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STREPENDE RUITENWISSERS, IRRITANT HE?
ZO VERHOLPEN!

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN

www.albatrosbanden.nl

Velsen - De containers waarin men afgedankt textiel en
schoeisel kan deponeren, zijn
vernieuwd. Tot voor kort waren
dit ondergrondse containers
die last hadden van waterlekkage en waarin regelmatig restafval werd gegooid. Hierdoor was
het textiel soms zo nat en vervuild dat het niet meer hergebruikt kon worden. Met de nieuwe bovengrondse containers
moeten deze problemen tot het
verleden behoren.

In een aantal gevallen wijkt de
nieuwe locatie af van de oude.
Waar de containers precies staan,
is via de websites www.velsen.nl

en www.oig-ihd.nl te bekijken. Al
jaren werken HVC en de gemeente samen met stichting OIG-IHD.
Dit is een team van vrijwilligers,
dat aangepast vervoer en maatschappelijke activiteiten organiseert voor mensen met een beperking en ouderen. Dit wordt bekostigd uit de opbrengsten van
kleding en schoeisel uit deze containers. Wethouder Floor Bal: ,,Ik
ben fan van het motto ‘afval bestaat niet’. Bijna alles wat afgedankt wordt, is op een of andere manier om te zetten in nieuwe
grondstoffen of kan rechtstreeks
opnieuw gebruikt worden. De
vrijwilligers van OIG-IHD brengen
dit op een fantastische manier

IJmuidense
basisschool
sluit de deuren Aan de Dijckmansstraat
IJmuiden - Basisschool Vuurtoren Oost op de Heerenduinweg
in IJmuiden gaat eind dit schooljaar dicht. Een teruglopend leerlingenaantal is volgens Stichting Openbaar Primair Onderwijs
IJmond debet aan dit besluit. Dit
schooljaar daalde het leerlingenaantal onder de opheffingsnorm.
Vuurtoren West op het Koningsplein blijft wel open. Elders in deze editie meer informatie over deze maatregel.

Loonbod Crown
Van Gelder
geaccepteerd
Velsen - Het nieuwe loonbod van
Crown Van Gelder is door het personeel geaccepteerd. Daarmee is
een nieuw CAO-akkoord bereikt
en een staking definitief van de
baan.
Dat is door CNV Vakmensen bekend gemaakt. Vorige week
kwam de directie van de papierfabriek, enkele dagen na het verstrijken van het door de vakbond
gestelde ultimatum, met een
nieuw aanbod voor de komende
twee jaar. Het voorstel werd aan
de leden voorgelegd en die hadden tot afgelopen maandagmiddag de tijd om te reageren.
Inmiddels is duidelijk dat een
meerderheid van de leden van
CNV Vakmensen akkoord gaat
met het nieuwe loonbod. Ook de
leden van het FNV hebben zich
achter het voorstel geschaard.

in de praktijk. En met de nieuwe
containers dragen HVC en de gemeente hieraan bij.”
Herkenbaar OIG-IHD
De nieuwe containers hebben
een frisse en herkenbare uitstraling. Voor inwoners is nu meteen
duidelijk dat het ingezamelde textiel bij OIG-IHD terecht komt en
hopelijk voorkomt dit dat restafval in de containers terecht komt.
Johan van Ikelen van OIG-IHD:
,,Wij zijn blij met deze stap vooruit. Aan iedereen die de containers gebruikt heb ik één verzoek:
stop in deze textielcontainers alleen wat er in mag, textiel en
schoeisel dus.”

Burgemeester laat
weer drugspand sluiten
Velsen-Noord - Vrijdag hebben
politieagenten in een woning
aan de Dijckmansstraat in VelsenNoord een hoeveelheid hard- en
softdrugs aangetroffen. Ook waren in het pand grote sommen
contant geld en een boksbeugel
aanwezig.

meester Frank Dales blijft het
pand een half jaar dicht.
De burgemeester nam het besluit
op grond van artikel 13b van de
Opiumwet. ,,We tolereren in Velsen geen productie van en illegale handel in drugs. Deze activiteiten tasten de openbare orde en
het woon- en leefklimaat ernstig
Al deze goederen zijn in beslag aan”, aldus Dales.
genomen en op last van burge- Opnieuw roept hij alle inwoners

Internet: www.renepost.nl

MEER DAGLICHT
IN UW WONING?
KIES VOOR EEN SCHUIFPUI!
Broekerdreef 134-140 | Velserbroek

VANDERVLUGT.NL/PRACHTIGE_KOZIJNEN

Steekincident op
school in Santpoort

van Velsen op om het bij de politie te melden als er signalen zijn
van drugshandel, hennepteelt of
de aanwezigheid van een drugs- Santpoort - Maandagmiddag
heeft een steekincident plaatsgelaboratorium in de wijk.
vonden op de middelbare school
Melden kan via de gewone num- Het Molenduin in Santpoortmers van de politie (0900 8844 of Noord. De politie heeft vier verbij spoed 112), maar ook via Meld dachten opgepakt. Een van de
Misdaad Anoniem (0800-7000 of arrestanten, een 21-jarige man,
raakte gewond en is voor behanwww.meldmisdaadanoniem.nl).
deling naar het ziekenhuis over-

gebracht. De andere verdachten
zijn 15, 17 en 19 jaar oud. Wat zich
op de school voor speciaal onderwijs aan de Dinkgrevelaan precies
heeft afgespeeld, is nog onduidelijk.
De politie is druk doende met onderzoek. (Foto: Michel van Bergen)
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Koene Auto, Fiat dealer voor Haarlem en groot Velsen, Broekerdreef 120, 1991AZ Velserbroek, 023-5379700 www.koene.nl info@koene.nl

BEZORGERS
GEVRAAGD
OMGEVING:

• Galle Promenade, Velserbroek,
200 kranten
• de Genestetlaan/Feithlaan,
Driehuis, 250 kranten

Bel: 0251-674433
of mail: info@verspreidnet.nl
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Digitaal platform Samenspel Velsen
Samenspelvelsen.nl biedt inwoners van
Velsen de gelegenheid om vroegtijdig in
gesprek te gaan over onderwerpen die
mensen raken in hun eigen leefomgeving.
Dit kan gaan over plannen die in de buurt
worden uitgevoerd, maar ook over de toekomstvisie van de wijk.

Het digitale platform biedt ook de mogelijkheid om ideeën te plaatsen die de straat, wijk
of buurt mooier, leuker of socialer maken. Het
vervangt niet het goede gesprek, maar ondersteunt de communicatie en participatie van
inwoners in heel Velsen of in een bepaald
gebied zoals straat, buurt, wijk of woonkern.
Het is dus een aanvulling op de mogelijkheden die inwoners en ondernemers hebben om
invloed uit te oefenen en mee te praten.
Ervaring opdoen
Medio februari/maart 2020 start het platform met 3 projecten:
• ondersteuning bij de Dorpsdialoog Driehuis
• ondersteuning van het gesprek over de

•

herijking van de Visie op Velsen 2025
de werkzaamheden aan de Oosterduinweg en het Oosterduinplein

De intentie is om op korte termijn nog 2 projecten toe te voegen. Het is belangrijk om ervaringen op te doen bij de inzet van dit nieuwe platform.
Veelzijdig systeem
Inwoners ontvangen de uitnodiging om mee
te doen aan SamenspelVelsen.nl via een brief
en/of social media. Door eenmalig in te loggen kunnen ze actief meedoen aan de discussie, stemmen en op de hoogte te blijven van de
ontwikkelingen. Inwoners en gemeente praten direct met elkaar en dat is voor alle deelnemers zichtbaar. Ook kan het proces van een
project goed worden gevolgd, bijvoorbeeld
door een overzicht van besprekingen en de
beslissingen die genomen zijn. Ook biedt het
platform de mogelijkheid om keuzes aan inwoners voor te leggen om plannen beter te
maken. Dit binnen de keuzes en randvoorwaarden die bestuurlijk zijn gemaakt.

Bekendmakingen zijn te vinden op
overheid.nl
De gemeente Velsen neemt elk jaar besluiten over uw woonomgeving. Zoals een
bestemmingsplan, het kappen van een
boom, een vergunning voor een evenement, een verkeersbesluit of een omgevingsvergunning. Deze officiële bekendmakingen worden nu wekelijks geplaatst
in de Jutter/Hofgeest en op www.overheid.nl.

Vanaf 19 maart 2020 plaatsen we officiële bekendmakingen alleen nog op www.overheid.
nl . Heeft u geen computer of moeite met digitale apparaten, dan kunt u de bekendmakin-

gen ook afhalen bij de balie van het gemeentehuis.
Blijf snel en eenvoudig op de hoogte van
officiële bekendmakingen
Via de website https://overuwbuurt.overheid.nl/ kunt u zich inschrijven voor een emailservice of kunt u een app downloaden. U
ontvangt dan alle informatie over besluiten
die invloed hebben op uw omgeving U stelt
zelf in welke berichten u wilt ontvangen en
binnen welke straal rond uw huis of bedrijf.
U blijft snel en eenvoudig op de hoogte van de
officiële bekendmakingen bij u in de buurt.

Herinrichten Kennemerlaan van
start
Maandag 2 maart a.s. start aannemer Kreeft
Infra BV in opdracht van de gemeente Velsen
met het herinrichten van de Kennemerlaan in
IJmuiden. De werkzaamheden worden in fases
uitgevoerd en duren tot eind november 2020.
Deze datum is onder voorbehoud van de
weersomstandigheden en onvoorziene zaken.

Wat gaat er gebeuren?
• het vervangen van de bestrating
• het vernieuwen van de openbare verlichting
• Het vergroten/vergroenen van de huidige
boomvakken
De werkzaamheden in fases uitgevoerd
De eerste twee fases zijn vanaf het Kennemerplein tot aan de Julianakade. De laatste vier fases lopen vanaf het Kennemerplein tot aan het
Marktplein.
Tijdens de feestweek (13 juli t/m 19 juli) en tijdens de bouwvakantie (20 juli t/m 9 augustus)
wordt er niet gewerkt en is de Kennemerlaan
gewoon bereikbaar.
Bereikbaarheid woningen en winkels
De woningen en winkels blijven bereikbaar via

loopschotten of kunststof platen. Wij verzoeken
u vriendelijk om voorafgaand aan de werkzaamheden uw auto buiten het werkterrein te parkeren.
Verkeersmaatregelen
Per fase wordt de weg afgesloten voor al het autoverkeer. Het doorgaande verkeer kan via de
omliggende wegen hun weg vervolgen. Op het
deel waar gewerkt wordt, kunnen voetgangers
langs het werk lopen om de woningen en winkels te bereiken.
Openbaar vervoer Connexxion
Tijdens de werkzaamheden aan fase één en
twee wordt bus 74 omgeleid:
Richting IJmuiden / Dennekoplaan: Lange
Nieuwstraat, rotonde rechtdoor, Planetenweg,
rechtsaf Linnaeusstraat, rechtsaf Havenkade,
rotonde linksaf Kerkstraat, op route.
Richting Beverwijk / Heemskerk: Kerkstraat,
rotonde rechtsaf Havenkade, linksaf Linnaeusstraat, linksaf Planetenweg, rotonde rechtdoor
Lange Nieuwstraat, op route.
Meer informatie over deze omleidingen en tijdelijke bushaltes kunt u vinden op www.connexxion.nl of www.connexxion.com.

Deze tips houden meeuwen van uw
dak
Meeuwen vallen onder de Wet natuurbescherming. Daarom mogen gemeente
Velsen en haar inwoners niets doen wat
schadelijk is voor deze zeevogels. Informatie geven over hoe u overlast van
meeuwen tegengaat, is het belangrijkste
‘wapen’ dat we als gemeente hebben tegen meeuwenoverlast.

Handhaving controleert gebruik
fietspaden Velserbroek
Het thema ‘Veiligheid en openbare ruimte’
stond maandagavond 10 februari centraal
tijdens een bijeenkomst met de inwoners
uit Velserbroek. Veel mensen gingen deze
avond in gesprek met team Handhaving
van de gemeente Velsen.

Op deze avond werd aangegeven dat fietsers
weinig gebruik maken van het fietspad langs

de Hema. Veel fietsers gebruiken de rijbaan
en niet het fietspad. Dit zorgt voor gevaarlijke
situaties tussen automobilisten en fietsers.
Team Handhaving gaat daarom de komende
tijd controleren op het gebruik van de fietspaden in Velserbroek. De hoogte van de bekeuring voor het niet gebruik maken van het
fietspad is €55 en €9 administratiekosten.

We delen dan ook sinds vorige week tips met
u. Want we gunnen u een gezonde nachtrust
zonder herrie. En een veilige en schone leefomgeving, zonder aanvallende, bevuilende
meeuwen. U kunt nog tot zondag 15 maart
iets met onze tips doen. Daarna begint het
broedseizoen en moeten iedereen de meeuwen met rust laten.
Tip 2
Kom van dat dak af, ‘k waarschuw niet meer,
zong Peter Koelewijn. Maar wat ons betreft
mag u juist, voorzichtig ;-) het dak op als u
daar overlast van meeuwen hebt. Wie namelijk zijn dak versiert met vrolijk wapperende feestvlaggetjes maakt van meeuwen
‘party poopers’.
U kunt ook ‘duivenprikkers’(laten)plaatsen. Het doet wat het zegt als vogels, dus ook
meeuwen, er zouden landen. Doen ze niet,

want de prikkers voorkomen dat. Ook zijn er
netten tegen nestelende meeuwen of metalen draden om op het dak te spannen. Deze
vogelwerende materialen koopt u bij een
bouwmarkt.
Op www.youtube.com/watch?v=HpSXNFmOjc ziet u hoe u duivenprikkers zelf bevestigt. Op www.nvpb.org vindt u bedrijven die
dat voor u doen.
Via www.vogelverschrikker.nl zijn vliegers
te koop in de vorm van een afschrikkende
roofvogel om op het dak plaatsen.
Een vette vogelverjager is de vochtige plant
sedum. Dankzij deze dakbedekker voelen de
meeuwen nattigheid en gaan met de voetjes
van de vloer. Een klein laagje water op het
dak helpt ook.
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Gemeentelijke belastingen
De gemeente zorgt voor een goed leef-, woon- en
werkklimaat in Velsen. Denk aan het ophalen van huisvuil,
aanleg en onderhoud van riolering, onderhoud van
groen en straatverlichting. De kosten hiervoor betaalt de
gemeente onder andere uit de gemeentelijke belastingen.

Aanslagbiljet bewaren

Soorten belasting

De gemeente combineert de belang-

De belastingen die u op het

rijkste gemeentelijke belastingen én de

gemeentelijk aanslagbiljet kunt

WOZ-beschikking op één aanslagbiljet.

aantreffen zijn:
- de WOZ-beschikking;

De WOZ-waarde wordt gebruikt voor
de onroerendezaakbelasting en ook
voor de inkomstenbelasting 2020 en
de waterschapsheffingen 2020.

- de aanslag onroerende
zaakbelastingen voor het eigendom;
- de aanslag onroerende
zaakbelastingen voor het gebruik;
- de aanslag rioolheffing voor het

Het is verstandig om het aanslagbiljet
goed te bewaren, omdat u de WOZwaarde moet opgeven als u aangifte

eigendom;
- de aanslag rioolheffing voor het
gebruik;

doet voor de Inkomstenbelasting 2020

- de aanslag afvalstoffenheffing;

of als u vraagt om teruggaaf.

- de aanslag hondenbelasting;
- de automatisch verleende
kwijtschelding.

Belastingtarieven 2020
Onroerende zaakbelastingen
voor de eigenaar van een woning
voor de eigenaar van een niet-woning
voor de gebruiker van een niet-woning
Rioolheffing
Rioolheffing voor
Rioolheffing voor
Rioolheffing voor
Rioolheffing voor

de
de
de
de

0,0970% van de WOZ-waarde
0,2694% van de WOZ-waarde
0,2164% van de WOZ-waarde

eigenaar
gebruiker
eigenaar, uitsluitend hemelwaterafvoer
gebruiker, uitsluitend hemelwaterafvoer

€ 106,73
€ 65,03
€ 53,36
€ 32,51

Afvalstoffenheffing
Afvalstoffenheffing éénpersoonshuishouden
Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden

€ 318,88
€ 351,05

Hondenbelasting
Eerste hond
Tweede hond
Elke volgende hond

€ 92,76
€ 117,45
€ 131,94

Uitleg
Infopagina
Gemeentelijke
belastingen

Manieren van betalen
Het totaalbedrag van de aanslag moet u binnen de betaaltermijnen betalen.
Deze termijnen staan op de aanslag. Voor betalingen kunt u gebruik maken van
de acceptgirokaarten, automatische incasso of internetbankieren. Kiest u voor

internetbankieren?
Let u er dan
op
of u het juiste rekeningnummer
en bij uw
27 februari 2020 | 14 0255 (geen netnummer nodig)
| info@velsen.nl | velsen.nl
|
gemeentevelsen
|
gemvelsen | gebruikt
gemeente_velsen
Op het verzamelbiljet vindt u naast

betaling het aanslagnummer vermeldt.

de WOZ-waarde ook verschillende
belastingen. Hierna leest u een korte

Automatische incasso

vervalt de automatische incasso en moet u het bedrag

uitleg per belastingsoort.

Voor de aanslag onroerende zaakbelastingen, afval-

binnen de wettelijke termijn (uiterlijk twee maanden na

stoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting (verzamel-

dagtekening van het aanslagbiljet) voldoen.

biljet) kunt u een machtiging tot automatische incasso
Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

afgeven. Voor andere belastingsoorten is automatische

Als de machtiging wordt ingetrokken geldt, ook al is op

De onroerende-zaakbelastingen bestaan uit twee

incasso niet mogelijk. Het aanslagbedrag wordt, als de

de aanslag anders vermeld de wettelijke vervaldag,. Met

gedeelten:

aanslag meer dan € 75,- maar minder dan € 5.000,-

andere woorden de aanslag moet worden betaald uiterlijk

1. OZB voor de eigenaar van een onroerende

bedraagt, in tien termijnen van uw rekeningnummer

2 maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.

zaak (zowel woning als niet-woning), de

afgeschreven, rond de laatste werkdag van de maand.

zogenaamde eigenarenbelasting.

Voor de overige bedragen gelden twee termijnen.

De machtigingskaart/wijzigingskaart zit bij uw aanslag.

U moet er voor zorgen, dat er voldoende saldo op uw

Te late betaling

rekening staat, zodat het termijnbedrag van uw rekening

Bij te late betalingen neemt de gemeente maatregelen

Verhuizing en de OZB

afgeschreven kan worden. Indien het termijnbedrag twee

om het geld te innen en daar worden extra kosten voor in

Als u verhuist of uw woning verkoopt na 1 januari

keer niet van uw rekening kan worden afgeschreven, dan

rekening gebracht.

2. OZB voor de gebruiker van een niet-woning, de
zogenaamde gebruikersbelasting.

2020 heeft u geen recht op vermindering van
de aanslag. De onroerende-zaakbelastingen zijn
tijdstipbelastingen. Dit betekent dat voor de
oplegging van de aanslag de situatie op 1 januari
2019 bepalend is. Met wijzigingen in de loop van
het jaar mag de gemeente geen rekening houden.
Afvalstoffenheffing
Afvalstoffenheffing wordt geheven van degene
die in de gemeente gebruik maakt van een
perceel, waarvoor de gemeente een verplichting
heeft voor het inzamelen van huishoudelijke
afvalstoffen.
Rioolheffing
Rioolheffing wordt geheven over een perceel,
dat direct of indirect is aangesloten op de
gemeentelijke riolering.
De rioolheffing bestaat uit twee gedeelten:
1. rioolheffing voor de eigenaar.
2. rioolheffing voor de gebruiker.
Voor een perceel van waaruit slechts hemelwater
direct of indirect op de gemeentelijke riolering
wordt afgevoerd, wordt een lager tarief
rioolheffing in rekening gebracht.
Hondenbelasting
Houdt u één of meer honden, dan bent u verplicht
hiervan aangifte te doen voor de hondenbelasting
door middel van een aangiftebiljet
hondenbelasting.
Honden moeten in Velsen worden aangelijnd en
hondenpoep dient te worden opgeruimd. In de
gemeente is een aantal losloopplaatsen ingericht.
Op deze plaatsen mogen de honden loslopen.

Kwijtschelding aanvragen
In een aantal gevallen kan een belasting worden kwijtgescholden. ( = geen belasting

Meer hierover kunt u lezen in de brochure

hoeven te betalen) Soms gaat dat automatisch, in andere gevallen moet u dat

“Hondenbeleid Velsen. Iedereen blij met uw

aanvragen met het verzoekformulier kwijtschelding.

hond”. Het aangiftebiljet, het afmeldingsbiljet
hondenbelasting en de brochure kunt u opvragen
of downloaden via de site www.velsen.nl of

Wanneer kwijtschelding?

omdat uw financiële situatie van te voren is getoetst. Op

afhalen bij het Klant Contact Centrum (KCC) van

Ligt de hoogte van uw inkomen op het sociaal minimum

uw aanslagbiljet staat dan per belastingsoort de tekst

de gemeente Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden.

of iets daarboven? Bijvoorbeeld omdat u een (lage)

“automatisch verleende kwijtschelding”.

uitkering ontvangt (bijstand, AOW, WW, WAO of een
Als u geen hond meer heeft, dan kunt u uw hond

andere uitkering) of omdat u het minimumloon verdient?

Tijdig aanvragen

afmelden door middel van een afmeldingsbiljet

Dan is de kans groot dat u in aanmerking komt voor

Als u geen automatische kwijtschelding krijgt, kunt u

kwijtschelding.

kwijtschelding aanvragen met het verzoekformulier
kwijtschelding. U kunt dit formulier opvragen nadat u

Welke belastingen?

de aanslag(en) hebt ontvangen.

U kunt kwijtschelding aanvragen voor:
• rioolheffing

Dit kan telefonisch via het algemene nummer van de

• afvalstoffenheffing

gemeente 140255, u kunt het formulier afhalen bij het

• hondenbelasting (1e hond)

KCC van de gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden.

• onroerende zaakbelasting (eigenaarsdeel).
U kunt het formulier downloaden via internet
Automatische kwijtschelding in 2020

(www.velsen.nl/producten/kwijtschelding -gemeentelijke-

Het kan zijn dat u een aanslagbiljet ontvangt waarop

belastingen). Wacht hier niet te lang mee om problemen

al gedeeltelijke of volledige kwijtschelding is verleend,

te voorkomen.

Wet waardering onroerende zaken (wet WOZ)
Infopagina
In de wet WOZ staat dat de waarde van alle onroerende zaken bepaald moet worden op dezelfde wijze
en naar dezelfde peildatum. Voor het WOZ-tijdvak 2020 is de waardepeildatum 1 januari 2019. De WOZwaarde gebruikt de gemeente als basis voor de aanslag onroerendezaakbelastingen 2020. De WOZvoor
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watersysteemheffing ‘gebouwd’ (waterschap).
WOZ-beschikking voor gebruikers (veelal huurders) van

grond van de staat waarin deze verkeerde aan het begin

woningen

van het kalenderjaar (WOZ-tijdvak) waarvoor de waarde

De gemeente stuurt ook aan gebruikers van woningen

wordt vastgesteld; in dit geval dus op 1 januari 2020. Dat

een WOZ-beschikking. Deze informatie is belangrijk voor

geldt in de situatie dat een onroerende zaak:

huurders, want de WOZ-waarde telt mee in de berekening
van de huur via het woningwaarderingsstelsel (WWS).

a) opgaat in één of meer andere onroerende zaken;

Meer informatie over het WWS treft u aan op www.velsen.

b) verandert als gevolg van bouw, verbouwing,
verbetering, afbraak of vernietiging, dan wel

nl, www.rijksoverheid.nl en op de site van uw verhuurder.

van gewijzigde bestemming;
c) van waarde verandert als gevolg van een andere,

Jaarlijkse herwaardering
Elke Nederlandse gemeente moet jaarlijks alle onroerende

specifiek voor de onroerende zaak geldende

zaken in haar gemeente herwaarderen. De actuele WOZ-

bijzondere, omstandigheid.

waarde staat elk jaar op uw verzamelbiljet.
In aanbouw
Waardebepaling wet WOZ

De wet WOZ schrijft voor dat ook onroerende zaken

De wet schrijft voor dat de waardebepaling voor de

in aanbouw worden gewaardeerd. Daarvoor moet een

WOZ ervan uit moet gaan dat de onroerende zaak

waarde vastgesteld worden voor het gedeelte dat gereed

onmiddellijk en in volle omvang in gebruik kan worden

is op 1 januari 2020. De waarde wordt in alle gevallen

genomen. Dit volgt uit de zogenaamde waarderingsficties

(dus ook voor woningen) bepaald op de gecorrigeerde

of waarderingsvoorschriften. Er mag dus bij de

vervangingswaarde.

waardebepaling geen rekening worden gehouden met
onder meer het waardedrukkende effect van verhuur,

courante niet-woningen genoemd, omdat deze

erfpacht of vruchtgebruik.

objecten worden verkocht en verhuurd. Er is een markt

Taxatieverslag

voor aanwezig. Om de waarde te bepalen wordt de

Als u een nadere onderbouwing van de waarde wilt, kunt

huurwaardekapitalisatiemethode gebruikt.

u een taxatieverslag opvragen via de site www.velsen.nl.

Woningen

U kunt het taxatieverslag ook schriftelijk opvragen bij de

De waarde van woningen wordt bepaald met de zogenaamde vergelijkingsmethode. De woning die wordt ge-

Voor andere soorten niet-woningen baseren we de WOZ-

werkeenheid Belastingen en Invordering van de afdeling

taxeerd, wordt vergeleken met andere woningen die rond

waarde op de herbouw- of vervangingswaarde. Dit zijn

Publiekszaken.

de waardepeildatum 1 januari 2019 zijn verkocht en waar-

de zogenaamde incourante niet-woningen zoals kerken,

van een verkoopprijs beschikbaar is. Dit wordt ook wel

ziekenhuizen, scholen en sportgebouwen. Het bepalen

Meer informatie over de waardebepaling en de wet WOZ

de modelmatige vergelijking met woningen genoemd.

van de waarde in het economische verkeer is voor deze

kunt u vinden op de site www.wozinformatie.nl.

categorie moeilijk of onmogelijk.
Waarderingskamer

Voor de waardebepaling beschikt de gemeente over verkoopprijzen uit het Kadaster, panoramafoto’s, luchtfoto’s

Inlichtingenformulier marktanalyse

De Waarderingskamer (een zelfstandig onderdeel van

en al eerder door de gemeente vastgelegde gegevens uit

De gemeente is verplicht om een permanente

het ministerie van Financiën) is een onafhankelijk orgaan

bouwplannen en bouwtekeningen. Omdat sprake is van

marktanalyse uit te voeren van de verkooptransacties

dat erop toeziet dat gemeenten alle onroerende zaken

een modelmatige waardebepaling, wordt niet iedere on-

van woningen en niet-woningen. De gemeente stuurt

zorgvuldig waarderen met in achtneming van de wet WOZ.

roerende zaak meer bekeken. Vaak is het bezoeken van

de nieuwe eigenaar een inlichtingenformulier voor de

Meer informatie op de site www.waarderingskamer.nl.

één of een beperkt aantal onroerende zaken in een straat

marktanalyse. Eigenaren zijn verplicht die informatie te

of buurt voldoende om tot een waardebepaling te komen.

verstrekken.

Niet-woningen

Wijzigingen aan de onroerende zaak

voorziening WOZ, www.wozwaardeloket.nl. Het WOZ-

De waarde van niet-woningen wordt op verschillende

Als er in de loop van een jaar iets aan een onroerende

waardeloket is bedoeld voor het individueel raadplegen

manieren bepaald. Kantoren en winkels worden

zaak verandert, wordt de waarde van de zaak bepaald op

van de WOZ-waarde van afzonderlijke woningen.

LV-WOZ
De gemeente Velsen is aangesloten bij de Landelijke

Alles wat u moet weten over de gemeentelijke belastingen
Infopagina
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Bezwaar maken
Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde of met één of meer aanslagen die op
het verzamelbiljet staan, dan kunt u bezwaar maken. Dat moet schriftelijk binnen zes
weken na dagtekening van het verzamelbiljet.
In uw bezwaarschrift vermeldt u het verzamelbiljet-

Adres uitstel van betaling

nummer, uw naam, adres, telefoonnummer waarop u

Dat u een bezwaarschrift indient, betekent niet dat u

overdag bent te bereiken en eventueel uw e-mailadres.

(nog) niet hoeft te betalen. U kunt wel vragen om uitstel

Vergeet niet uw bezwaarschrift van een datum te

van betaling bij de Invorderingsambtenaar, werkeenheid

voorzien, te ondertekenen en bewijsstukken (kopie

Belastingen en Invordering, Postbus 465, 1970 AL

opzeggingsbrief, overlijdensverklaring hond etc) mee te

IJmuiden.

sturen. U kunt geen bezwaar maken tegen de hoogte van
No-cure-no-pay

de tarieven; die heeft de gemeenteraad vastgesteld.

Bedrijven die hun brood verdienen met het maken van beIn uw bezwaarschrift geeft u eenvoudig aan waarom u

zwaar namens belastingplichtigen proberen via publicaties

het niet eens bent met de oplegde aanslag met de reden

in de media de indruk te wekken dat bij de vaststelling van

erbij.

de WOZ-waarde door gemeenten veel mis zou zijn. Deze
bureaus werken veelal op basis van no-cure-no-pay. Zij halen

Als u iemand anders machtigt om namens u bezwaar te

hun inkomsten uit proceskostenvergoedingen die gemeenten

maken, dan is het nodig om een ondertekende machtiging

dienen te betalen.

mee te sturen met het bezwaarschrift.
De uitvoering van de wet WOZ in Velsen wordt getoetst
Adres bezwaarschrift

door de Waarderingskamer, een onafhankelijk orgaan dat

U stuurt het bezwaarschrift naar de Heffingsambtenaar,

toeziet op zorgvuldige waardering door gemeenten.

werkeenheid Belastingen en Invordering, Postbus 465,

De Waarderingskamer beoordeelt de wijze waarop de

1970 AL IJmuiden. Binnen twee weken na ontvangst krijgt

WOZ-waarde in Velsen wordt vastgesteld als goed. Kijk

u daarvan een schriftelijke bevestiging.

voor meer informatie op www.waarderingskamer.nl.

Informatie en vragen
Internet
Vragen over
Vragen over
Vragen over
Vragen over

de aanslag/beschikking
de betaling/aanmaning
automatische incasso
kwijtschelding

Postadres:
Bezoekadres:
Openingstijden:

www.velsen.nl
0255 - 567 322
0255 - 567 345
0255 - 567 345
140255
Gemeente Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Gemeente Velsen, Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
maandag t/m vrijdag van 08.30 uur -17.00 uur

Meer informatie staat op de gemeentelijke website www.velsen.nl

gemvelsen |

gemeente_velsen
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Nieuws van de raad
DE VISIE VAN FORZA! IJMOND

ZETELVERDELING RAAD

echter het zal ook rumoer en commotie teweeg brengen doordat er in kernen zoals
Driehuis en Santpoort gebouwd gaat worden. Hierdoor zal op welke manier dan ook
de authenticiteit van dit deel in Velsen veranderen.

Sander Scholts, fractievoorzitter
Forza! IJmond
Forza! IJmond is voor het versnellen van de
woningbouw in Velsen. Bouwen van betaalbare koop- en huurwoningen in alle kernen
waar dit kan. De wachtlijsten zijn te lang en
ook de toestroom van Europeanen in Velsen neemt toe. Het bouwen van woningen
verkort de wachtlijsten en zal tevens voor
doorstroming op de woningmarkt zorgen,

Forza! is van mening dat Velsen al te lang
heeft stilgestaan of rekening heeft gehouden met allerlei groepen, dorpskernen of
anderen belanghebbenden. De opgave om
te bouwen geld in heel Nederland, dus ook
in ons mooie Velsen. Bij het ontwikkelen
van bouwlocaties, locaties omvormen tot
bouwgrond en daar het bouwen van woningen zorgt ook voor veel meer Sociale Huurwoningen. Forza! heeft de opgave meegegeven aan het College om bouwprojecten te
voorzien van minimaal 30% sociale huurwoningen. Dat betekent dat 1 op de 3 huizen die gebouwd wordt, ten goede komt van
mensen met lage inkomens, starters op de
woningmarkt en onze jongeren die ook zo
noodzakelijk op een huis zitten te wachten.

Rectificatie: Afgelopen week stond er een taartdiagram in deze krant van de zetelverdeling in Velsen. De taartdiagram is juist, maar in de lijst van politieke partijen ontbrak Velsen Lokaal. Hierbij alsnog de juiste zetelverdeling.
De raad van Velsen heeft 33 raadsleden en 11 partijen

Velsen Lokaal 5 zetels
D66 5 zetels
VVD 4 zetels
LGV 4 zetels
CDA 3 zetels
Forza! IJmond 3 zetels
GroenLinks 3 zetels
PvdA 2 zetels
Politiek Sociaal (PS) 2 zetels
ChristenUnie (CU) 1 zetel
Fractie Peter Stam 1 zetel

VLOGWEDSTRIJD
De gemeente Velsen is op
zoek naar jou! Heb jij een
geweldig idee wat écht
bijdraagt aan een toffere
gemeente voor de jeugd?
Laat je dan zien en horen
in een vlog! Stuur jouw
vlog voor 29 maart 2020
op naar johnvandijkfonds@gmail.com. Op
vrijdagavond 3 april
worden drie winnaars bekend gemaakt.

Spreiden van woningen in alle kernen, zorgen voor goede urgentieregels en bouwen
van huizen is meer dan noodzakelijk in Velsen, niet later maar NU.

Heb jij gewonnen?
Dan gaan we jouw idee
niet alleen proberen te
realiseren, maar win je
ook nog eens een gave activiteit t.w.v. € 500,- voor
jouw klas of club.
John van Dijk Fonds. Volg
en like ons op @jvdfvelsen. Dus doe mee en stuur
je vlog in!

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u meer informatie over
vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag?
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen netnummer te draaien. Uiteraard kunt u ook gewoon langskomen bij het Klant Contact Cen-

trum in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van
08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag van 08.00
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen
over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te maken
hebben, kunt u een afspraak maken met één
van de vakspecialisten via 14 0255.
Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24

uur per dag een afspraak maken. U kunt natuurlijk ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00
uur bellen met het Klant Contact Centrum
voor een afspraak.
Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen
of klachten over discriminatie. Bij het Klant
Contact Centrum van het gemeentehuis is
een formulier verkrijgbaar, waarop u uw melding of klacht kunt noteren. Graag deze vervolgens versturen naar: Bureau Discrimina-

tiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer
informatie op www.bdkennemerland. nl.
Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen, beleid en verordeningen op de landelijke
website www.Officielebekendmakingen.nl
gepubliceerd. 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
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in
de periode van 15 februari tot en met 21
februari 2020 de volgende aanvragen
voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De
datum van ontvangst is tussen haakjes
vermeld.

Velsen-Zuid
Amsterdamseweg 10, legaliseren
(17/02/2020) 19456-2020

IJmuiden
Kennemerboulevard 250, realiseren tijdelijke fietsenstalling i.v.m. Dutch Grand Prix
(18/02/2020) 19665-2020
Cruiseboulevard 10, plaatsen van een tent
(tijdelijk 7 maanden) (19/02/2020)
20335-2020
Herculesstraat 28, plaatsen dakkapel (voorzijde) (20/02/2020) 20566-2020
Jan Pieterszoon Coenstraat 24, wijzigen kozijn (20/02/2020) 20785-2020
S.P. Kuyperplantsoen 49 & 56, splitsen woningen naar 2 wooneenheden (21/02/2020)
21393-2020
Koningin Wilheliminakade 147, splitsen woning naar 2 wooneenheden (21/02/2020)
21393-2020
Pleiadenplantsoen 112, splitsen woning
naar 2 wooneenheden (21/02/2020) 213932020

Santpoort-Noord
Paramaribostraat 13, veranderen en verhogen voorgevel (19/02/2020) 200312020
J.T. Cremerlaan 35, plaatsen dakopbouw
(19/02/2020) 20457-2020
Voorplaats 4, slopen bestaande opstallen,
bouwen 2 nieuwe woningen (20/02/2020)
20582-2020

trafo

Santpoort-Zuid
Wijnoldy Daniëlslaan 16, realiseren carport
(17/02/2020) 19562-2020
Wüstelaan 76, plaatsen voorportaal
(20/02/2020) 20940-2020

Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255
Verlengen beslistermijn
Velsen-Noord
Pontweg nabij aanmeerplaats, plaatsen
2 laadplateaus met laadarmen t.b.v. opladen nieuwe elektrische NZK ponten
(18/02/2020) 95141-2019
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
Santpoort-Noord
Dahliastraat 8, plaatsen dakkap en zonnepaneel op schuur (21/02/2020) 99102020

Velserbroek
Zadelmakerstraat 64, wijzigen voorgevel
(16/02/2020) 19031-2020
Ossenland 26, kappen boom (20/02/2020)
20841-2020

Ingediende aanvragen standplaatsvergunningen APV artikel 5:15
IJmuiden
Evangelisatiebus, op 18 april 2020 van
10:00 t/m 16:00 uur, locatie: Velserduinweg
(19/02/2020) 20424-2020

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor
een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk

Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen
maakt bekend dat hij in de periode van 15
februari tot en met 21 februari 2020 de vol-

gende aanvragen voor een evenementenvergunning heeft ontvangen op grond van de Algemene plaatselijke verordening artikel 2:10.
De datum van ontvangst is tussen haakjes
vermeld.
IJmuiden
Wandelevenement Vissenloop, op 17 mei
2020 tussen 06.00 en 17:00 uur, locatie start/finish Haringkade, Trawlerkade
(20/02/2020) 20630-2020
Velsen-Zuid
Zomerstoomdagen, op 4 en 5 juni 2020 van
10:00 t/m 17:00 uur, locatie: Genieweg 38a
(Spaarnwoude) (18/02/2020) 19717-2020
Santpoort-Noord
Dorpsfeest Santpoort 2020, van 1 t/m 8 augustus 2020, locatie: Santpoort en omstreken (14/02/2020) 19410-2020
Velserbroek
Avondvierdaagse Velserbroek op 12, 13 en 14
mei van 17:30 tot 21:00 uur en op 15 mei van
16:20 tot 21:30 uur, locatie: in en om Velserbroek (17/02/2020) 19732-2020
PolderPop VB, op 13 juni 2020 van 20:00 tot
02:00 uur, locatie: Polderhuis, Vestingplein
58 (20/02/2020) 21298-2020
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Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende bij het (de) onderstaande besluit(en) gedurende zes
weken na de dag van verzending van
het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan
dat het besluit heeft genomen (zoals
college van burgemeester en wethouders van Velsen of burgemeester van
Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektronische weg
(elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met
inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een voorlopige voorziening
worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Een voorlopige voorziening kan alleen
worden aangevraagd, indien er ook een
bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van het besluit is tussen
haakjes vermeld.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergun-

ning verleend voor:
IJmuiden
Grote Beerstraat 39, plaatsen erker (voorzijde) (20/02/2020) 9988-2020
Waalstraat 142, plaatsen dakkapel (voorzijde) (20/02/2020) 3901-2020
Herculesstraat 28, plaatsen dakkapel (voorzijde) (21/02/2020) 20566-2020
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 205, splitsen gebouw
in 2 woningen, bouw erker aan 1 woning
(20/02/2020) 98525-2019
Santpoort-Zuid
Spaarnberglaan ong. nabij kruising met
Wüstelaan, kappen boom (17/02/2020)
17502-2020
Nabij Olga van Gotslaan, Wijnoldy Daniëlslaan, Middenduinerweg, Wüstelaan, (Burgemeester Rijkenspark) kappen 27 bomen
(17/02/2020) 17511-2020
Velserbroek
Hofgeesterweg 20, tijdelijk (5 jaar) bouwen
paardenschuur en mestplaat (18/02/2020)
50166-2019
Verleende
standplaatsvergunningen
APV artikel 5:15
Het college van burgemeester en wethouders

van Velsen hebben een standplaatsvergunning verleend voor:
Driehuis
Verkoop en bakken patatfriet, op vrijdag,
zaterdag en zondag van 16:00 t/m 20:00
uur, locatie: hoek Driehuizerkerkweg / Nicolaas Beetslaan (20/02/2020) 1143882019
De burgemeester van Velsen heeft het
hierna volgende besluiten genomen. Op
grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij het
onderstaande besluit gedurende zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bestuursorgaan dat het
besluit heeft genomen (zoals college van
burgemeester en wethouders van Velsen of burgemeester van Velsen, Postbus
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs
elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in
combinatie met inloggen via DigiD). In
spoedeisende gevallen kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank
Noord-Holland, locatie Haarlem, sector
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR
Haarlem. Een voorlopige voorziening
kan alleen worden aangevraagd, indien

er ook een bezwaarschrift is ingediend.
De verzenddatum van het besluit is tussen haakjes vermeld.
Verleende
evenementenvergunning
APV artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft een evenementenvergunning verleend voor:
IJmuiden
Kermis IJmuiden, op 24 t/m 29 april 2020
van 13:00 t/m 23:00 uur, locatie: Plein 1945
(20/02/2020) 3662-2020
Koningsspelen 2020, op 17 april 2020 van
09:30 tot 13:30 uur, locatie: strand IJmuiden
(21/02/2020) 12303-2020
Strand6Daagse, van 29 op 30 juli 2020 van
11:00 tot 11:00 uur, locatie: route door Gemeente Velsen met overnachting bij voetbalvereniging SVIJ, Sportpark Zeewijk
(21/02/2020) 3824-2020
Velsen-Zuid
Spaarnwoude Hills Trail, op 22 maart 2020
van 09:00 t/m 14:00 uur, locatie: Recreatiegebied Spaarnwoude met start/finish
Genieweg 44 (21/02/2020) 9434-2020

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

Van Poptaplantsoen
IJMUIDEN

18,

1972

PE

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn
van 6 weken na de dag waarop het besluit is
bekend gemaakt, schriftelijk (Postbus 465,
1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektro-

nische weg (elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Velsen.

Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden.

Nadere informatie:

Kapmelding
Ter voorbereiding op het zelfbouwproject
Pionieren in IJmuiden worden op twee locaties in Velsen een aantal bomen gekapt
worden. De bomen staan in de weg voor ont-

wikkeling van de locaties. In IJmuiden worden op grondgebied van basisschool De Vliegende Hollander acht bomen gekapt. Aan de
Lagersstraat worden op het voetpad van de

school vier bomen gekapt. In Velsen-Noord
worden op het grasveld aan de Doelmanstraat 24 bomen gekapt. Nadat de woningen
zijn gebouwd, worden er nieuwe bomen en

openbaar groen aangeplant.

Vet bevriezen is vet verliezen

Tammo raakte 30 kilo
en 81 centimeter omvang kwijt!

Velserbroek - Wat als je echt
wel probeert om te letten op
je voeding? Als je echt wel probeert om zoveel mogelijk je auto te laten staan en de fiets te
nemen? Wat als die kilo’s hardnekkig blijven kleven, al doe je
nog zo je best? Dan is een extra

zetje in de rug zeer welkom, zeker als dat op een heel ontspannende manier kan gebeuren!
Maak kennis met de TC Cryo bij
Afslankstudio Velserbroek.
De 70-jarige Tammo uit Velserbroek is superblij, hij verloor in
4 maanden tijd 30 kilo en 81

centimeter omvang. ,,Na onze vakantie op Texel in september woog ik 149 kilo, mijn zoon
zei: ‘pap dit kan echt niet meer.
Dit is ongezond voor je, je moet
er echt iets aan doen’. Hij had
de advertentie gelezen en de
succesverhalen gehoord van
Afslankstudio Velserbroek en
raadde mij aan om vrijblijvend
naar de Open Dagen te gaan.
Dat heb ik gedaan. Annet heeft
mij geadviseerd om de TC Cryo
behandeling te doen met een
BIO HCG kuur. Het resultaat: een
compleet ander mens. Ik voel
mij momenteel super, niet meer
al die kilo’s meesjouwen, lekker
gezond eten en goed in mijn vel
zitten. Afgelopen maandag ben
ik weer op de weegschaal gaan
staan en het resultaat was 119
kilo, 30 kilo kwijt in 4 maanden
tijd! Ik ben bijna 2 meter lang
en wil graag nog 14 kilo kwijtraken, maar dat gaat zeker lukken!’’

mannen en vrouwen. Met een
blijvend resultaat, zonder operatie, pijnloos, veilig en effectief. Annet van Afslankstudio
Velserbroek: ,,Het is geweldig
dat we al zoveel mensen hebben kunnen helpen om van hun
overgewicht af te komen. Vooral de erkenning van de internist van het ziekenhuis, is fantastisch. Hij zei: ‘wat jullie presteren is ons in een paar jaar niet
gelukt’.’’ Annet is superblij met
deze mooie erkenning vanuit
het ziekenhuis. Al die jaren is de
studio de nummer 1 op afslankgebied, de allernieuwste apparaten, geen wachttijden en voor
iedereen vrijblijvend advies en
steun om het juiste eindresultaat te halen.
Benieuwd naar de allernieuwste afslankmethodes? Breng
dan een vrijblijvend bezoek aan
Beauty & Afslankstudio Velserbroek aan de Klompenmakerstraat 7. Voor meer informatie:
023- 5490556 www.afslankstuVet bevriezen is vet verliezen! diovelserbroek.nl. (Foto: aangeDe oplossing tegen vet voor leverd)

Eline Schmidt en Carolien Goeman. (Foto: aangeleverd)

Drie koren treden
op in theater De 3Klank
Driehuis - Zondag 1 maart is er in
theater De 3Klank in Driehuis een
‘koffie ConSnert’: toehoorders
kunnen genieten van optredens
van maar liefst drie koren en solisten tussen 14.00 en 17.00 uur,
én heerlijke erwtensoep!
De koren ‘Singsation’ en Mezzo
Forte onder leiding van Carolien
Goeman en kinderkoor KOEL Kids
onder leiding van Eline Schmidt
treden op. Ook zullen deze diri-

genten een duet zingen en treden er enkele solo zangers op.
Voor toegang tot deze optredens
én een kom snert wordt maar
€2,50 gevraagd.
Belangstellenden kunnenussentijds de zaal in. Theater De 3Klank
bevindt zich in het gebouw van
KOEL creative productions: Driehuizerkerkweg 34A in Driehuis.
Naast het Pieter Vermeulenmuseum.
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Door Erik Baalbergen

Verschijnt donderdag
EDITIE 8
VELSERBROEK, DRIEHUIS,
VELSEN-Z., SANTPOORT-Z.
EN SANTPOORT-N.

Verschijnt donderdag
EDITIE 9
IJMUIDEN & VELSEN-N.
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Fysiotherapie Zeeweg:

Minder pijnklachten
dankzij Fasciatherapie
Velsen - Het is alweer 2,5 jaar geleden dat Fysiotherapie Zeeweg
verhuisde van het pand aan de
Zeeweg (hoek Fazantenlaan) naar
het nieuwe onderkomen in gebouw De Beurs aan Plein 1945.
Sindsdien weten nog meer mensen de praktijk te vinden. ,,Dat
komt onder andere door de goede samenwerking met de huisartsenpraktijk in dit pand’’, legt fysiotherapeut Michel Bakkum uit. In
het pand, dat vrijwel elke IJmuidenaar kent, zijn meerdere medische en paramedische organisaties actief.
De verhuizing mag zeer succesvol
worden genoemd. In het huidige
onderkomen heeft Fysiotherapie Zeeweg meer ruimte beschikbaar, waardoor diverse behandelingen konden worden toegevoegd. Zo wordt ook kinderfysiotherapie aangeboden, is er
oedeemtherapie beschikbaar en
worden ook patiënten die lijden
aan de ziekte van Parkinson en
Claudicatio Intermittens (etalagebenen) behandeld. Een recente ontwikkeling is de introductie van de Fasciatherapie. Hier-

bij wordt nadrukkelijk gekeken
naar de onderlinge relaties tussen verschillende delen van ons
lichaam. Michel Bakkum: ,,De fascia is een bindweefsellaag die net
onder onze huid ligt. Het zit als
een soort duikerspak om ons hele lichaam heen. Zo kunnen verklevingen in de fascia, bijvoorbeeld door littekens of ontstekingen, leiden tot pijn en stijfheid
op heel andere plekken in het lichaam. Pas enkele jaren wordt
de fascia nadrukkelijk behandeld
wanneer er sprake is van pijn- en
bewegingsklachten. Wij willen
graag een voorloper op het gebied van deze therapie in onze
regio zijn.’’ Klachten die niet verdwijnen, kunnen soms met behulp van fasciatherapie wel verbeteren. Denk aan fibromyalgie,
chronische nek/schouder/hoofdpijn. ,,We kijken ook naar de trigger van de klacht. Dat kan bijvoorbeeld werkhouding, spanning of stress of zelfs een verkeerde ademhaling zijn.’’
Kijk op www.fysiotherapiezeeweg.nl voor contactgegevens en
overige informatie. (Foto: aangeleverd)

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
Kennemerland PERS B.V.
Onderdeel van Regio Media
Groep B.V.
Oplage de Hofgeest: 13.400
Oplage de Jutter: 18.800
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden,
dient ondertekend te zijn en
voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Anoniem ingezonden brieven
worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.jutter.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt op FSC-Mix
papier van verantwoorde herkomst.
WWW.HOFGEEST.NL
WWW.JUTTER.NL

ZIE ONZE SITE:

JUTTER.NL

Brasserie Des Dunes op
Begraafplaats Duinhof
Velsen - Alweer ruim een jaar
verzorgt Van Es Catering vanuit
Brasserie Des Dunes op begraafplaats Duinhof het samenzijn na
een plechtigheid. ,,Voor ons een
grote eer om het afscheid te mogen afsluiten”, aldus Van Es Catering. Brasserie Des Dunes opent
haar deuren niet alleen voor uitvaarten op begraafplaats Duinhof, maar ook voor uitvaarten of
crematies elders.
Brasserie Des Dunes is licht,
straalt warmte en gastvrijheid
uit en stelt nabestaanden vooral op hun gemak. De naam Des
Dunes (Duinen) komt levensecht
terug in de ruimte in een fraai fotobehang van de Hollandse duinen. Van Es Catering: ,,De wens
van de familie staat bij ons voorop. Wij kunnen alles verzorgen,

van koekjes tot petit glacés of gebakjes, lunches, borrels of een diner.” Met de Brasserie wil Van Es
Catering ervoor zorgen dat nabestaanden, vrienden en familie op
een ontspannen en gepaste wijze
het afscheid kunnen afsluiten op
de begraafplaats zelf. Wij zorgen
voor alle tijd en rust. Het gevoel
van een begraafplaats moet echter niet overheersen. De Brasserie is een plek waar gerouwd mag
worden, maar ook gewoon gelachen kan worden. Het zijn twee
totaal verschillende gevoelens,
die eigenlijk ook weer heel dicht
bij elkaar liggen.
Afscheid nemen van een dierbare met een lach en een traan.
Dat kan in Brasserie Des Dunes.
(www.desdunes.nl, foto: aangeleverd)

FAMILIEBERICHTEN

NU OOK ONLINE

Wekelijks legt Erik Baalbergen een typisch IJmuidens beeld vast,
naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis,
een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die IJmuiden biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden over
IJmuiden. In deze aflevering aandacht voor de IJmuidense zwembaden in de loop der jaren.

gen. Medio zestiger jaren wordt
het sterk verouderde openluchtzwembad grondig gerenoveerd.
Op 17 juni 1966 wordt De Heerenduinen opnieuw in gebruik genomen.

Tot begin dertiger jaren van de
vorige eeuw kunnen IJmuidenaren openluchtzwemmen in zee
of in het kanaal bij de sluizen.
Voor overdekt zwemmen gaat
de IJmuidenaar naar Stoop’s Bad
in Overveen. In 1931 ontdekt de
Velser Zwemvereeniging (VZV)
de met water gevulde bouwput
van de spuisluis ten noorden van
de Noordersluis als ideale zwemplek. VZV krijgt toestemming om
de bouwput te gebruiken zolang
de bouw van de sluis op zich laat
wachten. VZV richt de bouwput in
als IJmuidens eerste maar tijdelijke openluchtzwembad en bouwt
er zelfs kleedhokjes bij. Op 20 mei
1933 opent burgemeester Rambonnet ‘Zwembad Spuikanaal’. In
de volksmond het dit zwembad
‘De Put’. Veel IJmuidenaren vinden hier tijdens de zomermaanden afkoeling en trekken hier hun
baantjes. De Put verwelkomt tijdens een zomerseizoen zo’n veertigduizend bezoekers!

In januari 1979 sluit het Velserbad haar deuren, nadat op 9
december 1978 zwembad De
Hoogeberg is geopend. Dit destijds moderne overdekte zwembad staat op het terrein van het
voormalige gasbedrijf aan de
Trompstraat. De Hoogeberg is
tot de sloop in 2003 hèt overdekte zwembad van IJmuiden. Van
1975 tot medio 2003 vinden ook
zwemactiviteiten plaats in het instructiebad naast sporthal Zeewijk.

de N.V. Heerenduin, een onderneming van Jan Bleeker en familie,
een openluchtzwembad dichtbij
de speeltuin ‘In Veilige haven’ in
het Heerenduingebied. De omliggende duinen en bossen moeten
de zeewind weghouden van het
zwembad. Het duinwater wordt
ter plekke opgepompt, gezuiverd en verwarmd. Op zaterdagmiddag 15 mei 1937, bij aanvang
van het buitenzwemseizoen en
een maand voor de opening van
het Velserbad, opent burgemeester Kwint in de stromende regen
‘De Heerenduinen’ met een toespraak en het hijsen van de Nederlandse vlag. Hierna neemt directeur Verwaijen van de visserijschool als eerste een duik in het
nieuwe openluchtzwembad. Na
een demonstratie door de IJmuider Reddingsbrigade maakt het
publiek kennis met het zwembad.
Jaarlijks ontvangt De Heerenduinen veel IJmuider zwemlustigen.
In de volksmond wordt dit zwembad ‘Bleekersbad’ genoemd, naar
In 1936 besluiten de gemeente de directeur Jan Bleeker. VZV gaat
Velsen en VZV tot de bouw van vanaf het begin van het zwemseieen overdekt zwembad aan het zoen 1939, als ‘De Put’ vanwege
Tiberiusplein in IJmuiden. Op 17 de voortzetting van de bouw van
juni 1937 wordt het Velserbad de spuisluis gesloten wordt, bij De
officieel geopend. Een dag later Heerenduinen zwemmen.
mag het gewone publiek kennis maken met het overdekte In 1955 koopt de gemeente Velzwembad. Ook hier brengt me- sen het openluchtzwembad van
nig IJmuidenaar vele uurtjes door de familie Bleeker. Het terrein
met zwemles, schoolzwemmen ligt in het uitbreidingsplan van
en vrij zwemmen. Wie herinnert Nieuw-IJmuiden en krijgt de bezich niet de wrede ijzeren haak stemming van wegen (onder
van de badmeester of badjuf tij- meer voor de doortrekking van
dens de schoolzwemlessen?
de Heerenduinweg), recreatie en
zwembad. Het zwembad wordt
Vanaf begin 1937, terwijl het Vel- ondergebracht bij de Gemeenteserbad nog in aanbouw is, bouwt lijke Bad, Was en Zweminrichtin-

In 1995 komt B en W van Velsen met een bezuinigingsvoorstel, waarbij sluiting van het
openluchtbad De Heerenduinen
dreigt. Onder andere belangengroep ‘Vrienden van het (openlucht-)zwembad De Heerenduinen’ wil sluiting voorkomen. De
gemeente gaat op zoek naar een
financieel verantwoorde oplossing. Deze wordt gevonden in de
bouw van een binnen- en buitenbad op de plaats van De Heerenduinen. Op 5 dec 2001 verricht wethouder van sport Annemiek Korf de officiële start van de
bouw van het nieuwe zwemcomplex ‘Combibad De Heerenduinen’. Op 20 februari 2002 wordt de
eerste paal door wethouder Korf
geslagen. De oude accommodatie wordt gesloopt en de bouw
kan beginnen. Een klein jaar later wordt het hoogste punt van
het nieuwbouwcomplex bereikt.
Vanaf 22 augustus 2003 kunnen
de zwemlustigen hun hart in de
nieuwe De Heerenduinen ophalen. Het is momenteel de enige
openbare zwemgelegenheid in
IJmuiden, naast de zee natuurlijk!

Prijzen pakketreizen dit jaar hoger dan ooit

Kies deze zomer voor Florida

Santpoort - In het afgelopen
jaar heeft de reiswereld afscheid genomen van touroperator Thomas Cook. Dat zorgt dit
jaar voor hogere prijzen voor
pakketreizen richting Zuid-Europa en Turkije. Zo heeft die
andere grote touroperator z’n
prijzen met gemiddeld 6 procent verhoogd voor vakanties
tijdens het hoogseizoen.
Bij Vanessa’s Reisbureau komen
nu dan ook mensen voor wie een
vakantie naar Florida ineens binnen handbereik ligt.
Florida is van zichzelf al een voordelige vakantiebestemming, het
is er familievriendelijk en het reisaanbod is divers. Zo kun je uitrusten op een van de vele resorts,
feesten onder de Caribische zon
in Key West of genieten bij de
pretparken van Orlando. Maar
een combinatie kan ook: eerst

een weekje bijkleuren op het
strand en de week erop de parken
van onder andere Disney en Universal Studio’s bezoeken.
Laat je verder inspireren bij Va-

nessa’s Reisbureau (Hoofdstraat
224 Santpoort-Noord). Daar ligt
de gratis Florida folder vol inspiratie voor je klaar. (Foto: aangeleverd)
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Spetterende aanbiedingen:

Parketfabriek viert
1-jarig bestaan
IJmuidenaren Jos en Annelies verruimen openingstijden

Nick Tinholt neemt afscheid
van restaurant Ons Ding

Velserbroek - Een jaar geleden opende de Parketfabriek de deuren van de gloednieuwe
showroom aan de Zeilmakerstraat 2. Sindsdien richt het bedrijf, dat het machinepark in
IJmuiden heeft ondergebracht, zich steeds meer op de consument. Door de rechtstreekse levering vanuit de groothandel aan particulieren wordt de tussenhandel uitgeschakeld
en kan de consument dus veel voordeel behalen. Bovendien zijn de oprichters van het bedrijf zelf al sinds 2001 actief in deze branche.
Als groothandel is de Parketfabriek nog altijd volop actief op de zakelijke markt, maar:
,,De glimlach die je krijgt van een klant, als
je zojuist een nieuwe vloer hebt opgeleverd, geeft ons steeds meer voldoening’’,
vertelt eigenaar Michiel Meijlink. Zelf heeft
hij een jarenlange ervaring op het gebied
van zowel de levering als het vakkundig leggen van parketvloeren. In de eigen bedrijfshal in IJmuiden staan dagelijks de machines te ratelen. De vloeren worden als halffabricaat ingekocht en op deze locatie verder verwerkt tot kant-en-klaar product voor
de eindgebruiker. Om de klant zo comfortabel mogelijk te kunnen laten kijken en kiezen, is er bewust voor gekozen om de showroom op een andere locatie te huisvesten,
weg van het fabriekslawaai.
Maatwerk
De Parketfabriek is onderscheidend in
maatwerk en klantgerichtheid. De mogelijkheden beperken zich namelijk niet tot
een standaard assortiment, alle producten
kunnen geheel naar wens van de klant worden aangepast. ,,Dat is het leuke van een eigen fabriek, we kunnen de klanten een uitstekende kwaliteit leveren tegen een zeer
scherpe prijs, gewoon direct uit de eerste hand.’’ Elke bezoeker van de showroom

in Velserbroek wordt hartelijk ontvangen
door de gepassioneerde medewerkers van
het bedrijf. Dankzij de jarenlange ervaring
in de branche zijn ze uitstekend in staat om
iedereen goed en uitgebreid te kunnen adviseren. In de loop der jaren heeft Michiel
Meijlink bovendien een vaste kring opgebouwd van vakmensen die het leggen van
een parketvloer tot een ware kunst hebben
verheven.
Alternatieven
Naast parketvloeren levert de Parketfabriek
ook diverse alternatieven uit voorraad, zoals PVC-vloeren en laminaat. Verder is ook
trap- en wandbekleding verkrijgbaar, evenals een mooi assortiment in raamdecoratie
en vloerkleden. In het afgelopen jaar is flink
gewerkt aan de naamsbekendheid en dat
heeft zijn effect gehad. Steeds vaker weten
consumenten, die niet voor hun parketvloer
naar de bouwmarkt, een outlet of een dure,
stoffige parketzaak willen gaan, het bedrijf
goed te vinden. Een bezoek aan de showroom van de Parketfabriek is bovendien
nu extra aantrekkelijk, want om het 1-jarig bestaan te vieren, gaan PVC-vloeren en
laminaat nu met extra korting de deur uit.
Tot ziens in het vloerenwalhalla van Velserbroek!

EXTRA KORTING

7 mm laminaat van € 21,95 m2 voor € 9,95 m2
8 mm laminaat van € 24,95 m2 voor € 11,95 m2
10 en 12 mm XXL laminaat van € 28,95 m2 voor € 15,95/m2
23 cm breed klik PVC van € 39,95 m2 voor € 24,95 m2
Zeilmakerstraat 2, 1991 JC Velserbroek, tel. 023-8888037
www.parketfabriek.com. Open ma 13:00-17:00, di t/m za 10:00-17:00

IJmuiden - Het vorig jaar aan
Plein 1945 geopende restaurant
Ons Ding gaat verder met twee eigenaren. Nick Tinholt heeft besloten zich uit het succesvolle restaurant terug te trekken. ,,Maar Jos en
Annelies gaan samen door. Er zal
derhalve weinig veranderen”, aldus de afscheidnemende Tinholt.

of shoarma zoals het tegenwoordig vaak geschreven wordt. Daarna bestierden ze onder meer eetcafé Dinges aan de IJmuidense
Kennemerlaan en baatten ze 15
jaar restaurant DingeS’poort in
Santpoort-Noord uit. Een jaar geleden openden ze samen restaurant Ons Ding.

De vaste gasten van restaurant
Ons Ding hadden zijn afwezigheid de afgelopen twee maanden al opgemerkt. Nick Tinholt
constateerde voor zichzelf dat het
restaurant hem niet bracht wat
hij vooraf had verwacht. In goed
overleg vertrok hij naar familie in
Spanje en liet Ons Ding over aan
zijn zakenpartners Jos en Annelies. ,,In Spanje had ik tijd om na
te denken wat ik nou écht wilde. En daar kwam ik, in alle rust,
tot de constatering dat de horeca
toch eigenlijk niet echt ‘mijn ding’
is”, lacht Tinholt, met een knipoog
naar de naam van het restaurant.

Ruimere opening
Het afscheid van Nick vinden Jos
en Annelies vanzelfsprekend niet
leuk. Betekent zijn vertrek dat
er veel gaat veranderen? ,,Wat
is veel”, antwoordt Jos enigszins
mysterieus. Wie hem beter kent,
ziet zijn pretoogjes en vervolgens
zijn kenmerkende glimlach verschijnen. En zegt dan: ,,Als chefkok ben ik altijd bezig met het bedenken van nieuwe dingen. Dus
ja, de kaart zal veranderen. Maar
de vertrouwde en veelgevraagde gerechten blijven vanzelfsprekend.” Waar Annelies direct aan
toevoegt: ,,De tournedos met de
jus van Jos blijft dus zeker.” In ieder geval worden de openingstijden verruimd. ,,We zijn voortaan
open van dinsdag tot en met zondag”, zegt Annelies enthousiast.
,,En van dinsdag tot en met donderdag serveren wij onbeperkt
Spaanse tapas, de heerlijk kleine gerechtjes, voor 22,50 per persoon.” Ook gaat Ons Ding open

Geschiedenis
Ons Ding gaat dus verder met het
echtpaar dat een lange staat van
dienst heeft in de Velsense horeca. Ze begonnen, amper 20 jaar
oud, op Plein 1945 met Grillroom
Baba, schuin tegenover het huidige restaurant. Daar lieten ze Velsen kennismaken met shawarma,

voor de lunch. ,,Van dinsdag tot
en met vrijdag zijn we ook tussen
10.00 en 14.00 uur open”, weet
Annelies. ,,Voor de koffieliefhebbers brengen wij de ‘Goedemorgen IJmuiden’, een lekker kopje koffie of thee met een gebakje
en het tweede bakkie gratis.“ Jos
toont vervolgens de lunchkaart
met vele lekkere broodjes, uitsmijters en nog veel meer.
Foodtruck
Zijn er ook nog gevolgen voor de
‘foodtruck DingeS’poort die Jos
en Annelies aan de Zadelmakerstraat in Velserbroek hebben? ,,We
zullen samen gewoon een paar
stappen harden moeten lopen”,
lacht Annelies. ,,Maar dat is geen
probleem hoor”, zo voegt ze eraan
toe. ,,Wij zijn al ons hele leven echte horecamensen, het zit ons in
het bloed. Samen met onze fantastische medewerkers gaan we
op de oude voet door. Ik zou het
fijne contact met al die lieve gasten ook echt nog niet willen missen. De foodtruck zal dus vanaf
heden elke vrijdag open zijn van
12.00 tot 20.00 uur en op zaterdag
en zondag van 15.00 tot 20.00 uur
om de heerlijkste gerechten af te
halen. ,,Maar afhalen kan ook bij
restaurant Ons Ding in IJmuiden”,
zo besluit Jos ons gesprek. (Foto:
aangeleverd)

Zoals te zien was de tribune goed gevuld met ouders en andere supporters. (Foto: aangeleverd)

alve final

en a e al oernoo

Velsen - Zondag werd door zo’n
150 kinderen van de groepen 6
tot en met 8 van een aantal basisscholen gestreden om uit te maken welke 4 teams van de 18 deelnemende teams 7 maart terug
mogen komen welke school zich
kampioen van Velsen mag noemen. Er werd gestreden in 3 poules van 6 teams waarbij de eerste
2 overgingen naar de 2 kwartfinale poules. In poule A waren dat
de Pleiadenschool 1 en de Beekvlietschool. In poule B waren de
Franciscusschool en Het KompasWest de sterksten. Zefier 1 en de
Pionier staken letterlijk met kop
en schouders boven de andere
team uit in poule C. Na het spelen van de kwartfinales kwamen
4 ploegen als beste van het veld
te weten Zefier 1, Kompas –West,
Beekvliet en Franciscus, waarbij
Zefier 1 gezien de uitslagen de
grote favoriet zal zijn.
Sinds vorig jaar streden de teams
ook voor de wisselbeker vrije
worpen, die vorig jaar door Pionier werd gewonnen. Binnen 5
minuten moest elk team proberen zoveel mogelijk vrije worpen
te benutten.
Na de voorronde bleven 3 teams
over: Hoeksteen 1, Hoeksteen 2
en Pleiaden 1 en in die volgorde

e en

Links de teams van Hoeksteen 1 en 2 en rechts Pleiaden 1 samen met Bas
Roosendaal. (Foto: aangeleverd)
werd er ook geëindigd met respectievelijk 20, 18 en 18 gescoorde vrije worpen. Na kampen werd
Hoeksteen 2 dus 2e. De prijsuitreiking werd gedaan door Bas Roosendaal, ex-eredivisiespeler, vicewereldkampioen 3 tegen 3 basketbal en onlangs co-commentator bij de NOS tijdens het wereldkampioenschap 3 tegen 3 afgelopen zomer op het Museumplein
in Amsterdam.
Het toernooi werd gekenmerkt
door een gemoedelijke en sportieve sfeer. Omdat het toernooi
op zondag plaatsvond waren veel

kinderen na een vakantie op tijd
om mee te doen. Maar ook de ouders en andere supporters waren
in grote getalen aanwezig, mede
door het slechte weer buiten.
De jeugd van Akrides heeft de gehele dag gezorgd dat de wedstrijden in goede banen werden
geleid.
De halve finales vinden plaats
op 7 maart wederom in sporthal
IJmuiden-Oost na de wedstrijd
van het eerste damesteam van
Akrides om 18.30. De finale vindt
plaats om 19.10 en meteen gevolgd door de prijsuitreiking door
wethouder Bram Diepstraten.
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75 jaar bevrijding: Velsenaren halen herinneringen op aan de oorlog

r la een o
e e en e

n e fie en all n
l on er e er

IJmuiden - Teun Roodzant kwam op 24 januari 1927 ter wereld in de De Rijpstraat en woont anno
2020 nog altijd in dezelfde omgeving. Zijn herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog zijn talrijk en
ook beschikt hij nog altijd over heel wat fotomateriaal uit die tijd.

Samen met een collega-militair stond Teun Roodzant in 1946 op wacht
bij munitiedepot Herenduinen. De foto werd gemaakt door een korporaal
van de Munitie-Opruimdienst uit Leiden.
Teun was het eerste kind in het
gezin Roodzant, toen hij ongeveer tien jaar oud was werd zijn
broer Rinus geboren. Groter werd
het gezin niet, want moeder overleed al in 1939, waardoor vader
er plotseling alleen voor stond.
,,Mijn vader was bankwerker’’, vertelt de heer Roodzant. ,,Hij wilde
dat ik ook bankwerker zou worden, maar daar had ik helemaal
geen zin in. Op een dag vertelde hij me dat hij mij had aangemeld bij de ambachtsschool, maar
ik wilde daar helemaal niet heen.
In de oorlogstijd kregen we bonnen voor bijvoorbeeld schoenen
en toen ik naar de winkels ging,
zag ik ergens een vacature hangen voor leerling verspaners. Daar
heb ik op gereageerd. Mijn vader was witheet, maar daar had ik
schijt aan. Ik heb drie jaar voor dat
bedrijf gewerkt.’’ Een incident uit
die tijd staat hem nog zeer helder

voor de geest: ,,Er lag een bom in
de fietsenstalling. Samen met een
collega heb ik geschuild onder de
werkbank. Toen we weer opstonden, zagen we dat de muur eruit
lag. Aan de overkant lag het glaswerk eruit. Het was een heel gek
gezicht. Toen werden we door andere mensen daar weggehaald.
Het was niet goed.’’

,,Een hoge Duitse officier zorgde ervoor dat
ik mijn fiets weer terugkreeg.’’
Toen de oorlog nog maar net begonnen was, trad op het Kennemerplein een muziekkorps
op. ,,We woonden toen in de Jacob van Heemskerkstraat en we
hoorden de muziek, dus iedereen ging kijken. Het waren Duitsers die daar speelden. Een heel
groot orkest, het trok veel bekijks.

We vonden het mooi.’’ Tijdens de
oorlog lag het toenmalige bedrijf Hoogovens, het huidige Tata Steel, plat. ,,Ik zat thuis, maar
toen moesten we ons verzamelen op het terrein waar nu sportpark Schoonenberg is. Daar kregen we allemaal een taak. De een
moest gaan graven, ik werd naar
een huis gestuurd waar de militaire politie zat. Daar moest ik
allerlei klusjes doen. ’s Morgens
moest ik e luiken opendoen en
’s avonds weer dicht. Ook werd ik
eropuit gestuurd om boodschappen te doen. Eén van die huizen
daar was een hoerentent, daar zaten allemaal Belgische meiden. Ik
moest daar soms pakjes naartoe
brengen en de tuin onderhouden.’’ Het was in deze periode, dat
de heer Roodzant onverwacht
hulp kreeg van een hoge Duitse
officier, die duidelijk buiten zijn
boekje ging. ,,Ik ging altijd pakketten kleding brengen bij Van
Eck. Daarvoor maakte ik gebruik
van een gecamoufleerde fiets. Op
een dag werd ik aangehouden en
werd mijn fiets afgepakt. Boven in
het politiebureau zat die Duitse
officier. Hij kwam naar beneden
en regelde dat ik mijn fiets weer
terugkreeg. Hij heeft er later ook
voor gezorgd dat ik uit NoordHolland weg kon toen het hier
te slecht werd. Er was bijna geen
eten meer en ik kreeg de suggestie om naar Arnhem te gaan. Maar
ja, hoe kom je daar? Ik kreeg van
die officier een brief mij, die ik in
Amsterdam bij een villa in de haven moest afgeven. Wat bleek? Ik
kon daardoor met een boot mee,
die ’s nachts naar Harderwijk voer.
Zo ben ik Noord-Holland uitgegaan en uiteindelijk in Arnhem

an

beland. Vanuit daar kwam ik later in het dorp Nieuw-Amsterdam terecht. Daar werd ik ondergebracht in een school. Overdag
moesten we loopgraven maken.
Ik kwam daar ook een heel stel
IJmuidenaren tegen, ook familie
van me was daar aan het werk.’’’

,,Twee jongens bleken
handgranaten in het
vuur te hebben gegooid.’’
Toen het einde van de oorlog naderde, kon Teun Roodzant weer
naar huis terug. Dat ging echter niet direct: ,,In april konden
we naar huis, maar we moesten wachten op de boot die naar
Noord-Holland zou vertrekken.
De Duitsers zaten hier op dat
moment nog. We hebben een
paar weken in een school geslapen, maar ik heb ook nog ongeveer drie maanden bij iemand
thuis gelogeerd. Dat was een molenaar. Uiteindelijk konden we
wet de boot en de trein weer terug naar IJmuiden. Hier was het
feest. Er reed een tank de straat
in en daarin zat een band te spelen. Iedereen stond te feesten.’’ Direct na de oorlog was het voor de
toen 18-jarige Teun Roodzant tijd
om zelf zijn militaire dienstplicht
te vervullen. ,,Ik was net twee dagen thuis, toen het groene kaartje bij ons in de brievenbus viel. Ik
moest me melden in de Ripperdakazerne in Haarlem. Daar heb
ik voor drie jaar getekend.’’ Als militair heeft hij zich vooral beziggehouden met de bewaking van
gevaarlijke terreinen. ,,Ik heb bijvoorbeeld op wacht gestaan bij
de duikbootbunker. Dat was verboden gebied, in verband met
de mijnen die daar nog lagen. In
de duinen heb ik gedurende zeven maanden in een bunker gewoond. De Duitsers moesten

Teun Roodzant in de De Cederstraat te IJmuiden op 20 november 1945.
daar de mijnen opruimen en wij
moesten ze bewaken. We schoten lichtkogels af om het verkeer
doorgang te verlenen. Soms werden we midden in de nacht wakker gemaakt, als iemand een granaat had laten springen. Dan
moesten we de brand gaan blussen.’’ Dat het bewaken van het gebied belangrijk was, bewijst het
verhaal over een nachtelijk incident: ,,Ik was samen met twee
collega’s. We zaten op wacht en
het was donker. Plotseling hoorden we geschreeuw. Twee jon-

gens uit Beverwijk bleken handgranaten in het vuur te hebben
gegooid. Die waren geklapt in
hun gezicht. Ze hebben daar flinke littekens aan overgehouden.’’
(Tekst en recente foto: Bos Media Services. Andere foto’s: aangeleverd)
Heeft u herinneringen aan
de oorlog die u wil delen met
plaatsgenoten? Aanmelden kan
via redactie@jutter.nl of 0255533900.
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Politie zoekt
getuigen bedreiging

Oh Oh Velsen-Zuid

IJmuiden - De politie is op zoek
naar getuigen van een bedreiging bij een verkeersruzie op de
Halkade in IJmuiden. Op woensdagmiddag 19 februari omstreeks 13.30 uur meldde zich
een 52-jarige man uit IJmuiden.
Hij vertelde kort daarvoor op zijn
snorfiets vanaf het benzinestation de rotonde op de Dokweg te
zijn opgereden met de bedoeling
deze over te steken in de richting
van de Halkade. Vanaf de Dokweg (uit de richting van de Geul)
kwam naar zijn zeggen een personenauto die vlak voor hem de
verwerkte. Piet Dekker: ,,Afgelo- rotonde op reed. Hierdoor moest
pen zondag trad Jan Zwanenburg de snorfietser hard remmen.
op in het seniorencentrum. Ik belde hem een maand geleden en Klant viswinkel mogelijk getuivertelde over de tekst die ik ge- ge
schreven had. Ik vroeg of hij die De personenauto reed de Haltekst zou kunnen zingen en dat kade op, waar hij bij een snackwilde hij graag doen. Het werd bar stopte. Door het geopende
zondag goed ontvangen door het portierraam ontstond een woorpubliek en het refrein werd volop
meegezongen.’’ Inmiddels stuurde Dekker zijn lied songtekst ook
naar andere plaatselijke zangers
toe. Ook heeft hij de hoop dat het
uiteindelijk door Telstar zal wor- Velserbroek - Op vrijdag 28 feden geadopteerd als clublied. ,,Ik bruari is Repair Café Velserbroek
heb het ze laten lezen en ze von- weer geopend in woonzorgcentrum De Hofstede. Hier kan iederden het prachtig’’, vertelt hij.
Hij hoopt dat er wellicht een een die dag tussen 14.30 en 16.30
plaatselijke artiest is die het lied uur langskomen met defecte apzou willen opnemen in een stu- paraten, kleding, fietsen, speeldio. (Tekst en foto: Bos Media Ser- goed, enzovoort om samen met
de vrijwilligers te bekijken of het
vices)
nog te repareren valt. Stichting
Welzijn Velsen en Ontmoetings-

Piet Dekker schrijft
lied over Telstar
Velsen - Voetbalclub Telstar
moest het tot nu toe stellen zonder eigen clublied, maar daarin is
nu verandering gekomen. IJmuidenaar Piet Dekker bewerkte
de tekst van het lied Oh Oh Den
Haag tot een lokale versie waarin de Velsense voetbalclub wordt
geëerd.
Dekker is vrijwilliger in het seniorencentrum aan het Zeewijkplein.
Daar wordt ook vaak muziek gedraaid en het lied over Den Haag,
een compositie van Harrie Jekkers, klinkt er met enige regelmaat uit de speakers. Op zekere dag kwam Piet Dekker thuis
met de melodie van het lied nog
in zijn hoofd. In tien minuten tijd
schreef hij er andere woorden op,
waarin hij zijn eigen herinneringen aan het Velsen van weleer

denwisseling. Vervolgens reed
de man op de snorfiets verder
en kwam ter hoogte van visspecialist ‘De Dolfijn’ aan de Halkade de personenauto weer tegen.
Dit eindigde, volgens het slachtoffer, ermee dat de automobilist
hem bedreigde met een vuurwapen. Vervolgens reed de bestuurder weg.
Na een kort onderzoek kon de bestuurder van de auto worden achterhaald. Het ging om een 19-jarige man uit IJmuiden. Een wapen
werd echter niet aangetroffen.
De politie is op zoek naar getuigen van dit incident, met name
een klant die juist de viswinkel uit
was komen lopen en de bedreiging zou hebben moeten zien.
De politie is bereikbaar op tel.
nr.0900-8844. Anoniem bellen
kan ook op 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).

Driehuis - De voorjaarsvakantie, die extreem nat was voor degenen die het in eigen land vierden, is voorbij. Het schoolplein bij
basisschool Jan Campert aan de
Driehuizerkerkweg op de hoek

van de Van den Vondellaan liet
zondag wel een heel nat schoolplein zien. Wel leuk om in te spelen, zo’n watertuin, maar of de juffen en meesters er echt blij mee
waren..... ? (Arita Immerzeel)

Repair Café Velserbroek

centrum Polderstroom van Zorgbalans werken zo samen met de
bezoekers aan een duurzame samenleving. Woonzorgcentrum
De Hofstede is gevestigd aan de
Aletta Jacobsstraat 227 te Velserbroek.
Kijk op www.repaircafe.org/locatie/repair-cafe-velserbroek voor
uitgebreide informatie.

SportSupport Loopcircuit

Ik zal best nog wel een keertje net als vroeger in Velsen
willen wonen.
Na het eten een partijtje voetbal in de tuin, de ouders langs de lijn.
En in december met de hele buurt op jacht om
kerstbomen te razen.
Op ouwjaarsavond fikkie stoken, vooral die autobanden
rookten fijn.
Ik zal best nog wel een keertje met die ouwe naar
Telstar willen kijken.
Op Schoonenberg de lange zijde warme worst,
supporters om je heen.
Lekker kankeren op Fred Andre en die kleine van de Meeren,
want bij elke lage bal dook die eikel er steevast overheen.
Refrein
Oh oh Velsen-Zuid tussen Driehuis en IJmuiden
Het Kanaal, Velserbeek en het Pontplein
Oh Velsen-Zuid ik zou met niemand willen ruilen, meteen gaan huilen
als ik geen Velsenaar zou zijn
Ik zal best nog wel een keertje net als vroeger een nachie
willen stappen.
Op me puch een wijfie halen en daarna dansen bij Ome Leen.
En na afloop bij van Es een haringkie gaan happen.
De dag daarna een kater dus naar IJmuiden lekker bakken in de
zon.
Refrein
Ik zou best nog wel een keertje.........( nu gesproken tekst )
Ach wat leg ik toch te dromen-want Velsen-Zuid is in jaren
zo veranderd, voor mijn part veel te vlug.
Dat oud ijzer aan de Kanaaldijk, moest dat er eigenlijk
zonodig komen.
Zo komt die zilvermeeuw op Schoonenberg toch never
nooit meer terug.
Refrein

Grijparm vuilniswagen
ramt verkeersportaal

Velsen-Zuid - Veel vertraging vorige week donderdag voor het verkeer op de Amsterdamseweg. Aan
het begin van de middag werd een
verkeersportaal geramd door de
grijparm van een vuilniswagen. De
chauffeur van het voertuig reed onder het verkeersportaal door terwijl de grijparm nog uitgeschoven
stond. Daardoor werd een paal uit
de grond getrokken. Er moest een
kraan aan te pas komen om de con-

Jan Campert biedt
waterrijke speelplek

structie van de vuilniswagen af te tillen. Daarvoor moest de rijbaan tijdelijk worden afgesloten. De verkeersregelinstallatie werd buiten werking
gesteld en het verkeer werd door
verkeersregelaars in beide richtingen beurtelings over de andere rijbaan geleid. Ook het verkeer dat
vanaf de A22 via de Rijksweg naar
de Amsterdamseweg wilde rijden,
kreeg hierdoor te maken met flinke
vertraging. (Foto: Ton van Steijn)

Woensdag 4 maart

De lustrumeditie van
e ro e
en
IJmuiden - Voor het vijfde achtereenvolgende jaar wordt de
Grote IJmuiden Quiz georganiseerd. Deze jubileumeditie zal
op woensdag 4 maart plaatsvinden in het oer-IJmuidense Thalia Theater. Initiatiefneemster Nel
Luiken voelt teams van IJmuidenkenners grondig aan de tand over
weetjes en het verleden, het heden en de toekomst van IJmuiden. De vragen, waarvan de
meeste met foto’s, zijn opgesteld
door Nel Luiken en Erik Baalbergen. Onderwerpen als ‘nieuws
van het afgelopen jaar’, ‘historie’,
‘kunst en cultuur’ en ‘bekende

IJmuidenaren’ staan op het menu.
Welke teams durven de strijd aan
om de wisselbeker van de Grote IJmuiden Quiz en de eeuwige roem binnen te halen? De inschrijving is inmiddels gesloten
maar publiek is van harte welkom.
De deuren gaan op woensdagavond 4 maart om 19.00 uur
open. De quiz start om 19.30 uur.
Kijkers zijn van harte (gratis) welkom op het balkon.
De grote IJmuiden Quiz 2020
wordt mede mogelijk gemaakt
door Thalia Theater en Uitprinten.
nl. (Foto: aangeleverd)

Maandelijkse
rondleiding Beeckestijn

Velsen - Op de eerste dag van de
meteorologische lente, zondag
1 maart, vinden weer de maandelijkse rondleidingen door huis
en tuinen van Beeckestijn plaats.
Maak ook eens zo’n boeiende
en leerzame wandeling mee! De
rondleiding gaat van start om
11.00 uur.
Een deskundige gids neemt de
belangstellenden mee en geeft
uitleg over het huis en de historische tuinen. Opgeven kan via
www.natuurmonumenten.nl/
natuurgebieden/buitenplaatsbeeckestijn. Deelname kost 9 euro per persoon, leden Natuurmonumenten 5 euro per persoon.
(Foto: aangeleverd)

Regio - In 2020 organiseert SportSupport voor het 21e jaar het
SportSupport Loopcircuit. Zes
bijzondere hardloopevenementen in de regio Kennemerland. Alle evenementen bieden verschillende onderdelen aan, van kidsrun tot halve marathon. De 5 en
10 km worden bij alle evenementen een vast onderdeel.
Neem je deel aan vier van de zes
evenementen, dan heb je recht
op het felbegeerde circuitcadeau.
Deze ontvang je bij de jaarlijkse
prijsuitreiking in de winkel van
Run2Day Haarlem.
De volgende evenementen zijn
onderdeel van het SportSupport
Loopcircuit: de Pim Mulierloop
op zondag 19 april, de Hugo Boss
Letterenloop op zondag 7 juni,
de ZorgSpecialist Grachtenloop
op vrijdag 3 juli, de Pierloop Velsen op zondag 13 september, de
Teva Halve van Haarlem op zondag 27 dseptember en de Heemstede Loop op zondag 25 oktober. Er kan inmiddels ingeschreven worden voor de Pim Mulierloop, de Letterenloop en vanaf 1
maart ook de Grachtenloop.

Rondje Bree
Daarnaast wordt op zaterdag 16
mei de eerste editie van ‘Rondje
Bree’ georganiseerd, een recreatief hardloopevenement in Beverwijk.
Iedereen kan deelnemen, want er
zijn meerdere onderdelen; Kidsrun 800 m, wandeling 2,2 km en
7,7 km hardlopen. Deelnemers
aan de 7,7 km lopen 7 ronden,
dus 7 keer de gezelligheid die er
op en langs het parcours is. De
start en finish bevindt zich op
de Breestraat. Deelnemers lopen
over de Breestraat richting Beverhof waar ze de Bloksteeg inslaan
om vervolgens via het Slangenwegje de Meerstraat op te draaien. Aan het einde keren de deelnemers de gezellige Breestraat
weer op.
De inschrijving voor deze eerste editie is inmiddels geopend.
Wees er snel bij, want ieder onderdeel heeft een maximaal aantal startbewijzen. Inschrijven kan
via www.rondjebree.nu. (Foto:
aangeleverd)

Vrijeschoolstroom
al or aan ee e ar
schoolleiding een hele fijne sfeer.
De kleuters mochten door de “Rozenpoort” hun nieuwe school betreden en werden met hun ouders van harte welkom geheten.
Na de zomervakantie start Waldorf aan Zee ook een klas 1-2. Dit
is een reguliere groep 3-4. Er zijn
inmiddels in totaal 32 inschrijvingen voor Waldorf aan Zee.
Heeft u interesse in de vrijeschoolstroom en wilt u hier meer
over weten? Op woensdag 18
maart wordt een informatieavond gehouden in het gebouw
van Basisschool Het Kompas aan
de Heerenduinweg 41 te IJmuiden.
Velsen - Op maandag 24 februa- Dick Bruin, al meer dan 40 jaar
ri is de nieuwe vrijeschoolstroom werkzaam in het vrijeschoolonWaldorf aan Zee van start gegaan derwijs, geeft deze avond informet een kleutergroep. Met veel matie over klas 1-2 (groep 3-4) die
aandacht en toewijding is een na de zomervakantie start. Walècht vrijeschoollokaal ingericht. dorf aan Zee wordt deze avond
Hoe herken je zo’n lokaal? Aan ook feestelijk geopend! Iedereen
de ronde vormen, het gebruik is van harte welkom en kan zich
van warme kleuren en natuurlijke opgeven via waldorfaanzee@atmaterialen, dit geeft volgens de lantbo.nl. (Foto: aangeleverd)
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Stichting Vasariah helpt
bij belastingaangifte

Holland Casino schenkt Dierentehuis
Kennemerland ruim 1500 euro
Regio - Ieder jaar kiest Holland
Casino Zandvoort een goed
doel uit voor de goede doelen
box die in het casino staat. Op
donderdag 20 februari hebben
zij een cheque voor een bedrag
van € 1.551,23 aan het Dierentehuis Kennemerland overhandigd. Dit bedrag is gedurende het jaar in het casino ingezameld door gasten. Wanneer
gasten speelgeld overhouden
na hun bezoek, kunnen zij ervoor kiezen dit speelgeld te doneren aan het goede doel. Na
een vooraf bepaalde periode
wordt het totale bedrag overhandigd. In 2019 werd de aandacht naar het Dierentehuis
Kennemerland getrokken door
een vrijwilligster bij het dierentehuis, die 38 jaar voor Holland
Casino heeft gewerkt.

Martijn Moes, Casinomanager
van Holland Casino Zandvoort,
reikte de cheque uit aan Ellen
Quanjer en Jacqueline Veldhoven, beheerder en medewerker
communicatie van het dierentehuis.
Beheerder Ellen Quanjer: ,,Ik ben
heel blij met dit prachtige bedrag.
Het verzorgen van de dieren alsmede het onderhoud van het gebouw kosten veel geld. Gelukkig
worden wij geholpen door giften
van dierenliefhebbers en de opbrengsten van ons dierenpension en worden wij aangevuld door
de Dierenbescherming. Met deze gift van Holland Casino Zandvoort kunnen wij weer een hoop
doen in het tehuis.”

huis op volle toeren.
De dieren worden nagekeken,
krijgen indien nodig injecties
en worden verzorgd. Vrijwilligster Carla Publichuizen: ,,Het is
zulk dankbaar werk. We verzorgen onder andere honden en katten, maken de hokken schoon en
doen alles wat goed is voor het
welzijn van de dieren.”
Casinomanager van Holland Casino Zandvoort, Martijn Moes,
houdt er een goed gevoel aan
over.
,,Ik vind dat het Dierentehuis Kennemerland de inhoud van de
goede doelen box terecht heeft
gekregen. Het is mooi om te zien
en te horen dat er zo goed voor
de dieren wordt gezorgd en wij
hopen dat het gedoneerde beMede dankzij de inzet van zo’n 80 drag hieraan een bijdrage zal levrijwilligers draait het Dierente- veren.” (Foto: aangeleverd)

World Kidney Day in Spaarne Ziekenhuis
Regio - Op donderdag 12 maart
2020 is er over de hele wereld
aandacht voor mensen met een
nierziekte. Een chronische nierziekte heeft veel invloed op iemands leven. Het op tijd ontdekken van een nierziekte kan veel
leed voorkomen. Om mensen bewust te maken van een nierziekte
is goede voorlichting nodig.
Op 12 maart tussen 9.00 en 15.00
uur besteedt het Spaarne Gasthuis aandacht aan World Kidney

Day met een informatiestand:
• Dialyseverpleegkundigen geven
uitleg over de werking van de dialyse.
• Vier leden van de Kennemer Vereniging Dialyserenden En Getransplanteerden (KVDEG) zijn
aanwezig om uitleg te geven
over hun vereniging en hoe te leven met een nierziekte.
• Drie leden van de vereniging
hebben zelf een donornier ontvangen en kunnen vertellen wat

Velsen - Het is bijna 1 maart, de
datum dat we weer belastingaangifte mogen doen. ‘We hebben geen idee wat de belastingdienst nu weer voor reclamestunt heeft’, aldus stichting
Vasariah. ‘Maar een aantal jaren geleden hadden ze een zeehond van Lenie het Hart. Nou,
ik weet wel dat die net als de
belastingdienst kan bijten. Ze
zeggen wel dat het makkelijk is
maar dat is het echt niet. En er
gaat heel veel fout. Helaas is het
niet in het voordeel van ons als
burger. Stichting Vasariah helpt,
zodat men niet in de problemen
komt. En voor die hulp wordt
alleen een bijdrage (afhankelijk van het gezinsinkomen) gevraagd.’
Het doel i van de stichting is
mensen te helpen voordat ze
in de financiële nood raken. De
stichting heeft een samenwerkingsverband met Aadoni, een
administratie en fiscaal advies-

U kunt een afspraak maken op
maandag en woensdag van 9.30
tot 13.00 uur onder telefoonnummer 06-42619649. Dit kan
tot 25 maart.

Hulp bij invullen belastingaangifte
zitten. Een afspraak kan gemaakt
worden aan de balie van Socius,
Plein 1945 nr.10 te IJmuiden of
telefonisch via 088 – 88 76 900.

dit voor hun leven betekend
heeft.
U vindt de informatiestand in
de centrale hal van het Spaarne Gasthuis, locatie Hoofddorp,
Spaarnepoort 1, 2134 TM Hoofddorp

Velsen - Vanaf 1 maart kan er
weer belastingaangifte worden gedaan. Online gaat dit
sneller en gemakkelijker. Maar
niet iedereen beschikt over
een computer. Wie zelf aangifte wil doen zonder hulp kan terecht bij Bibliotheek Velsen op
het Dudokplein 16 in IJmuiden.

Meer over nierziekten
Op de website van Nierpatiënten
Vereniging Nederland www.nvn.
nl vindt u meer informatie over
nierziekten.

Voor belastingzaken zijn twee
computers met internet gratis
beschikbaar om zelfstandig aan
de slag te gaan.
Deze computerfaciliteiten zijn

gen, die gebruikt zijn bij de bevrijding in 1945. Het verzamelt
en repareert oorlogsmateriaal
dat is gebouwd tussen 1940 en
1945.” Paul: ,,Daar is niet makkelijk aan te komen. Ik ben in 1981
begonnen. Op 5 mei 1980, kort
na de rellen bij de kroning van
koningin Beatrix, was er een intocht van Canadese voertuigen
en veteranen. Dat heette ‘Amsterdam dankzij Canadezen’. Men
was bang, omdat er pas rellen
waren geweest, dat hier ook een

grote chaos zou ontstaan. Gelukkig bleef die uit en was de intocht
een groot succes, die ook op televisie werd uitgezonden. Ik had
een vriend waarmee ik in dienst
zat en die er ook aan meedeed.
Zo raakte ik ook geïnteresseerd
in deze voertuigen. Het eerste
voertuig wat ik kocht was een
Franse jeep. Die leek op een oorlogsjeep. Daar kon ik alleen geen
lid mee worden bij ‘Keep Them
Rolling’, want het gaat bij die vereniging louter om echt geallieerd
oorlogsmateriaal. Nadien kocht
ik een verkenningsjeep, waarvan

als geen ander dat zeehondjes
kunnen bijten, helaas laat onze overheid ons wat anders geloven!’
In de maanden maart en april
kan men de belastingaangifte
laten verzorgen door stichting
Vasariah in zalencentrum Velserduin. Als men een fiscaal partner heeft, kan ook deze aangifte
verzorgd worden. Ook hulp bij
aan- en verkoop eigen woning
en bij aangifte van een overledene kan worden geboden.
‘Wij werken met uw eigen digid
, waar uitsluitend op de juiste
manier mee omgegaan zal worden. Heeft u deze niet dan zijn
er ook andere mogelijkheden,
alleen daarvoor zullen wij een
extra bijdrage moeten rekenen.’

In de bibliotheek

‘Keep Them Rolling’: behoud en restauratie
van historische geallieerde oorlogsvoertuigen
Regio - Heemstedenaren Paul
Emondt en Cees Schenkel zijn
lid van de vereniging ‘Keep Them
Rolling’. Cees: ,,Dit is een vereniging die in de jaren zeventig door
een groep mensen werd opgericht ten behoeve van het behoud en restauratie van historische geallieerde oorlogsvoertui-

bureau. ‘Wij willen iedereen helpen, alleen als je zelfstandig ondernemer bent of onder bewind
staat dan zijn wij niet het juiste
adres. We hebben geschoolde
vrijwilligers die het invullen van
de inkomstenbelasting als hobby hebben. En als het te ingewikkeld is dan hebben we een
fiscalist aan boord voor hulp.
Onze doelgroepen zijn ouderen met AOW of mensen met
een laag inkomen en toeslagen
die door de toeslagen ook in de
problemen kunnen komen. We
weten via de media dat je door
het verkeerd aangeven, behoorlijk in de financiële zorgen kan
komen.’
Ook in 2019 zijn er heel wat veranderingen op fiscaal gebied.
Daarom nodigt Stichting Vasariah iedereen uit om de aangifte te laten verzorgen door hun
geschoolde vrijwilligers. ‘Het is
onze passie en we doen het met
enorm veel plezier. En wij weten

Cees er ook een heeft.’’
Hij vervolgt: ,,Er leven nu natuurlijk steeds minder oorlogsveteranen. Zo waren we een keer met
‘Keep Them Rolling’ in het oosten van het land met zo’n intocht.
Het aanwezige publiek zwaaide
enthousiast naar ons en zei: “Wij
vinden het fantastisch dat jullie
zulke intochten levend houden,
want zo krijgen wij een beetje
het gevoel hoe onze ouders de
bevrijding beleefd hebben.” Toch
voelt het wel een beetje dubbel.
Zo waren we vijf jaar geleden in
Leeuwarden en toen zat er nog

Cursussen computergebruik,
internet en digitale overheid
bij de Bibliotheek
Voor wie extra hulp wil bij het leren werken met de digitale overheid organiseert Bibliotheek Velsen de gratis cursus Digisterker.
Tijdens deze cursus leren deelnemers een DigiD aan te maken en
om te gaan met de digitale overheden van de Belastingdienst, de
gemeente, UWV en SVB. In maart
start een nieuwe cursus. Kijk
voor meer informatie op www.
bibliotheekvelsen.nl of bel naar
voor iedereen beschikbaar, ook 0255-525353.
als u geen lid bent van de bibliotheek.
Voor hulp bij het basisgebruik
van computer en internet is er de
Hulp bij belastingaangifte van gratis cursus Klik & Tik. Hierin leSocius
ren deelnemers de basisvaardigInwoners van de gemeente Vel- heden van de computer, zoals
sen die moeite hebben met het typen en een e-mail versturen,
zelf invullen van de belasting- maar ook via internet informatie
aangifte kunnen hulp krijgen opzoeken, iets kopen of een reis
bij diverse instanties. Eén daar- boeken. Ook het gebruik van sovan is Socius. De sociaal raads- ciale media zoals Facebook, Skylieden van Socius helpen klan- pe en WhatsApp komt aan bod.
ten met een inkomen op of rond Voor deze cursus kunt u zich aanbijstandsniveau. Ook helpen zij melden in de Bibliotheek. (Foto:
klanten die in de schuldsanering aangeleverd)

een veteraan naast me, die terecht alle egards krijgt. Dat vond
ik top. Als er echter nu een intocht plaatsvindt zonder veteranen, geeft dat bij mij een beetje een schaamtegevoel, omdat
ik de oorlog zelf niet heb meegemaakt. Wij houden het wel levend en dat is ook het verhaal dat
wij willen doorvertellen. Daarom doen we dit ook. Een ander
prachtig verhaal is dat wij vijf jaar
geleden in een tijdsbestek van
twee weken een bevrijdingsrit
van Groesbeek naar Groningen
reden. Onderweg in de dorpen
die wij passeerden met de colonne stond er veel publiek met
vlaggetjes te zwaaien alsof wij

de bevrijders waren. Het eerbetoon aan ons is eigenlijk bedoeld
voor de helden die er niet meer
zijn. Er was een heel emotioneel
moment toen ik bij aankomst
op onze bivak de jeep een beetje schoonmaakte en deze narcis
vond met de tekst ‘Bedankt voor
de vrijheid.’ Met de helm die symbool staat voor de Canadese, Britse, Amerikaanse en Poolse helden. Dankzij hun opofferingen
mogen wij nu genieten van onze
vrijheid. En dat moeten we voor
altijd blijven koesteren.“
Meer informatie over ‘Keep Them
Rolling’ op www.ktr.nl. (Tekst:
Bart Jonker, foto’s: Bart Jonker en
aangeleverd)
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Dienst met
Naaldkoor
in de Naaldkerk
Santpoort - Op zondag 1 maart
om 10.30 uur is in de Naaldkerk/
OLVAB de Woord en Gebedsdienst waarbij het Naaldkoor aanwezig zal zijn.
De heer E. Wichgert zal voorgaan
en er zijn artikelen van de wereldwinkel te koop..
Na de kerkdienst is ook gezellig samenzijn onder het genot
van kopje thee of koffie. Iedereen
wordt van harte uitgenodigd.

ERVAAR DE

EXTRA SERVICE

VOOR U EN UW AUTO

Wie verdient
dit jaar een
groen of rood
lintje?
IJmond - Kent u iemand of
een organisatie die waardering verdient voor een mooi
duurzaam/groen initiatief in
de IJmond? Kent u een (vrijwilligers)organisatie
die
zich bijzonder verdienstelijk
maakt op sociaal gebied in de
IJmond en wilt u dit eens in
het zonnetje zetten? Kom dan
in actie en nomineer uw favoriet voor de groene of rode
lintjes 2020 van GroenLinks!

DE KRACHTIGE
MAZDA CX-5

DE NIEUWE
MAZDA MX-30

DE COMFORTABELE
MAZDA CX-30

DE STILLE
MAZDA CX-3

OP ALLE FRONTEN HOOG

DE 100% ELEKTRISCHE
MAZDA

EEN NIEUW GELUID

COMPACTE CROSS-OVER

Hoge instap
Hoge trekkracht tot 2.100 kg
Hoog afwerkingsniveau
Zeer rijke standaarduitrusting

Bestel nu de royaal uitgeruste
First Edition
Imposant voorkomen
Hoge instap

Mazda Harmonics Acoustics

Luxe en verfijning

Veiligste auto ter wereld

Extra isolatie

Hoog uitrustingsniveau

Hoogwaardig interieur

Leverbaar met Skyactiv-X motor

Krachtige 2.0L motor

Perfect als zakelijke auto

Kleermakerstraat 63, Velserbroek, Tel (023) 51 32 943
www.mazdavelserbeek.nl

Dit kan door uiterlijk 15 maart
2020 een mail met een korte
motivatie te sturen naar lintjes@
groenlinksbeverwijk.nl .
De IJmondiale Groenlinks afdelingen (Beverwijk, Heemskerk
en Velsen) vragen u om uw eigen telefoonnummer in de mail
te vermelden en natuurlijk ook
het (mail) adres en -zo mogelijkhet telefoonnummer van de genomineerde. Vermeld ook of de
genomineerde op de hoogte is
van de nominatie of niet.
De inzendingen worden beoordeeld op diverse criteria. Criteria zijn onder andere of het initiatief vernieuwend is voor de
IJmond en/of het anderen inspireert om mee te doen aan
een duurzame, groene IJmond
en aan verbetering van het sociale klimaat in de IJmondgemeente(s).
Uitreiking groene en rode lintjes
2020 op 28 maart
GroenLinks reikt al jaren deze
lintjes uit. De uitreiking is dit
jaar op zaterdag 28 maart.
Dat gebeurt dit jaar in Beverwijk.
Het groene lintje is een blijk van
waardering voor inwoners, organisaties en kleine bedrijven
die actief bijdragen aan een
duurzaam en groen Heemskerk,
Beverwijk of Velsen.
Het rode lintje is bedoeld als
waardering voor bijzondere inzet van en voor kwetsbare mensen in onze samenleving.

OBS de Vuurtoren Oost sluit,
Vuurtoren West blijft open
IJmuiden - Vanwege een daling
van het leerlingaantal heeft Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond besloten om de locatie Oost van OBS de Vuurtoren in
IJmuiden te sluiten.
,,In heel IJmuiden loopt het leerlingaantal iets terug, maar op de
locatie Oost gelegen aan de Heerenduinweg net iets meer. Dit
schooljaar daalde het leerlingaantal onder de opheffingsnorm.
Na overleg met de MR en het
team is besloten om de locatie
Oost per 1 augustus 2020 te sluiten”, aldus de bestuurder Martijn

van Embden.
De ouders van de school zijn
middels een ouderavond geïnformeerd. Aan het eind van het
schooljaar wordt een feestelijke afsluiting georganiseerd, zodat de leerlingen, ouders en leerkrachten op een goede manier
afscheid kunnen nemen van de
school en van elkaar.
De leerlingen en hun ouders worden de komende periode begeleid in het vinden van een passende school.
Vuurtoren West aan het Koningsplein blijft gewoon open zodat

leerlingen in Oud-IJmuiden kunnen genieten van openbaar onderwijs. De school heeft een fusiepartner gevonden en heeft na
de fusie samen voldoende leerlingen om te blijven bestaan.
Clusterdirecteur Inge de Boer:
,,Volgend schooljaar wordt op
Vuurtoren West het continurooster ingevoerd en het thematisch
werken inclusief de ateliers blijven een aantrekkelijk onderdeel
van het aanbod. Er is een gedreven en enthousiast team van leerkrachten die kinderen veel te bieden hebben”.

Bomen lopen uit richting lente

Velsen - Het weekend was voor de derde maal op rij nat en winderig. Tussen de buien door was er zondagmiddag evengoed even van een zonnetje te genieten. Menige boom in onze gemeente laat zijn bloesem
al zien, zoals de krentenboom of de Amerikaanse kers. Op de foto toont een voor de rest nog kale boom al
uitlopers. Het levert een mooi plaatje op, richting lente. (Arita Immerzeel)

WWW.50PLUSWIJZER.NL
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taal in Kennemer Theater Beverwijk, 20.30 uur. (Foto: Curly and
Straight)

ja Kuijper en ensemble om 20.00
uur in Het Verhalenhuis aan de
Van Egmondstraat 7 te Haarlem.
Info via www.voorbijmauthausen.com. (Foto: aangeleverd)

▲
repaircafe.org/locatie/repair-cafe-velserbroek.

27 FEBRUARI
Frits Spits is te gast in Het Terras
in Santpoort-Noord tijdens de
maandelijkse avond ‘Het Terras
Cultureel’. Hij komt vertellen over
zijn boek ‘Alles lijkt zoals het was’.
Aanmelden: www.dorpshuishetterras.nl of 023-3031228.

Marinekoor De Baksmaten brengt
Hollandse meezingers vanaf
15.00 uur in woonzorgcentrum
Velserduin aan de Scheldestraat
101 in IJmuiden. (Foto: aangeleverd)
IVN-excursie op landgoed Leyduin: padden en kikkers ontwaken uit de winterslaap. Van 20.00
tot 21.00 uur. Verzamelen op de
parkeerplaats van Buitenplaats
Leyduin, Woestduinweg 4, Vogelenzang, Aanmelden is verplicht
via www.gaatumee.nl.
Klaverjassen bij Stormvogels, Zuiderkruisstraat IJmuiden, 20.00 uur.

Tonio, toptoneel op basis van de
roman van A.F.Th. van der Heijden in Stadsschouwburg Velsen, 20.15 uur. (Foto: Piek)

The Rocket Man: tribute to Elton
John door Jimmy Love met liveband in Kennemer Theater Beverwijk, 20.15 uur. (Foto: The Entertainers)

Sportgala Velsen in het Thalia
Theater. (Foto: aangeleverd)

IVN Zuid-Kennemerland: Knoppenwandeling Haarlemmerhout,
14.00 uur. Vertrekpunt: parkeerplaats restaurant La Place Dreefzicht, Fonteinlaan 1, Haarlem. Info:
023-5288577. (Foto: aangeleverd)

Jim Bakkum solo terug in het
Kennemer Theater in Beverwijk,
20.15 uur. (Foto: Robin Kamphuis)

The Preacher Men in Podium Victorie in Alkmaar. www.podiumvictorie.nl. (Foto: Ferry Knijn)

Johan Derksen haalt twee Amerikaanse topmuzikanten naar Nederland voor zijn tournee The
Sound of The Blues & Americana.
Vanavond in het Kennemer Theater in Beverwijk, 20.15 uur. (Foto:
Stefan Schipper)

29 FEBRUARI

1 MAART

‘Koffie ConSnert’ in theater De
3Klank in Driehuis (naast Pieter Vermeulen Museum): tussen
14.00 en 17.00 uur drie koren en
een kop snert voor 2,50. (Foto: Eline Schmidt en Carolien Goeman,
aangeleverd)

Dark Rosie in ’t Mosterdzaadje,
Kerkweg 29 in Santpoort-Noord,
20.00 uur. Toegang vrij, een bijdrage in de onkosten wenselijk.
www.mosterdzaadje.nl. (foto: Erna Faust)

Museumhuis Beeckestijn en
Raadhuis voor de Kunst zie vrijdag.
Zee- en Havenmuseum zie vrijdag. Bovendien Motorendraaimiddag.
Informatiemiddag cursus Sterk
met pijn in het Spaarne Gasthuis
Hoofddorp, 13.30-15.30 uur. Aanmelden: mirandabaak@sterkmetpijn.nl of 06 - 4014 5113.

Vogelkijkdag bij Fort K’IJK, Fort
bij Krommeniedijk, Lagendijk 22,
Uitgeest. Tussen 10.00 en 16.00
uur. Info: www.landschapnoordholland.nl. (Foto: Ilse Miedema)

Publieksdag op Forteiland IJmuiden. Afvaart schip Koningin Emma vanaf Sluisplein 80 te IJmuiden om 10.45, 12,45 en 15.15 uur.
Open huis Parkhage& Makelaars Retourvaart naar keuze om 13.00,
tussen 11.00 en 14.00 uur op Ble- 15.15 en 17.25 uur. Kosten 12,50
kersvaartweg 21, Heemstede, euro inclusief rondleiding op het
023- 5321715, Parkhage.nl. (Foto: eiland. (Foto: aangeleverd)
Judith Cappon Fotografie)

Praisedienst

Praathuis in Bibliotheek IJmuiden, 10.00-12.00 uur.
Museumhuis Beeckestijn open
van 11.00 -16.00 uur. Toegang 4
euro p.p..

Feestelijke seizoenopening Ruï-

Praisedienst
met optreden
Reni ne van Brederode van 11.00 tot
Reni
en Elisa
Krijgsman
en Elisa Krijgsman & Praiseband 17.00 uur met onder meer een
BGIJ om 19.30&
uur bij de Baptis- poëtisch harpconcert, levende
tengemeente
aan deBGIJ
Eemstraat historische personages, stamPraiseband
30 te IJmuiden. Toegang gratis. boomonderzoek en een vleer-

28 FEBRUARI

(Foto: aangeleverd)

Zaterdag 29 februari
aanvang 19.30 uur

muizenspeurtocht. Entree 5 euro.
(Foto: Heiko Babenhauserheide)

Pianistenechtpaar Vital en Aksana
Stahievitch in ’t Mosterdzaadje,
Kerkweg 29 in Santpoort-Noord,
25.00 uur. Toegang vrij, een bijdrage in de onkosten wenselijk.
www.mosterdzaadje.nl.
(Foto:
aangeleverd)
Ajax-AZ live te volgen bij café
Bartje in Santpoort-Noord.
Christelijk Mannenkoor IJmuiden
zingt in bijzondere dienst in de
Nieuwe Kerk in IJmuiden (Kanaalstraat 250), 19.00 uur.
De Formule 1-show van Olav Mol
en Jack Plooij in Stadsschouwburg Velsen is helaas uitverkocht.

om 11.00 uur. Aanmelden: www.
natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/buitenplaats-beeckestijn.

Stichting Gezond Natuur Wandelen. Start om 9.45 uur bij buurtcentrum De Spil, Frans Halsstraat
29, IJmuiden. Aanmelden: contact@gezondnatuurwandelen.nl.

Praathuis (10.00-12.00 uur) en
Taalspreekuur (14.00-16.00 uur)
in Bibliotheek IJmuiden,.

Thrillerkomedie ‘Enkele Reis’ met
Bram van der Vlugt, Trudy Labij en Wieteke van Dort in Stadsschouwburg Velsen, 20.15 uur.
(Foto: Piek)

Optreden zangeres Lamia Yared met klassiek Turkse en Arabische muziek om 11.00 uur (inloop
10.30 uur) bij Circus Hakim aan de
Korte Verspronckweg 7-9 te Haarlem. Info via www.helendegeluiden.nl. (Foto: aangeleverd)
Raadhuis voor de Kunst, Zee- en
Havenmuseum en Pieter Vermeulenmuseum: zie vrijdag.

Internationaal
liedprogramma
‘Voorbij Mauthausen’ door Ma-

4 MAART
OIG tweedehandswinkel open aan
de Industriestraat IJmuiden. 09.0012.00 uur. Info: 0255-522330.
Hoogovensmuseum: zie dinsdag.
Zee- en Havenmuseum en Pieter
Vermeulen Museum zie vrijdag.
Advies fietsreparaties in De Spil,
14.00-16.00 uur. Voor meer informatie: Ad Otten, 06-11883720 of
otten@welzijnvelsen.nl.
De Grote IJmuiden Quiz in het
Thalia Theater, deur open 19.00
uur, publiek van harte welkom.
Craft Café in Bibliotheek IJmuiden, 19.00-21.00 uur.
Vergadering Wijkplatform VelsenNoord om 19.30 uur in wijkcentrum De Stek aan de Heirweg 2a
te Velsen-Noord. Informatie via
www.wijkplatformsvelsen.nl.

Taalspreekuur in Bibliotheek
IJmuiden, 10.00-12.00 uur en koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek, 10.30-12.00 uur.
Hoogovensmuseum zie dinsdag.
Rouwspreekuur in de Rouwhuiskamer van Alice Loeters Persoonlijke Uitvaartzorg, Frans Netscherlaan 12 Santpoort-Noord. Van
11.00 tot 12.00 uur. Informatie:
www.aliceloeters.nl.

Hoogovensmuseum op Wenckebachstraat 1 in Velsen Noord is
geopend van 10.00 tot 16.00 uur.
Zie ook www.hoogovensmuseum.nl.
De Opstappers, wandelgroep
voor mensen met een haperend brein start 10.30 bij sportcafé Nol (Sporthal Zeewijk). Info:
c.willemse@zorgbalans.nl of 0652516734.
Klaverjassen in de Brulboei, Kanaalstraat IJmuiden. Van 13.30 tot
16.00 uur.

De Meisjes met de Wijsjes met try
out tweede voorstelling Moers-

Schrijver Peter Buwalda wordt
geinterviewd door de Beverwijkse Joni Zwart in het Kennemer
Theater in Beverwijk, 20.00 uur.
(Foto: Linda Stulic)

5 MAART

Kledingbeurs Het Kruispunt van
10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek.

Pieter Vermeulen Museum: tentoonstelling ‘De Verborgen Vogeltuin’ voor iedereen vanaf 4
jaar van 13.00 tot 17.00 uur.
Repair Café van 14.30 tot 16.30
uur in woonzorgcentrum De Hofstede aan de Aletta Jacobsstraat
227 in Velserbroek. Info via www.

Puzzelruilbeurs van 10.00 tot
12.00 uur in Seniorencentrum
Zeewijk aan het Zeewijkplein 260
te IJmuiden.

3 MAART

Marc de Hond in Theater Koningsduyn in Castricum, 20.15
uur. Hij wordt geinterviewd door
Martine van Os en Sybrand Niessen. (Foto: Bastiaan Musscher)

Raadhuis voor de Kunst, Torenstraat 7 in Velsen-Zuid is open
van 13.00 tot 17.00 uur.

Wandelen in een rustig tempo van 10.00 tot 10.45 uur. Start
Dorpshuis Het Terras, Dinkgrevelaan 17 in Santpoort-Noord.

Museumhuis Beeckestijn open

Iedereen van harte welkom, toegang vrij van 11.00 -16.00 uur. Toegang 4
Baptistengemeente, Eemstraat 30, IJmuiden euro p.p. Maandelijks rondleiding

Zee- en Havenmuseum: extra
openstelling van 13.00 tot 17.00
uur. Nieuw: ‘Willem Eerland in
IJmuiden’ (foto). Laatste week:
‘Zo Blauw door Hans van der Wiele’. Vier speurtochten/escapespel.
(Foto: aangeleverd)

Ruth Jacott in Stadsschouwburg
Velsen, 20.15 uur. (Foto: Mark Uyl)

Flowertown Jazzband in Café ‘t
Hemeltje, Bloemendaalseweg 102
in Bloemendaal, 14.30-17.30 uur,
vrij entree. www.classicjazz.nl.

2 MAART
Lonneke Dort met ‘Na de lieve vrede’ in de Vest in Alkmaar,
20.30 uur. De voorstellingen van
Bert Visscher vanavond en morgenavond zijn uitverkocht. (Foto:
Jaap Reedijk)

Van 14.30 tot 16.30 uur.

Spreekuur Sociaal Wijkteams in
Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk,
voor patienten en hun familie.

Lenette van Dongen met ‘Paradijskleier’ (reprise) in Stadsschouwburg Velsen, 20.15 uur.
(Foto: Alek)
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Nieuwe eigenaar Dave Spijkers:

ijmuiden

Perron Zee gaat verder
als Spijkers IJmuiden

IJmuiden- Restaurant Perron Zee heeft een nieuwe eigenaar. Horecaondernemer Dave Spijkers heeft het
bedrijf overgenomen en werkt momenteel met zijn
team aan een make-over van het pand aan de Kruitenstraat 1-3. Vanaf april gaat het bedrijf verder als
Spijkers IJmuiden en kunnen gasten er dagelijks
genieten van een driegangendiner voor 29,50
euro.

Dave Spijkers is al sinds 2000 werkzaam in de horecabranche.
Enkele jaren geleden koos hij ervoor om bedrijfskunde gaan
te studeren, maar tegelijk bleef hij ook parttime actief in de horeca. Na drie jaar geleden Spijkers Heiloo te hebben geopend,
volgde vorig jaar Spijkers Heemskerk en nu wordt ook het bekende restaurant Perron Zee omgebouwd naar deze formule. Nog
een maand lang kunnen de gasten hier genieten van onbeperkt tapas eten. Daarna gaat het roer om en kan een keuze worden gemaakt uit
een uitgebreide menukaart met mooie vis- en vleesgerechten. Natuur@fredslimautomobielbedrijf.nl
lijk is het ook mogelijk om alleen een voor- of hoofdgerecht. En voor wie
2742
niet kan kiezen, wordt het proeverijmenu geïntroduceerd, een selectie
van diverse kleine hapjes, bedoeld om samen van te genieten.
Iedereen die Spijkers Heiloo of Spijkers Heemskerk al eens heeft bezocht, zal in IJmuiden onmiddellijk een aantal elementen herkennen
die in alle zaken terugkeren. De warme uitstraling en de industriële look
zijn kenmerkend voor de formule. De zaal achter het restaurant is iets

ruimer gemaakt en krijgt een eigen bar, ideaal voor het organiseren van feesten en partijen. Dave Spijkers wordt zelf het nieuwe gezicht van de zaak en popelt om zijn gasten
te kunnen ontvangen. Voor de bediening is hij nog op zoek naar nieuwe collega’s die in
een leuke omgeving tegen een salaris boven CAO-niveau op een leuke plek willen komen werken. Ook afwashulpen worden nog gezocht. Sollicitaties kunnen naar info@
spijkers-ijmuiden.nl worden gestuurd. (Bos Media Services)

0900 - 1505
Telefonisch 7 dagen p/w bereikbaar:
ma t/m vr: 9.00 uur - 21.00 uur
za en zo: 10.00 uur - 20.00 uur
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LAATSTE VOORSTELLING
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utomobielbedrijf.nl • info@fredslimautomobielbedrijf.nl
AN NL17 INGB 000 6122742

Othello

LAATSTE KANS

Het Nationale
Theater
Daria Bukvic brengt
met haar gedurfde
versie van Shakespeares Othello
racisme naar het
hart van het toneel.
Bukvic vroeg zich af:
“wat betekent het
om de enige zwarte
man in een witte wereld te zijn?” Het resultaat: een wonderschoon toneelstuk
met een krachtige
boodschap. De pers
was laaiend enthousiast en alle zalen
waren uitverkocht.
Dit is de allerlaatste
kans om Othello te
bewonderen, dus
wees er snel bij!

“Daria Bukvic gaat
met lef en brutaliteit
deze klassieke
Shakespeare te lijf.”
- De Volkskrant (****)

Aanvang 20:15 uur

Lenette
van Dongen

Paradijskleier
(Reprise)
Gewapend met
sterke grappen en
rake observaties
gaat Lenette, de
koningin van het
feelgood-cabaret,
op zoek naar
geluk en liefde
voor het leven.
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Aanvang: 20.15 uur
LAATSTE KANS
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Claudia de Breij
#NU

“In haar voorstelling #NU toont
Claudia de Breij
zich een van de
scherpste politieke
cabaretiers van
onze tijd. Relativerende grappen
worden afgewisseld met krachtige
politieke oneliners.”
- NRC (*****)
Aanvang 20:15 uur

KIJK VOOR HET VOLLEDIGE AANBOD OP: STADSSCHOUWBURGVELSEN.NL
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Toneelgroep De Veste
heeft weer uitvoeringen

3 maart in Stadsschouwburg Velsen

Ruth Jacott even
terug in IJmuiden

genoeg tijd besteed aan mijn ouders en dierbare vrienden. Ik zou
graag dichter bij ze willen staan,
maar de dagelijkse drukte slokt me
te vaak op. Dit liedje verpakt dat
grote thema in raak gekozen woorden. Ik denk dat veel mensen zich
erin herkennen.‘’

Velsen - Ruth Jacott is terug in
de theaters. In haar concertreeks ‘Ruth Live’ brengt ze samen
met de succesvolle Marcel Fisser
Band nieuw repertoire dat speciaal voor haar is geschreven. De
van oorsprong Surinaamse, die
een groot deel van haar jeugd
doorbracht aan de Kanaalstraat
in IJmuiden, staat 3 maart op de
planken in Velsen. ,,Zie het maar
als een avond met vrienden en
vriendinnen. Even onder elkaar.
Hoog tijd om met nieuwe liedjes
te vertellen hoe ik nu in het leven
sta.’’
Ze staat bekend als de alleskunner
van de Nederlandse muziekwereld.
Ruth Jacott oogstte applaus voor
haar hoofdrollen in musicals als
‘Cats’ en ‘Billie Holiday’ en trok volle zalen in Nederland, Duitsland en
Zwitserland met ‘A night at the Cotton Club’. Haar loopbaan kreeg een
nieuwe impuls toen ze ons land
vertegenwoordigde bij het Eurovisie Songfestival met het liedje ‘Vrede’: een nummer dat haar een mega-hit opleverde. Ook het duet ‘Blijf
Bij Mij’ dat ze met Paul de Leeuw opnam, werd een groot succes, waarna ’Leun op mij’ en ‘Hartslag’ ook
de hitlijsten bestormden. Met een
wand vol gouden en platina platen
als basis zette ze een nieuwe stap
door met personalityshows de theaters in te gaan. Bij deze concerten
vertolkte ze haar eigen liedjes en repertoire van haar muzikale helden,
afgewisseld met verhalen over haar
leven. In haar nieuwe programma
‘Ruth Live’ zet ze die lijn voort, met
muzikale begeleiding van de Marcel Fisser Band. ,,Omdat ik vaak met
ze heb samengewerkt, weet ik hoe
geweldig ze zijn. Daarom ben ik
heel blij dat ik weer met ze het toneel op kan.’’

Spijt
Ook vertolkt ze in deze show een
bewerking van ‘Non, Je Ne Regrette
Rien’, het lijflied van de Franse chansonnière Edith Piaf. Ruth vroeg auteur Frank Houtappels (bekend van
‘Gooische Vrouwen’ en ‘’t Schaep
met de 5 Pooten’) om hier een nieuwe tekst op te schrijven, toegespitst
op haar eigen bestaan.
,,Hij verwoordde het precies zoals ik
dat zelf voel: mijn leven zit vol emotionele pieken en dalen, maar ik heb
nergens spijt van. Sterker nog: iedere stap die je zet, vormt je. Eigenlijk
heb ik dit nummer altijd al prachtig
gevonden, maar je moet de leeftijd
en de bagage hebben om het geloofwaardig te kunnen brengen.’’
Reflecteren
,,Nu ik bijna zestig ben, merk ik dat
ik meer ga reflecteren. Als ik met
mijn vriendinnen om de tafel zit,
komen er steeds meer verhalen
voorbij die onder je huid gaan zitten, omdat we ze zelf hebben meegemaakt. Soms verhalen met een
traan, maar gelukkig ook vaak verhalen om te lachen. Angst, geluk,
nieuwe liefdes en voorbije liefde: alles komt aan bod. En iedere herinnering is een signaal van verbondenheid. Mijn concert weerspiegelt die gevoelens in liedjes en verhalen. Normaal deel ik ze met mijn
vriendinnen, nu met de zaal. Daarom voelt het zo vertrouwd dat
mijn vriendinnen Ingrid Simons en
Shunya Deva mijn backing vocals
zijn bij deze tournee. Zij kennen mij
als geen ander en zijn met me meegegroeid. Net als mijn publiek.’’
Hits
,,Natuurlijk komen mijn bekende
hits voorbij in deze nieuwe show,
want ik weet dat het publiek daarop
rekent. Maar verwacht niet meer de
springende en rennende Ruth van
voorheen’’, waarschuwt ze. ,,Ik moet
luisteren naar mijn lichaam en mijn
leeftijd. Het voordeel daarvan is dat
ik nu in de fase ben om mijn liedjes meer sophisticated te brengen,
in een intiemere setting. Dat straalt
rust en levenswijsheid uit.’’
Ook haar elegante kleding, de rustige choreografie, het lichte decor
en het betoverende licht zijn daarop afgestemd: ,,Het resultaat is een
stijlvol geheel, waarbij de focus ligt
op de liedjes. Want daar komt het
publiek voor. Ik heb een trouw publiek en wil zelf ook trouw zijn aan
mijn fans. Daarom sta ik nu te popelen om mijn nieuwe werk te laten horen. Het kriebelt weer. Daar
komt bij dat ik het liefste in de theaters zing. Want het besef dat het publiek daar speciaal voor mij komt,
geeft me vleugels.’’ (Foto: Mark Uyl)

DCIJ-nieuws:

Jacqueline Schouten
op valreep naar finale

Velsen - De afgelopen jaren was
Damclub IJmuiden (DCIJ) altijd
vertegenwoordigd bij het NK vrouwen. Jacqueline Schouten is daarbij degene met de meeste ervaring, maar ook haar zus Nicole en
Stella van Buuren wisten zich de
afgelopen jaren een keer te plaatsen. Dit seizoen kampte Jacqueline Schouten echter met een vormdip. Zo vielen haar resultaten bij
het eerste tiental tegen en ook bij
de dames moest zij tegen de nieuwe generatie alle zeilen bijzetten.
Schouten lijkt zich echter net op
tijd herpakt te hebben. Zo won
zij twee weken geleden haar eerste wedstrijd van het seizoen voor
het eerste tiental (zie foto). Ook tijdens de laatste ronde van de halve finale van het NK vrouwen liet
zij tekenen van herstel zien. Vooraf
wist Schouten dat ze zich bij winst
wederom zou plaatsen voor de finale. Ditmaal gaf zij het initiatief
aan haar jeugdige tegenstandster.
Toen deze haar aanval niet op de
juiste wijze opzette, nam Schouten
eerst een opsluiting aan de korte

vleugel, om deze vervolgens in te
wisselen voor een lange vleugelopsluiting. Hierna knoopte ze haar
tegenstandster op en wikkelde ze
af naar een overmachteindspel.
Met dit resultaat eindigde Schouten op een gedeeld tweede plaats,
waar een vierde plaats al voldoende was geweest voor plaatsing
voor de finale.
Bij de Voorjaarscompetitie van de
jeugdafdeling van DCIJ behield
Martijn Schoenmaker de koppositie. Hierbij had hij het geluk dat
tegenstander Diego van der Vijver net niet het remisegaatje vond.
Jens Mischke won van koploopster
van het eerste uur Renée Bal en
zet daarmee de achtervolging in
op Schoenmaker. Hetzelfde geldt
voor Tamar Out, die nog te sterk
was voor het jongste talent van de
club, Youssef Laassri. Alex Kistemaker zorgde voor de grootste verrassing van de avond door overtuigend te winnen van Moritz Woestenburg, die vorig seizoen nog
Champions League speelde. (Foto:
aangeleverd)

Dark Rosie en pianistenechtpaar in Mosterdzaadje

Velsen-Noord - Iedereen die van
zingen houdt en belangstelling
heeft voor Afrika, kan de hele
maand maart wekelijks komen
meezingen met het koor Kuzola. Het vrouwenkoor, dat circa
dertig leden telt en inmiddels al
vijftien jaar bestaat, neemt deel
aan MOVE Velsen-Noord.

in beweging, letterlijk en figuurlijk.
De leden van Kuzola komen uit
de regio IJmond en sommigen
zelfs van daarbuiten. Ze zingen in
authentieke Afrikaanse talen zoals Zulu, Xhosa, Tsonga en Swahili, vaak met percussie- en soms
met gitaarbegeleiding. Of men
nu affiniteit met Afrika heeft of
misschien juist helemaal niet, iedereen is welkom tijdens vijf repetities. In het eerste uur worden
met de ‘nieuwkomers’ eenvoudige nieuwe en oude liedjes gezongen, zodat het voor zowel de gasten als de koorleden interessant is.
In het tweede uur gaat het koor
door met de voorbereiding van
een serie optredens en dan mogen de deelnemers blijven om te
luisteren.
Aanmelden voor deelname kan
bij Tineke van Aalst (06 13765876).
De repetities zijn op 3, 10, 17, 24
en 31 maart van 20.00 tot 22.00
uur in De Stek aan de Heirweg 2a
te Velsen-Noord. Kijk op www.kuzola.nl voor meer informatie over
het koor.

Verdachte mishandeling
handhavers aangehouden

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

Jochem Dobber pakt
brons op NK indoor

gebeurde deze keer dus niet.
Bij 300 meter liep ik nog steeds
aan kop. Toen heb ik even gedacht dat ik misschien wel kon
winnen.”
Op de finish maakte favoriet Tony van Diepen zijn naam waar
en eindigde als eerste in 46.44
seconden. Estafette teamgenoot Terrence Agard dipte Jochem net op de finishlijn in
46.84 seconden.
Dat de teamgenoten van het
Nederlands estafetteteam onder de 47 seconden doken belooft veel voor plaatsing op de
Olympische spelen. Dit voorjaar proberen zij namelijk hiervoor de limiet te lopen. Als
voorbereiding gaat Jochem
eerst in april op trainingskamp
naar Florida met het Nederlands atletiekteam. (Foto: Paul
Raats)

Bijzondere dienst
in De Nieuwe Kerk

Omstreeks 15.15 uur werd de verdachte door twee handhavers
aangesproken op de Breestraat
in Beverwijk. De man had zijn auto verkeerd geparkeerd. Ondanks
het feit dat de handhavers bijzon-

erger als blijkt dat de leerlingen
van HAVO 4 de leraren gijzelen.
Ze mogen de lerarenkamer niet
verlaten! Tenzij…
Conciërge Klink probeert -op van
de zenuwen- te bemiddelen maar
dat valt
nog niet mee. Wat willen de leerlingen en hoe gaan de leraren deze situatie het hoofd bieden?
Nou…menig leraar verliest zijn
hoofd, dat wordt wel duidelijk.
Paniek, boosheid, smeekbedes,
onderhandelingen, diplomatie,
bedreigingen…alles komt gaandeweg het stuk op tafel. Wat ook
op tafel komt zijn de wentelteefjes van mevrouw Mol. Tja…er
moet ook gegeten worden want
als je niet eet dan ga je … Ja toch
meneer Stuiver?
De naam van één lerares wordt
opvallend vaak genoemd en haar
zoon zit in HAVO 4. Toeval? Vanaf
‘het schoolplein’ kunnen bezoekers getuigen zijn van de gijzeling en de afloop...

Velsen - 400 meter atleet Jochem Dobber heeft zondag 23
februari 2020 de bronzen medaille veroverd op het NK Atletiek Indoor in Apeldoorn. De
Santpoorter leidde de race tot
15.00 uur in ‘t Mosterdzaadje een 50 meter voor de finish en ein‘Concerto quasi una fantasia’ . Dat digde met een dik PR van 46.85
is de titel die het pianistenecht- seconden.
paar Vital en Aksana Stahievitch
aan het programma hebben ge- ,,Het voelde goed om aan kop
geven. Zij voeren uit Beethoven te lopen en mijn eigen tempo
op.27 nr.2 (Sonata quasi una fan- te bepalen.” De atleet van atletasia) of te wel de Mondschein so- tiekvereniging Suomi had als
nate, De 7 Fantasieën van Brahms voornemen om een indooren het fantasierijke vierhandige tijd onder de 47 seconden te
‘Morceaux en forme de Poire’ van lopen. En dat plan pakte goed
Erik Satie. Muziek die enorm tot uit. ,,Ik wilde vanaf baan 6 mijn
eigen race lopen en niet hoede verbeelding spreekt.
Vital opent met de ‘Mondschein’ ven vechten voor mijn plek. Na
de meest magische en raadsel- 200 meter kom je namelijk met
achtige sonate, waarvan bijna ie- z’n allen in één baan. Als je dan
dereen het eerste deel wel kent. moet invoegen, kan je uit je ritAksana soleert met Brahms. Uit me raken of zelfs botsen. Dat
de beroemde opus 116 speelt zij
capriccio’s en intermezzi vol contrasten, heel intiem en lyrisch van
karakter.
Tot slot spelen de twee fantastische pianisten samen de beroemde cyclus van Erik Satie.

Santpoort - De Noord-Hollandse
groep Dark Rosie is op vrijdag 28
februari om 20.00 uur te gast in
‘t Mosterdzaadje. Dark Rosie bestaat uit Miranda Zuurbier (zang,
accordeon), Vincent Lamers (bas),
Michel de Wit (gitaar) en Mark
Minnema (gitaar, mandoline, dobro, bouzouki).
Het zijn vier avontuurlijke muzikanten die plezier hebben in het
bedenken van Nederlandse liedjes.
Muzikaal zijn ze kieskeurig maar
niet eenkennig. Hun ‘NederchanOuders
sons’ zijn beïnvloed door de ArDe directe aanleiding voor haar
gentijnse tango, Jazz, Ierse mutheatertournee is haar nieuwe reziek, Franse musette, Blues en Cupertoire dat ze haar fans wil laten
baanse ritmes.
horen. Zoals haar single ‘De Jaren
Soms zijn ze theatraal en gepasGaan Voorbij’, geschreven door Digsioneerd, dan weer direct of begy Dex en René van Mierlo. ,,Het is
schouwend. Zo bezingen ze het
een puur, mooi, eerlijk lied over het
leven in warme klanken. Over de
leven dat voorbij raast, zonder dat
liefde, over verlies en troost, maar
je er invloed op hebt. Als ik daarbij
net zo makkelijk brengen ze een
stilsta, vraag ik me soms af of ik wel
vrolijke ode aan hun katten. Ze
nemen het publiek mee in een ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29,
stroom van verkwikkende luister- Santpoort-Noord 023-5378625.
liedjes.
vanaf een half uur voor aanvang
is de zaal open. Toegang vrij, een
De fantasieën van Beethoven, bijdrage in de onkosten wenseBrahms en Satie
lijk. Zie ook: www.mosterdzaadIJmuiden - Op zondagavond 1 Christelijk Mannenkoor IJmuiden Het wordt op zondag 1 maart om je.nl.
maart wordt er een bijzondere onder leiding van Ary Rijke. Aandienst gehouden in De Nieuwe vang 19.00 uur.
Kerk in IJmuiden.
De Nieuwe Kerk bevindt zich aan
Voorganger is ds. J. Staat uit An- de Kanaalstraat 250 in IJmuiden
dijk. Medewerking aan deze Toegang vrij, iedereen is van hardienst wordt verleend door het te welkom.
Beverwijk - Op woensdagmiddag 19 februari werd een 34-jarige man uit Velsen-Noord aangehouden door twee handhavers
van de gemeente Velsen. De man
werd overgedragen aan de politie.

Velserbroek - Toneelgroep de
Veste uit Velserbroek gaat weer
optreden. Zaterdagavond 4 april
om 20.00 uur en zondagmiddag 5 april om 14.00 uur. Ze spelen weer in het Polderhuis op het
Vestingplein in Velserbroek. Een
entreekaartje kost 10 euro. Het
stuk heet: Havo 4 – Dekker – en
de opstand. Geschreven door Ton
Davids en geregisseerd door Martijn Feenstra. Kaartjes reserveren
kan via de website van de toneelgroep: www.toneelgroepdeveste.
nl of op: 06-36539535 (evtueel inspreken).
Het toneelstuk speelt zich af in de
lerarenkamer van een scholengemeenschap.
Het is pauze. De leraren hebben
het even helemaal gehad: het valt
niet mee om les te geven aan onwillige pubers. Er wordt heel wat
gemopperd op dat gespuis, dat
schorriemorrie en dat rapaille.
Ook bij de leraren onderling valt
ergernis te bespeuren. Dat wordt

Kuzola neemt deel
aan MOVE Velsen-Noord

Meedoen! Dat is het waar het bij
MOVE Velsen Noord om gaat. Aan
wat? Dat maakt niet uit! Meedoen
aan iets wat goed bij je past of juist
helemaal niet; om eens iets buiten
der opsporingsambtenaar (BOA) je comfortzone uit te proberen.
zijn, vond de man dat hij niets Want wie weet wat zo’n ervaring
met ze te maken had omdat zij oplevert? Van zingen wordt iedergeen politie waren. Ook wilde de een vrolijk en blij. En ook mensen
man zich niet legitimeren.
die vinden dat ze helemaal niet
kunnen zingen, zijn welkom. ImNadat de man was aangehouden, mers, iedereen heeft een eigen
begon zijn zich te verzetten. Hier- stem! Zingen is bovendien goed
bij raakten beide toezichthouders voor je. Wetenschappelijk is aangewond. Ook liep hun dienstauto getoond dat je door te zingen enschade op. De gewaarschuwde dorfine, een soort geluksstofje, in
politie nam de man over. Hij werd je hersenen aanmaakt. Bovendien
voor verhoor overgebracht naar ben je door het zingen verbonden
het politiebureau.
met een groep mensen en je bent
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Even voorstellen:

Uitvaart
begeleidster
Tanya de Groot

Ervaar de extra
service voor uw auto
 De Hyundai dealer in de regio Kennemerland
 De meest uiteenlopende modellen
 De nieuwste innovaties en technologie n
 Grote voorraad occasions

 Gratis mobiliteitsservice bij onderhoud
 Werkplaats met moderne apparatuur
 Klaar terwijl u wacht + gratis WiFi
 Ervaren en gepassioneerde monteurs en verkopers

Wagenmakerstraat 2, Velserbroek
Tel: 023 - 513 29 44
www.velserbeek.hyundai.nl

Expositie Hans Arnout
Swart in ‘t Mosterdzaadje

De Baksmaten treden op in Velserduin

IJmuiden - Op vrijdag 28 februari treedt marinekoor De Baksmaten op in woonzorgcentrum Velserduin
aan de Scheldestraat 101. Het koor wordt begeleid door twee accordeonisten, te weten een echte IJmuidense en een Amsterdammer. Het koor brengt een aantal Hollandse meezingers ten gehore. De aanvang
van het optreden is om 15.00 uur. (Foto: aangeleverd)

Santpoort - Na 25 jaar is oud-Santpoortenaar Hans Arnout Swart
weer terug in ‘t Mosterdzaadje aan
de Kerkweg 29 met schilderijen geinspireerd op het leven en het platte land. De tentoonstelling wordt
geopend op zondag 1 maart van
11.00 tot 12.30 uur. Voorheen was
hij een van de vaste exposanten,
maar een kwart eeuw geleden vertrok hij met zijn gezin uit Santpoort
naar Jouswier. Daar werd, midden
in de Friese weilanden, een boerderijtje op een terp gerenoveerd.
Maar na een jaar of twintig weinig
tot niet geschilderd te hebben is deze Multi-man uit Jouswier weer actief geworden op paneel en doek.
Hij zat niet stil in die tijd. Andere aspecten van het leven vochten om
voorrang en er moest brood op de
plank komen. Nu het stof is neergedaald en de relatieve rust is weergekeerd, zijn er weer kleurrijke taferelen te bewonderen. ,,Alhoewel tegenwoordig iedereen schildert die

niets te doen heeft en we allen foto’s lopen te maken met onze mobiel is de verzadiging van beelden
oorverdovend en onomkeerbaar’’,
zegt Swart. ,,Het is moeilijk om iets
te ontwaren in het struikgewas,
laat staan iets van waarde. Dus kom
naar de expositie en misschien ziet
u wat.’’ De werken zijn van 1 maart
tot en met 26 april te bezichtigen
voor en na afloop van de concerten
die in ’t Mosterdzaadje worden gegeven. Kijk op www.mosterdzaadje.nl voor uitgebreide informatie.
(Foto: aangeleverd)

Haarlem - Tanya de Groot ging
als freelance uitvaartbegeleidster
aan de slag in het team van Ineke
Smit Uitvaartverzorging. Al snel
bleek dat er een goede klik was
met de collega’s: ,,Ze heeft dezelfde denkwijze als ik; waar nodig is
ze aanwezig en wanneer niet nodig blijft ze op de achtergrond’’,
vertelt Ineke Smit.
Ze vervolgt: ,,Tanya doet haar
werk met hart en ziel. Ze is zorgvuldig, een luisterend oor, liefdevol en ondersteunt de familie in
de moeilijke tijd die moet worden
doorgemaakt. Tanya noemt dat
ontzorgen, waardoor de familie
alle ruimte en rust krijgt om zich
op de dag van het afscheid voor
te bereiden. Het van A tot Z begeleiden van een uitvaart ervaart
ze als zeer dankbaar werk. Na een
door Tanya verzorgde uitvaart
ontvang ik regelmatig een telefoontje of e-mail van één van de
nabestaanden, met daarin complimenten over hoe tevreden de
familie is met deze geweldige uitvaartbegeleidster.’’
Meer weten over Ineke Smit Uitvaartverzorging? Kijk op www.inekesmit.nl of bel 06 54661799 (24
uur per dag bereikbaar)

Forteiland
weer open
voor publiek
IJmuiden - Na de winterstop gaat
Forteiland op zondag 1 maart weer
open voor het publiek. Bezoekers kunnen met het schip Koningin Emma vanaf het Sluisplein naar
het eiland varen om daar te worden
rondgeleid door een ervaren gids.
Deze rondleidingen worden tot en
met november op de eerste zondag van de maand verzorgd. Gedurende de zomermaanden zijn er
ook vier publieksdagen op woensdagen.
In 1881 werd begonnen met de
bouw van een pantserfort in de
duinen op de noordelijke oever
van het Noordzeekanaal bij IJmuiden. Het fort maakte deel uit van de
Stelling van Amsterdam en diende
voor de bewaking van de toegang
tot het in 1876 gegraven Noordzeekanaal en de toenmalige sluis. Hiervoor had het fort twee pantserkoepels; een grote met vijf zware kanonnen richting de havenmond en
zee en een kleinere draaibare koepel met twee lichtere kanonnen
voor het bewaken van de landzijde en de sluis. Het fort bestaat verder uit drie verdiepingen, telt 72 lokalen en een gangenstelsel van 580
meter. Tijdens de Duitse bezetting
maakte het fort deel uit van de Festung IJmuiden. Een restauratie van
vier jaar heeft van het fort, dat inmiddels de status heeft gekregen
van Unesco Werelderfgoed, een
monument gemaakt. Het schip Koningin Emma vertrekt op de publiekszondagen om 10.45, 12.45 en
15.10 uur vanaf het Sluisplein. De
retourvaarten zijn om 13.00, 15.15
en 17.15 uur. Een plaatsbewijs voor
het schip inclusief rondleiding op
het eiland kost 12,50 euro en kunnen vooraf via www.ijmuidenserondvaart.nl of telefonisch (0255
511676) worden besteld. Ook aan
boord van de Koningin Emma kunnen kaarten worden gekocht. . Ook
zijn niet alle ruimtes op Forteiland
toegankelijk voor rolstoelen, buggy’s en rollators. Kijk op www.forteilandijmuiden.com voor uitgebreide informatie.
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Krezip, Maan en Danny Vera op jarig Bevrijdingspop
met zijn hit ‘Roller Coaster’.
Kris Kross Amsterdam is dit jaar
onze Ambassadeur van de Vrijheid. De DJ-formatie arriveert per
luchtmachthelikopter in Haarlem
en sluit Bevrijdingspop 2020 af.
Hannah Williams valt op door
haar krachtige stemgeluid. De
Britse zangeres heeft zowel soulballads als swingende, uptempo
nummers in haar repertoire.
Rabobankpodium Kinderfestival
In het verleden presenteerde de
Volendamse zangeres Monique
Smit de Zapp Kids Top 20. Op Bevrijdingspop geeft zij een optreden op het Rabobank Kinderfestivalpodium, waar diezelfde dag
ook de Supertalentenshow wordt
gehouden.
Jupilerpodium
Het Jupilerpodium bedient een
relatief jonge doelgroep. De lineup omvat dit jaar onder anderen
garagerockband Queen’s Pleasure, achtkoppig ‘fiesta-monster’ uit
Barcelona Muyayo Rif, internetontdekking Merol (Lekker met de
meiden) en psychedelische bluesrockband DeWolff.

Regio - Op 5 mei 2020 vieren we
dat ons land 75 jaar in vrijheid
leeft. Die dag vindt in de Haarlemmerhout de 40e editie plaats van
Bevrijdingspop Haarlem.
De eerste namen van die jubileumeditie zijn vandaag bekendgemaakt, samen met de hoofdact
van het Bevrijdingspop Herdenkingsconcert op 4 mei.

De Tilburgse formatie Krezip (foto) is terug. En hoe! Twintig jaar na
het uitbrengen van ‘I would Stay’
zien we verwachtingsvol uit naar
hun optreden op 5 mei. Leadzangeres Jacqueline Govaert woont
sinds 2006 in Haarlem en stond
al diverse keren solo op ons podium.
Zangeres Maan won in 2016 The
Voice of Holland. Sindsdien heeft

Bevrijdingspop Herdenkingsconcert, 4 mei ‘20
Het Bevrijdingspop Herdenkingsconcert vormt de overgang tussen herdenken en vieren. Op 4
mei vindt op het hoofdpodium
van Bevrijdingspop een klassiek
concert plaats met popinvloeden.
ze haar plek in de Nederlandse Het Kennemer Jeugd Orkest bemuziekwereld overtuigend ver- geleidt dit jaar onder anderen Rioverd. In 2019 bezocht Maan als lan & The Bombardiers en ATKD.
Ambassadeur van de Vrijheid al
diverse bevrijdingsfestivals.
Danny Vera was dit jaar met zijn Het Bevrijdingspop Herdenkingsvierde plek de hoogste binnenko- concert is gratis toegankelijk en
mer ooit in de Top 2000. De popu- vangt aan om 20.15 uur, aansluilaire zanger van het ‘americana’- tend aan de kransleggingen op
genre brak door in het altijd ge- de Dam en aan de Haarlemse
zellige tv-café van Voetbal Inside Dreef, (Foto: aangeleverd)

Kinderexcursie IVN
met thema ‘padden’

Regio - In deze tijd van het jaar
gaan de padden op trek. In de
overgang van de natuurgebieden Koningshof en Elswout is deze trek goed te zien en te beleven.
Op weg naar hun broedplaats komen zij allerlei obstakels tegen en
moeten ze de weg oversteken.
Om dit zo veilig mogelijk te laten
verlopen hebben ze hulp nodig.
Op zondag 8 maart organiseert
het IVN Zuid-Kennemerland een
paddenexcursie, waarbij kinderen van 4 tot 10 jaar kunnen helpen bij de paddentrek. Het aantal
deelnemers is beperkt tot dertig
dus wees er snel bij.

IVN Zuid-Kennemerland:

Knoppenwandeling
Haarlemmerhout

Regio - De Haarlemmerhout bestaat uit drie delen met ieder
een eigen karakter variërend van
park, bos tot reservaat. Vooral de
Grote Hout is als stadsbos bijzonder vanwege de grote natuurwaarde en veel oude, monumentale bomen. Aan de knoppen is
goed te zien dat de bomen op
de drempel van de lente staan en
zich voorbereiden op een nieuw
seizoen, ze staan op springen.
Deze zondag organiseert IVN
Zuid-Kennemerland een excursie over boomknoppen in dit bijzondere stadsbos. Herkennen en
benoemen van bomen en struiken zonder blad is een bijzon-

Nieuwe aanwinsten in Museum Kennemerland
poetst en te kijk gezet in de telier Berghaus en een West-Friewisseltentoonstelling ‘Heden: se hoofdkap, zoals dat ook hier is
het verleden’, die vorige week gedragen. Zo waren er meer welwerd geopend.
kome schenkingen, met de aantekening dat het museum vanweDe aanwinsten zijn zeer uiteenlo- ge de beperkte ruimte niet elke
pend van aard. Zo zijn er prachti- aanbieding kan aannemen.
ge exemplaren Velser aardewerk .
geschonken, waarvan Museum Een van de aangekochte topstukKennemerland sowieso al ’s lands ken, betaald uit het beperkte aanmeest uitgebreide verzameling koopbudget, is een grote, handbezit. Een curiositeit is een gum- getekende plattegrond van het
mistok, het dienstwapen van ver- landgoed Adrichem uit de tweemoedelijk de Heemskerkse veld- de helft van de achttiende eeuw.
wachter Jacob Eckhart. Ook bij- De indrukwekkende langwerpizonder: vier kop- en schotels met ge kaart behelst het tuinontwerp
souvenirachtige Wijk aan Zee- van Johann Georg Michael (1738se taferelen van kort voor de op- 1800), een befaamde Duitse landRegio - De rijke en gevarieer- komst van het dorp als badplaats. schapsarchitect die ook op Beecde collectie van Museum Ken- Een welkome aanvulling op de kestijn actief is geweest.
nemerland in Beverwijk groeit collectie industrieel erfgoed
gestaag verder. Veelal dank- is een portret in glas-in-lood Museum Kennemerland wil de
zij schenkingen of langdurige van Cornelis Maters, in 1922 de aanwinsten niet sec tonen. Achbruiklenen en af en toe door grondlegger van het nog steeds ter elk object zit altijd een vereen mooie aankoop. Een der- actieve pompenbedrijf Sihi-Ma- haal. In enkele gevallen krijgt het
tigtal aanwinsten uit de afge- ters. Verder een nachtwakers- publiek te zien hoe het beschalopen twee jaar is extra opge- klokje van het vroegere modea- digd of vervuild binnenkwam en

hoe het vervolgens op professionele wijze is schoongemaakt, hersteld of anderszins opgeknapt.
Zo is er een film van de restauratie van een ruim honderd jaar oude houten doopvont uit de Grote
Kerk, een bruikleen waarvan enkele onderdelen ontbraken. Ook
de recente schoonmaakbeurt
van het fraaie schilderij ‘Gezicht
op Beverwijk’ van de kunstschilder Sipke van der Schaar (18791961) is gefilmd. Deze aanwinst,
die kennelijk jarenlang in de dikke sigarenrook had gehangen, is
prachtig opgefrist.
De wisseltentoonstelling ‘Heden:
het verleden’ blijft aanwezig tot
eind maart.
Museum Kennemerland, Noorderwijkweg 2a (hoek Westerhoutplein). Openingstijden: zaterdag,
zondag, woensdag en vrijdag van
14 tot 17 uur. Toegangsprijs: € 5,-.
www.museumkennemerland.nl.
(Foto’s: aangeleverd)

De activiteit is alleen bedoeld
voor kinderen. Ouders die hun
kinderen komen brengen krijgen
een eigen excursie over vogels in
het voorjaar aangeboden (kijkers
niet vergeten!)
Reserveren/aanmelden via de aktiviteitenkalender op www.npzuidkennemerland.nl
Informatie dinsdag tot en met
zondag via 023-5411123 (Niet
voor aanmelden). Vertrekpunt:
infopaneel bij parkeerplaats Koningshof, Duinlustweg 26, Overveen. Aanvangstijd: 08.00 uur
Eindtijd: 09.00 uur. (Foto: aangeleverd)

dere tak van sport, die met een
goed oog voor knoppen met succes kan worden bedreven. Is een
knop het beginstadium van een
bloem of blad en hoe overleeft hij
winterse omstandigheden? Vragen die u kunt stellen aan de ervaren natuurgids. Verder is er veel
aandacht voor de cultuurhistorie
van het bos.
Vertrekpunt: parkeerplaats restaurant La Place Dreefzicht, Fonteinlaan 1, Haarlem. Aanvangstijd: 14.00 uur De excursie duurt
ca 1 ½ uur. Informatie: Hans Kerkhoff 023-5288577. (Foto: aangeleverd)

Duinwandeling
vanaf Parnassia

Regio - In het Nationaal Park ZuidKennemerland worden weer excursies georganiseerd naar het dynamische duingebied ten noorden
van restaurant Parnassia.
Deze stevige duinwandeling gaat
door de natte en droge duinvalleien en langs de Noordwest Natuurkern. Een gids neemt de deelnemers mee naar het dynamische
gebied waar zeven jaar geleden
vijf sleuven in de zeereep zijn gemaakt. Doel van die ingreep was
om nieuw kalkrijk zand in de duinen te laten stuiven. De bereikte resultaten zijn verbluffend. Ton-

nen zand zijn verplaatst in de loop
van de jaren. Zandverstuivingen,
dynamisch duingebied en wellicht een ontmoeting met grote
grazers en het Vogelmeer zijn ingrediënten voor een mooie en interessante wandeling. De duinwandelingen vinden plaats op in 7
maart, 13 april en 25 april. De start
is om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats bij Parnassia en de wandeling neemt ongeveer twee uur in
beslag. Via www.np-zuidkennemerland.nl (kopje ‘Doen’, subkopje
‘Activiteitenkalender) kan worden
gereserveerd. (Foto: aangeleverd)
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Telstar wint van MVV Maastricht (2-1)

Telstar heeft in het Rabobank
IJmond Stadion MVV Maastricht
verslagen. Na een 0-1 ruststand
mocht Reda Kharchouch, doelpuntenmaker van beide Velsense treffers, zich weer laten feliciteren door zijn ploeggenoten.
Mede door deze winst en het
verlies van Almere City FC en FC
Den Bosch stijgen de Witte Leeuwen naar de achtste plaats op de
ranglijst.

Telstar startte vrijdagavond voortvarend. Schoten van Reda Kharchouch en Sven van Doorm werden door keeper Bertrams onschadelijk gemaakt. In de 11e minuut
kwamen de bezoekers op voorsprong. Ilias Bronkhorst legde in
de zestien Anthony van den Hurk
neer. Scheidsrechter Bos was resoluut: penalty! Aanvoerder Van
den Hurk schoot feilloos de bal
tegen de touwen: 0-1. Vijf minuten later was Shayne Pattynama
na een mooie individuele actie
dicht bij de gelijkmaker. Zijn inzet
ging voorlangs het doel. Zestig tellen verder was daar bijna de 0-2.
Een counter van de Zuid-Limburgers werd met een schot van Thijmen Goppel in het zijnet afgesloten. In de 22e minuut raakte Sven
van Doorm uit een vrije trap de
paal. Vijf minuten verder werd Reda Kharchouch diep gestuurd. Zijn
schot werd door Nigel Bertrams
gekeerd. In de slotfase van de eerste helft knalde Charlie Gilmour
vanaf 25 meter de bal op het vijandelijke doel. Weer was Nigel Bertrams de situatie meester, hij bokste de bal weg. In de tweede helft
waren de eerste kansen voor MVV
Maastricht. Anthony Swolfs redde goed op inzetten van Thijmen

Goppel en Joshua Holtby. In de
52e minuut kwam Telstar op gelijke hoogte. Reda Kharchouch ontving op rechts de bal, liep richting het doel en vanaf de rand van
het strafschopgebied krulde hij
het leer in het doel: 1-1. Acht minuten later nam Sven van Doorm
een vrije trap. De kopbal van Reda Kharchouch à la Bep Bakhuys
was geweldig. De redding van Nigel Bertrams mocht er ook zijn. In
de 68e minuut moest de 2-1 op het
scorebord staan. Drie kansen in
één aanval voor Reda Kharchouch,

ploeg met een lastig te bestrijden
systeem. Ga er maar aanstaan.
Velsen speelde de eerste helft
met de wind in de rug en net als
vorige week tegen SDO ging de
thuisploeg op zoek naar de voorsprong. Toch had Hoogeveen de
eerste 30 minuten het beste van
het spel.
Daarna kreeg Velsen iets meer
grip op de wedstrijd. Met een
man meer op het middenveld
bleven de bezoekers de boventoon voeren maar de verdediging
van Velsen gaf weinig kansen
weg. Hoogeveen probeerde het
met enkele schoten van buiten de
16, maar die waren allemaal voor
Dat Hoogeveen meedoet om het de goed keepende Yorinn Albers.
kampioenschap werd meteen Velsen zette daar vooral een grote
duidelijk: een goed voetballende werklust tegenover maar wist de

De strijd om het kampioenschap
gaat in de poule waar VSV uitkomt normaal gesproken tussen De Kennemers en Bloemendaal en levert plaats drie vrijwel
zeker een ticket voor de nacompetitie op, waar nog zeker nog
6 teams voor in aanmerking komen. VSV behoort tot één van de
kanshebbers en winst uit bij Nicolaas Boys zou een goede stap in
de richting zijn. Bij VSV zijn dit seizoen veel talentvolle spelers van

O19 naar de selectie overgeheveld en die blijken dit seizoen ook
echte aanwinsten te zijn. Het was
dan ook niet toevallig dat de drie
doelpunten tegen Nicolaas Boys
allemaal op rekening van deze
youngsters kwamen, met daarbij
een hoofdrol voor Daan Tervoort.
In een matige eerste helft passeerde hij op een voor hem bekende wijze zijn tegenstander en
gaf een uitgemeten bal aan Moreno Blom, die bij de tweede paal
beheerst de 0-1 intikte. Windvoordeel blijkt niet altijd gunstig uit
te werken, want VSV moest zich,
met wind pal tegen, in de tweede helft tot het counteren beperken, maar voerde deze tactiek in
perfectie uit. Het was weer Daan
Tervoort die twee verdedigers
eenvoudig het bos in stuurde

Voetballen zeven tegen zeven:

Inschrijven voor tiende
editie LBR-toernooi
Velserbroek - Voor het tiende
jaar op rij organiseert voetbalvereniging VVH het LBR Toernooi,
een voetbalevenement waarbij
door teams van zeven personen
een sportieve strijd wordt gestreden. Het evenement zal plaatsvonden op zaterdag 6 juni 2020
maar teams kunnen zich nu al inschrijven voor deelname. Omdat
het de jubileumeditie is, hebben
de organisatoren van het toernooi extra uitgepakt met optredens van feestband The Local
Boyzz en DJ Mic na afloop van de
prijsuitreiking.

Opstelling Telstar: 1. Anthony
Swolfs, 4. Charlie Gilmour, 5. Redouan El Yaakoubi, 6. Frank Korpershoek, 8. Senne Lynen, 9. Reda Kharchouch (87e min. 23. Cas
Dijkstra), 13. Ilias Bronkhorst, 15.
Rashaan Fernandes (78e min. 19.
Richelor Sprangers), 17. Sven van
Doorm, 21. Anass Najah, 25. Shay- Lange tijd bestond er een voetbaltoernooi voor scholen op bane Pattynama.
sis van een vier tegen vier systeem. De belangstelling daarvoor daalde echter en uiteindelijk
verdween dat toernooi helemaal
uit de agenda. Het was voetballer John van Oosten die in 2011
het initiatief nam voor het LBR
Toernooi. Hij had de overstap gemaakt van voetbalvereniging VSV
naar VVH en stelde voor om ook
bij deze vereniging een toernooi
te gaan organiseren zoals hij dat
kende van zijn vorige club. Het
werd een evenement voor teams
van zeven personen. Frank Zuidema, momenteel één van de zeven
vrijwilligers die het toernooi organiseren, legt uit: ,,Er doen ook
teams van bedrijven mee. Met zeven tegen zeven heb je niet zo
veel mensen nodig. Als je tien
man hebt, is dat voldoende. Dan
kun je nog wat spelers wisselen.’’

eerste helft nauwelijks tot kansen
te komen. De 0-0 ruststand was
voor Velsen een goed uitgangspunt voor de tweede helft.
Na de rust met wind mee ging
Hoogeveen vol voor de overwinning. Toch was de eerste grote
kans voor Velsen. Guillermo Pengel probeerde zonder succes zijn
kunststukje van vorige week te
herhalen.
Hoogeveen bleef makkelijker
combineren terwijl Velsen loerde
op de snelle tegenaanval. Schoten van Hoogeveen misten precisie of stuitten op de verdediging
van Velsen met Yorinn als uitblinker, soms met een beetje geluk.
Zo verdween een Drentse kogel
via de paal naast en had Hoogeveen 10 minuten voor tijd nog

een grote kans. Hun linkerspits
snelde langs de ingevallen Panka en schoof de bal laag voor. Gelukkig voor de thuisploeg werd
de bal naast gegleden, een kunststukje dat even later werd herhaald. Nu verdween de bal van
dichtbij hoog over.
Vlak voor tijd dacht Velsen nog
recht te hebben op een strafschop wegens hands. De leidsman negeerde het advies van zijn
assistent. Velsen bleef overeind
en is in het nieuwe jaar ongeslagen, een knappe prestatie.
Komende weken kan Velsen het
Hoofdklasse schap veilig stellen
tegen Be Quick (a.s. zaterdag), Alcides en Emmen. Voorlopig is er
dus nog werk aan de winkel.

VSV jaagt op de derde plaats
Wegens de voorjaarsvakantie was
er een beperkt programma van
beker- en inhaalwedstrijden. VSV
had de uitwedstrijd tegen Nicolaas Boys nog te goed en onder
moeilijke omstandigheden sleepte de roodwitten er een fraaie 0-3
zege uit.

De aankondigingsposters van het evenement uit de afgelopen tien jaar
op een rij. (Beeld: VVH Velserbroek)

Het toernooi werd goed ontvangen en won in de loop der jaren
aan populariteit. Ook de sponsors bleven het evenement veelal
trouw, waardoor een goede voedingsbodem voor de toekomst
werd gecreëerd.
Als de inschrijving voorspoedig
verloopt en alle plaatsen bezet
worden, zullen op 6 juni 75 teams
in actie komen. Frank Zuidema:
,,We zijn geen grote vereniging,
we hebben hooguit 250 leden,
maar voor dit toernooi komen
de teams echt overal vandaan.
Er doet zelfs een team uit Rotterdam mee, onder leiding van een
bekende profvoetballer!’’ De ochtend is gereserveerd voor de allerkleinste voetballertjes. De mini’s (tot 7 jaar) komen als eerste
in actie, gevolgd door kinderen
in de leeftijden tot 13 jaar. In de
middag loopt de leeftijd verder
op en betreden ook de senioren,
de veteranen en de dames het
veld. Op acht velden wordt de hele dag door gevoetbald. ,,De eerste jaren deden we het toernooi
in twee dagen, op zaterdag en
zondag. Dat vergde echter te veel
van onze vrijwilligers. Er waren
niet voldoende mensen beschikbaar, dus hebben we het teruggebracht naar één dag.’’ Teams die
zich willen aanmelden voor deelname, kunnen hiervoor op www.
vvhvelserbroek.nl terecht. Via de
menukeuze LBR-toernooi 2020 is
alle informatie terug te vinden.
(Tekst: Bos Media Services)

Aangenaam!

Velsen houdt stand tegen Hoogeveen
Dit weekeinde speelde Velsen
de inhaalwedstrijd tegen kampioenskandidaat Hoogeveen.
We gaan voor een positief resultaat. De vrijwilligers van Velsen deden er in de ochtend alles aan om op het hoofdveld te
kunnen spelen, complimenten
daarvoor. Uiteindelijk keurde
de scheidsrechter ondanks een
late regenbui het veld goed,
een terechte beslissing, waar
overigens de trainer van Hoogeveen niet echt blij mee was.
Hij wilde waarschijnlijk voorkomen, dat hij in een “vecht” wedstrijd zou belanden.

Rashaan Fernandes en Charlie
Gilmour, maar doelman Nigel Bertrams was een sta-in-de-weg. Even
later zette Senne Lynen de bal laag
voor. Sven van Doorm kopte in en
weer kwam Nigel Bertrams als winnaar uit de strijd. In de 79e minuut
was het wel raak. MVV Maastricht
bezweek onder de vele aanvallen van de thuisclub. Weer was het
Reda Kharchouch die scoorde. Uit
een vrije trap van Sven van Doorm
volleyde hij de winnende treffer tegen de touwen: 2-1. In de 87e minuut verliet de niet geheel fitte Reda Kharchouch onder luid applaus
het veld. Shermaine Martina stond
twaalf minuten in het veld maar
ontving in die periode twee gele
kaarten en moest noodgedwongen het veld snel weer verlaten. In
de resterende minuten gebeurde
er weinig meer, zodat Telstar drie
punten kan bijschrijven. (Tekst:
Marja Korbee/foto’s: 1963-pictures.nl)

en met een weergaloze lob ook
de keeper het nakijken gaf. (0-2).
Joaquim Koelman was vorig jaar
bij O19 een veel scorende spits,
maar was door blessures dit seizoen nog niet echt fit en moest
daardoor zijn kunsten vooral in
het tweede team vertonen. Nu
hij weer op de weg terug is kon
hij aan het einde van de wedstrijd
ook van de dadendrang van Daan
Tervoort profiteren, want die gaf
nu vanaf de rechter flank weer
een perfecte voorzet op Joaquim,
die deze op waarde wist te schatten en beheerst de 0-3 wist te
scoren, wat tevens de uiteindslag
was. Voor de komende twee weken komen respectievelijk Voorschoten en Sporting Leiden op
bezoek en deze ploegen mogen
voor VSV in de huidige vorm geen

problemen gaan opleveren. Als
deze aanname uitkomt dan kan
VSV verder omhoog gaan kijken
en haar positie in de strijd voor
een nacompetitieplaats versterken. De bekende beer moet echter nog wel geschoten worden en
zal as zondag duidelijk moeten
worden of Voorschoten de eerst
volgende opponent is die aan de
zegekar van VSV kan worden gebonden.
De zaterdag 1 moet voorlopig
nog even wachten en de eerst
volgende wedstrijd staat voor 14
maart thuis tegen SVIJ pas gepland, maar om in het ritme te
blijven zal het team van trainer
Paul Meinders as zaterdag thuis
tegen United/Davo een oefenwedstrijd spelen.

Oproep

AANGENAAM!

In deze rubriek stellen we nieuwe plaatsgenootjes voor. De meeste Velsense baby’s zien het levenslicht buiten Velsen en hun namen komen dus niet te staan bij de geboorteaankondigingen van
de gemeente Velsen in deze krant. Daarom nu de mogelijkheid
om uw (klein)kind in deze rubriek voor te stellen. Stuur een foto
uiterlijk 4 weken na de geboorte naar redactie@jutter.nl. Deelname is gratis.

Aangenaam!
Inloopspreekuur
Buurtbemiddeling
Velsen - Buurtbemiddeling Velsen organiseert op donderdag
5 maart een inloopspreekuur in
IJmuiden. Tijdens dit spreekuur
kan men terecht met vragen over
de verstoorde relatie met buren.
Naast de coördinator buurtbemiddeling zullen ook een medewerker van Stichting Woningbedrijf Velsen en een wijkagent
aanwezig zijn.
Op deze manier kan men snel
inzicht geven in mogelijke vervolgstappen. Buurtbemiddeling
is erop gericht om de communicatie tussen buren te herstellen,
dus vanuit dat perspectief zullen
zij naar een zaak kijken. Het inloopspreekuur wordt gehouden
op het Welzijnsplein, Plein 1945
nr. 10 in IJmuiden van 10.00 tot
11.30 uur en is voor alle inwoners
van de gemeente Velsen (huuren koopwoningen). Op 2 april
wordt een inloopspreekuur gehouden in Velsen-Noord en op 7
mei in Velserbroek.

Buurtbemiddeling Velsen
Buurtbemiddeling Velsen is onderdeel van Stichting Welzijn Velsen. Buurtbemiddeling Velsen is
er voor alle inwoners van Velsen
die een (dreigend) conflict met
hun buren hebben en hier graag
iets aan willen doen.
Buurtbemiddeling is bereikbaar op telefoonnummer 0255548570 of via e-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl.
Buurtbemiddeling Velsen bestaat uit een groep van 20 getrainde vrijwilligers, die ondersteuning biedt aan alle inwoners
van de gemeente bij het oplossen van conflicten tussen buren.
Buurtbemiddeling Velsen is onderdeel van Stichting Welzijn Velsen en wordt gefinancierd door
de gemeente Velsen en drie woningbouwverenigingen: Stichting Woningbedrijf Velsen, Brederode Wonen en Velison Wonen.
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Gordijnatelier Venice 10 jaar in IJmuiden
IJmuiden - Gordijnatelier Venice heeft alles in huis voor de complete woningstoffering. Niet alleen gordijnen dus, maar ook vloeren, raamdecoratie en zonwering! Al 23 jaar lang combineert het
bedrijf maatwerk met een hoge servicegraad. Destijds gestart in
Nieuw-Vennep, maar inmiddels al tien jaar gevestigd in IJmuiden.
Om dat te vieren wordt getrakteerd op een aantrekkelijke actie.

HET VERHAALTJE
BIJ HET KABAALTJE

Door: Arita Immerzeel

een mooi eindresultaat gekomen
Kabaaltjes, al meer dan 25 jaar staan ze wekelijks in De Jutter en De Hofgeest. Soms zijn er kabaalvoor de inrichting van het huis.’’
tjes die de nieuwsgierigheid wekken. Arita Immerzeel neemt regelmatig een kabaaltje ‘onder de
Paulien is niet alleen zeer tevre- loep’. Haar oog viel deze week op:
den over het advies dat ze kreeg,
HET VERHAALTJE
maar ook over de oplevering van Gevraagd:
Door: Arita Immerzeel
heeft u oude (kapotte)
BIJ
HET
KABAALTJE
het geheel. ,,Alle ramen zijn ge- zeilen
liggen en u gebruikt ze niet
stoffeerd, de vloeren zijn gedaan meer op de boot? Ik kom ze graag bij u
en de trap is bekleed. Wat ik zo ophalen. Te. 06-42744839
knap vind, is dat Monique precies
weet hoe ze dingen moet com- Gevraagd: Ik ben op zoek naar oude
bineren. Ze gaf meteen al aan zeilen om tassen van te maken, wie
dat de gekozen combinatie mis- o wie kan me hier aan helpen? Alvast
schien te druk zou worden en bedankt. Tel. 06-42744839
de conclusie was uiteindelijk dat
ze gelijk had. Heel knap, dat ze
dat aan een staal al kan zien. Dat Twee kabaaltjes, één telefoonvind ik een gave. Door bepaalde nummer. Larissa Strating uit
kleuren bij elkaar te brengen cre- IJmuiden blijkt de oproepjes voor
eert ze een sfeer, waardoor je een haar vriendin Pia Haapalainen geprettig gevoel krijgt bij het bin- plaatst te hebben. Pia is Finse van
origine en ontwerpen is haar vak.
nenkomen.’’
Van oude zeilen maakt zij onder
Gordijnatelier Venice zorgt ove- andere tassen. Pia woont in de
rigens voor de complete afwer- weekenden in Monnickendam
king van de woning, inclusief het en Volendam aan boord van een
benodigde schilderwerk. Een af- houten viskotter en een catama- leden kreeg Pia een gebruikt zeil meer casual tassen te maken. Dat
en wilde daar als ontwerpster een viel nog niet mee op haar thuisspraak voor het thuis opmeten ran.
Beginnen de lentekriebels te ko- naar Gordijnatelier Venice ge- kan desgewenst ook in de avond Door het werk van haar Neder- jas van maken. Het eindigde met naaimachine.
men? Kies dan voor een opfris- gaan toen ik vorig jaar verhuis- worden gemaakt en vervolgens landse partner schippert zij tus- een tas voor haar duikuitrusting. Dus wil Pia ook op zoek naar een
beurt van de woning en stap de naar een nieuwbouwwoning. neemt het bedrijf alle verde- sen Nederland en Duitsland heen Gevolgd door een strandtas en gebruikte industriële naaimachieens binnen bij Monique Veni- Niet alleen omdat ik het ze gun- re zorgen uit handen. Het maakt en weer. In Duitsland heeft Pia een rugzak, allebei voor eigen ge- ne. Haar droom is ondertussen
ce en haar partner Carlo van der de, maar ook omdat ze een heel daarbij niet uit of het gaat om een een klein atelier. Het ontwerpen, bruik.
namelijk om een eigen lijn tasWal, de eigenaren van Gordijna- goede mond-tot-mondreclame bestaande woning, nieuwbouw ouderwets op papier, het maken Kort daarna werden de oude zei- sen te gaan produceren. Er zijn
telier Venice. Zij bieden voor elke hebben in IJmuiden. Toch vind of een renovatieproject. Als klant van patronen en het naaien van len van haar kotter vervangen. al twee zeilen via de kabaaltjes in
interieurvraag een passende op- ik het altijd best lastig om op ba- ben je verzekerd van de beste haar tassen doet zij daar. Hoe het Die prachtige oude bordeauxro- haar bezit gekomen. Meer zeilen
lossing en komen met een com- sis van de stalen in de winkel een kwaliteit voor een eerlijke prijs.
zo gekomen is? Een paar jaar ge- de zeilen inspireerden haar om blijven van harte welkom.
pleet advies op maat waar je echt goede keus te maken. Het wil nog Om te vieren dat de zaak tien
iets mee kunt. Pauline, een te- wel eens vertekenen qua beeld jaar aan de Kennemerlaan 77a in
vreden klant van de zaak, kan er- als je het laat stuken. Maar Mo- IJmuiden gevestigd is en in totaal
over meepraten. Ze vertelt: ,,Car- nique is een hele goede adviseu- 23 jaar bestaat, geldt tot en met
lo ken ik al vanuit mijn jeugd en se. Ze weet precies hoe ze de juis- 31 maart 2020 23% actiekorting
dan gun je iemand toch net iets te combinaties moet maken. Me- op alle stoffenproducten. (Foto:
meer dan een ander, dus ben ik de dankzij haar advies zijn we tot aangeleverd)
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Op 2 maart opening nieuwe vestiging Santpoort-Zuid

Station Santpoort Zuid wordt
door reizigers hoog gewaardeerd
Santpoort-Zuid - Het treinstation
Santpoort Zuid krijgt van treinreizigers een hoog waarderingscijfer. Maar liefst 91 procent van de
reizigers kent als rapportcijfer een
7 of hoger toe. Daarmee is dit het
hoogst gewaardeerde treinstation van Noord-Holland. Haarlem
en Amsterdam Centraal, respectievelijk tweede en derde, scoren in onze provincie ook tamelijk hoog. Dat blijkt uit de jaarlijkse Stationbelevingsmonitor die
wordt uitgevoerd in opdracht van
Prorail en NS.
on van Nederland is het station
in het Limburgse Klimmen-RansVoor het samenstellen van de lijst daal. Hier is een score van 97%
werden ongeveer 150 duizend behaald.
reizigers ondervraagd. Net als vo- Uit het stuk blijkt verder dat de
rig jaar was Den Helder Zuid het reizigers in algemene zin steeds
laagst gewaardeerde treinstati- meer tevreden zijn over de station van Noord-Holland, een ver- ons. In 2019 was 77% van de reizischil is wel dat dit toen ook het gers positief en gaf een 7 of hoger,
laagst gewaardeerde treinstation tegenover 76% in 2018. In 2014
van Nederland is, dit jaar is dat La- lag dat percentage nog op 65%.
ge Zwaluwe in de omgeving van Het station Santpoort Zuid beBreda. Het populairste treinstati- staat sinds 1867 en was tot 1957

het enige treinstation van Santpoort. Het werd ooit geopend als
station Zandpoort, twintig jaar later werd die naam gewijzigd in
Sandpoort Meer en Berg en weer
later werd de spelling aangepast
naar Santpoort Meer en Berg.
Vanaf 1918 heette het nog slechts
Santpoort, de toevoeging ‘Zuid’
is erbij gekomen toen station
Santpoort Noord werd geopend.
(Tekst en foto: Bos Media Services)

Lars Bottelier wint oversteek
tijdens Rottnest Channel Swim
Perth - Lars Bottelier heeft op zaterdag 22 februari de Rottnest
Channel Swim op zijn naam geschreven. De IJmuidenaar had
4 uur, 18 minuten en 26 seconden nodig om de 19,7 kilometer lange afstand van het strand
van Cottlesloe naar Rottnest Island te zwemmen. Hiermee liet
hij zijn concurrenten William Rollo (4:22.16) en Kyle Lee (4:25.30)
ruim achter zich.

zettend belangrijk is.’’
Ook vertelt Bottelier dat de race
erg zwaar was. Hij had een goede
start maar kreeg bij 8 kilometer een
sein dat hij te ver achter kwam liggen. ,,Op dat moment moest ik versnellen omdat ik vierde lag, maar
eigenlijk wilde ik dat pas na 10 kilometer doen.’’ Om toch de race te
volbrengen hield Bottelier één versnelling als reserve.
Het duurde tot 11 kilometer dat
Bottelier de nummer 1 van dat moment, William Rollo, achterhaalde.
Hij vertelt verder dat er niks anders
op zat dan doorversnellen en de
extra versnelling inzetten. ,,Ik denk
dat het de juiste zet is geweest. William kon niet volgen en op dat moment kon ik een voorsprong opbouwen. Toen de anderen mij nog
probeerden in te halen later in de
race, was het voor hun al te laat.’’

In totaal gingen er meer dan 2400
zwemmers mee, waarvan 500 die
de 19,7km als ‘soloist’ aflegden. Op
de vraag waarom Bottelier zo goed
ging was hij erg duidelijk. Hij vertelt dat hij zijn wedstrijdplan uiteengezet heeft voor zijn supportteam: ,,Ik heb 3 pagina’s vol geschreven waarin stond wat ik van
mijn schipper, coach en kajakker
verwacht zodat iedereen exact wist
wat hij moest doen. Er komt zoveel meer bij kijken dan alleen het Lars Bottelier is de eerste internatizwemmen, dat communicatie ont- onale winnaar in de geschiedenis

van de Rottnest Channel Swim. Hij
is des te blijer met de winst omdat
deze wedstrijd de grootste reden
was om weer terug te gaan naar
Australië. Vier jaar geleden deed hij
voor het eerst mee en werd hij vierde. Vier jaar later pakt hij de winst.
(Foto: aangeleverd)

Easyslim.nu veel meer
dan afvallen met een apparaat
Haarlem/Santpoort - Inmiddels
hebben al veel mensen hun
weg gevonden naar een van de
afslankstudio’s van Easyslim.
nu. Deze landelijke franchiseformule bestaat nu 5 jaar.
Ook in Haarlem en Santpoort
zit een studio van de afslankhit.
Yvon Buur is heel blij dat ze 2 jaar
geleden heeft besloten om een
eigen studio te openen. ,,Dagelijks zie ik mensen gelukkig en
stralend de deur uitlopen, dat is
toch prachtig? Natuurlijk is het
ook hard werken en maak ik vaak
lange dagen maar het is het allemaal waard als je weer een klant
geholpen hebt zijn streefgewicht
te bereiken”, aldus een enthousiaste Yvon.
aan huis bij deze formule. Het is
niet alleen het apparaat wat de
Wat is Easyslim.nu?
formule zo succesvol maakt: een
Yvon: ,,Middels een zeer geavan- eigen maaltijdmix, een uniek eiceerd apparaat trainen we de gen kookboek, voedingstips en
spieren en zorgen we dat vet uit een stuk psychologie maken Eade cel gaat. Ook werkt het ap- syslim.nu tot een unieke ervaring.
paraat zeer goed tegen celluli- Er wordt gekeken naar de wens
te en een slappe huid. Sommige van de klant en wat daarvoor nomensen komen om af te slanken dig is.’’
maar er zijn er ook veel die van
hun slappe vel af willen omdat Om hierachter te komen, nodigt
ze bijvoorbeeld al veel zijn afge- Yvon iedereen van harte uit voor
vallen. Ook mensen die een he- een intakegesprek en proefbekel hebben aan sporten zijn kind handeling met 40 euro korting.

Gemiddeld raakt de klant hierna
volgens Yvon 15 centimeter kwijt,
de resultaten zijn in te zien in de
studio conform de privacywet.
Indien je niet minimaal 4 centimeter verlies betaal je niks! Nu
voor €49 (normaal €89).
Op 2 maart opent Easyslim.nu
een nieuw filiaal op de Bloemendaalsestraatweg 148A in Santpoort-Zuid. Meer informatie: 0640 90 89 92. Of boek zelf in via
www.easyslim.nu/haarlem. (Foto:
aangeleverd)

Bijzonder openingsconcert
in Ruïne van Brederode
Santpoort-Zuid - Harpiste Yolanthe Cornelisse en verteller Piet
Paree brengen 1 maart om 12.00
uur in de Ruïne van Brederode een poëtisch harpconcert onder de pakkende titel: Verlangen
naar Brederode, Versen van de
Vrouwe.
De muziek en de teksten van dit poetische openingsconcert zijn geheel geïnspireerd op de Ruïne van
Brederode.
Yolanthe Cornelisse componeerde
een 9-tal muziekstukken met pakkende titels als: Bruggen over – Terug in de Tijd, Ronde Toren – Gevangen in het Verleden, Eenzaam Zonder Liefde – Tedere Herinnering,
enz. Piet Paree heeft, geïnspireerd
op al deze composities een poëtische tekst gemaakt. Samen vormt
het een poëtisch muzikaal geheel.
Plek: de nu goed verwarmde to-

renkamer van de Ruïne van Brederode aan de Velserenderweg 2 in
Santpoort Zuid. Reserveren voor
het concert is mogelijk via hoenu.
nl, regio Haarlem. Entree Ruïne: €5,, inclusief kop koffie/thee. Na afloop
gaat de hoed rond voor een vrijwillige bijdrage. Verder zijn er geduren-

de de dag allerlei interessante openingsactiviteiten op de Ruïne, historische personages, het hijsen van
de vlag, stamboomonderzoek en
vleermuizenspeurtocht.
Voor nadere informatie zie: https://
ruinevanbrederode.nl. (Foto: aangeleverd)

“Het gebeurt nog steeds,
ik zit nog niet achter de geraniums”

Foto: Enno Rijpma
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Van alles kunnen doen, dat vind ik het allerleukste
Ik ben beroemd geworden door de Mounties en later
door de serie ‘Toen was geluk heel gewoon’. De meest
herhaalde scène op televisie was de campingscène met
Joop Doderer bij de Mounties. Die zie je iedere oudejaarsavond weer. Het was zo grappig dat Joop Doderer
zijn tekst vergeten was, daarom herhaalde hij alles. Hij
had duidelijk een black-out en daar moesten wij zo vreselijk om lachen. Ik stond daar ook een beetje hopeloos
bij van ‘wat moeten we nou’. Joop riep: “Kantine, Kantine”, waarop Piet Bambergen ad rem antwoordde: “Zijn
hier dan twee kantines?” Ja, toen hielden we het natuurlijk niet meer. Het publiek vond het prachtig en lag dubbel van het lachen.
Later heb ik ook nog twee seizoenen de André van Duinrevue gedaan, dat was zijn jubileumshow. Dat werden
uiteindelijk vier seizoenen, omdat de show zo succesvol
was. Ik vond ook de combinatie van zingen en acteren
erg leuk in de show van André van Duin. Dat vind ik het
allerleukste, dat je van alles kunt doen. Toch ben ik in
mijn hart zangeres, actrice zijn is in mijn schoot geworpen.

Gepensioneerd
zijn,
daar doe ik nog even
niet aan
Serieuze acteursrollen
doe ik ook, zoals in ‘La
famiglia’. Laatst speelde ik ook een gastrol in
de film ‘Kerstgezellin’,
allemaal
hartstikke
leuk om te doen. Daar
heb ik een hele goede
vriendschap met Ingeborg Elsevier aan overgehouden. Ik heb het
lekker druk en ik word
nog vaak gevraagd voor film- en televisiewerk. Het gebeurt nog steeds, ik zit nog niet achter de geraniums. Ze
vragen weleens of ik gepensioneerd ben, want ik ben natuurlijk al 68. Maar daar doe ik nog even niet aan. Ik ben
wel wat kieskeuriger geworden in het kiezen van rollen.
De titel van de biografie die ooit verscheen is nog altijd
op mij van toepassing: ik ga nog steeds ‘swingend door
het leven’. Ik ben heel trots op dit boek. Toen de schrijver Ben Valkhoff mij vroeg, zei ik aanvankelijk: ”Maar ik
ben toch nog niet dood?” Waarop Ben antwoordde: “Ja,
maar het is juist zo leuk dat je nog zo volop bezig bent. Je
hebt al zo’n lange carrière, dus mag ik er toch een boek
over schrijven?” Nu vind ik dat juist zo prettig, want ik
heb helemaal geen kant-en-klaar plakboek bijgehouden.
Ben heeft daarom veel moeten verzamelen en uitzoeken.
Ik ben hem daar zeer erkentelijk voor, want voor mij is dit
boek daarom een soort levensarchief geworden waarin ik

Foto: Koos van Dijk

Dat ik zangeres ben, weten veel mensen niet
Joke Bruijs: “Ik vind het erg leuk om weer op 8 maart
jazz in Zandvoort te gaan zingen. Samen treed ik dan op
met drie geweldige muzikanten, te weten mijn man Frits
Landesbergen die vibrafonist en slagwerker is, Jean-Louis
van Dam op de piano en Edwin Corzilius als bassist. Met
hen speel ik vaker en dat vind ik heerlijk om te doen. Dat
ik zangeres ben, weten echter veel mensen niet. Ze kennen me vaker als actrice. Nog steeds hoor ik: “Goh ik wist
niet dat je kon zingen.” Dit wordt toch echt mijn 68ste
zangdebuut, ik ben oorspronkelijk begonnen als zangeres toen ik 15 was bij het VARA Dansorkest. Ik ben ooit
terecht gekomen met rolletjes in het theater en zo is het
ook gekomen dat ik actrice ben geworden. Maar ik ben
eigenlijk helemaal geen actrice, ik ben zangeres. Jazz
zong ik al toen ik 17 of 18 was. Ik deed al de jazzavonden
mee met Rob Franke, Wim Overgaauw en Koos Serierse.
Ik heb ook een eigen band gehad waarmee ik graag mee
werkte, The Dazzling. Ik was toen een jaar of 16/17.

Foto: Govert de Roos

Joke Bruijs is een zeer veelzijdig artieste. Het wordt in
juni 53 jaar dat ze in het vak zit. 53 jaar waarin ze van
alles gedaan heeft én nog steeds van alles doet. Want
stilzitten doet ze niet, integendeel. Joke is nog immer een bezige bij met een volle agenda. Zo geeft ze
onder meer een jazzoptreden in Zandvoort met het
Joke Bruijs Quartet en gaat ze met Gerard Cox in een
nieuwe film spelen, genaamd ‘Casa Coco’.

nog kan terugkijken op mijn carrière. Zodoende
ben ik daar weer mee bezig geweest, maar het
was helemaal niet mijn ambitie. Ik vind het gewoon heerlijk om dit vak te doen. Mijn 50-jarig
jubileum in 2017 werd groots gevierd en daar
ben ik heel blij mee, maar ik vond het ook een
beetje overdreven. 50 jaar dit vak doen is helemaal geen prestatie. Als je 50 jaar aan de lopende band staat, dan heb je pas iets verdiend.
Maar voor mij is dit vak een soort luxe dat ik het
al zo lang met veel plezier mag doen. Ik voel me
dan ook een bevoorrecht mens.
Gerard en ik hebben aan een blik al genoeg
De liefde voor Rotterdam zit gewoon in het bloed. Dat
is niet uit te leggen. Ik woon er allang niet meer, maar
dat blijft. Als ik dan weer Rotterdam binnen kom rijden,
dan ben ik weer trots op mijn stad. Je hoeft niet te wonen in de stad waarvan je houdt, maar ik ben er veel.
Ook Gerard Cox is een ras-Rotterdammer, we zijn allebei
in Rotterdam-Zuid geboren. Daarom hebben we zo veel
gemeen met elkaar. Daarnaast ga ik samen ga hem ik spelen in de nieuwe comedyfilm ‘Casa Coco’, waar ik heel
veel zin in heb. De film speelt zich af in een pension in
Spanje. Je bent al goed op elkaar ingespeeld. Wij hoeven
alleen maar naar elkaar te kijken, aan een blik hebben
we al genoeg. Je kent elkaar al zo goed, dus dat hoef je
bij repetities niet meer te doorbreken, dat gaat eigenlijk
vanzelf. Zo’n repetitie is daardoor veel minder zwaar, die
gaat vloeiend. Het is ook echt een feest om met Gerard
op het toneel te staan en met hem samen te werken”,
aldus Joke Bruijs.
Joke Bruijs zingt jazz op zondag 8 maart om 14.30 uur in
Theater de Krocht, Grote Krocht 41, in Zandvoort.
Reserveren concerten via:
www.jazzinzandvoort.nl, info@jazzinzandvoort.nl.
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Bart Jonker

Pluswijzer

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van
de Pluswijzer en hierin adverteren?
Neem dan gerust contact op via: weekblad@jutter.nl.

Overzetten oud beeldmateriaal blijft doorgaan:
Loek Anderson sluit eigen fotohandel na zestig jaar

IJmuiden - Het winkellandschap in ons land is al jaren
aan ingrijpende veranderingen onderhevig. Retailers
komen en gaan, maar Loek Anderson wist het maar
liefst zestig jaar vol te houden om zijn fotospeciaalzaak
met succes te exploiteren. Van alle winkeliers aan de
Kennemerlaan is hij er het langst gevestigd. Deze week
was de winkel voor het laatst geopend, maar van stoppen is voor de 81-jarige winkelier echter geen sprake.
Hij zet zijn activiteiten voort in het pand van drukkerij Elta.
De in Driehuis geboren Loek Anderson is een aimabele man
die zijn klanten het allerbeste gunt. Dat hij service hoog in het
vaandel heeft staan, merk je aan alles. Als onze verslaggever hem belt om een afspraak te maken voor een interview,
besluit hij het gesprek met: ,,Vergeet u de blauwe parkeerkaart niet?’’ Als een klant de winkel verlaat, loopt hij achter
de toonbank vandaan om persoonlijk de deur open te houden. Het zijn die kleine extra’s die je als klant het gevoel geven welkom te zijn en echt gewaardeerd te worden. ,,Je moet
goed kunnen luisteren naar de mensen, dat is het allerbelangrijkste’’, weet Loek. Hij vervolgt: ,,Het geheim van een succesvolle winkelier zit hem niet in het geven van hoge kortingen.
Je moet een eerlijk advies geven, soms ook nee durven zeggen en vooral ook geduldig zijn. Met een snelle babbel word
je geen goede winkelier.’’ Al zestig jaar lang runt hij zijn winkel op basis van die uitgangspunten. De markt veranderde
enorm, want zeker in deze branche volgden de evoluties elkaar in hoog tempo op. ,,Toen ik met de zaak begon had je
van die boxcamera’s, later kwam de Agfa Clack. Vroeger had
je smalfilm, later ging iedereen over op video. Ik ben altijd met
de tijd meegegaan en verkocht steeds de nieuwste camera’s.’’
Hoe het allenaal begon
Het succesverhaal van Loek Anderson begon eind jaren 50.
Aan de Lange Nieuwstraat was Foto Hollywood gevestigd en
dat bedrijf opende aan de Kennemerlaan een tweede winkel onder de naam Foto Hobby. Loek werd er filiaalhouder
en besloot uiteindelijk de zaak te kopen. ,,Vanaf dat moment
noemde ik het Foto Loek Anderson.’’ Inmiddels was de winkel toen al verhuisd vanaf nummer 25 naar nummer 85-87.
,,Destijds waren er veel meer winkels in de Kennemerlaan.
Je had drie of vier damesmodezaken, drie herenmodezaken,
twee juweliers, alles bij elkaar wel zestig winkels. Dat zijn er
nu nog ongeveer de helft. Ik heb veel ondernemers zien komen en ook weer zien gaan. Ik zit er nu het langst van allemaal, mijn overbuurman Abelia is denk ik de nummer twee,
die zit daar al vijftig jaar.’’ In de jaren 60 waren de regels voor
het runnen van een fotohandel nog zeer strikt. Het maken
van (pas)foto’s was voorbehouden aan mensen die het vakdiploma fotografie hadden behaald. Loek beschikte niet over
dit diploma, maar maakte desondanks af en toe pasfoto’s
in zijn winkel. Het leverde hem een boete op. ,,Op een dag
kwam er een melkboer in de winkel, hij wilde een pasfoto laten maken. Terwijl hij plaatsnam in de studio, kwam er een
controleur van economische zaken binnen. Hij vroeg of ik
pasfoto’s maakte en ik antwoordde ‘Nee, ik maak geen pasfoto’s.’ Toen deed die melkboer het tussenraampje open en
zei ‘Zeg Loek, maak je nou die pasfoto nog? Ik heb niet de hele middag de tijd!’ Ja, toen hing ik en kon ik betalen.’’

fotograferen. Hij nam in plaats daarvan fotografen in dienst
en hij breidde het aantal winkels uit. ,,Als je maar één winkel had, dan was je eigenlijk niets. Je moest meer filialen hebben, zodat je meer omzet kon draaien en een betere prijs kon
bedingen bij de leveranciers. Ik was ook één van de oprichters van Combi Foto, een coöperatie met driehonderd aangesloten winkels.’’ De filialen die Loek Anderson in de regio
opende, verkocht hij uiteindelijk allemaal weer. ,,De laatste
was de winkel in Velserbroek. Die heb ik gehad van 1994 tot
2006 en die is heel succesvol geweest. Daar hebben we de
hele opkomst van de mobiele telefoon meegemaakt en daarmee hebben we flink gescoord.’’ Het was zijn filiaalhouder die
hem op deze gedachte bracht: ,,Hij vroeg me of hij het mocht
proberen. Hij zou het drie maanden proberen, lukte het niet,
dan kon het hele spul teruggestuurd worden. Maar vanaf de
eerste dag ging het heel goed. Zelfs zo goed, dat de fotohandel ondergeschikt werd aan de verkoop van telefoons.’’ Dan
wordt het gesprek met Loek onderbroken. Een man rent de
winkel in en vraagt om een pasfoto. ,,U bent zeker een bootvluchteling?’’, lacht Loek. De man knikt en legt uit dat hij heel
veel haast heeft. Snel wordt de pasfoto gemaakt en betaald,
waarop de man direct weer vertrekt. ,,Als mensen bij de boot
naar Engeland niet de juiste documenten hebben en snel een
pasfoto moeten laten maken, worden ze door de Marechaussee naar mij doorverwezen’’, verduidelijkt Loek.
Prachige anekdotes
Zestig jaar ondernemerschap levert prachtige anekdotes op.
,,Mensen brachten hun fotorolletjes om de foto’s te laten afdrukken, maar soms werden ze niet opgehaald. Ik gooide
nooit iets weg, maar deed ze ergens in een doosje of in een
laatje. Toen ik een keer wat ging opruimen, zag ik een naam
en telefoonnummer staan van iemand op het Marktplein. Ik
heb diegene gebeld en gezegd ‘Uw foto’s zijn klaar’ waarop
die man zei ‘Oh, dan kom ik ze meteen halen’. Het was twintig jaar later, we hebben er samen hartelijk om gelachen. Er
was ook eens iemand die dia’s wilde laten maken. Toen de
dia’s binnen waren gekomen, kwam ik die man ergens op
straat tegen, dus ik zei: ‘Je dia’s zijn klaar’. Maar hij kwam ze
niet halen en ik sprak hem later weer. Dat ging zo een paar
jaar door en uiteindelijk heb ik ze weggegooid. Een week later kwam die man de winkel binnen. Ja, toen was hij te laat.’’
Door zijn streven om zijn klanten altijd het beste te bieden en
zijn eerlijke en open handelswijze, heeft hij in de loop der jaren nooit problemen met klanten gehad. ,,Ja, één keer. Een
man had zijn camera gesloopt en werd zo boos dat hij bijna een vitrine kapotsloeg. De politie heeft me toen gevraagd
of ik aangifte wilde doen, maar dat heb ik niet gedaan. Een
week later kwam die man in de winkel om zijn excuses aan
te bieden.’’

Overzetten oude foto’s en films blijft doorgaan
Vandaag sluit Loek Anderson het tijdperk van de fotozaak
af. Maar toch ook niet helemaal: ,,Bij drukkerij Elta aan de
Trompstraat 1 ga ik verder met het overzetten van oude beelden op DVD, USB of HDD. Ook kan ik daar nog steeds van
dierbare foto’s of dia’s een afdruk maken en analoge films
ontwikkelen. Ik krijg soms klanten die via familie weer zijn
doorverwezen. Ze komen uit de hele regio, van Sint Pancras
tot Zwanenburg.‘’ Elta is van maandag tot en met donderdag
geopend tussen 08.15 en 17.00 uur, op vrijdag van 08.15
tot 16.00 uur. Zelf is Loek met ingang van volgende week op
Diverse filialen
Loek koos ervoor om zelf altijd handelaar te blijven en, los dinsdag-, woensdag- en vrijdagmiddag vanaf 12.00 uur aanvan wat sessies in de winkel, zelf niet beroepsmatig te gaan wezig. (Tekst en foto: Bos Media Services)

Had ik maar…
Regelmatig kom ik deze
woorden tegen. Had ik
maar meer aangedrongen
om eerder naar de dokter
te gaan: na overlijden van
haar dierbare die introvert
was en nooit klaagde. Had
ik maar een second opinion gevraagd: na overlijden van zijn dierbare die na
een aanvankelijke onjuiste
diagnose, pas laat behandeling kreeg. Had ik hem
maar niet naar het verpleeghuis laten gaan: waar
hij zich zo eenzaam voelde.
Een schuldgevoel is een
ingewikkelde en vermoeiende emotie. Steeds maar
de gedachte wat je wel of
niet had moeten doen.
Later in het rouwproces
kunnen schuldgevoelens
gaan over het te weinig bezoeken van het graf, over
de spullen van de dierbare
die je hebt weggedaan, of
over dat je weer vrolijk kunt
zijn.
Veel mensen krijgen uit
de omgeving de goedbedoelde opmerking, dat je
je absoluut niet schuldig
hoeft te voelen. Je hebt
gedaan wat je kon. Het is
goed wat je doet. Voor de
nabestaande is het echter
niet gemakkelijk om dat
ook echt zo te voelen.
Wat kan helpen is bij-

voorbeeld een brief aan
de overleden dierbare te
schrijven waarin je de ervaren gevoelens van spijt
aanbiedt en de brief voor
te lezen. Schrijven kan
louterend werken. Zo kun
je ook in een dagboek de
schuldgevoelens van je afschrijven.
Vooral van belang is de gevoelens serieus te nemen.
Je kunt je realiseren dat
niemand perfect is en iedereen recht heeft op ‘fouten’. Misschien kun je dan
wat milder naar jezelf zijn.
Iemand zei mij ooit zich
schuldig te voelen omdat
ze minder aan haar dierbare moest denken. Minder aan iemand denken is
echter iets heel anders dan
iemand vergeten. ‘Dood
ben ik pas, als jij mij bent
vergeten.’ zong Bram Vermeulen treffend.

Alice Loeters

Betrouwbaar en voor iedereen een passend afscheid.

0255-517452 Dag en nacht bereikbaar

www.aliceloeters.nl

Veiligheids10Daagse om
ouderen weerbaar te maken
tegen criminaliteit
Onlangs sprak minister Grapperhaus met de Tweede Kamer over criminaliteitsbestrijding. Daarbij werd specifiek aandacht besteed aan
maatregelen om te zorgen dat minder ouderen slachtoffer worden
van High Impact Crimes. High Impact Crimes zijn zeer ingrijpend voor
slachtoffers, want het gaat om woninginbraken, geweld, straatroof en
overvallen. ANBO werkt nauw samen met het Ministerie van Justitie en
Veiligheid om ouderen weerbaarder te maken: met veiligheidschecks
bij senioren thuis en met de Veiligheids10Daagse die ANBO vanaf 30
maart organiseert.
Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: ,,Uit cijfers blijkt dat
het aantal slachtoffers van High Impact Crimes van 65 jaar of ouder in
de afgelopen drie jaar met circa 17 procent is afgenomen. Dat is goed
nieuws. Toch waren er in 2018 nog 16.597 oudere slachtoffers. ANBO
doet er daarom alles aan om ouderen weerbaar te maken. Dat doen
we door advies te geven hoe mensen hun woning (nog) beter kunnen beveiligen, een babbeltruc kunnen herkennen en weten hoe ze
moeten reageren als iemand aanbelt en om hulp vraagt. Maar ook hoe
ouderen veilig online actief kunnen zijn en geen slachtoffer worden
van bijvoorbeeld phishing of andere online criminaliteit.”
Verschillende workshops over veiligheid
Samen met het Ministerie van Justitie en Veiligheid, het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), de Politie, de Rabobank,
ABN AMRO, Google, ING, Interpolis, Startpagina.nl, gemeenten en de
Risk Factory’s in Twente en Venlo organiseert ANBO voor de derde keer
de Veiligheids10daagse voor senioren. Minister Ferd Grapperhaus trapt
de Veiligheids10Daagse op 30 maart 2020 officieel af in Den Haag.
Voor alle ouderen in Nederland
Vanaf 30 maart t/m 16 april kunnen ouderen in Leeuwarden, Hoofddorp, Tilburg, Apeldoorn en nog vele andere plekken in het land
verschillende workshops volgen op het gebied van veiligheid: over
het voorkomen van babbeltrucs, woningbeveiliging, veilig online betalen, de rol van de wijkagent en nog veel meer. Het is gratis en voor
iedereen toegankelijk.
Kijk voor meer informatie op: www.anbo.nl/veiligheids10daagse-2020

