ontwikkelingen. Deze punten 
zijn de basis geweest om tot een 
de�nitief ontwerp te komen. 
Wethouder ruimtelijke ontwikkeling 
Sebastian Dinjens is blij met de 
ontwikkelingen: ,,Er ligt een mooi 
ontwerp dat past in de groene 
omgeving van Driehuis. Dat komt 
mede door de betrokken inwoners 
die nuttige aandachtspunten 
inbrachten. We hebben in Velsen een 
forse woningbouwopgave en er is 
ook grote behoefte aan nieuwe 
woningen. Dit project levert daar een 
bescheiden maar goede bijdrage 
aan.”

Voor het terrein van het Witte Kinder-
huis is het besluit genomen om de 
kap van vier waardevolle bomen toe 
te staan. Zonder deze kap is de reali-
satie van woningen op deze locatie 
niet haalbaar. Het college en de raad 
vinden het groene karakter van de 
locatie echter van zeer groot belang. 
Voor het verlies van deze waarde-
volle bomen wordt kwalitatief groen 
teruggebracht. In het plan zijn vier 
bomen ingetekend ter compensatie 
van de te kappen bomen. De soorten 
die gekozen zijn, sluiten aan op de 
landschappelijke kenmerken en 
kwaliteiten van Driehuis. Daarnaast 

komt er een groene afscheiding 
tussen het Witte Kinderhuis en het 
Anna Kaulbachhof om de groene 
uitstraling van de woonomgeving te 
behouden. Over de werkzaamheden 
rondom de vier te behouden monu-
mentale/waardevolle bomen en de 
instandhouding ervan zijn afspraken 
gemaakt in de anterieure 
exploitatieovereenkomst.

Dorpsdialoog
Op 25 februari 2020 is de Dorpsdia-
loog Driehuis gestart. De herontwik-
keling van het Witte Kinderhuis liep 
op dat moment al en was in een 
vergevorderd stadium. Ook was er al 
een eigen participatieproces door-
lopen voor deze herontwikkeling 
waarbij de reacties overwegend posi-
tief waren. De vraag of en hoe er op 
deze locatie gebouwd gaat worden, 
maakt daarom geen onderdeel uit 
van de Dorpsdialoog. In de bredere 
context van onder meer bereikbaar-
heid en groen wordt de nieuwbouw 
op het terrein van het Witte Kinder-
huis wel besproken in de 
dorpsdialoog. 

Planning
Op 17 december 2020 heeft de 
gemeenteraad besloten de ontwerp-
verklaring van geen bedenkingen 
voor de aanvraag omgevingsvergun-
ning te verlenen en in procedure te 
brengen. Dit betekent dat het 
ontwerpbesluit vanaf 4 januari gedu-
rende zes weken ter inzage ligt. 
Indien er zienswijzen worden inge-
diend, nemen het college en de raad 
daarna een de�nitief besluit over 
deze aanvraag voor een omgevings-
vergunning met inachtneming van 
de zienswijzen. Naar verwachting 
start de bouw in het vierde kwartaal 
van 2021.

Driehuis - Op 17 december 2020 tekenden wethouder ruimtelijke ontwik-
keling Sebastian Dinjens en projectontwikkelaar Niels de Bruijn van 
Scholz-groep de anterieure exploitatieovereenkomst voor woningbouw 
op het terrein van het Witte Kinderhuis aan de Nicolaas Beetslaan in Drie-
huis. Hierin staan de afspraken tussen de gemeente en de ontwikkelaar. 
De ondertekening is de volgende stap in de ontwikkeling van deze 
locatie.

Ontwikkeling locatie Witte 
Kinderhuis is stap verder

De ondertekening van de anterieure overeenkomst door Niels de Bruijn (links) van 
Scholz-groep en wethouder Sebastian Dinjens (rechts). Foto: Gemeente Velsen

Het Witte Kinderhuis in Driehuis. Foto: Bos Media Services

Radoslaw Wojtaszek (Polen) en Nils 
Grandelius (Zweden) nemen deel aan 
het Tata Steel Chess Tournament 

2021. Zij vervangen Ian Nepomniach-
tichi en Nodirbek Abdusattorov, die 
onlangs hebben afgezegd. 

De 33-jarige Wojtaszek is nummer 36 
op de wereldranglijkst, met een 
rating van 2705. Hij speelde in 2015 
en 2017 ook in de Tata Steel Masters. 
Beide keren eindigde hij als negende. 
In 2015 baarde hij opzien door in 
Wijk aan Zee wereldkampioen 
Magnus Carlsen te verslaan. 
Wojtaszek won afgelopen zomer het 
internationale toernooi in Biel. De 
27-jarige Grandelius (nummer 76 van 
de wereld) maakt zijn debuut in de 
Tata Steel Masters. Hij is de beste 
Zweedse speler en staat bekend om 
zijn grillige en avontuurlijke speelstijl, 
wat hem tot een gevaarlijke outsider 
maakt. 
Het Tata Steel Chess Tournament 
2021 vindt plaats in De Moriaan in 
Wijk aan Zee van 15 tot en met 31 
januari 2021.

Wojtaszek en Grandelius op 
Tata Steel Chess Tournament

Radoslaw Wojtaszek in zijn partij tegen wereldkampioen Magnus Carlsen in de derde 
ronde van het Tata Steel Chess Tournament 2015. Wojtaszek baarde opzien door 
Carlsen te verslaan. Foto: aangeleverd
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Door Raimond Bos

Buko, een familiebedrijf dat begin 
jaren zestig in Beverwijk ontstond, 
houdt zich bezig met dienstverle-
ning op het gebied van huisves-
ting, infrasupport, transport, mate-
rieel en sanitair. 
De banden met voetbalclub Telstar 
waren altijd al goed, maar tot een 
daadwerkelijke samenwerking 
kwam het nooit. ,,Eigenlijk hebben 
we al jaren met elkaar ge�irt’’, 
reageert commercieel manager 
Natascha van Grinsven-Admiraal 
van Telstar. Een half jaar geleden 
trad ze aan in die functie en haar 
eerste klus was het vinden van een 
nieuwe stadionsponsor. Rabobank 
IJmond was tot afgelopen zomer 
de stadionsponsor, maar dat 
contract liep af in het jaar waarin 
de bank een fusie aanging met 
Rabobank Haarlem. 
Ongeveer een maand geleden 
kwamen Telstar en Buko nader tot 
elkaar en vorige week werd de deal 
beklonken.

Bijzonder
De nieuwe sponsordeal is voor 
Telstar heel bijzonder. Voor het 
eerst sinds lange tijd is de stadion-
sponsor ook shirtsponsor. ,,Die 

combinatie is heel sterk. We 
hebben die al jaren niet gehad. 
Voor ons betekent dit een grote 
winst’’, aldus Van Grinsven-Admi-
raal. De club is bovendien erg blij 
met het feit dat Buko zich voor 
langere tijd aan Telstar heeft 
verbonden. Het contract loopt tot 
het einde van het voetbalseizoen 
2022/2023 en een verlenging 
behoort daarna tot de mogelijk-
heden. Zeker in deze �nancieel 
roerige tijden geeft dat Telstar veel 
vertrouwen. Met de nieuwe spon-
sordeal heeft de club een solide 
basis gerealiseerd om de komende 
jaren op te kunnen bouwen. 
De aanzet voor de samenwerking 
werd gegeven op 28 september, de 
dag dat Telstar met 6-1 won van FC 
Den Bosch. Na de wedstrijd tegen 
Almere City op 11 december 
werden de laatste details 
besproken en kwam de deal rond.

Serieus trots 
Voor Dick Burger is het sluiten van 
deze overeenkomst een logisch 
besluit geweest, omdat de ambities 
van Telstar goed aansluiten bij de 
�loso�e van zijn bedrijf Buko. ,,Als 
ik de waarden van Telstar lees, 
strijdlustig, sympathiek en saam-
horig, dan denk ik: dat past bij mij 

en bij Buko. De ambities van Telstar 
om ook op maatschappelijk gebied 
iets te betekenen en om talentont-
wikkeling te stimuleren, zijn tevens 
de pijlers van Buko. Ik ben daarom 
serieus trots op deze deal. Telstar 
en Buko hebben allebei landelijke 

ambities en zijn klaar voor de 
volgende stap.’’ 

De ondertekening van het sponsor-
contract werd vorige week woens-
dagochtend door een �lmploeg 
vastgelegd. Al sinds het begin van 

dit voetbalseizoen wordt de dage-
lijkse gang van zaken bij de Witte 
Leeuwen met een camera gevolgd. 
De beelden moeten uiteindelijk 
resulteren in een documentaire 
over Telstar, die bij de NPO op tele-
visie te zien zal zijn.

Velsen - De komende jaren prijkt de naam Buko op de gevel van het 
Telstarstadion en op de shirts van de spelers. Op woensdag 30 december 
tekende eigenaar Dick Burger in het bijzijn van zijn partner Antoinette 
een sponsorcontract voor tweeëneenhalf seizoen. Algemeen directeur 
Pieter de Waard zette namens de Witte Leeuwen zijn handtekening.

Buko tekent sponsorcontract met Telstar

Dick Burger tekende vorige week woensdagochtend het sponsorcontract in aanwezigheid van zijn partner Antoinette. Links 
algemeen directeur Pieter de Waard van Telstar, rechts commercieel directeur Natascha van Grinsven-Admiraal. 
Foto: Bos Media Services

Na het ondertekenen van het nieuwe sponsorcontract werd het glas geheven op de toekomst van de Velsense voetbalclub. Foto: Bos Media Services
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TYPISCH IJMUIDEN

De bruggen over het 
buitenhoofd van de Middensluis
Wekelijks staat Erik Baalbergen aan de hand van 
een foto stil bij een IJmuidens onderwerp naar 
aanleiding van de actualiteit, een bijzondere 
gebeurtenis, een evenement of gewoon een van de 
mooie taferelen die IJmuiden biedt. In deze a�eve-
ring aandacht voor de bruggen over het buiten-
hoofd van de Middensluis.

Door Erik Baalbergen

Het Noordzeekanaal is na de opening in 1876 een 
zegen voor de Amsterdamse haven. Als de sluizen te 
klein worden voor de steeds grotere schepen, worden 
gewoon nieuwe sluizen gebouwd. De huidige Midden-
sluis wordt in 1896 geopend als grootste ter wereld in 
zijn soort. De sluis heet lange tijd ‘Groote Sluis’; zelfs 
eind negentiende eeuw worden al praktische sluis-
namen verzonnen! In 1930 krijgt deze sluis o�cieel de 
naam Middensluis. In datzelfde jaar wordt de Noor-
dersluis geopend als de dan grootste zeesluis ter 
wereld. En over niet al te lange tijd volgt Zeesluis 
IJmuiden.

Sluisroute
Het kanaal vormt een obstakel voor het landverkeer. 
Het treinverkeer kan het kanaal bij Velsen via een 
spoorbrug passeren. Bij Velsen is eerst nog een voet-
brug maar deze moet al snel het veld ruimen. Het 
overige verkeer moet tot medio jaren vijftig van de 
vorige eeuw gebruik maken van de pont ten oosten 
van het dorp Velsen. Met het toenemende autoverkeer 
ontstaan steeds vaker lange wachtrijen bij de pont. 
Gesproken wordt over de ‘Velserpont-misère’. In 1941 
begint men met de bouw van een Velsertunnel. Door 
de oorlog wordt de bouw eind 1942 gestaakt. In 1952 
wordt de bouw herstart, maar het duurt nog tot 1957 
voordat de Velsertunnel in gebruik wordt genomen.

Vanwege de forse toename van het autoverkeer in de 
eerste helft van de jaren vijftig komt Rijkswaterstaat – 
onder druk van de Kamers van Koophandel van onder 
meer Amsterdam en Haarlem – in 1955 met een nood-
oplossing in de vorm van een route over de IJmuider 
sluizen. De sluisdeuren van de Noordersluis worden 
voorzien van een rijbaan voor personenauto’s en lichte 
bestelauto’s. De hoofden van de Middensluis worden 
voorzien van lichte beweegbare draaibruggen met een 
rijbaan. Over de Kleine sluis en de Zuidersluis wordt

 een voor tweerichtingsverkeer geschikte vaste Bailey-
brug aangelegd. Deze wordt in 1960 vervangen door 
een dubbele draaibrug over de buitenhoofden.

Schade
Eind 2015 ontdekt Rijkswaterstaat tijdens een perio-
dieke inspectie dat de bruggen over het buitenhoofd 
van de Middensluis ernstig beschadigd zijn. Door over-
belasting zijn de wielstellen onder de bruggen bescha-
digd en zijn scheuren in de tuien van een van de 
bruggen ontstaan. De bruggen worden onmiddellijk 
afgesloten. In 2016 worden de wielstellen onder de 
bruggen opgeknapt. De bruggen zelf worden ter 
plekke provisorisch gerepareerd. Om te voorkomen dat 
zware voertuigen toch gebruik maken van de bruggen 
over de buiten- en binnenhoofden worden tijdelijke 
versmallingen geplaatst. In 2017 worden deze 
vervangen door permanente versmallingen.

Afsluiting sluisroute
Na gewijzigde inzichten rond de bouw van de nieuwe 
zeesluis wordt de sluisroute met ingang van 16 april 
2018 afgesloten voor het doorgaande verkeer. Tot dat 
moment kan men nog langs het bouwterrein rijden. 
Maar het bouwverkeer zou op vijf plaatsen het door-
gaande verkeer gaan kruisen. Bovendien leidt de 
aangepaste bouwwijze van de deurkassen tot grote 
hoogteverschillen over de smalle doorgaande wegen 
langs en door de bouwplaats.

Omwille van de veiligheid op en rond de bouwplaats 
besluit Rijkswaterstaat de sluisroute voor een jaar af te 
sluiten. Inmiddels is de route al bijna drie jaar dicht. Een 
nieuwsbericht van Rijkswaterstaat uit april 2019 meldt: 
‘De route over het sluizencomplex IJmuiden gaat uiter-
lijk eind maart 2021 open’. Ik heb nog geen bericht over 
verder uitstel kunnen vinden…

Bruggen verwijderd
De reparatie van de bruggen bij de Middensluis in 2016 
biedt geen permanente oplossing. Daarom is besloten 
om groot onderhoud uit te voeren. Op 30 december 
2020 zijn de bruggen over het buitenhoofd verwijderd 
met behulp van de drijvende bok ‘HEBO-Lift 9’ van 
HEBO Maritiemservice uit Zwartsluis. De bruggen zijn 
geparkeerd op de ‘Deurenbergplaats’ van Rijkswater-
staat Noord-Holland aan de noordoever van het 
binnentoeleidingskanaal van de Noordersluis. Laten we 
hopen dat de inzichten en plannen van Rijkswaterstaat 
niet verder wijzigen zodat we over drie maanden weer 
veilig via de sluizen en over stevige bruggen kunnen 
gaan!

De HEBO-Lift 9 neemt de zuidelijke brug boven het buitenhoofd van de Middensluis in de takels. Foto: Erik Baalbergen

Santpoort - Een boom planten op de eerste dag van het nieuwe jaar, in plaats 
van vuurwerk afsteken. Dat was het voorstel van Anja Hartman en wat haar 
betreft wordt het een jaarlijkse traditie. Zelf plantte ze haar boom, in aanwe-
zigheid van Brigitte Scholz en enkele buren, op het Landje van Scholz nabij de 
Burgemeester Enschedélaan. Het werden er zelfs drie: een kers, een pruim en 
een berk! Foto’s: aangeleverd

Nieuw jaar, nieuw leven

COLUMN DE HEIDEBERG

Koningin Elisabeth II noemde 1992, het jaar waarin prinses Diana over-
leed en Windsor Castle afbrandde een annus horribilis. Vele Nederlanders, 
ziek of brodeloos geworden door het Corona virus, zullen dezelfde 
gedachten hebben over het afgelopen jaar. Het was in ieder geval het jaar 
waarin de kwetsbaarheid van onze moderne samenleving aan het licht 
kwam. Vrijheid gelijkheid, broederschap, begrippen uit de Franse revo-
lutie, stonden ter discussie. Ook het hospice kreeg het zwaar te verduren. 
Op 21 november gebeurden het bijna onvermijdelijke en raakten in de 
korte tijd erna een verpleegkundige, een vrijwilliger en twee gasten 
besmet. Toen bleek het nut van protocollen en discipline. Op 4 december 
waren we weer Corona vrij en vrijwel direct erna was de hospice weer vol 
met gasten, ons reden van bestaan. We hebben niet hoeven te sluiten, 
een aantal vrijwilligers namen uit voorzorg een time out maar dit konden 
we compenseren met tijdelijke �ex-vrijwilligers en 15 nieuw opgeleide 
collega’s. Giften uit legaten en dona-
ties maakten het mogelijk om de 
hospice nog comfortabeler te maken 
voor onze gasten. Te noemen zijn 
isolatie van ramen, vloeren, nieuwe 
vloerbedekking naast renovatie van 
het dak, zonnepanelen en budget 
voor airco in 2021. In mijn ogen dus 
geen horrorjaar, wel een uitzonderlijk 
jaar voor de hospice, en voor onze 
gasten en hun familie. 
Diep geworteld in Velsen. Ik wens 
namens ons bestuur, (waarnemend)
coőrdinatoren, verpleegkundigen en 
vrijwilligers u allen een gezond en 
gelukkig 2021.

Jan Bakker, voorzitter bestuur Hospice

Twintig-twintig: annus horribilis ?
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Door Raimond Bos

Gekleed als kerstvrouw liet ze op drie 
locaties de bewoners deelnemen aan 
eenvoudige oefeningen die de 
spieren los en soepel maken. Elke dag 
enige tijd bewegen is essentieel voor 
een goede gezondheid. De voormalig 
topatlete is onder meer ambassadrice 
van Oldstars, een initiatief van het 
Nationaal Ouderenfonds, bedoeld om 

sporten voor ouderen te stimuleren 
en faciliteren. Dit keer kwam ze 
echter in opdracht van Sportloket 
Velsen naar Velsen, om samen met de 
bewoners van de Meershoef in 
Velsen-Zuid, het S.P. Kuijpersplant-
soen in Oud-IJmuiden en de 
Bellatrixstraat in IJmuiden-Zeewijk te 
bewegen op vrolijke kerstmuziek. De 
bewoners konden vanaf hun balkons 
deelnemen aan de oefeningen, zodat 

het geheel coronaproof verliep. Niet 
alleen een mooi, positief moment zo 
in de laatste dagen van het jaar, maar 
ook een stimulans om in het nieuwe 
jaar gezond te leven en veel te 
bewegen. ,,Goed voor de weerstand, 
om corona eronder te krijgen’’, riep 
Olga Commandeur de bewoners toe. 

In de �atgebouwen rond het parkeer-
pleintje waar ze de oefeningen 
demonstreerde, werd volop meege-
daan. Op het pleintje zelf lieten zich 
enkele belangstellende buurtbewo-
ners zien, die wel toekeken, maar niet 
meededen. Dit in tegenstelling tot de 
kinderen uit de buurt, die wel het 
goede voorbeeld gaven en de oefe-
ningen keurig uitvoerden.

IJmuiden - Dat je altijd en overal kunt bewegen, weet Olga Commandeur 
als geen ander. Al vele jaren houdt ze Nederland in beweging met haar 
oefeningen op televisie, maar ook op locatie. Juist in deze tijd van risico 
op besmetting met het coronavirus is het van groot belang om een goede 
weerstand op te bouwen. Dus kwam Olga vorige week woensdag naar 
haar geboorteplaats Velsen om in samenwerking met Sportloket Velsen 
de bewoners in beweging te krijgen.

Velsen in beweging 
met Olga Commandeur

Enkele tientallen bewoners van het S.P. Kuijpersplantsoen namen vorige week woensdag rond het middaguur deel aan de 
bewegingsoefeningen. Foto: Bos Media Services

Gekleed als kerstvrouw liet ze op drie locaties de bewoners deelnemen aan eenvoudige oefeningen. Foto: Ton van Steijn

IJmuiden - Oudejaarsavond is niet 
geheel vlekkeloos verlopen. Aan de 
Wolframstraat deed zich rond 21.00 
uur een steekincident voor. Naar 
verluidt zou de aanleiding hiervoor 
een ruzie over het afsteken van vuur-
werk zijn geweest. Het slachto�er 
werd volgens getuigen in zijn onder-

buik gestoken en moest voor behan-
deling naar een ziekenhuis worden 
overgebracht. Hoe ernstig de 
verwondingen waren, is niet bekend.

Op Nieuwjaarsdag meldde de politie 
dat een 20-jarige verdachte is 
aangehouden.

Politie onderzoekt steekincident

Foto: Dennis Gouda Fotogra�e

IJmuiden - Brand heeft in de nieuwjaarsnacht een auto verwoest. Het voer-
tuig stond geparkeerd op het terrein tussen de Planetenweg en het Groot 
Helmduin. De brandweer heeft de achterklep van het voertuig met behulp 
van hydraulisch gereedschap moeten openen, om te kunnen controleren of 
de brand geheel uit was. Het voertuig moet als verloren worden beschouwd. 
Ook enkele andere auto’s, die op het terrein geparkeerd stonden, raakten door 
het vuur beschadigd. Het betreft antieke auto’s van het type Citroën 2CV. Over 
de oorzaak van de brand is niets bekend. Foto: Dennis Gouda Fotogra�e

Brand verwoest auto

Regio - Het �jne van acupunctuur is 
dat het uitkomst kan bieden bij 
allerlei klachten. Zo is het mogelijk 
om een behandeling te geven om 
het herstel te bevorderen na een 
beroerte of TIA. Annemarie Visser 
heeft zich gespecialiseerd in het 
behandelen van neurologische 
problemen. Ze vertelt: ,,Klachten van 
een overactieve blaas kunnen goed 
behandeld worden met een combi-
natie van elektro-acupunctuur 
(PTNS) in combinatie met klassieke 
acupunctuur, eventueel aangevuld 
met moxa. Acupunctuur kan ook 
uitkomst bieden om restklachten na 
een doorgemaakte COVID-infectie 
zoals vermoeidheid, benauwdheid/
kortademigheid en smaak- of reuk-
verlies te behandelen.’’ Sinds kort 
behandelt Annemarie ook kinderen; 
niet met naaldjes maar met instru-
mentjes om de energieën in goede 
banen te leiden. 
Meer weten? Neem contact op met 
Tao Dao Acupunctuur via telefoon-
nummer 06 42851717 of e-mailadres 
taodao@hotmail.com en kijk op 
www.acupunctuur-annemarie.nl 
voor uitgebreide informatie.

Acupunctuur is bij allerlei 
klachten inzetbaar

Acupunctuur brengt energiebanen in 
balans. Foto: aangeleverd
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Velserbroek - In een woning aan de 
Floraronde is maandagochtend 
brand uitgebroken. 
Vermoedelijk is het vuur ontstaan in 
de hal, waardoor precies is niet 
duidelijk. De brandweer spreekt van 
een kleine brand, volgens een 

woordvoerder was er nauwelijks 
sprake van vuur, maar ontstond er 
wel veel rook in de woning. 
De brandweer was met één eenheid 
ter plaatse en had het vuur snel 
onder controle. Eén persoon is door 
ambulancemedewerkers naar een 

ziekenhuis overgebracht omdat hij 
veel rook had binnengekregen. 

Ook een in de woning aanwezige 
hond had last van de rook. Medewer-
kers van de Dierenambulance 
hebben zich over het dier ontfermd.

Brand in woning aan Floraronde
De rookontwikkeling in de woning was groot. Foto: Ton van Steijn

Velserbroek - Op vrijdagmiddag is 
de politie een onderzoek gestart naar 
een familiedrama in een woning aan 
De Vliet in Velserbroek waarbij een 
61-jarige man en zijn 59-jarige echt-
genote om het leven kwamen. 
Omstreeks 17.00 uur kreeg de politie 
melding dat er vermoedelijk twee 
overleden personen in de woning 
lagen. Ter plaatse bleken beide 

bewoners van het pand door 
geweervuur om het leven te zijn 
gekomen. 
Uit onderzoek is naar voren gekomen 
dat de man vermoedelijk zijn vrouw 
en vervolgens zichzelf van het leven 
heeft beroofd. De recherche is een 
groot deel van de avond in de 
woning met (forensisch) onderzoek 
bezig geweest. 

Familiedrama in Velserbroek

Het afschuwelijke drama speelde zich af in een woning aan De Vliet in Velserbroek. 
Foto: Michel van Bergen

THUIS IN SANTPOORT

Interessante laan, die Duinweg of Duivelslaan, niet in het minst vanwege 
dat kleine gebouwtje op nummer 32. Het is niet gemakkelijk te zien, 
verscholen als het ligt achter een volumineuze laurierhaag. Het 
gebouwtje van rond 1925 is ontworpen door de Amsterdamse architect 
J.H. Mulder jr. en omvat één bouwlaag met een ook nu nog rietgedekt 
dak. Hoewel de grondvorm een kruis is, was het bouwwerkje niet 
ontworpen als kerk. Het kreeg de naam ‘De Toorts’, waarin je een verwij-
zing kunt zien naar de eerste functie: die van verenigingsgebouw voor de 
Santpoortse en Bloemendaalse SDAP (Sociaaldemocratische Arbeiders-
partij). Tijdens de tweede wereldoorlog trok de NSB er in, vanaf 1946 was 
het de PvdA als opvolger van de SDAP. Vanaf toen en tot in 1957, was het 
tevens in gebruik ten behoeve van kerkdiensten van de Hervormde 
Gemeente (spin-o� van Nederlandsch Hervormde Evangelisatievereni-
ging Het Mosterdzaadje in Santpoort Noord). Een Santpoortse zeventiger 
vertelde van de warme herinnering die hij koestert aan zijn optreden 
aldaar als ‘herder’ in een kerstspel. En daar bleef het niet bij, er vonden tal 
van andere activiteiten plaats als toneel, �lmvertoningen en bibliotheek, 
bijeenkomsten van de Woodbrokers en koren als Morgenrood en De 
Stem des Volks (het liegt er allemaal niet om!). In 1956 vindt ook kleuter-
school Kennemervreugd onderdak in De Toorts, maar deze verhuist in 
1958 alweer naar een tijdelijke noodschool aan de Bloemendaal-
sestraatweg. Vanaf 1960 is het uit met de maatschappelijke pret en wordt 
De Toorts omgebouwd tot woonhuis, wat het ook nu nog is.

Stichting Santpoort
Tekst: René Stommel
Foto: Tialda Willems

De Toorts

Haarlem-Noord - De spoedeisende 
hulp van het Spaarne Gasthuis aan 
de Vondelweg in Haarlem Noord 
sloot op 4 januari tot nader order 
de deuren. Spoedeisende zorg 
wordt geconcentreerd in Haarlem 
Zuid en Hoofddorp. De huisartsen-
post in Noord blijft wel open op de 
bestaande tijden tijdens avond, 
nacht en weekend. 
 
Het ziekenhuis treft deze maatregel 
vanwege het toenemende aantal 
coronapatiënten. Om de sterke 
toestroom van coronapatiënten te 
kunnen opvangen is er meer perso-
neel nodig. Het personeel van de 
spoedpost kan worden ingezet op 
andere plekken in het ziekenhuis, 

waaronder de corona-IC en de 
corona-unit in de kliniek.
 
Het Spaarne Gasthuis blijft, ondanks 
deze tijdelijke en gedeeltelijke slui-
ting, hoogwaardige spoedzorg 
bieden op meerdere locaties. Er 
wordt in de avonden en weekenden 
wel huisartsenzorg geboden in 
Haarlem Noord, zoals men al gewend 
is. Spoedeisende huisartsenzorg is 
daar op werkdagen beschikbaar 
tussen 17.00 en 23.00 uur. In het 
weekend is de huisartsenpost in 
Noord open tussen 08.00 en 23.00 
uur. De huisartsen blijven ook visite 
rijden in Haarlem Noord.
 
Wat betekent dit voor mensen met 

een acute zorgvraag? 
• Patiënten met een hulpvraag 
kunnen tijdens kantooruren terecht 
bij hun eigen huisarts. Bij een acute 
zorgvraag buiten kantooruren bellen 
ze de spoedpost via nummer (023) 
224 2526. De triagist beoordeelt wat 
er nodig is.
• Voor een afspraak op de huisartsen-
post kan de patiënt gewoon terecht 
in Haarlem Noord.
• Is het nodig dat de patiënt naar de 
spoedeisende hulp komt dan gaat hij 
naar Haarlem Zuid. De extra aanrijtijd 
is maximaal 7 minuten.
• Bij levensbedreigende situaties 
bellen mensen 112. De ambulance-
diensten rijden naar het juiste 
ziekenhuis.

Spoedpost Spaarne Gasthuis in 
Haarlem-Noord deels gesloten

Er wordt in de avonden en weekenden wel huisartsenzorg geboden in Haarlem Noord, zoals men al gewend is. Foto: aangeleverd
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Velsen - In de kerstvakantie waren er 
op 29 en 30 december maar liefst 
100 enthousiaste kinderen die lekker 
een uurtje gesport hebben, samen 
met de buurtsportcoaches, op het 
veld van korfbalvereniging DKV in 
IJmuiden.
De weersvoorspellingen waren niet 
fantastisch maar beide dagen bleef 
het gelukkig grotendeels droog en 
hebben alle groep kunnen sporten. 
Met groep 3/4 werden de spelen 
kerstbomen estafette en goudroof 
gedaan. Groep 5 en 6 gingen onder 
andere korfballen en handballen. Het 

uitdaagsysteem werd gespeeld met 
kinderen uit groep 7 en 8, waarbij 
kinderen steeds iemand moest 
uitdagen voor een spel. Het was �jn 
om de kinderen na a�oop met een 
glimlach van het veld te zien lopen. 
Ook de ouders waren erg positief dat 
er ondanks alle maatregelen toch 
een activiteit buiten georganiseerd 
werd.
Deze 2 sportdagen zijn georgani-
seerd door de buurtsportcoaches 
van SportSupport voor de kinderen 
van groep 3 tot en met 8 van de 
basisscholen in gemeente Velsen.

Geslaagde sportdagen 
in de kerstvakantie

Groep 5 en 6 gingen onder andere korfballen en handballen. 
Foto: Renata Jansen Fotogra�e

Door Marja Korbee

De beginfase is voor de Nijme-
genaren. Het eerste gevaar komt van 
Tavsan. In de 4e minuut schiet hij van 
grote afstand. De bal wordt door 
Schendelaar gepakt. Zeven minuten 
later is het 1-0. Keeper Alblas schiet 
bij een uittrap de bal recht in de 
voeten van Van Velzen. De aanvaller 
heeft geen moeite om dit cadeautje 
uit te pakken: 1-0. Na deze tre�er 
neemt Telstar het initiatief van de 
Gelderlanders over. Van Velzen is in 
de 25e minuut bijna bij zijn tweede 
tre�er. Hij schiet over. Twee minuten 
later is Vet het eindstation van een 
goedlopende N.E.C.-aanval. Zijn 
schot is een prooi voor keeper 
Schendelaar. In de 40e minuut is het 
weer raak. Weer Van Velzen. Weer 
met dank aan keeper Alblas. Adshead 
schiet de bal in. De Nijmeegse goalie 
werkt de bal slecht weg. Van Velzen 
pikt de bal op en schiet in de 
rebound de bal door de benen van 
de keeper: 2-0. Drie minuten later 
staat de ruststand van 3-0 op het 

scorebord. Liesdek geeft de bal goed 
voor en Plet kopt raak uit de afge-
meten voorzet: 3-0.

Bij aanvang van de tweede helft past 
trainer/coach Meijer drie wissels toe. 
Eén van de drie is Ondaan. Net als 
Tavsan een oud-Telstarspeler. Telstar 
is even zoekende wie waar speelt bij 
N.E.C. In de 50e minuut is De Wolf 
dicht bij een tre�er. Hij schiet de bal 
in. Juist waar doelman Schendelaar 
staat. In de korte hoek. Vijf minuten 
later probeert Ondaan met een hard 
schot. De bal gaat voorlangs. In de 
60e minuut komt N.E.C. terug in de 
wedstrijd. Ondaan mag zich laten 
feliciteren. Hij schiet de bal fraai in de 
verre hoek: 3-1. In de 63e minuut is er 
wat onenigheid binnen de krijtlijnen. 
Liesdek wordt door Tavsan van 
achteren neergehaald. Ik hoor een 
speler van N.E.C. of de arbiter 
zeggen: “Hij probeert de bal te 
spelen.” Nou niet dus. Een aantal 
minuten later ontvangt Cagro wel 
een gele kaart voor bijna een iden-
tieke overtreding. In de 70e minuut 

scoort Cagro bijna de vierde tre�er. 
De bal uit zijn vrije trap toucheert de 
paal. Vijf minuten later scoort Soto. 
Na goed doorzetten van Fernandes 
schiet Cagro de bal op het doel. Soto 
is een sta-in-de-weg en de bal 
verdwijnt via zijn billen achter 
Norbert Alblas: 4-1. Drie minuten 
later is het 5-1. Dijkstra wordt diep 
gestuurd. Zelf schieten of bal 
a�eggen. Hij kiest voor de laatste 
optie. Voor Plet een koud kunstje om 
zijn tweede tre�er te scoren: 5-1. In 
de 81e minuut bepaalt Tavsan de 
eindstand op 5-2. Een prachtig doel-
punt. Hij schiet de bal in de boven-
hoek. Onhoudbaar voor Schendelaar. 
In de drie minuten extra speeltijd 
krijgen Soto en Fernandes de kans 
om de score naar een hoger plan te 
tillen. Beide withemden falen in de 
afwerking.

Opstelling Telstar: 1. Jasper Schen-
delaar, 2. Ilias Bronkhorst, 4. Benaissa 
Benamar  5. Redouan El Yaakoubi 
(81e min. 27. Roscello Vlijter), 7. 
Rashaan Fernandes, 9. Glynor Plet, 
10. Daniel Adshead (66e min. 23. Cas 
Dijkstra), 18. Gyliano van Velzen (66e 
min. 12. Sebastian Soto), 21. Anass 
Najah (89e min. Redouan Taha), 28. 
Welat Cagro en 43. Yaël Liesdek (84e 
min. 11. Anthony Berenstein).

Wat een heerlijk begin van 2021! N.E.C. Nijmegen heeft al wat 
wedstrijden op rij niet verloren. Maar zondag kwamen ze niet voorbij 
Telstar. Waar Telstar vorig seizoen met 1-7 hard onderuit ging, werd het 
zondagmiddag in het Buko Stadion een ruime en verdiende 5-2 zege 
voor de Velsenaren.

Droomstart voor Telstar
Trots op de overwinning én de nieuwe sponsor! Foto’s: 1963-pictures.nl

De nieuwe sponsor Buko gaf Telstar vleugels in deze eerste wedstrijd van 2021. 

IJmuiden - De vrijwilligers van RTZ 
Velsen hebben vorige week een zieke 
zeehond van het strand gehaald. De 
eerste melding over het dier kwam 
op zondag 27 december in de 
ochtend binnen. De zeehond bevond 
zich op dat moment ter hoogte van 
restaurant La Miranda. Op het oog 
leek het dier niets te mankeren, dus 
de vrijwilligers hebben de zeehond 
toen gewoon laten liggen. Wel werd 
het dier gemerkt, zodat bij eventuele 
nieuwe meldingen duidelijk zou zijn 
dat de zeehond al bekend was bij het 
team van RTZ Velsen. Het is stan-
daard procedure om een zeehond 
eerst een etmaal te observeren, alvo-
rens men eventueel in actie komt. In 
de loop van zondag kwamen er 
diverse meldingen binnen over de 
zeehond en maandagochtend 

meldden ook de vrijwilligers van de 
Dierenambulance zich. Inmiddels lag 
de zeehond ter hoogte van paviljoen 
Noordzee in het water en het dier 
ademde moeilijk. Daarop is direct 
besloten om nu wel in actie te 
komen. De vrijwilligers moesten een 
eind door het water lopen om de 
zeehond te kunnen meenemen. Het 
dier, een vrouwtjeszeehond van ruim 
15 kilo, is overgebracht naar de loods 
van RTZ Velsen. Daar werden medi-
cijnen toegediend en ook werd 
geconstateerd dat de zeehond last 
had van longworm. 

Voor verdere behandeling is het dier 
overgebracht naar de zeehondenop-
vang in Stellendam. RTZ Velsen dankt 
de vrijwilligers van Dierenambulance 
Velsen voor de verleende assistentie.

Pas later bleek dat deze vrouwtjeszeehond ziek was. Foto: RTZ Velsen

RTZ Velsen haalt zieke zeehond 
van strand van IJmuiden
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal  1. vol afgunst; 7. bestanddeel van koffie; 12.
gesloten; 13. katachtig roofdier; 14. Arctische zwemvogel; 15.
rivier in Italië; 17. zijrivier van de Donau; 19. muziekfilmpje; 21.
vrije universiteit (afk.); 22. in plaats van (afk.); 24. periode van
drie maanden; 27. Zuid-Koreaans automerk; 28. bruinachtige
verfstof; 30. keel-, neus- en oorheelkunde (afk.); 31. bierkan
met oor; 32. huisdier; 33. binnenvaartuig; 35. hoofdstad van
Tunesië; 37. jongensnaam; 38. turntoestel; 41. oeverkant; 42.
familielid; 44. insecteneter; 46. deel van een schip; 47. behaag-
ziek (pronkzuchtig); 48. weerkerend couplet; 49. nijlreiger; 50.
ruwe steenmassa; 52. hap; 54. reistas (koffer); 56. bruin-grijs
vogeltje; 58. oogvocht (mv.); 61. lidwoord; 62. leemte (verlies);
64. streling; 65. pakruimte in een schip; 67. horizon; 68. Baski-
sche afscheidingsbeweging (afk.); 70. deel van camera; 72.
openbaar vervoermiddel; 73. mannelijk beroep; 76. knaagdier;
77. winters voertuig; 78. donkere kamer (afk.); 79. god van de
liefde; 81. rijksoverheid (afk.); 82. plaaggeest; 83. herfstbloem;
84. bierkraan; 86. donker; 87. blaasinstrument.

Verticaal  1. bekende planeet; 2. militaire rang (afk.); 3. vrouw-
tjesschaap; 4. droogoven; 5. snelle korte ren; 6. godin van de
jeugd; 7. stekelige plant; 8. sportief; 9. ivoor; 10. persoonlijk
voornaamwoord; 11. land in Zuid-Amerika; 16. familielid; 18.
woonboot; 20. deel van oor; 21. bewegingsorgaan van een vis;
23. vlag (banier); 25. deel van een jas; 26. naaf; 27. achter-
werk; 29. deel van een vinger; 32. ziekenhuis; 34. spie (wig);
36. zilverwit metaal; 37. sterke drank; 39. land in Azië; 40. bont-
soort; 42. daarjuist (zopas); 43. kleine groep van voorname
mensen; 45. onderricht; 46. borstbeen; 51. onnozel persoon;
53. tijdperk; 54. windsel of zwachtel; 55. riem voor jagershon-
den; 56. korte mededeling; 57. tooi (opsmuk); 59. inwendig
orgaan; 60. biljartterm; 62. snaarinstrument; 63. het achterste
uiteinde van een dier; 66. deel van etmaal; 67. etenbereider;
69. vochtmaat van vier ankers wijn; 71. grappenmaker; 73.
vesting (bastion); 74. holle steekbeitel; 75. kiekje; 78. marter-
achtig roofdier; 80. mannetjesschaap; 82. muzieknoot; 85. per
persoon (afk.).

IJmuiden - Uniek kun je het niet meer noemen, want het gebeurt elk jaar. Zeldzaam mag het gerust wel heten, want het gebeurt slechts eens per jaar. De ontmoeting van de cruiseschepen King 
Seaways en Princess Seaways in de haven van IJmuiden. Het is inmiddels een goede traditie geworden om beide schepen net voor de jaarwisseling bij de terminal in IJmuiden te verwelkomen, zodat ze 
vervolgens naar Amsterdam kunnen varen. Daar kunnen de passagiers dan gewoonlijk om middernacht het vuurwerk bewonderen, waarmee het nieuwe jaar wordt ingeluid. Dit keer geen vuurwerk en 
ook geen passagiers, want van een feestelijke stemming is door alle geldende beperkingen even geen sprake. King Seaways pendelt voorlopig even als enige heen en weer tussen IJmuiden en 
Newcastle. Princess Seaways krijgt intussen een opknapbeurt. Foto: Erik Baalbergen.

Koninklijke knuffel van twee cruiseschepen
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Tijd voor tulpen: tips, weetjes en ideetjes

Nationale Tulpendag
Met Nationale Tulpendag wordt sinds 
2012 de o�ciële start van een nieuw 
tulpenseizoen gevierd. Dat is altijd 
op de derde zaterdag van januari. In 
2021 valt Nationale Tulpendag op 16 
januari. Normaal gesproken zouden 
kwekers dan voor het 10e jaar op rij 
een reusachtige pluktuin aanleggen 
op de Dam in Amsterdam met ruim 
200.000 tulpen. Het evenement trekt 
zo’n 20.000 bezoekers uit binnen- en 
buitenland. 
Vanwege COVID19 is zo’n massaal 
tulpenfeestje in Amsterdam helaas 
niet verantwoord. Zie voor een 
terugblik op Nationale Tulpendag 
2020: https://youtu.
be/6AmCMbDuhwE.

Eigenwijze tulpen
Een vaas vol tulpen zorgt voor een 
beetje leven in de brouwerij. Ze 
groeien nog vaak een klein stukje 
door en gaan lekker eigenwijs over 
de rand van de vaas hangen. Wil je ze 
zo lang mogelijk rechtop hebben 
staan? Zet ze dan na aanschaf een 
half uurtje in de vaas met het inpak-
papier of -hoes er nog strak omheen. 
Dan hebben de stelen zich volge-
zogen met water, zijn ze steviger en 
kun je het papier verwijderen. Je 
kunt ook kiezen voor een hoge 
(glazen) vaas, die steun biedt aan de 
stelen.

Regio - Vanaf nu breekt tulpentijd weer aan en is deze vrolijke voorjaars-
bloem ruim 100 dagen volop verkrijgbaar. Traditiegetrouw wordt de start 
van het nieuwe seizoen gevierd met een reusachtige pluktuin op Natio-
nale Tulpendag (de derde zaterdag van januari). Zo’n 20.000 bezoekers 
met ruim 100 nationaliteiten komen naar de Dam in Amsterdam om een 
bos vrolijkheid en verbroedering te plukken. Vanwege COVID19 vindt het 
evenement in 2021 niet plaats, maar tijd voor wat vrolijkheid kunnen we 
wel gebruiken! Hierbij enkele tulpentips, weetjes en ideetjes. Bron: 
Tulpentijd.nl.

Foto: TPN

Foto: iBulb
Eerbetoon
“Duizend gele, duizend rode,  wensen jou het allermooiste. Wat mijn mond 
niet zeggen kan, zeggen tulpen uit Amsterdam”. De bekendste regels uit het 
lied van Herman Emmink kregen afgelopen voorjaar een extra betekenis. 
Tulpenkwekers brachten een hommage aan de zorgsector met een reusachtig 
tulpenmozaïek en de doop van een speciale, roodgele tulp: “Stay Strong”. 
Videobeelden van dit eerbetoon gingen de hele wereld over. Ook zien?  
https://youtu.be/DL4UA3yuiaw.

Foto: Jhon Koopman

Vrolijk en blij
Vraag een willekeurig persoon welke 
emotie de tulp oproept en grote kans 
dat het antwoord ‘blijdschap’ is. Iets 
dat we in deze lastige tijd extra goed 
kunnen gebruiken. Al jaren geleden 
is er een onderzoek gedaan waaruit 
blijkt dat de tulp de ‘vrolijkste bloem 
van Nederland’ is. Dat maakt de tulp 
ook ideaal om jezelf maar ook je 
moeder, zus, buurman, partner of 
collega blij te maken. Dóen in deze 
nu extra sombere eerste maand van 
het jaar.

Foto: iBulb

Tulp met bol
Bij sommige bloemenwinkels vind je 
tulpen met de bol er nog aan. Dat 
zorgt voor een natuurlijke uitstraling 
in een glazen vaas. Als je ze als een 
korenschoof bindt is het boeket extra 
stevig en kan je het ook op een platte 
schaal zetten. Zorg dat de bollen met 
hun kleine worteltjes net onder 
water staan. Foto: iBulb

Regio - De burgemeesters van de 
gemeenten Heemskerk, Beverwijk, 
Uitgeest en Velsen hebben gezamen-
lijk met de gemeenten Purmerend, 
Beemster, Landsmeer, Waterland, 
Edam-Volendam, Oostzaan, Wormer-
land en Zaanstad een nieuw beleid 
vastgesteld voor het sluiten van 
drugspanden. 

In dit zogenoemde Damoclesbeleid 
staat op welke wijze de burge-
meester optreedt wanneer drugs 
worden gevonden in panden. Vaak 
gaat het om een hennepkwekerij. Dit 
is verboden en gevaarlijk voor de 
directe omgeving. De burgemeester 
kan een pand dan tijdelijk sluiten. 
Met het nieuwe Damoclesbeleid 
benadrukken de IJmondgemeenten 
dat drugscriminaliteit niet getole-
reerd wordt. Het beleid treedt in de 

gemeente Uitgeest op 1 januari 2021 
in werking.

Nieuwe beleid houdt rekening 
met sociale huursector
Het nieuwe Damoclesbeleid houdt 
nadrukkelijk rekening met de sociale 
huursector. Een sociale huurwoning 
gaat in beginsel niet langer dan drie 
maanden dicht als er drugs of een 
hennepkwekerij is aangetro�en. 
Onder het oude beleid kon een 
woning tot een jaar worden 
gesloten. Burgemeesters kunnen ook 
eerder een sociale huurwoning 
openen als er maatregelen zijn 
getro�en. Drugssluitingen leggen 
hierdoor minder druk op de krappe 
woningmarkt. 

E�ectievere aanpak drugscrimina-
liteit door hetzelfde beleid

Met het nieuwe Damoclesbeleid 
krijgen twaalf Noord-Hollandse 
gemeenten hetzelfde beleid. Burge-
meester Frank Dales van de 
gemeente Velsen: ,,Door integraal 
samen te werken met een eenduidig 
beleid, pakken we drugscriminaliteit 
veel e�ectiever aan.” Het initiatief van 
deze twaalf gemeenten wordt 
momenteel ook door andere 
gemeenten in Noord-Holland 
bestudeerd. 
De mogelijkheid wordt onderzocht 
om in heel Noord-Holland het beleid 
zoveel mogelijk af te stemmen.

Heeft u het vermoeden dat ergens 
illegaal drugs worden 
geproduceerd? 
Meld dit dan bij Meld Misdaad 
Anoniem: via 0800-7000 of meldmis-
daadanoniem.nl.

Nieuw beleid drugspanden 
twaalf IJmond-gemeenten

Regio - Het was prima wandelweer op de eerste dag van het nieuwe jaar. 
Harriët Hempenius uit Castricum besloot daarom om het jaar wandelend te 
starten. Dat zette ze nog eens extra kracht bij door haar route zo te kiezen dat 
ze de cijfers 2021 bij elkaar wandelde. Doordat haar verplaatsingen met 
behulp van een app werden vastgelegd, is op dit landkaartje goed te zien dat 
ze hierin geslaagd is. Leuk idee! Foto: aangeleverd

Leuk idee: 
het nieuwe jaar inwandelen

Velsen - De gemeenteraad heeft het 
college gevraagd om de verlichting 
langs de �etspaden het Spoorpad en 
‘t Princenboschpad in Driehuis/Sant-
poort-Noord langer te laten branden. 
Ook meerdere �etsers vragen hier 
om. 
De verlichting ging het hele jaar uit 
tussen 19.00 uur ’s avonds en 7.00 uur 
’s ochtends.

Uit onderzoek is gebleken dat het 
beperkt langer laten branden van de 
verlichting geen nadelige gevolgen 
voor vleermuizen en andere nacht-
dieren heeft. 
De verlichting zal daarom vanaf nu 
uitgaan tussen 21.00 uur ’s avonds en 
06.00 uur ’s morgens. De aanwo-
nenden zijn inmiddels op de hoogte 
gesteld.

Met deze verruiming van het tijds-
venster zorgt de gemeente voor meer 
veiligheidsbeleving voor de �etsers 
die in de vroege ochtend en het 
begin van de avond van het �etspad 
gebruikmaken. 
Tegelijkertijd behouden we hier 
zoveel mogelijk de donkerte die 
gewenst is voor mens en natuur in 
Velsen, aldus het college.

Verlichting op fietspad langs 
HOV-busbaan langer aan



Koude 
Nieuwjaarsduik
Het water had dit jaar tijdens de Nieuw-
jaarsduik een temperatuur van ongeveer 
vier graden, maar door de wind voelde het 
allemaal nog net iets kouder aan. Toch 
waagden zo’n 800 deelnemers zich er in 
IJmuiden aan. Foto: Erik Baalbergen

Knappe prestaties 
in Australië
Lars Bottelier en Andrea van der Zwet 
hebben goede zaken gedaan bij de Swim 
Thru Perth. Bottelier heeft beslag gelegd 
op het goud tijdens de 3,5 kilometer en 
Van der Zwet won de zilveren plak op de 
1,6 kilometer. Foto: aangeleverd

Afscheid van 
speeltuin
Na 29 seizoenen speeltuin De Veilige 
Haven aan de Heerenduinweg met veel 
plezier beheerd te hebben, heeft het echt-
paar Jaap en Nel Stegemeijer afscheid 
genomen. Foto: Arita Immerzeel

Holocaust-
monument
Onder het toeziend oog van tientallen 
belangstellenden heeft burgemeester 
Frank Dales samen met Frits Vermeulen, de 
voorzitter van het Comité 4 en 5 mei 
Velsen, een tijdelijke holocaustmonument 
op Plein 1945 onthuld. Foto: Bos Media 
Services

Celine niet door 
in The Voice
Voor de IJmuidense Céline Dib eindigde 
haar avontuur in The Voice of Holland. De 
Knock-Outs van de populaire talentenjacht 
heeft ze niet kunnen doorstaan, maar ze 
kijkt terecht vol trots terug op dit gewel-
dige avontuur. Foto: aangeleverd

Westbroekerweg 1 
wint zaalvoetbal
Het team Westbroekerweg 1 heeft het zaal-
voetbaltoernooi voor stratenteams 
gewonnen. In de � nale wisten de spelers 
het team van het Waterdrieblad met 2-0 te 
verslaan. Vorig jaar won Westbroekerweg 2. 
Foto: Ton van Steijn

Vreemde 
verwondingen
Op het strand spoelen twee dode bruin-
vissen aan met vreemde verwondingen. 
Onderzoek in Utrecht wijst uit dat de vissen 
ziek waren en waarschijnlijk na hun over-
lijden zijn aangevallen door een vos op het 
strand. Foto’s: aangeleverd

Storm Ciara zorgt 
voor problemen
Een ingestorte gevel, ronddwarrelend 
isolatiemateriaal en een bijzonder hoge 
waterstand. Ciara, de zwaarste storm sinds 
twee jaar die over ons land raasde, heeft 
ook in de gemeente Velsen voor heel wat 
problemen gezorgd. Foto: Erik Baalbergen

Hofstede 
Biljarttoernooi
Het jaarlijkse Hofstede Biljarttoernooi kent 
een spannende ontknoping. De teams van 
de Dukdalf en het Visserhuis speelden de 
� nale. Het werd een zeer nipte overwin-
ning voor de Dukdalf: de eindstand was  
77-76. Foto: Bos Media Services

Straatprijs in 
Velsen-Noord
Op postcode 1951 GS, op de Grote Hout- of 
Koningsweg in Velsen-Noord, is de Post-
code Straatprijs gevallen. Postcode Loterij-
ambassadeur Gaston Starreveld verraste de 
gelukkige winnaars met het goede nieuws. 
Foto: Jurgen Jacob Lodder

Nieuwe 
textielcontainers
De textielcontainers zijn vernieuwd. Tot 
voor kort waren dit ondergrondse contai-
ners die last hadden van waterlekkage en 
waarin regelmatig restafval werd gegooid. 
Met de nieuwe bovengrondse containers 
moeten deze problemen tot het verleden 
behoren. Foto: gemeente Velsen

Derde BIZ in 
Santpoort-Noord
Er is voldoende draagvlak voor een BIZ, 
bedrijveninvesteringszone in Santpoort-
Noord. Een BIZ maakt het mogelijk voor 
ondernemers om gezamenlijk te inves-
teren in een aantrekkelijke en veilige 
bedrijfsomgeving, waar alle ondernemers 
aan meebetalen. Foto: Reinder Weidijk

FEBRUARI

JANUARI
2020 IN BEELD



Sportkampioenen 
gehuldigd
In het Thaliatheater werden de sportkampi-
oenen van 2019 gehuldigd. In de prijzen 
vielen Siem Uijtendaal, Nina Kessler, het 
eerste team van RKVV Velsen,  Stichting 
Stratenteams Velserbroek, Jarno Braam en 
Erik Koning. Foto: Ton van Steijn

Vijfde editie 
IJmuiden Quiz
Negentien teams deden in het Thalia 
Theater mee aan de Grote IJmuiden Quiz. 
De vijfde editie van deze populaire jaar-
lijkse quiz werd, evenals vorig jaar, 
gewonnen door de Kaairidders. Foto: Erik 
Baalbergen

Seizoenstart Ruïne 
van Brederode
Zondag 1 maart hebben de Velsense 
wethouder Floor Bal en Bloemendaalse 
burgemeester Elbert Roest de vlag in top 
gehesen van de Ruïne van Brederode om 
de start van het nieuwe seizoen te vieren. 
Foto: Ton van Steijn

Jeugd op 
berenjacht
Een even simpele als hartverwarmende 
actie om kinderen in deze angstige dagen 
wat a� eiding te bezorgen, is de spontaan 
ontstane berenjacht die overal in het land 
succes heeft. Ook in de gemeente Velsen 
worden steeds meer beren gespot. Foto: 
Bos Media Services

Verbod op 
strandhuisjes
Voor de bezitters van de strandhuisjes 
kwam deze maatregel als een complete 
verrassing. Met name het feit dat er niet 
tijdig over het verbod is gecommuniceerd, 
steekt de bestuursleden van strandvereni-
gingen. Foto: Ron van der Wal

Gertjan Huijbens 
overleden
Velsen is in shock. Gertjan Huijbens (58) is 
overleden aan de gevolgen van het coro-
navirus. Een duizendpoot met een heel 
groot hart voor de Velsense samenleving, 
het onderwijs en de muziek. Dat is waar de 
sympathieke Velsenaar om herinnerd zal 
worden. Foto: Ron Pichel

Inbraak in 
Kerbert Asiel
In het Kerbert Dierentehuis en het ernaast 
gelegen knaagdierencentrum is in het 
paasweekeinde ingebroken. Niet alleen lie- 
ten ze een enorme ravage achter, ook zijn 
boxen met gedoneerd geld verdwenen en 
zijn veel dieren totaal van slag geraakt. 
Foto: aangeleverd

Brandweer redt 
mensen via balkon
De brandweer heeft een aantal bewoners 
van een � at aan het Moerbergplantsoen 
via hun balkon naar beneden gehaald. Een 
scooter die aan de voorkant tegen de 
gevel stond was in brand gevlogen waarna 
het trappenhuis vol rook stond. Foto: 
Michel van Bergen

Wachten bij 
de veerpont
Koningsdag wordt niet gevierd maar het is 
mooi weer en iedereen is vrij, dus is het 
extreem druk bij de pont. Auto’s worden 
niet toegelaten om de vele � etsers op 
veilige afstand van elkaar mee te kunnen 
nemen. Foto: Bos Media Services

Veel acties 
voor ouderen
De eenzaamheid onder ouderen is groot 
nu ze nauwelijks bezoek mogen 
ontvangen. Diverse acties worden opgezet 
om de ouderen een hart onder de riem te 
steken zoals hier een tulpenactie bij senio-
rencentrum Zeewijk. Foto: aangeleverd

Speciale 
lintjesregen
De gemeente kon de mensen die een 
decoratie ontvingen niet fysiek samen-
brengen maar men vond een creatieve 
oplossing. RTV Seaport verzorgde een 
speciale uitzending waarin de burge-
meester de 21 decorandi toesprak.

APRIL
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Corona gaat 
leven bepalen
Corona meldt zich. Wat begint met een kran-
tenbericht over het tekort aan desinfecte-
rende middelen en wc-papier ontaardt in 
een crisis die zijn weerga niet kent. In maar 
worden de krantenpagina’s vooral gevuld 
met afzeggingen.





Bijzondere 
herdenkingen
Geen publieke bijeenkomsten dit jaar op 4 
mei. De kranslegging op Plein 1945 vond 
plaats in aanwezigheid van slechts enkele 
direct betrokkenen. Ook de veertiende 
herdenking van Jan Bonekamp op de 
Westerbegraafplaats kon niet door publiek 
worden bijgewoond. Foto: Erik Baalbergen

Theo Henrar weg 
bij Tata Steel
Tata Steel kondigt het vertrek aan van 
directievoorzitter Theo Henrar. In goed 
overleg, stelt men, maar daar denken de 
ondernemingsraad en FNV anders over. 
Zijn vertrek leidt tot veel onrust in het 
staalbedrijf. Foto: aangeleverd

olfi  a ar  
Noordzeekanaal
Dol� jn Zafar houdt de gemoederen bezig. 
Hij zwom met een schip mee het Noord-
zeekanaal in naar Amsterdam en het kostte 
de nodige moeite het dier weer naar zee te 
loodsen. Dat lukte maar Zafar heeft het 
avontuur uiteindelijk niet overleefd. Foto: 
Ton van Steijn

Er mag weer 
gesport worden!
De sportvelden lagen er triest en verlaten 
bij, de afgelopen twee maanden. Competi-
ties werden stopgezet, geplande toer-
nooien afgelast, zelfs trainen mocht niet 
meer. Maar daar is gelukkig nu verande-
ring in gekomen. Er mag weer gesport 
worden! Foto: aangeleverd

De strandhuisjes 
staan er weer!
Het heeft wat geduld geëist, maar eind 
mei  zijn de 133 strandhuisjes van strand-
vereniging Het IJmuider Strand (SVIJS) van 
de winterstalling naar het kleine strand 
verhuisd. Twee maanden na de gebruike-
lijke start van het seizoen. Foto: Erik 
Baalbergen

BOA’s aangeval-
len op strand
Op Hemelvaartsdag viel een groep 
jongeren enkele BOA’s aan op het IJmui-
derstrand. Deze onverkwikkelijke actie 
werd landelijk nieuws, burgemeester Dales 
was daarom te gast bij Beau waar hij 
pleitte voor meer beschermingsmaterialen 
voor BOA’s. Foto: Arita Immerzeel

Mondkapjesplicht 
op de pont
Het is wel even wennen. Vanaf Tweede 
Pinksterdag is het verplicht een mondkapje 
te dragen in het openbaar vervoer dus ook 
op de pont. Toen was dit een hele aparte 
foto die de voorpagina haalde, nu een alle-
daags straatbeeld. Foto: Ton van Steijn

Een terrasje 
pakken mag weer
De horeca heeft Tweede Pinksterdag haar 
deuren weer voorzichtig geopend. Het is 
nog even wennen aan de regels die per 
horecagelegenheid verschillen maar het 
eerste biertje op het terras lieten velen zich 
extra goed smaken. Foto: Arita Immerzeel

Bouw woontorens 
Orionweg gestart
Een halve eeuw lang stond op deze locatie 
aan de Orionweg een � at met twaalf 
verdiepingen. In 2017 werd die gesloopt, 
maar het heeft lang geduurd voordat er 
nieuwe ontwikkelingen plaatsvonden. Nu 
kan eindelijk gestart worden met de bouw 
van drie woontorens. Foto: Erik Baalbergen

BOA’s uitgerust 
met bodycams
Met bodycams kunnen Velsense BOA’s 
voortaan gebeurtenissen tijdens hun werk 
vastleggen. ,,Met bodycams en binnenkort 
ook de wapenstok, zijn BOA’s goed uitge-
rust voor risico’s die zich tijdens hun hand-
havende werk voordoen’’, aldus burge-
meester Frank Dales. Foto: gemeente Velsen

he d tee  
Hammerstein
Telstar neemt afscheid van commercieel 
directeur Steef Hammerstein, een 
markante persoonlijkheid die heel Velsen 
kent. Hij gaat met pensioen en wordt 
opgevolgd door Natascha van Grinsven-
Admiraal. Foto: Ron Pichel

Renovatie Van 
den Vondellaan
De renovatie van de Van den Vondellaan in 
Driehuis gaat van start. De laan is de ko- 
mende tien weken gesloten voor door-
gaand verkeer omdat het asfalt en de 
straatverlichting vervangen wordt. Eerst 
worden de bomen verwijderd. Foto: Arita 
Immerzeel
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Bijzondere 
diploma-uitreiking
De diploma-uitreikingen zijn dit jaar 
anders dan anders. Maar daar wordt op de 
meeste middelbare scholen bijzonder 
creatief mee omgegaan. Zoals deze drive-
through uitreiking op het Tender College. 
Foto: aangeleverd

Laatste dag De 
Vuurtoren Oost
Met een daverend eindfeest heeft het 
team van OBS De Vuurtoren Oost samen 
met de leerlingen afscheid genomen van 
het schoolgebouw aan de Heerenduinweg. 
Oorzaak: het te lage leerlingenaantal. 
Vuurtoren West op het Koningsplein blijft 
wel open. Foto: Bos Media Services

Dan toch eindelijk 
dat lintje
Acht dames en dertien heren die dit jaar 
Koninklijk onderscheiden werden mochten 
eindelijk hun lintje in ontvangst nemen. In 
april, tijdens de eerste lockdown, was dit 
niet mogelijk en werden ze via een 
tv-uitzending toegesproken door burge-
meester Frank Dales. Foto: Reinder Weidijk

Stadsschouwburg 
wordt fi lmtheater
Na een succesvolle crowdfunding- 
campagne start Stadsschouwburg Velsen 
met een uitgebreid � lmprogramma. Dit 
betekent dat er na een hiaat van veertig 
jaar weer � lm wordt vertoond in de Stads-
schouwburg. Foto: aangeleverd

Noodpompen bij 
sluizencomplex
Sinds april van dit jaar is een van de zes 
bulbpompen in het gemaal bij IJmuiden 
kapot. Reparatie ervan gaat naar verwach-
ting een jaar duren. Om in geval van nood 
toch water te kunnen wegpompen, zijn 
onlangs noodpompen geplaatst. De eerste 
bij de Steigerweg. Foto: Erik Baalbergen

Paniek in de 
Poolsterstraat
Een verhoogd gehalte aan koolmonoxide 
in enkele woningen aan Poolsterstraat had 
de bewoners fataal kunnen worden. 
Dankzij de aanwezigheid van een melder 
in een woning en kordaat optreden van 
die bewoners werd een drama voorkomen. 
Foto: Bos Media Services

Zuidpier door de 
week afgesloten
Komende tijd is de Zuidpier door de week 
gesloten voor publiek in verband met 
herstelwerkzaamheden van Rijkswater-
staat. Door de stormen van eerder dit jaar 
is er schade ontstaan aan de kop van het 
havenhoofd. Foto: Rijkswaterstaat

Uniek festival 
Velsen Virtueel
Het was een uniek evenement, maar hope-
lijk hoeft het niet herhaald te worden. Het 
Velsen Virtueel Festival was immers 
geboren vanuit de geldende beperkingen 
rond het coronavirus. Ondanks technische 
problemen bij de start werd het een 
succes. Foto: Machiel Kraaij

Zeer geslaagde 
Stuntstep contest
Op de skatebaan bij het Zwanebloem-
plantsoen vond de zeer succesvolle stunt-
step contest plaats, georganiseerd door de 
jongerenwerkers van de gemeente Velsen. 
Pietje (midden) werd eerste bij de gevor-
derden, gevolgd door David (rechts) en 
Joe (links). Foto: Bos Media Services

Drukte op strand 
door hittegolf
Het is rond 10 augustus warm in Neder-
land, erg warm. De stranden lopen vol, ook 
in IJmuiden. Gelukkig is ons strand breed 
genoeg om voldoende afstand van elkaar 
te houden. Foto: Bos Media Services

Sloop vishal 
begonnen
Onderdeel van de gebiedsvisie Haven-
kwartier van de gemeente is het project 
‘Viskade’ dat zich richt op het opknappen 
van het terrein tussen de Halkade en de 
haven. Maandag 17 augustus daalt de 
slopershamer neer op de vishal. Foto: Erik 
Baalbergen

Joris wint NK 
Buikschuiven
Santpoorter Joris Bergman is weer de beste 
buikschuiver van Nederland. Hij leverde die 
prestatie in de tuin van Radio 538 en kreeg 
uit handen van 538-DJ Wietze de Jager en 
sidekick Klaas van der Eerden de bokaal 
overhandigd. Foto: aangeleverd
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Eerste toeristisch 
informatiepunt
Rick Koelemij, eigenaar van de horecazaak 
Pontplein, en wethouder Jeroen Verwoort 
openen het eerste toeristisch informa- 
tiepunt in nieuwe vorm. Onder het 
toeziend oog van ‘Kaatje Kabeljauw’ 
onthulden ze het ‘rauwe’ folderrek in de 
horecazaak. Foto: aangeleverd

Groot gapend gat 
in Halkade
In de Halkade is een groot gat in de weg 
ontstaan. Het gaat om een zogenoemd 
sinkhole, vlak naast het havenkantoor. 
Waar ’s morgens nog heftrucks over de 
kade reden, zakte twee uur later letterlijk 
de grond onder het asfalt weg. Niemand 
raakte gewond. Foto: Erik Baalbergen

Witte Leeuwinnen 
keren terug
Na vier jaar hebben de vrouwen van Telstar 
voor het eerst weer een o�  ciële wedstrijd 
gespeeld op Schoonenberg. De start in de 
KNVB-competitie Vrouwen Beloften was 
spannend, van hoog niveau en zeker niet 
makkelijk. Er werd nipt verloren van PEC 
Zwolle, 0-1. Foto: Ronald Gringhuis

IJmuiden is weer 
‘bij de tijd’
Het onderhoud aan de klokken van het 
gemeentehuis vergde meer tijd dan was 
voorzien. Maar inmiddels zijn de klokken 
met een diameter van 2,7 meter weer 
terug en het resultaat mag er zijn. Foto: 
Ton van Steijn

Eerste sluisdeur 
op zijn plaats
De eerste sluisdeur van de nieuwe zeesluis 
is succesvol op zijn plaats gebracht. De 
deur is met uiterste precisie ingevaren in 
de deurkas van het buitenhoofd. De gehele 
operatie nam 72 uur in beslag. Foto: Rijks-
waterstaat/Drone Addicts

Velsen geen 
bende!
Kinderen uit Zeewijk gingen op een 
woensdagmiddag met vuilniszakken de 
straten door om zo veel mogelijk zwerfvuil 
te verzamelen. De actie maakte deel uit 
van het project ‘Velsen geen bende’, dat al 
enkele jaren bestaat.  Foto: Bos Media 
Services

Heftige 
regenbuien
Het ging behoorlijk tekeer maandag-
middag 5 oktober in Velsen. 42,7 mm in 24 
uur, een Nederlands record. De hevige 
regenval zorgde in de hele gemeente voor 
wateroverlast, zoals hier te zien is op de 
Willebrordstraat. (Foto: Erik Baalbergen)

Velserbroek heeft 
‘skaeve huse’
Op het terrein aan de Broekeroog is gestart 
met de plaatsing van drie ‘skaeve huse’, 
woningen die speci� ek zijn bedoeld voor 
mensen die er moeite mee hebben om zich 
goed te handhaven in een normale woon-
wijk. Foto: Ton van Steijn

Noodpompen 
doen hun werk
Al voordat Rijkswaterstaat alle nood-
pompen heeft kunnen plaatsen, was het 
noodzakelijk om de tijdelijke voorziening 
in werking te stellen. Deze pompen 
vervangen de grote bulbpomp van het 
gemaal bij IJmuiden, die eerder dit jaar 
defect raakte. Foto: Erik Baalbergen

Cor Hoogland 
onderscheiden
Cornelis Hoogland uit Velserbroek is 
Koninklijk onderscheiden, onder meer 
vanwege zijn uitmuntende en langdurige 
inzet als secretaris van het bestuur voor De 
Algemene Bond van Ambtenaren en voor-
zitter van Uitvaartvereniging Noordhol-
landse Coöperatie. Foto: aangeleverd

Start sloop Theo 
Thijssenschool
De sloop van de voormalige Theo Thijssen-
school/De Vliegende Hollander tussen de 
Lagersstraat en Willebrordstraat in 
IJmuiden is begonnen. Hier worden 14 
bouwkavels gecreëerd waarop de eige-
naren zelf een woning mogen ontwerpen 
en bouwen. Foto: Erik Baalbergen

Bomen gekapt 
langs IJmuiderslag
Natuurmonumenten heeft in de strijd tegen 
de oprukkende Amerikaanse vogelkers 
tientallen bomen gekapt. De vogelkers, 
mahonie en mispel verdringen karakteris-
tieke duinplanten. Eens bloemrijke duin-
graslanden zijn dichtgegroeid met deze 
struiken en bomen. Foto: Erik Baalbergen
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IJmuiden krijgt 
snelteststraat
Sinds 28 oktober is er aan de Kromhout-
straat 50 A een snelteststraat gevestigd en 
het blijkt een schot in de roos. Diverse 
bedrijven zijn blij met deze mogelijkheid 
personeel snel te laten testen. Ook zijn er 
particulieren, die voor de snelle test kiezen. 
Foto: aangeleverd

Tóch viering 
Sint Maarten
Lange tijd was het onzeker of de viering 
van Sint Maarten dit jaar wel door mocht 
gaan. Uiteindelijk gaf de gemeente groen 
licht, mits men zich aan maatregelen zou 
houden om een en ander coronaproof te 
laten verlopen. Foto: Arita Immerzeel

Slangenmuur 
vernield
Een deel van de monumentale zeldzame 
slangenmuur langs de kruidentuin op 
buitenplaats Beeckestijn is vernield. Grote 
brokken steen zijn van de bovenkant afge-
slagen. Foto: aangeleverd

Containertuintjes 
geplaatst
Bij vuilcontainers op de Kennemerlaan en 
de IJmuiderstraatweg zijn containertuintjes 
geplaatst. Het doel is minder afvaldum-
pingen naast de vuilcontainers en daar-
door een mooier en schoner straatbeeld. 
Foto: Arita Immerzeel

Eerste HIP bij 
Café Middeloo
Het eerste Historische Informatie Paneel 
(HIP) nieuwe stijl in Velsen werd onthuld in 
de gevel van Café Middeloo in Driehuis. Op 
het paneel is te zien en te lezen dat er ter 
plaatse twee monumenten aanwezig zijn: 
het café zelf en een hardstenen stoeppaal 
op het terras. Foto: Rob de Smit

Twaalfduizend 
lampjes
Het is dit jaar extra vroeg tijd voor sfeer-
volle kerstverlichting. Maar liefst twaalfdui-
zend lampjes sieren de gevels van de 
panden op Plein 1945. Een bijzonder 
project, waaraan door alle bewoners 
medewerking is verleend. Foto: 
aangeleverd

Zuidpier weer 
alle dagen open
Na drie maanden wegens werkzaamheden 
afgesloten te zijn geweest is de Zuidpier 
weer open voor pierewaaiers. Aan de kop 
van de pier is duidelijk te zien, dat er grote 
brokken steen zijn gestort, die met asfalt 
aaneen geklonken zijn. Foto: Arita 
Immerzeel

Kortebaan op 
erfgoedlijst
De Kortebaan Santpoort is bijgeschreven 
in de “Inventaris Immaterieel Erfgoed 
Nederland”. Hiermee toont de Harddraverij 
Vereniging aan dat zij zich hard maakt om 
deze historische sport ook in de toekomst 
over te dragen op nieuwe generaties. 
Foto: Joost Wouters

En opnieuw is 
het stil op straat
Maandag 14 december kondigde premier 
Rutte strenge maatregelen aan die ervoor 
moeten zorgen dat het aantal coronabe-
smettingen � ink daalt. Alleen winkels voor 
de eerste levensbehoefte mogen nog 
open zijn en dat blijft zo tot tenminste 19 
januari. Foto: aangeleverd

Ongeregeldheden 
in Velsen-Noord
De politie heeft 21 december wegens het 
afsteken van zwaar vuurwerk meerdere 
jongeren aangehouden in Velsen-Noord. 
Ze waren bijeengekomen om te protes-
teren tegen het vuurwerkverbod dat voor 
de jaarwisseling is afgekondigd. 
Foto: Bos Media Services

Bella raast 
over het land
Storm Bella zorgt voor een uitbundige 
derde kerstdag, met soms windkracht 5 in 
IJmuiden. De spectaculaire binnenkomst 
van de Princess Seaways leidt tot veel 
bekijks op de Kop van de Haven.
 Foto: Erik Baalbergen

Protest tegen 
coronamaatregelen
Actiegroep IJmuiden Defend heeft 
zaterdag 19 december op Plein 1945 
geprotesteerd tegen de coronamaatre-
gelen. Daarbij werd zwaar vuurwerk afge-
stoken. De politie heeft de actievoerders 
daarop aangesproken en de demonstratie 
verder begeleid. 
Foto: Dennis Gouda Fotogra� e
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