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Hartverwarmende concerten door 
muziekdocenten voor verpleeghuizen
Velsen - Zondagmiddag vonden 
er openluchtconcerten plaats 
voor twee verpleeghuizen, Bree-
zicht in IJmuiden en Huis ter Ha-
ge in Driehuis. Het muzikale ont-
haal was bedoeld om bewoners 
en personeel een hart onder de 
riem te steken, nu de verpleeg-
huizen gesloten zijn en er geen 
bezoek meer mag worden ont-
vangen. De verregaande maat-
regelen zijn getro�en om de be-
woners te beschermen tegen be-
smetting met het coronavirus CO-
VID - 19, maar kan wellicht leiden 
tot besmetting met het eenzaam-
heidsvirus, zullen de enthousias-
te muziekdocenten van muziek-
school KOEL creatieve producti-

ons gedacht hebben. Zij verzorg-
den dit muzikale kunststuk in de 
buitenlucht zoveel mogelijk in 
het zicht van bewoners en per-
soneel achter de ramen. Her en 
der gingen de ramen open, soms 
zelfs wijd open. Met plaids en jas-
sen werd de koude wind getrot-
seerd en klonk er na elk nummer 
een applaus. Ook werd her en der 
meegezongen. Een dochter, die 
ineens haar blinde vader zag op-
staan en met zijn elleboog mee 
zag bewegen op ‘You never walk 
alone’ zorgde voor een brok in di-
verse kelen. Er werd door bewo-
ners en personeel naar de muzi-
kanten buiten gezwaaid en over 
en weer wat geroepen, zoals 

een bedankje. Er bleven toevalli-
ge passanten op gepaste afstand 
staan en sommigen zongen uit 
volle borst mee met ‘Mijn opa’ of 
‘Het kleine café aan de haven’. Be-
halve het gevoelige ‘Avond’ van 
Boudewijn de Groot werd ook de 
meezinger ‘Ja zuster, nee zuster’ 
ten gehore gebracht. 
In Breezicht hing hoog achter 
het raam een spandoek waarop 
stond ‘ik hou van jullie allemaal’ 
met een rood hart erbij getekend. 

De kans tot verbroedering is ge-
pakt, deze zondag, in tijden van 
nationale crisis en vol van socia-
le isolatie. Een hartverwarmende 
actie van KOEL. (Arita Immerzeel)

IJmuiden - Op het strand en de Zuidpier was het zondag opvallend rus-
tig. Zaterdag was de toeloop van mensen in Zandvoort zó enorm ge-
weest, dat het leidde tot ongewenste toestanden, omdat men niet vol-
doende afstand kon bewaren tot elkaar. Daarom sloot de burgemees-
ter zondag in Zandvoort het strand voor publiek af. In IJmuiden bleek 
het niet nodig om het strand af te sluiten. Een enkeling wandelde, �ets-
te of viste in de zon op gepaste afstand van elkaar. Wellicht dat de snij-
dende oostenwind, die tot een gevoelstemperatuur van 3 graden leid-
de, mee heeft gespeeld bij het goed kunnen naleven van de instructies. 
Burgemeester Dales hoefde hier dus niet in te grijpen. (Arita Immerzeel) 

IJmuidense strandgangers 
houden goed afstand

www.tinholt.nl    023 5385550
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ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN

www.albatrosbanden.nl

HET IS WEER LENTE! 
DE ZOMERBANDEN 

MOGEN ER WEER OP

braak.nl☎ 0251-211825 0251-211825

SAMEN 
maken we het ZOVEEL MOOIER!

KOZIJNEN AANBOUW OPBOUW SERRE

Aannemersbedrijf Braak Velsen • Showroom: Duinvlietstraat 102 • Velsen-Noord • ma/vr 13-17 • za 10-16

SAMEN
slaan we ons hier doorheen 

   Servicebeurt met originele onderdelen en Selenia Olie.
Voor alle modellen van Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth en Jeep €169.00

Ook geldig voor o.a Opel Corsa 1.3 cdti,-Combo en Ford Ka en andere van Fiat afgeleide auto’s

 

VOORDELIG ONDERHOUD

Haal- en brengservice!

Original Care Onderhoudsbeurt € 169.00* incl. apk

   Servicebeurt met originele onderdelen en Selenia Olie.
Voor alle modellen van Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth en Jeep €169.00

Ook geldig voor o.a Opel Corsa 1.3 cdti,-Combo en Ford Ka en andere van Fiat afgeleide auto’s

 

VOORDELIG ONDERHOUD

Haal- en brengservice!

Original Care Onderhoudsbeurt € 169.00* incl. apk

Koene Auto, Fiat dealer voor Haarlem en groot Velsen, Broekerdreef 120, 1991AZ Velserbroek, 023-5379700  www.koene.nl  info@koene.nl

Original Care Onderhoudsbeurt € 139,00* incl. APK
Servicebeurt met originele onderdelen en Selenia Olie.

Voor alle modellen van Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth en Jeep € 139,00
Ook geldig voor o.a. Opel Corsa 1.3 CDTi, -Combo en Ford K en andere van Fiat afgeleide auto’s

• 25% korting op banden, remmen en uitlaten
• Originele ruitenwissers (beter getest dan Bosch) alle modellen € 39,50
• Originele accu’s vanaf € 79,00

Haal- en brengservice

*Speciaal voor auto’s van 5 jaar en ouder

zie onze site: 
JUTTER.NL/

HOFGEEST.nl
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Op www.velsen.nl/informatie-voor-ondernemers wordt specifiek voor ondernemers  actuele 
informatie vermeld over de maatregelen vanuit de rijksoverheid en de gemeente Velsen. Ver-
der kunt u hier veel gestelde vragen en antwoorden lezen. Ondernemers kunnen alle vragen 
rondom het coronavirus stellen via ondernemersloket@velsen.nl  of via het telefoonnummer 
0255 567436. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Informatie voor ondernemers 
rondom Coronavirus

Maandag 23 maart heeft het kabinet aan-
vullende maatregelen genomen in de 
aanpak van het coronavirus. Zo worden 
alle bijeenkomsten verboden tot 1 juni (in 
plaats van 1 april), ook met minder dan 
100 mensen. En sluiten kappers, nagelsa-
lons en schoonheidsspecialisten. Eerder 
afgekondigde maatregelen blijven van 
kracht.

Kijk voor actuele informatie over de andere, 
nieuwe en aangescherpte maatregelen op 
www.rijksoverheid.nl

We begrijpen dat deze maatregelen grote in-
vloed hebben  op uw dagelijks leven.  Toch 
roepen wij onze inwoners en ondernemers 
op om zich in het belang van de volksgezond-
heid aan te passen aan de maatregelen die de 
overheid stelt.  

Nieuwe en aangescherpte 
maatregelen

Beste Velsenaren,

Afgelopen maandag heeft het kabinet de 
maatregelen rondom het coronavirus aan-
gescherpt. De kernboodschap is:

Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar 
buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt 
werken, voor boodschappen, of om voor an-
deren te zorgen. Een frisse neus halen kan, 
maar doe dit niet in een groep. Houd altijd af-
stand van anderen (minimaal 1,5 meter) en 
vermijd sociale activiteiten en groepen men-
sen. Ook thuis: maximaal drie mensen op be-
zoek en hou ook dan afstand tot elkaar.

Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold 
al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan 
moet vanaf nu iedereen in het huishouden 
thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en 
vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, 
tenzij zij zelf ziek worden.

De maatregelen passen in de Nederlandse 
aanpak van het coronavirus, dat erop gericht 
is om de zorgcapaciteit niet te overbelasten 
en de mensen te kunnen helpen die het meest 
kwetsbaar zijn. De aanpak en de maatregelen 
zijn gebaseerd op adviezen van de experts

Aangescherpte maatregelen

We hebben samen een klus te 
klaren. Afgelopen maandag 
zijn er nieuwe maatregelen 
in werking getreden die gel-
den tot 1 juni. We moeten ons 
nog meer inspannen om de ver-
spreiding van het coronavirus  
te beperken. 

We zullen nog minder samenko-
men met andere mensen, zowel op 
straat als thuis. De anderhalve 
meter afstand die we ten op-
zichte van elkaar moeten houden 
is uitermate serieus en ik neem 
de maatregelen die hiervoor 
moeten zorgen zeer ernstig. Om-
dat ze nodig zijn om door deze 
crisis te komen. 

Mijn oproep is meer dan ooit: 
houd je aan de regels. Blijf 
zoveel mogelijk thuis, beperk 
fysiek contact met anderen. 
Houd afstand van elkaar, mini-
maal anderhalve meter. Kom bui-
ten niet samen in groepen van 
meer dan drie personen. En merk 
ik dat de maatregelen die gel-
den voor de hele Veiligheids-
regio Kennemerland, niet op-
gevolgd worden in Velsen, dan 
zullen wij als burgemeesters 
van de veiligheidsregio niet 
twijfelen om handhavend op te 
treden. Ik houd de lokale situ-
atie scherp in de gaten.

Ik wil mijn dank uitspreken aan 
de Velsense zorgmedewerkers die 
zich zo daadkrachtig inzetten 
voor ons allemaal. En ik heb 
waardering voor het overgrote 
deel van de Velsenaren die het 
juiste gedrag al laten zien. Ik 
spreek veel mensen - natuurlijk 
op gepaste afstand - en hoor 
dat ze de maatregelen begrij-
pen. 

Tegelijkertijd merk ik dat men-

sen angstig en onzeker worden 
en zich zorgen maken. Soms niet 
eens om zichzelf, maar om de 
mensen om hen heen. Dat geldt 
ook voor mij. Onze zorg en aan-
dacht gaat daarom ook uit naar 
de mensen die extra kwetsbaar 
zijn. Naar ouderen, naar mensen 
in tehuizen en al die anderen 
die tot een risicogroep horen. 
En naar de Velsense slachtof-
fers die besmet zijn geraakt. 
Ook voor mij komt het dicht-
bij, een vriend van mij ligt 
aan de beademing op de Inten-
sive Care. En het was voor mij 
een schok om te horen dat we in 
Velsen inmiddels een overlede-
ne te betreuren hebben als ge-
volg van het virus. Ik wens de 
nabestaanden, namens het hele 
college en de gemeente, veel 
sterkte met hun verlies. 

Dit is heftig en het moet ons 
van één ding bewust maken. Dat 
we met zijn allen de verstandi-
ge dingen moeten doen. Zorg er-
voor dat je onderdeel bent van 
de oplossing en niet van het 
probleem. Zo gaat het ons luk-
ken om hier samen uit te komen. 
Wij, de inwoners van Velsen, en 
al die instellingen, vereni-
gingen en bedrijven die geraakt 
worden door het virus. 

Graag sluit ik af door te zeg-
gen dat ik ook de komende week 
weer op jou reken. Blijf de in-
structies volgen en leef deze 
na! Houd hiervoor onze site en 
de website van het rijk in de 
gaten. Laten we er samen de 
schouders onder zetten en posi-
tief blijven denken. En blijf 
op elkaar letten, zodat er nie-
mand buiten de boot valt. Al-
vast hartelijk dank daarvoor! 

Jouw burgemeester, Frank Dales
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Gemeente Velsen brengt per 1 januari 2021 
de uitvoering van de gemeentelijke belas-
ting- en invorderingswerkzaamheden on-
der bij de belastingsamenwerking Gouwe 
Rijnland (BSGR. U ontvangt de aanslag(en) 
niet meer rechtstreeks van gemeente Vel-
sen, maar van de BSGR.

Huishoudens ten zuiden van het kanaal krij-

gen één gecombineerde aanslag voor de ge-
meente- en waterschapsbelasting. Huishou-
dens in Velsen-Noord blijven twee aanslagen 
ontvangen, omdat zij niet onder het Hoog-
heemraadschap Rijnland vallen, maar onder 
het Hollands Noorderkwartier. 

In november informeren wij u hier uitgebrei-
der over.

De horeca en middenstand zijn zwaar ge-
troen door de coronacrisis. Om lokale 
ondernemers een steuntje in de rug te ge-
ven hebben de gemeente Velsen en City-
marketing Velsen de campagne ‘Ik koop 
lokaal’ ontwikkeld. Op de website bezor-
geninvelsen.nl staan alle ondernemers 
vermeld die (tijdelijk) thuisbezorgen of 
waar je kunt afhalen. Er is ook een catego-
rie met restaurants die waardebonnen ver-
kopen zodat je er later kunt eten.

Vanwege het coronavirus zijn veel mensen 
aan huis gebonden en zijn restaurants en ca-
fés gesloten. Heb je iets nodig uit de winkel of 
zin in lekker eten? De Velsense restaurants, 
cateraars, traiteurs, cafetaria’s en winkeliers 

komen naar je toe! Om mensen die thuis zit-
ten te helpen, om voorraden niet te hoeven 
weggooien en om de inkomstenverliezen van 
ondernemers te verkleinen.
Op bezorgeninvelsen.nl staat welke onder-
nemer aanbiedt om boodschappen, eten of 
drinken bij je thuis te bezorgen. Via de web-
site kun je direct bestellen. 

Houd bij aalen rekening met de richtlij-
nen van het RIVM: vermijd drukte, zorg dat 
je niet met andere mensen dicht op elkaar 
staat, neem je consumptie mee naar huis 
(niet ter plaatse opeten). Bij bezorgen wordt 
de bestelling in de meeste gevallen voor de 
deur neergezet. Betaal met pin of een tikkie.

Bezorgeninvelsen.nl: steuntje  
in de rug voor ondernemers

Alle taken gemeentelijke belasting 
naar de belastingsamenwerking 
Gouwe Rijnland

Vanwege de matregelen rondom het co-
ronavirus heeft Socius haar dienstverle-
ning aangepast. Dit betekent dat sinds 
maandag 16 maart onze kantoren/loca-
ties gesloten zijn voor inwoners. Alle face- 
to- face contacten zijn afgezegd en alle 
buurthuizen zijn gesloten. Onze medewer-
kers werken zo veel mogelijk vanuit huis. 

Juist nu kunnen bij inwoners vragen ont-
staan door de situatie rond het coronavirus. 
Daarom houden wij contact met inwoners 
via telefoon of digitale media. 

Dit geldt voor inwoners die al eerder contact 
zochten én voor mensen die met een nieuwe 
vraag een beroep op ons (willen) doen. 

De contactpersonen van Socius en Welschap 
zijn aan het werk om u te woord te staan per 
telefoon of via video bellen.

Wij zijn dagelijks telefonisch bereikbaar 
voor aanmeldingen en (nieuwe) vragen.
Socius Maatschappelijke Dienstverlening  
088 8876900
Welschap Welzijn 0251 207725

Aanpassing dienstverlening Socius

De meeste wijkplatforms vergaderen elke 
maand en die vergaderingen zijn altijd open-
baar. Meestal zit daar de wijkwethouder bij 
en vertegenwoordigers van diverse politieke 
partijen. Uiteraard komen er wijkbewoners 
en soms wijkagenten, gemeenteambtenaren 
en andere partners in de wijk. Nu er tot 1 juni 
geen bijeenkomsten zijn toegestaan vergade-
ren ook de wijkplatforms  niet. U vind daar-
om voorlopig geen vergaderdata van wijk-
platforms  in deze krant. 

Wijkplatforms 
vergaderen niet

Met ingang van de maatregelen rondom 
het coronavirus verandert er ook wat voor 
de zonnepanelenacties in de gemeen-
ten Heemskerk en Velsen. De actie, waar-
bij een collectieve inkoop van zonnepa-
nelen wordt georganiseerd, is voor beide 
gemeenten verlengd en de huisbezoeken 
worden aangepast.

Aanmelden
U kunt zich voor de actie in uw gemeente aan-
melden tot 30 juni. Kijk voor meer informatie 
en aanmelden op www.duurzaambouwloket.
nl/actieheemskerk of www.duurzaambouw-
loket.nl/actievelsen. Onder normale omstan-
digheden wordt uw aanmelding direct opge-
volgd met een huisbezoek om een aanbod op 
maat te maken.

Huisbezoeken
Momenteel worden huisbezoeken na 6 april 
ingepland. Huisbezoeken die al gepland wa-
ren, worden door de adviseur zelfstandig uit-

gevoerd en het overleg met de bewoner vindt 
telefonisch plaats. Wilt u uw huisbezoek 
uitstellen? Dan kunt u een nieuwe afspraak 
op een later tijdstip maken. U krijgt wel al-
vast een indicatieve o�erte op basis van een 
luchtfoto.

Vragen?
Heeft u vragen over zonne-energie of andere 
duurzame maatregelen? Neem dan contact 
op met Duurzaam Bouwloket via www.duur-
zaambouwloket.nl .

Zonnepanelenactie
Een collectief van vakkundige regionale in-
stallateurs biedt huiseigenaren de mogelijk-
heid om zonnepanelen te laten installeren 
tegen een zeer gunstige prijs. Daarnaast is 
de besparing op de energiekosten door zon-
nepanelen aanzienlijk hoger dan de rente op 
een spaarrekening. Deze actie is in beide ge-
meenten van start gegaan, inmiddels zijn er 
al flink wat aanmeldingen binnen.

Zonnepanelenacties gemeenten 
Heemskerk en Velsen lopen door
Huisbezoeken voor aanbod op maat worden 
aangepast

In verband met de maatregelen rondom  
het coronavirus is besloten om de verkoop 
van de zelfbouwkavels aan de Van Diepen-
straat in Velsen-Noord uit te stellen. 

De  inschrijfperiode voor de loting van 23 maart 
2020 t/m 5 april 2020 en de kavelverkoopdag 

15 april 2020 komen dan ook te vervallen. 

We informeren je zo snel als mogelijk over 
een nieuwe inschrijvingsperiode en ver-
koopdatum. 

Pionieren uitgesteld Velsen-Noord
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nelen wordt georganiseerd, is voor beide 
gemeenten verlengd en de huisbezoeken 
worden aangepast.

Aanmelden
U kunt zich voor de actie in uw gemeente aan-
melden tot 30 juni. Kijk voor meer informatie 
en aanmelden op www.duurzaambouwloket.
nl/actieheemskerk of www.duurzaambouw-
loket.nl/actievelsen. Onder normale omstan-
digheden wordt uw aanmelding direct opge-
volgd met een huisbezoek om een aanbod op 
maat te maken.

Huisbezoeken
Momenteel worden huisbezoeken na 6 april 
ingepland. Huisbezoeken die al gepland wa-
ren, worden door de adviseur zelfstandig uit-

gevoerd en het overleg met de bewoner vindt 
telefonisch plaats. Wilt u uw huisbezoek 
uitstellen? Dan kunt u een nieuwe afspraak 
op een later tijdstip maken. U krijgt wel al-
vast een indicatieve o�erte op basis van een 
luchtfoto.

Vragen?
Heeft u vragen over zonne-energie of andere 
duurzame maatregelen? Neem dan contact 
op met Duurzaam Bouwloket via www.duur-
zaambouwloket.nl .

Zonnepanelenactie
Een collectief van vakkundige regionale in-
stallateurs biedt huiseigenaren de mogelijk-
heid om zonnepanelen te laten installeren 
tegen een zeer gunstige prijs. Daarnaast is 
de besparing op de energiekosten door zon-
nepanelen aanzienlijk hoger dan de rente op 
een spaarrekening. Deze actie is in beide ge-
meenten van start gegaan, inmiddels zijn er 
al flink wat aanmeldingen binnen.

Zonnepanelenacties gemeenten 
Heemskerk en Velsen lopen door
Huisbezoeken voor aanbod op maat worden 
aangepast

In verband met de maatregelen rondom  
het coronavirus is besloten om de verkoop 
van de zelfbouwkavels aan de Van Diepen-
straat in Velsen-Noord uit te stellen. 

De  inschrijfperiode voor de loting van 23 maart 
2020 t/m 5 april 2020 en de kavelverkoopdag 

15 april 2020 komen dan ook te vervallen. 

We informeren je zo snel als mogelijk over 
een nieuwe inschrijvingsperiode en ver-
koopdatum. 

Pionieren uitgesteld Velsen-Noord
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Afval productie in corona tijd
Oproep om goed afval te scheiden en niet 
extra op te ruimen en weg te gooien. 
Even de schuur opruimen, of de zolder uit-
mesten, alle maaltijden thuis eten. We pro-
duceren met z’n allen nu veel meer afval 
thuis dan voordat de coronamaatregelen 
in gingen. Niet gek, want er zitten meer 
mensen thuis. Bij HVC doen we er alles aan 
om de ondergrondse containers zo snel 
mogelijk te legen. Maar hierbij hebben we 
ook jouw hulp nodig. Probeer niet teveel 
afval te produceren in deze tijd, blijf het 
afval goed scheiden en gooi even geen ex-
tra spullen weg. Zo kunnen we er samen 
voor zorgen dat het netjes en schoon blijft 
op straat. 

Toename in afval
“We merken nu, na het weekend, dat de on-
dergrondse containers voor restafval veel 
voller zitten dan normaal”, zegt directeur in-
zameling van HVC Gertjan de Waard. “We 
begrijpen dat mensen meer afval hebben nu 
ze massaal thuis zitten. Toch roepen we op 

om niet extra te gaan opruimen in deze tijd. 
Ook helpt het om goed te blijven afval schei-
den zodat de hoeveelheid restafval zo laag 
mogelijk blijft”. 

Extra middelen inzetten
Collega’s van andere afdelingen binnen HVC 
springen nu bij om er samen voor te zorgen 
dat de afvalinzameling doorgaat. Ook wor-
den, waar mogelijk, extra voertuigen ingezet. 

Chau�eurs houden afstand
“De afvalinzameling loopt gewoon door, 
maar we moeten niet teveel uitval hebben 
door zieken. We willen onze chau�eurs daar-
om zo goed mogelijk beschermen en vragen 
iedereen om de regels met betrekking tot de 
sociale afstand in de gaten te houden. De mo-
gelijke extra uitval van collega’s in combina-
tie met de toegenomen afvalproductie, zal 
zorgen voor logistieke uitdagingen”, besluit 
de Waard.

Door het coronavirus zitten veel mensen 
thuis. En wat doen zij dan? Opruimen, klus-
sen en verven. HVC merkt daardoor een 
extreme toename van bezoekers op de mi-
lieustraat en aanvragen om het grof afval 
op te laten halen.

Afvalbrengstation/ milieustraat
Omdat er minder mensen tegelijk op de milieu-
straat mogen komen er de extra aanloop geeft 
soms lange wachtrijen bij de milieustraat. 
HVC roept bewoners daarom op om het be-
zoek aan het afvalbrengstation zo lang mo-
gelijk uit te stellen. HVC vraagt bewoners 
bovendien om geen elektrische apparaten 
(AEEA), klein chemisch afval (KCA) en ma-
trassen meer in te leveren. HVC kan dat afval 
momenteel moeilijk kwijt en heeft proble-
men met de opslag. 

HVC probeert met verkeersregelaars onvei-
lige situaties te voorkomen om zo de milieus-
traat open te houden. De veiligheid van be-
zoekers en medewerkers gaat boven alles en 
vraagt om begrip. 

Grof afval 
Door de toegenomen aanmeldingen van grof 

afval zijn de inzamelroutes sneller volge-
pland en loopt de wachttijd voor bewoners 
op. HVC heeft geen extra vrachtwagens of 
mensen meer beschikbaar voor extra grof-
vuilrondes. HVC doet een oproep aan bewo-
ners doen om terughoudend te zijn met het 
aanmelden/ ophalen van grof afval. 

Aanbieden rolcontainers/ kliko’s
De rolcontainers wordt geleegd op de norma-
le dagen. Kijk hiervoor op de HVC-app of de 
afvalkalender op de HVC website. 

Denk aan geparkeerde auto’s op de aanbied-
plaatsen van rolcontainers en voor onder-
grondse containers. HVC merkt dat doordat 
veel bewoners thuiswerken er veel auto’s 
hinderlijk geparkeerd staan, waardoor het 
niet lukt of veel moeite kost de rolcontai-
ners (kliko’s) te legen. Graag ieders aandacht 
daarvoor.

De compostdag is geannuleerd
De compostdag op de wijkpost Santpoort is 
geannuleerd en wordt dit jaar waarschijnlijk 
ook niet meer gehouden. 

Denk mee met HVC

waar gooi 
jij dit weg? 

hvcgroep.nl/plastic

Dit valt onder harde kunststoffen
en mag naar het afvalbrengstation. 
Alleen dan kunnen we het recyclen.

Vanaf maandag 23 maart kunnen inwoners 
van Velsen contact opnemen met Meld-
punt Welzijn Velsen. Het meldpunt helpt 
inwoners van Velsen met de oplossing van 
praktische problemen die ontstaan zijn 
door de coronacrisis.

Meldpunt Welzijn Velsen
Het Meldpunt Welzijn Velsen is vanaf maan-
dag 23 maart bereikbaar op:
telefoonnummer 0255-726 114 of via e-mail 
meldpunt@welzijnvelsen.nl.
Het meldpunt is bereikbaar van 09.00 – 17.00 
uur.
Heeft u behoefte aan contact, heeft u een 
dringende praktische hulpvraag of wilt u uw 
hulp aanbieden? Meldpunt Welzijn Velsen 
zoekt samen met u naar een oplossing.

Hulp bij sociale gevolgen coronacrisis
De maatregelen tegen het coronavirus heb-
ben grote sociale gevolgen voor kwetsbare 
en eenzame Nederlanders. Mensen komen in 
de problemen doordat ze geen boodschappen 
kunnen doen, geen eten kunnen bereiden, 
geen contact meer hebben met de buitenwe-

reld en geen oppas hebben om mantelzorg te 
verrichten of naar hun werk te gaan (zoals in 
de zorg).
Voor vragen over al deze praktische proble-
men kunnen inwoners van Velsen terecht bij 
het Meldpunt Welzijn Velsen. We zullen per 
situatie een oplossing bedenken. Daarvoor 
maken wij ook gebruik van verschillende ini-
tiatieven die in de samenleving aan het ont-
staan zijn.
Het Meldpunt Welzijn Velsen is een initiatief 
van Stichting Welzijn Velsen.

Sociaal wijkteam
Heeft u vragen op het gebied van geldzaken 
en administratie, wonen, gezondheid, zorgen 
voor, sociaal netwerk en gezondheid? Voor 
deze vragen kunt u nog steeds bij het Soci-
aal wijkteam Velsen terecht. We zoeken sa-
men naar een passende oplossing. We leggen 
contacten waar dat nodig is, ook met andere 
deskundigen – in goed overleg met u. Wij zijn 
hiervoor op werkdagen bereikbaar op het be-
kende telefoonnummer: 088 8876970 van 
9.00 t/m 13.00 en van 14.00 t/m 17.00 uur.

Meldpunt Welzijn Velsen voor prak-
tische problemen door coronacrisis

Het coronavirus heeft sociale gevolgen 
voor kwetsbare en eenzame Nederlanders. 
Met alle maatregelen van de overheid is de 
verwachting dat veel meer mensen in de 
problemen komen doordat ze geen bood-
schappen kunnen doen, geen eten kunnen 
bereiden, geen contact meer hebben met 
de buitenwereld, geen oppas hebben zo-
dat zij mantelzorg kunnen verrichten of 
naar hun werk kunnen gaan (zoals in de 
zorg).

Gelukkig zijn er heel veel mensen en organi-
saties die hun hulp aanbieden. Omdat vraag 

en aanbod vaak moeilijk te vinden zijn - ze-
ker nu fysieke ontmoetingen verder beperkt 
worden - hebben we vanuit BUUV IJmond 
(www.ijmond.buuv.nu) een regionaal online 
matchingsplatform voor coronahulp opge-
zet. Het platform is door iedereen GRATIS te 
gebruiken, zowel door particulieren als door 
organisaties.

BUUV IJmond is onderdeel van Stichting 
Welzijn Velsen, Stichting Welzijn Beverwijk 
en Welschap Welzijn Heemskerk

BUUV: een veilig platform voor 
vraag en aanbod rond coronahulp in 
de IJmond
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VERGADEREN IN MAART
Alle fysieke bijeenkomsten in maart gaan 
niet door. Dat betekent ook dat de raadsver-
gadering van 26 maart niet doorgaat. 
Op 12 maart zijn er wel een aantal onder-
werpen besproken waar nog geen defini-
tief besluit over is genomen, zoals het extra 
budget voor de stichting van RTV Seaport 
en extra budget voor de Brede School in 
Velsen-Noord.

Voor deze onderwerpen heeft de Raad van 
Velsen aangegeven dat deze als hamerstuk 
zouden worden geagendeerd in de raads-
vergadering. Dat betekent dat voor deze 

onderwerpen geen extra debat nodig is en 
zonder aanpassingen zal worden aangeno-
men.

Om deze investeringen toch mogelijk te 
maken zijn de raadsleden schriftelijk naar 
hun mening gevraagd, daar bleek dat zij de 
besluiten zoals deze op 12 maart voorlagen 
steunen. De extra budgetten kunnen direct 
worden ingezet. Wel moeten deze besluiten 
achteraf alsnog formeel bekrachtigd wor-
den door de raad in de eerstvolgende  raads-
vergadering.

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

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

trum in het gemeentehuis. Het KCC is ge-
opend 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, omgevingsver-
gunningen 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 na-
tuurlijk 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 mel-
ding of klacht kunt noteren. Graag deze ver-
volgens versturen naar: Bureau Discrimina-

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

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunnin-
gen, beleid en verordeningen op de landelijke 
website www.O�cielebekendmakingen.nl 
gepubliceerd. U kunt zich abonneren op een 
door u gestelde zoekvraag. U wordt vervol-
gens op de hoogte gesteld als er nieuwe publi-
caties verschijnen die aan uw zoekterm(en) 
voldoen. 

Nieuws van de raad

Op basis van de huidige maatregelen gaan 
de voorbereidingen voor april gewoon 
door.  Dat betekent dat er sessievergade-
ringen worden gehouden en op dit moment 
ook een raadsvergadering eind april. 

Deze vergaderingen zullen digitaal worden 
gehouden. De vergaderingen zijn mogelijk 
ook live te volgen via de website, maar zij 
worden zeker opgenomen en achteraf ge-
publiceerd. Inspreken is mogelijk, maar 

bij voorkeur gebeurt dit schriftelijk zodat 
uw inbreng bij de stukken kan worden ge-
voegd.

Stemmen in een raadsvergadering is niet 
mogelijk zonder de fysieke aanwezigheid 
van raadsleden. Er is nog geen definitieve 
oplossing voor het stemmen, dit wordt uit-
gewerkt voor de raadsvergadering op 23 
april. 

DIGITAAL VERGADEREN IN APRIL

O�ciële  bekendmakingen voorlopig nog in De Jutter/
De Hofgeest

Vanaf deze week zouden wij de bekendma-
kingen in de Jutter / de Hofgeest in afge-

slankte vorm aanbieden. Daarnaast zouden 
papieren versies in te zien zijn in o.a. buurt-

huizen in verschillende kernen. Nu dat niet 
mogelijk is, i.v.m. het coronavirus, publice-

ren we de bekendmakingen voorlopig nog 
volledig zoals u dat van ons gewend bent. 

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij 
in de periode van 7 maart tot en met 13 
maart 2020 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning hebben ont-
vangen op grond van de wet algemene be-
palingen omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
De Tiemenlaan 2, plaatsen carport 
(15/03/2020) 29899-2020 
Plein 1945 nr. 55, uitbreiden restaurant 
(achterkant) (16/03/2020) 30184-2020
Bellatrixstraat 24, plaatsen erfafscheiding 
(17/03/2020) 30420-2020  
Diezestraat 23, plaatsen dakkapel (voorzij-
de) (17/03/2020)
Kanaalstraat 71, wijzigen kantoor tot 1 ap-
partement (18/03/2020) 30829-2020
Oranjestraat 2, wijzigen kantoor tot 3 ap-
partementen  (18/03/2020) 30831-2020
parkeerplaats nabij Kennemermeer, 
plaatsen tijdelijk recreatief nachtverblijf 

(18/03/2020) 30927-2020
Konijnenberglaan 1, plaatsen erker 
(19/03/2020) 31248-2020  
Ampèrestraat 11, uitbreiden kantoor met 
extra verdieping (19/03/2020) 31369-2020
Dokweg 17 A, plaatsen inpandige loopbrug  
(20/03/2020) 31972-2020  

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 180, legaliseren ge-
bruik kamergewijze verhuur 9 kamers 
(16/03/2020) 30189-2020 hoek Duinvliet-
straat / Stratingplantsoen, nieuwbouw 39 
huurappartementen, 6 twee-onder-een-kap 
koopwoningen (19/03/2020) 1233-2020

Santpoort-Zuid
Bleekersveld 1, legaliseren tourniquet 
(17/03/2020) 30378-2020

Santpoort-Noord
Broekbergenlaan 37, plaatsen dakkapel 
(achterzijde) (17/03/2020) 30554-2020
Bosbeeklaan 18, kappen 2 bomen 

(17/03/2020) 30700-2020 

Velserbroek
Floraronde 73, bouwen schuur overkapping 
920/03/2020) 31833-2020
Broekeroog ong., aanleggen riolering 
(20/03/2020) 31927-2020

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking heb-
ben op een bouwactiviteit kunnen deze wor-
den voorgelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning
IJmuiden
Kanaalstraat 71, wijzigen kantoor met 
bovenwoning in 4 appartementen 
(19/03/2020) 17216-2020 

Ingediende aanvragen evenementen-

vergunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen 
maakt bekend dat hij in de periode van 14 
maart tot en met 20 maart 2020 de volgen-
de aanvragen voor een evenementenvergun-
ning heeft ontvangen op grond van de Alge-
mene plaatselijke verordening artikel 2:10. 
De datum van ontvangst is tussen haakjes 
vermeld.

IJmuiden
MTB Beachrace Hoek van Holland - Den 
Helder, op 1 november 2020 tussen 9:00 
en 13:30 uur, locatie: passage door Velsen 
(20/03/2020) 31770-2020
 
Velsen-Zuid
Full Moon Festival 2020, op 13 juni 2020 
van 13:00 tot 23:00 uur, locatie Spaarnwou-
de, De Ven (20/03/2020) 31916-2020
The Promised Land, op 6 juni 2020 van 
13:00 tot 23:00 uur, locatie Spaarnwoude, 
De Ven (20/03/2020) 31951-2020

Bekendmaking 
Burgemeester en wethouders hebben 
op  17 maart 2020 besloten om de naam 
Laurentiushof in IJmuiden vast te stel-
len voor het ho�e dat gerealiseerd wordt 
op de locatie waar de Laurentiuskerk 
heeft gestaan. 

Mogelijkheid van bezwaar 
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-
mene wet bestuursrecht binnen een termijn 
van 6 weken na de dag waarop het besluit is 
bekend gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektroni-
sche weg (elektronisch formulier op www.

velsen.nl; werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van Burge-
meester en wethouders van Velsen. 

Nadere informatie 
Het besluit met bijbehorende kaart kunt u in-

zien bij de afdeling Informatiemanagement 
van de gemeente Velsen, Dudokplein 1 te 
IJmuiden. U kunt hiervoor een afspraak ma-
ken bij het KCC, of via telefoonnummer 0255 
567352. 
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vergadering. Dat betekent dat voor deze 
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woon langskomen bij het Klant Contact Cen-
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opend op maandag tot en met vrijdag van 
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uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen 
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gunningen of vragen die daarmee te maken 
hebben, kunt u een afspraak maken met één 
van de vakspecialisten via 14 0255. 

Burgerzaken
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Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 
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of klachten over discriminatie. Bij het Klant 
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informatie op www.bdkennemerland. nl.
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Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunnin-
gen, beleid en verordeningen op de landelijke 
website www.O�cielebekendmakingen.nl 
gepubliceerd. U kunt zich abonneren op een 
door u gestelde zoekvraag. U wordt vervol-
gens op de hoogte gesteld als er nieuwe publi-
caties verschijnen die aan uw zoekterm(en) 
voldoen. 
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Op basis van de huidige maatregelen gaan 
de voorbereidingen voor april gewoon 
door.  Dat betekent dat er sessievergade-
ringen worden gehouden en op dit moment 
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van raadsleden. Er is nog geen definitieve 
oplossing voor het stemmen, dit wordt uit-
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maart 2020 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning hebben ont-
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De Tiemenlaan 2, plaatsen carport 
(15/03/2020) 29899-2020 
Plein 1945 nr. 55, uitbreiden restaurant 
(achterkant) (16/03/2020) 30184-2020
Bellatrixstraat 24, plaatsen erfafscheiding 
(17/03/2020) 30420-2020  
Diezestraat 23, plaatsen dakkapel (voorzij-
de) (17/03/2020)
Kanaalstraat 71, wijzigen kantoor tot 1 ap-
partement (18/03/2020) 30829-2020
Oranjestraat 2, wijzigen kantoor tot 3 ap-
partementen  (18/03/2020) 30831-2020
parkeerplaats nabij Kennemermeer, 
plaatsen tijdelijk recreatief nachtverblijf 

(18/03/2020) 30927-2020
Konijnenberglaan 1, plaatsen erker 
(19/03/2020) 31248-2020  
Ampèrestraat 11, uitbreiden kantoor met 
extra verdieping (19/03/2020) 31369-2020
Dokweg 17 A, plaatsen inpandige loopbrug  
(20/03/2020) 31972-2020  

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 180, legaliseren ge-
bruik kamergewijze verhuur 9 kamers 
(16/03/2020) 30189-2020 hoek Duinvliet-
straat / Stratingplantsoen, nieuwbouw 39 
huurappartementen, 6 twee-onder-een-kap 
koopwoningen (19/03/2020) 1233-2020

Santpoort-Zuid
Bleekersveld 1, legaliseren tourniquet 
(17/03/2020) 30378-2020

Santpoort-Noord
Broekbergenlaan 37, plaatsen dakkapel 
(achterzijde) (17/03/2020) 30554-2020
Bosbeeklaan 18, kappen 2 bomen 

(17/03/2020) 30700-2020 

Velserbroek
Floraronde 73, bouwen schuur overkapping 
920/03/2020) 31833-2020
Broekeroog ong., aanleggen riolering 
(20/03/2020) 31927-2020

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking heb-
ben op een bouwactiviteit kunnen deze wor-
den voorgelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning
IJmuiden
Kanaalstraat 71, wijzigen kantoor met 
bovenwoning in 4 appartementen 
(19/03/2020) 17216-2020 

Ingediende aanvragen evenementen-

vergunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen 
maakt bekend dat hij in de periode van 14 
maart tot en met 20 maart 2020 de volgen-
de aanvragen voor een evenementenvergun-
ning heeft ontvangen op grond van de Alge-
mene plaatselijke verordening artikel 2:10. 
De datum van ontvangst is tussen haakjes 
vermeld.

IJmuiden
MTB Beachrace Hoek van Holland - Den 
Helder, op 1 november 2020 tussen 9:00 
en 13:30 uur, locatie: passage door Velsen 
(20/03/2020) 31770-2020
 
Velsen-Zuid
Full Moon Festival 2020, op 13 juni 2020 
van 13:00 tot 23:00 uur, locatie Spaarnwou-
de, De Ven (20/03/2020) 31916-2020
The Promised Land, op 6 juni 2020 van 
13:00 tot 23:00 uur, locatie Spaarnwoude, 
De Ven (20/03/2020) 31951-2020

Bekendmaking 
Burgemeester en wethouders hebben 
op  17 maart 2020 besloten om de naam 
Laurentiushof in IJmuiden vast te stel-
len voor het ho�e dat gerealiseerd wordt 
op de locatie waar de Laurentiuskerk 
heeft gestaan. 

Mogelijkheid van bezwaar 
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-
mene wet bestuursrecht binnen een termijn 
van 6 weken na de dag waarop het besluit is 
bekend gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektroni-
sche weg (elektronisch formulier op www.

velsen.nl; werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van Burge-
meester en wethouders van Velsen. 

Nadere informatie 
Het besluit met bijbehorende kaart kunt u in-

zien bij de afdeling Informatiemanagement 
van de gemeente Velsen, Dudokplein 1 te 
IJmuiden. U kunt hiervoor een afspraak ma-
ken bij het KCC, of via telefoonnummer 0255 
567352. 
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Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het be-
stuursorgaan dat het besluit heeft geno-
men (zoals college van burgemeester en 
wethouders van Velsen of burgemeester 
van Velsen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektronisch 
formulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via Di-
giD). In spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden gevraagd 
bij de voorzieningenrechter van de 

rechtbank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aangevraagd, 
indien er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. De verzenddatum van het besluit 
is tussen haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Lange Nieuwstraat 422, aanbrengen gevel-
reclame (18/03/2020) 4514-2020
Zeeweg 192, plaatsen dakopbouw 
(19/03/2020) 16547-2020  

Velsen-Noord
Stuwadoorstraat ong, bouwen 69 bedrijfs-
units (wijziging op vergunning 23497-2019 
d.d.19 juni 2019) (18/03/2020) 15521-2020  

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 272, bouwen woning 
(19/03/2020) 76745-2019

Velserbroek
Elisabeth Vijlbriefstraat 5, plaatsen dakop-
bouw (19/03/2020) 22518-2020

Verleende omgevingsvergunning – uitge-
breide procedure
IJmuiden
Schelpenvisserpad, Venusschelpenpad, Zil-
vermeeuwpad, Kokmeeuwpad (duinen links 

van Kennemermeer) 
het aanleggen van 4 toegangspaden 
(16/03/2020) 7305-2018

Verleende onthe�ng voor werkzaamhe-
den buiten reguliere werktijden  APV ar-
tikel 4:4 
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben een onthe�ng verleend 
voor: 
Santpoort-Noord
Rijksweg N208, (Jan Gijzenkade (hmp 54.3) 
t/m Shell station (hmp 57.4)) groot onder-
houd (asfalteren) in de nachten van 11 mei 
2020 t/m 16 mei 2020 van 23:00 uur t/m 
04:00 uur. (02/03/2020) 24852-2020

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

• Lagersstraat 8, 1971 DH  IJMUIDEN

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

nische weg (elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van burge-
meester en wethouders van Velsen.

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

Verkeersmaatregel

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen hebben besloten: 

om 2 parkeerplaatsen aan te wijzen ten be-
hoeve van het opladen van elektrische voer-
tuigen door middel van het plaatsen van 
borden E4, zoals bedoeld in bijlage I van het 
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 
1990, met onderborden  met de tekst ‘alleen 

om elektrische voertuigen op te laden’ en on-
derborden OB504. De 2 parkeerplaatsen zijn 
gelijk verdeeld over 1 locatie:

• De Narcissenstraat te Santpoort-Noord, ter  
    hoogte van de kruising met de Terrasweg.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-

mene wet bestuursrecht binnen een termijn 
van 6 weken na de datum waarop het besluit 
elektronisch is bekend gemaakt in de digita-
le Staatscourant, schriftelijk (postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektro-
nische weg (elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van burge-

meester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden in-
gezien bij het Klant Contact Centrum in het 
gemeentehuis van Velsen, Dudokplein 1 te 
IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 vindt forme-
le publicatie van verkeersbesluiten plaats in 
de digitale Staatscourant.

Verkeersmaatregel
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www.bezorgeninvelsen.nl

Alle bezorgdiensten
bij elkaar op één site
Velsen - Even gezellig uit eten 
gaan is er niet meer bij, nu alle 
restaurants noodgedwongen de 
deuren hebben moeten sluiten. 
Een aantal ondernemers heeft 
daarop ingespeeld door een be-
zorgdienst te starten. 
Zo kan een bedrijf nog een deel 
van de gemiste inkomsten com-
penseren. De gemeente Velsen 
ondersteunt deze initiatieven van 

harte en heeft daarom, in samen-
werking met de winkelloods en 
Stichting Citymarketing Velsen 
de website www.bezorgeninvel-
sen.nl opgezet. 
Op deze website staan alle on-
dernemingen (winkels en hore-
ca) vermeld die (tijdelijk) produc-
ten, eten of drinken thuisbezor-
gen of waar afgehaald kan wor-
den. Bij het bezorgen wordt de 

bestelling in de meeste gevallen 
voor de deur neergezet en wor-
den alleen digitale betalingen ge-
accepteerd. 
Er is een aparte categorie op 
de website voor restaurants die 
waardebonnen verkopen. Onder-
nemers kunnen zich via citymar-
keteer@ijmuiden.nl aanmelden 
om te worden opgenomen in het 
overzicht.

‘Hou afstand, ook als je buiten speelt’
Burgemeester spreekt jongeren
toe in videoboodschap
Velsen - Na zijn videoboodschap 
aan alle inwoners van Velsen, 
heeft burgemeester Frank Dales 
donderdag een videoboodschap 
speciaal gericht aan alle jonge-
ren van Velsen ingesproken. Hij 
spreekt in deze boodschap de 
jongeren aan op het feit dat zij, 
nu de scholen gesloten zijn, meer 
vrije tijd hebben.

,,Het is gezond en goed dat jullie 
nu meer naar buiten gaan. 
Maar zoals jullie niet in een klas 
mogen zitten omdat je elkaar 
dan met het coronavirus kan be-
smetten, zo moet je nu ook niet 
te dicht op elkaar gaan staan als 
je met elkaar buiten speelt. Hou 
goed afstand van elkaar en maak 
de groepen niet te groot. Zo druk-

ken wij het coronavirus in Velsen 
de kop in. Hartstikke bedankt!” En 
met de duim omhoog eindigt on-
ze burgemeester zijn oproep. 

Op www.youtube.com is de vi-
deoboodschap in zijn geheel te 
zien. Zoek op ‘burgemeester Vel-
sen’. (Arita Immerzeel, foto: ar-
chief )
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COLOFON

Jmuiden zucht, net als de rest van 
Nederland en grote delen van de 
hele wereld, onder de gevolgen 
van het coronavirus COVID-19. Het 
virus is niet zomaar een “eenvou-
dig” griepje en brengt nare gezond-
heidsproblemen met zich mee. Voor 
vooral zieken en ouderen kan het vi-
rus zelfs fataal zijn. Artsen, verzor-
gend personeel en intensive-care 
afdelingen hebben een gigantische 
piek te verwerken.

Het virus duikt eind 2019 voor het 
eerst op in China. Andere landen 
en gebieden als Iran, Zuid-Korea 
en Noord-Italië volgen. Eind febru-
ari wordt de coronapatiënt in Ne-
derland gesignaleerd. In de twee-
de week van maart volgt de eerste 
melding van een coronabesmetting 
in Velsen.

De gevolgen zijn de afgelopen pe-
riode over ons heen gerold. Een di-
rect voor ons allen merkbaar ge-
volg is de grote toeloop naar de su-
permarkten. Vooral schappen met 
toiletpapier, blikvoer, eieren, afbak-
broodjes, babyvoeding, hand-gel en 
paracetamol zijn of raken snel leeg, 
ondanks alle waarschuwingen dat 
er genoeg van alles is en hamsteren 
echt onnodig is. Gelukkig draait de 
bevoorrading op volle toeren. Maar 
vooral ouderen en mensen die na 
hun werk onderweg nog even snel 
wat willen halen zijn de dupe. De 
voor de gezondheidszorg o zo on-
ontbeerlijke mondkapjes zijn nau-
welijks meer voorradig. De export 
van typisch Nederlandse goederen 
als bloemen valt stil.

En dan de steeds verdergaande 
maatregelen. Een groot deel van de 
Nederlandse bevolking krijgt met 

het virus te maken. Om te voorko-
men dat de gezondheidszorg over-
belast raakt en er mensen onnodig 
overlijden, is het nodig om de ver-
spreiding van het virus af te rem-
men en daarmee het aantal besmet-
tingen in de tijd te spreiden. Hiertoe 
zijn en worden stapsgewijs steeds 
meer beperkende maatregelen ge-
nomen. Evenementen, sportwed-
strijden, vergaderingen, voorstellin-
gen en andere activiteiten zijn uit-
gesteld of afgelast. Reizen vanuit 
en naar het buitenland wordt stilge-
legd. Het openbaar vervoer wordt 
beperkt. Restaurants en cafés, scho-
len, kinderdagverblijven, bibliothe-
ken, speeltuinen en sportaccommo-
daties hebben de deuren gesloten. 
Het verenigingsleven staat op een 
laag pitje. Vanaf afgelopen week-
end vaart de ferry tussen IJmuiden 
en Newcastle voorlopig niet meer. 
Bedrijven en ondernemers sturen 
hun personeel naar huis, om thuis 
te werken of omdat er veel minder 
of geen werk is. We worden opge-
roepen om onderling afstand van 
elkaar te houden. Veel mensen zit-
ten noodgedwongen thuis en ver-
zorgingshuizen hebben hun deu-
ren voor bezoekers gesloten, met 
als gevolg dat het “eenzaamheidsvi-
rus” – zoals onze koning dat afgelo-
pen vrijdag in zijn toespraak tot het 
volk noemt – de kop opsteekt. Kort-
om, we zijn echt in een bijzondere 
tijd en toestand beland.

Ondanks alle narigheid zijn er steeds 
meer lichtpuntjes te zien. De saam-
horigheid begint zichtbaar te groei-
en. Er komen steeds meer initiatie-
ven om anderen te helpen met bij-
voorbeeld boodschappen. Om de 
gevolgen van het eenzaamheids-
virus wat te verlichten zijn er on-

der meer acties om kaarten te stu-
ren naar bewoners van verzorgings-
huizen en zijn er spontane optre-
dens letterlijk rond diverse verzor-
gingshuizen. Ook bezorgen steeds 
meer winkels (tijdelijk) aan huis en 
bieden eetgelegenheden mogelijk-
heden tot afhalen en bezorgen. Op 
de site IJmuiden.nl van Citymarke-
ting IJmuiden is een lijst van deze 
winkels en eetgelegenheden te vin-
den. Om de lokale middenstand een 
extra steuntje in de rug te geven en 
een hart onder de riem te steken 
worden sinds eind vorige week on-
der de noemer ‘Ik koop lokaal’ be-
woners opgeroepen om lokaal te 
kopen.

Zolang het volgens de experts ver-
antwoord is en volgens de overheid 
toegestaan is – en dat is nog het ge-
val ten tijde van dit schrijven – mo-
gen we nog buiten komen. We zul-
len toch onze noodzakelijke bood-
schappen moeten doen en men-
sen met een ‘cruciaal beroep’ moe-
ten hun werk in de buurt van ande-
ren kunnen uitvoeren. 
Helaas blijken velen er massaal op 
uit te trekken, met het hele gezin 
naar de supermarkt of de bouw-
markt en met z’n allen naar bos, 
strand en Japanse bloesemtuin. 
Men lijkt zich daarbij helaas niets 
van het advies ‘afstand van elkaar 
houden’ aan te trekken. Willen we 
toch de scherpe randjes van de CO-
VID-19 crisis afhalen, dan zullen we 
allemaal een pas op de plaats moe-
ten maken en de regels en adviezen 
moeten opvolgen... Maar laten we 
vooral elkaar niet vergeten! De tele-
foon, de mobieltjes en het internet 
zijn reuzehandig voor coronavirus-
vrije contacten.

De foto toont de King Seaways van 
DFDS tussen de pieren tijdens een 
van de voorlopig laatste aankom-
sten in IJmuiden, gezien afgelopen 
zaterdag vanaf een bijna verlaten 
kop van de haven.

Wekelijks legt Erik Baalbergen een typisch IJmuidens beeld vast, 
naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurte-
nis, een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die 
IJmuiden biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden 
over IJmuiden. In deze a�evering aandacht voor het coronavirus.

Even voorstellen:
Uitvaartbegeleidster 
Els Hesseling 

Regio - Els Hesseling werkt bij In-
eke Smit Uitvaartverzorging. In-
eke Smit stelt haar graag aan u 
voor.
,,Els Hesseling kwam binnen bij 
ons vanuit de horeca, waar zij ma-
nager was in een groot hotel. Zij 
wilde een verandering in haar le-
ven en koos voor de uitvaartbran-
che. Bij ons heeft zij zich het vak 
heel snel eigen gemaakt. Els is 
een prettige betrokken vrouw die 
mensen snel op hun gemak stelt,  
neemt uit handen wat nodig is 
en soms nog meer. Zij verstaat 
het vak als geen ander; weet vele 
mogelijkheden aan te bieden en 
is, net als wij allemaal, op de ach-
tergrond aanwezig. Ik ben erg blij 
met Els in ons team en krijg over 
haar integere en liefdevolle bege-
leiding veel positieve reacties van 
families, zoals: ‘Op ons contact-
kaartje staat: Liefdevol en betrok-
ken en dat maak jij waar, Els’. (Fo-
to: aangeleverd)

Rozemeijer Advocatuur 
& Mediation blijft 
beschikbaar
Velserbroek - Sinds november 
van het afgelopen jaar werkt Ste-
ven Rozemeijer, met 25 jaar er-
varing in het Personen- en Fa-
milierecht, onder eigen naam in 
zijn praktijk aan de Zeilmaker-
straat 20 in Velserbroek. Ook in 
deze tijd gaan de werkzaamhe-
den gewoon door omdat veel za-
ken immers niet zomaar uitge-
steld kunnen worden. Los daar-
van kunnen de maatregelen die 

de overheid heeft genomen een 
inkomensvermindering met zich 
meebrengen die tot onzekerheid 
leidt voor wat betreft alimenta-
tieverplichtingen, trajecten voor 
schuldhulpverlening en mogelijk 
ook arbeidsrechtelijke kwesties.
Bij vragen kunt u bellen op 023-
8902819 of mailen op info@roze-
meijer-advocatuur.nl. Intake kan 
desgewenst via Facetime, What-
sapp videobellen of MS Teams.

Rectificatie
Velsen - In de Jutter/Hofgeest van 
19 maart 2020 was op de voor-
pagina het artikel ‘Niemand ont-
komt eraan...’ te lezen. Hier is ook 
een stuk over zwembad De Hee-
renduinen gepubliceerd.  De in-
formatie daarin vermeld is helaas 
feitelijk onjuist. Er is geschreven 
dat het lesgeld voor de zwemles-

sen en aquasporten deels wordt 
teruggestort. Op dit moment is 
de gemeente aan het inventarise-
ren hoe klanten en verenigingen 
eventueel gecompenseerd gaan 
worden. Zodra hier duidelijkheid 
over is zal Sportloket Velsen dit 
via de gebruikelijke kanalen com-
municeren.

WWW.50PLUSWIJZER.NL

WWW.50PLUSWIJZER.NL

WWW.50PLUSWIJZER.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

4  X  P E R 
J A A R  I N 

O N Z E 
K R A N T E N !

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

WWW.50PLUSWIJZER.NL

Bezorging krant
Velsen - Door ziekte kan het zijn 
dat de bezorging van de krant 
deze week minder goed gaat dan 
dat u van ons gewend bent.
Op diverse afzetpunten zijn de 

kranten af te halen. Denk aan de 
regels en houdt afstand.
Ook is de krant op www.jutter.nl 
te lezen. Wij wensen u sterkte en 
beterschap!

Zorg Discounter schenkt 
mondkapjes aan huisartsenpraktijk
IJmuiden - Overal in het land wor-
den initiatieven ontwikkeld om el-
kaar in deze onzekere tijden de hel-
pende hand toe te steken. Men-
sen bieden spontaan aan om bood-
schappen voor een ander te gaan 
doen, anderen bieden op ludieke 
wijze wat a�eiding voor de senioren 
die door de genomen maatregelen 
geen bezoek meer kunnen ontvan-
gen en ook het bedrijfsleven laat zich 
niet onberoerd. Ook ondernemer Er-
win van der Kolk, vestiginghouder 
van De Zorg Discounter IJmuiden, 
kwam deze week in actie. Hij schonk 
deze week vijfhonderd mondkap-
jes aan de medewerkers van huisart-
senpraktijk K.F. Reiding op Plein 1945 
nummer 105.
Vanuit het hoofdkantoor van De Zorg 
Discounter in Den Haag is geregeld 
dat alle winkels in Nederland een lo-
kale donatie doen. Aanvankelijk was 
het plan om ook inwoners van de ge-
meente Velsen, die niet werkzaam 
zijn in de zorg, te helpen aan chirur-
gische mondkapjes, met de kwetsba-
re groep boven de zestig jaar. Nu de 
regering de landelijke maatregelen, 

die moeten zorgen voor een minder 
snelle verspreiding van het virus, ver-
der heeft aangescherpt, kan dat he-
laas niet in goede banen geleid wor-
den. Vervolgens werd gedacht aan 
het verstrekken van mondkapjes aan 
de woonzorgcentra in de gemeen-
te, maar die worden inmiddels ge-
leidelijk weer zelf bevoorraad. ,,Toen 
kwam er een noodkreet binnen van 
deze huisartsenpraktijk in IJmuiden’’, 
vertelt Erwin van der Kolk. 
Op deze post draaien meerdere huis-

artsen bij toerbeurt diensten, zodat 
er dag en nacht iemand beschikbaar 
is. ,,Daar is een schreeuwend tekort 
aan chirurgische mondkapjes. De 
keus was toen snel gemaakt. De Zorg 
Discounter IJmuiden doneert aan 
deze zorghelden vijfhonderd mond-
kapjes. Daarnaast blijf ik zelf ook zo 
lang mogelijk ook op mijn post. La-
ten we elkaar helpen waar we kun-
nen, om zodoende met elkaar deze 
crisis door te komen.’’ (Foto: Lotte van 
der Kolk)

Nieuwsblad IJmuiden 
stopt met verschijnen
Velsen - Met ingang van de-
ze week valt er geen editie van 
Nieuwsblad IJmuiden meer op de 
deurmatten in de gemeente Vel-
sen. De uitgever van die krant, 
BDUmedia, is hard getro�en door 
de coronacrisis, is op de websi-
te van het nieuwsblad te lezen. 
Het mediabedrijf zag in korte tijd 
meer dan de helft van de adver-
tentie-inkomsten wegvallen.
Algemeen directeur Heiko Imel-
man windt er op die site geen 
doekjes om. BDUmedia, een me-
diabedrijf met in totaal 215 me-
dewerkers, circa 200 freelancers 
en zo’n 4500 bezorgers, heeft 
door de weggevallen omzet een 
fors liquiditeitsprobleem. ,,Na een 
aantal zware jaren hadden we in 
2020 de stijgende lijn weer te 
pakken, maar er zit nog te weinig 
vlees op de botten om de klap-
pen van deze crisis te kunnen op-
vangen.’’
Nieuwsblad IJmuiden.nl gaat 

daarom vanaf deze week alleen 
verder met haar online nieuws-
platform.

Frits Raadsheer, directeur van Re-
gio Media groep, de uitgever van 
onder andere de Jutter en de 
Hofgeest, geeft aan er alles aan 
te doen om het gat op te vullen. 
,,Wij werken samen met andere 
uitgeverijen om de hele regio van 
nieuws te kunnen blijven voor-
zien. Niet alleen digitaal, maar 
juist ook in de voor veel mensen 
toch vertrouwde en gewaardeer-
de vorm: als huis-aan-huis blad. 
Het is natuurlijk ook voor ons een 
zware tijd, maar voor wie niet de-
ze weken... Ons team van redac-
teuren en commerciële mede-
werkers werkt keihard om toch 
leuke en lezenswaardige kranten 
te maken en staat open voor sug-
gesties om aan alle wensen van 
lezers en adverteerders te vol-
doen.’’
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Hondshaai op het kleine strand
IJmuiden - Vrijdagmiddag 2  kwam er een melding binnen bij Reddings Team Velsen dat er een dode 
hondshaai lag op het kleine strand van IJmuiden. Toen de vrijwilligers daar aan kwamen moesten ze eerst 
goed zoeken waar deze lag, dit zeezoogdier was namelijk maar 50 centimeter lang. Helaas was er ook een 
gat te zien achter zijn oogkas, deze hondshaai is afgevoerd naar destructie. Door zijn vlekkenpatroon wordt 
deze hondshaai ook wel kleine gevlekte kathaai genoemd. De hondshaai is te vinden van Noorwegen tot 
aan de Middellandse zee, Zwarte zee en Senegal, maar komt dus ook voor aan onze kusten. Vroeger werd 
de hondshaai dikwijls aangeboden in de handel als zeepaling. (Foto: aangeleverd)

Week 2 van thuisschool zit er bij-
na op. Hoe gaat het met ieder-
een? Ik vind het behoorlijk pit-
tig allemaal, maar er zijn geluk-
kig ook lichtpuntjes. De kinderen 
hebben nu heel veel tijd om te le-
zen. En zoals altijd deel ik graag 
mijn tips met jullie. Ik heb gepro-
beerd om voor elke leeftijd iets 
leuks te vinden. Momenteel zijn 
de bibliotheken dicht. Maar de 
boekhandels zijn nog wel open. 
Of probeer eens boeken te rui-
len met buren of vrienden in de 
buurt. Wel op een veilige afstand 
natuurlijk.

Voor de peuters tussen 2 en 4 
jaar. ‘Raar’
Het allernieuwste prentenboek 
van Mark Janssen, uitgegeven 
door Lemniscaat. Wat gebeurt er 
als de dieren een spiegel vinden. 
Ze proberen van alles uit en ont-
dekken zo dat ze er raar uitzien. 

Een heerlijk simpel, maar gek ver-
haal over dieren en een spiegel.
Speltip: Geef je peuter ook een 
spiegel. Hoe ziet die er uit als je 
vanaf de zijkant naar de spiegel 
kijkt?

Voor kleuters tussen 4 en 7 jaar.
‘Op zoek naar Tom’
Een ouderwets zoekboek. Het 
boek speelt zich af in het ou-
de Egypte. Op iedere plaat staat 
Tom, maar waar? 
Ook wordt er heel veel informatie 
gegeven over Egypte. Hierdoor 
is het ook zeer geschikt voor ou-
dere kinderen. Mijn zoon van 10 
heeft het ook al gelezen.
Het boek is tot stand gekomen in 
samenwerking met het rijksmu-
seum voor oudheden en is ge-
schreven door Fatti Burke. En uit-
gegeven door Condor.
Speltip: Maak een tekening van 
een piramide. Hoe ziet jouw pi-

ramide eruit? Wellicht wonen er 
wel bijzondere wezens.

Voor kinderen tussen 7 tot 10 
jaar. ’De vloek van Voorst’
Het boek is geschreven door Joke 
Eikenaar en uitgegeven door 
De Vier Windstreken. Het boek 
speelt zich af in de middeleeu-
wen. Het gebied kennen we nu 
als Twente en de Achterhoek. Het 
is duidelijk dat de schrijfster echt 
in de archieven is gedoken om zo 
goed mogelijk de waarheid op te 
schrijven.
Het verhaal gaat over Ridder 
Zweder die woont in een groot 
kasteel, de stins. Maar deze rid-
der is geen �jne kerel. Hij rooft, 
berooft en houdt aardig huis in 
het nabijgelegen Zwolle. Meike 
woont in Zwolle en leeft haar le-
ven, eenvoudig, maar staat open 
voor nieuwe dingen. Tijdens haar 
wandelingen met geiten ont-
moet zij Jorrik. Een nette jongen 
uit een rijke familie. Ze raken be-
vriend. Maar dan breekt er oorlog 
uit. Beide raken zij verzeild in de-
ze oorlog. Ieder gaat zijn eigen 
weg, maar uiteindelijk vinden zij 
elkaar weer.
Het is een prachtig boek. Een 
beetje in de stijl van Thea Beck-
man, jonger, frisser en verras-
send.

Voor de kinderen van 10 jaar en 
ouder. ‘Oorlog in inkt’
Geschreven door Annemarie van 
den Brink en Suzanne Wouda. 
Uitgegeven door Ploegsma.
In dit prachtige boek zijn 14 dag-
boeken samen gebracht. Alle 14 
verhalen zijn geschreven in de 
tijd van de Tweede Wereldoorlog. 
Verhalen die niet vergeten mo-
gen worden, maar dat wel dreig-
den te doen. De schrijfsters heb-
ben alle dagboeken nagelezen 
en geprobeerd de handschrif-
ten te ontcijferen. Zelfs hebben 
zij de 14 dagboek schrijvers we-
ten op te sporen. Deze zijn in-
middels allemaal dik in de tach-
tig en herinneren zich deze oor-
log nog levendig. Gelukkig kon 
dat nog, want één schrijver over-
leed vlak voor het boek naar de 
drukker ging.
Aangrijpende korte verhalen die 
een goed beeld geven over hoe 
het is om jong te zijn in een oor-
log. 
Deze verhalen mogen niet ver-
loren gaan. Onze kinderen le-
ven in vrijheid, omdat deze men-
sen ervoor gevochten hebben. In 
groep 8 zal er aandacht worden 
besteed aan de Tweede Wereld-
oorlog. Dit boek sluit daar heel 
goed op aan.

Ik hoop dat er voor iedereen een 
mooi boek tussen zit. En dat de 
kinderen zich kunnen verliezen 
in de prachtige verhalen.
Graag wens ik iedereen heel veel 
sterkte en kracht toe, in deze ra-
re tijd. Laten we er met zijn al-
len voor zorgen dat we snel weer 
naar buiten, naar school en naar 
sportclubs kunnen gaan.
Nu lekker veel binnen blijven en 
lezen.

Veel leesplezier!

He�  V� sen   
lee�  voor

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

Marechaussee stopt vreemdelingen 
in haven van IJmuiden
IJmuiden - De Koninklijke Mare-
chaussee heeft zondagmorgen 
drie Russen tegengehouden in 
IJmuiden die afkomstig zijn van 
de ferry uit Newcastle. Dit meldt 
de marechaussee op haar face-
bookpagina.
De Russen, twee vrouwen van 32 
en 53 en een man van 57, wilden 

met de auto vanuit Engeland 
naar Rusland rijden. Vanwege 
het inreisverbod dat van kracht is 
zullen ze met de ferry terug moe-
ten keren naar Engeland.

De Koninklijke Marechaussee 
controleert scherp op luchtha-
vens en in havens. Naast de ver-

scherpte controles aan die bui-
tengrenzen vinden regulie-
re controles plaats in de grens-
regio’s met België en Duitsland. 
Die controles zijn gericht op het 
tegengaan van illegale grens-
overschrijding en bestrijden van 
grensoverschrijdende criminali-
teit.

Noodkinderopvang door Stichting 
Welzijn Velsen en Peutercentra Velsen
Velsen - Stichting Welzijn Vel-
sen (SWV) en Peutercentra Vel-
sen bv hebben op verzoek van 
de gemeente Velsen het initia-
tief genomen om noodkinder-
opvang beschikbaar te maken 
voor basisschoolkinderen. De 
noodkinderopvang is beschik-
baar voor gezinnen waarvan 
één of beide ouders in een cru-
ciale beroepsgroep werkt, die 
zelf geen opvang kunnen rege-
len en die nog niet een plek bij 
hun eigen kinderopvangorga-
nisatie hebben gevonden.
 
De aanmelding van de basis-
schoolkinderen voor de nood-
kinderopvang verloopt via de ba-
sisscholen. De basisscholen stel-
len een lijst op van kinderen uit 
gezinnen die in aanmerking ko-
men voor de noodkinderopvang. 

De scholen gebruiken hiervoor 
de lijst van cruciale beroepsgroe-
pen van de rijksoverheid: https://
www.rijksoverheid.nl/onderwer-
pen/coronavirus-covid-19/crucia-
leberoepsgroepen.
De geselecteerde kinderen wor-
den vervolgens door SWV en Peu-
tercentra Velsen opgevangen op 
een van de beschikbare locaties. 
Afhankelijk van het aantal kinde-
ren dat moet worden opgevan-
gen, worden nieuwe locaties ge-
reed gemaakt.
 
De openingstijden zijn van 8.00 
tot 18.00 uur. Voor de noodkin-
deropvang is een aantal locaties 
van Stichting Welzijn Velsen inge-
richt. De kinderen worden bege-
leid door de welzijnswerkers van 
SWV en pedagogisch medewer-
kers van Peutercentra Velsen. Aan 

de schoolbesturen is gevraagd 
om onderwijsassistenten te leve-
ren die de kinderen kunnen bege-
leiden met hun schoolwerk.
Peutercentra Velsen biedt ook 
noodopvang voor peuters waar-
van de ouders al klant van Peuter-
centra Velsen zijn.
 
De noodkinderopvang van Stich-
ting Welzijn Velsen en Peutercen-
tra Velsen zal bestaan uit kleine 
groepen van 10 kinderen. Naast 
het schoolwerk dat de basis-
schoolkinderen meekrijgen van 
hun school nemen de kinderen 
deel aan diverse activiteiten die 
de welzijnswerkers van SWV en 
pedagogisch medewerkers van 
Peutercentra Velsen voor hen or-
ganiseren. De peuters van Peu-
tercentra Velsen worden in apar-
te groepjes opgevangen.

Onze eigen IJmuidense sakura
IJmuiden - Jaarlijks een mooi moment: onze IJmuidense sakura, kersenbloesem in de Lekstraat.
Gefotografeerd op zondagmorgen vroeg, met inachtname van de richtlijnen ten gevolge van het corona-
virus: stil op straat. (Foto: Erik Baalbergen)

De uitgever van deze krant kan 

geen enkele aansprakelijkheid 

aanvaarden voor schade van 

welke aard ook, ontstaan door het  

niet tijdig en/of onjuist plaatsen 

van advertenties in onze bladen. 

Fouten in telefonisch opgegeven 

advertenties of ontstaan door 

onduidelijk handschrift van de 

opdrachtgever behoeven door ons 

niet te worden gecompenseerd.* Gevraagd:
Verzamelaar zoekt audioappara-

tuur van voor 1995, platenspeler, 

versterker, boxen enz. Ik haal het 

graag bij u op. Tel. 0251-1234567

* Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektrische en 

gewone �etsen om te knutselen. Tel. 

06-84613045Te koop:Mooie bank 3 zits van stevige stof 

zonder beschadiging en rookvrij kleur 

blauw voor 50,-, zien is kopen. Tel. 

023-5365905Gezocht:Op 1e kerstdag gedineerd in de 

heeren van velsen. Er zijn jassen 

verwisseld van het merk suitable. Tel. 

0255-769026Gevraagd:Artiszegels voor een klas kinderen 

van heliomare in heemskerk. Tel. 

0251-220926Te koop:Wasmachine siemens type e 16 16 

in goede staat    werk prima ijmuiden 

prijs 50,-. Tel. 06-25141306

Te koop:Nog prima te gebruiken heren�ets. 

Batavus comanche. Prijs slechts 50 

euro. Tel. 023-5376051

Te koop:Rechte bank antraciet grijze stof. 

Goed zitcomfort, geen doorgezakte 

kussens, onbeschadigd, rookvrij. 65 

euro. Tel. 06-83020671

Te koop:Luxa�ex smalle lamellen 236 x 180 cm. 

Kleur gemelleerd beige grijs. 35 euro. 

Tel. 0251-228498
Gevraagd:Dames�ets voor vrouw van eritrese 

asielzoeker. Framehoogte ong 53 cm. 

Tel. 023-5274866
Te koop:Nieuw wigkussen sissel sit special, 

100% polyester,l . 41,br. 45. Dikte 

2-9 cm. Van 89,- voor 40,-. Tel. 

0251-244037Te koop:Haag schaar met 20 meter verleng-

kabel mes 630mm lang bijna nieuw 2 x 

gebruikt 25,-. Tel. 0255-532578

Te koop:Jong mooi gekleurd parkietje, kan 

makelijk tam gemaakt worden. Prijs 

10, -. Tel. 0255-532538

Te koop:Zaanse klok 25 euro . Tel. 06-12701567

Gevraagd:Artis zegels / kaarten van de 

dekamarkt voor een groep mensen 

met een rugzakje. Geen handel . Tel. 

06-37010414Te koop:Veel porseleinen melkkannen en melkkannetjes voor 25,-. 

Tel. 06-51491544
Gevraagd:Jeugdboek de mooievaar en andere 

dieren op rijm van rikkert zuiderveld. 

Tel. 06-51491544
Te koop:Hereniets, 8 versn. merk Sparta, vr. pr. 

125,-. Tel: 06-10770055

Te koop:Plastic vijverbak, 62 cm diep, 1.70 lang, 

1 zijde 1.00 cm br. 1 zijde 40 cm br. 15,-. 

Tel: 06-1234567
Te koop:Bench middel grote hond 25,-, 

haardstell en scherm 30,-, weegschaal 

± 60 jr. oud 30,-, Nijntje huis en 

toebehoren 20,-, persisch kleed 25,-. 

Tel: 06-22266650
Te koop:Dames�ets Batavus Mambo, z.g.a.n. 

7 versn. vr. pr. 250,-. Tel: 0255-

536794/06-1234567Te koop:

4-pits gasfornuis 75,-, 3-del. vazen 

200,-, koets met gouden paard 

100,-, fototoestel en hoes 50,-. Tel: 

0251-224306Te koop:100 golfballen, goede kwaliteit, 

kan bezorgd worden. 20,-. Tel: 

023-5372427Te koop:Matras 90 x 200, 40,-. Tel: 023-5384556

Te koop:Satelietschotel 400,-, paneel, bl. eiken 

118 x 23, 20,-. Tel; 0255-757228

Te koop:Tuinset, 2 stoelen 40,-, en 1 ronde tafel. 

Naaimach. 65,-, kinder�etsmand 30,-, 

honden �etsmand 20,-, gr. mensen 

step 20,-. Tel: 023-5255325

Te koop:Bokszak Perry en handschoenen 30,-, 

kroonluchter geel kopern, hangend 

aan koperen ketting, 4 kaarsen, antiek, 

60,-. Tel: 06-37581515
Aangeboden:

Gratis af te halen, 2-persoonsbed 

en grenen linnenkast. Tel: 0255-

517955/06-1234567
Te koop:Espressoapp. Dolce Gusto Picollo 

nw. 18-, Tomado elektr. pan 14,-, 

strijkplank 7,-, kruissleutel 6,-, hark 5,-, 

scho�el 5,-. Tel: 023-5271991

Te koop:Oma�ets Gazelle Basic, wit, axaslot, 

tr. tr. rem, 2,5 jr. oud, weinig gebr. 

28” 200,-, stations�ets 40,-. Tel: 

06-23524668Te koop:Heren�ets, 28”, tr. tr. rem, rvs velgen, 

geheel nagekeken, 79,99. Tel: 

06-15273320Aangeboden:
Artis zegels 9 stuks. Tel. 023-5370144

Te koop:Fietszitje bobike achter tot 6 jr 

compleet 30,- �etszitje voorop incl. 

windscherm tot 3 jr. 30,- i.g.st. Tel. 

023-5254462Te koop:Splinternieuwe pumps in wit, 

zwart, rood en donkerblauw. Maat 

38-39. Prijs 5 euro per paar. Tel. 

06-10323214Te koop:Dames�ets Batavus, versn. moet 

nagekeken worden 25,-, damessport�ets 

Koga Myata, 18 versn. 50,-. Tel: 

06-57536135Gevraagd:Opa en oma willen graag met 

kleinkinderen naar Artis. Wie heeft er 

nog Deka Artis zegels over. Tel: 0255-

533439/06-1234567
Verloren:18-4-2018 Rood leren portemon-

neetje Deka Velserbroek. Speciaal 

aandenken. Tegen beloning. Tel: 

023-5252098Te koop:Tinnen ambacten van paarden tot 

dokter, schaapsherder 90% tin, 

ong. 12 tot 3 cm br. 10,- per stuk. Tel: 

0255-520859Te koop:Seniorenbed + bijbeh grenen 

nachtkastje. Bedhoogte, voeten- en 

hoofdeind zijn electrisch verstelbaar. 

175,-. Tel. 06-12345670

Gevraagd:Wil graag met al mijn kleinkinderen 

naar artis. Heb nog 5 deka artiszegels 

tekort. Wie kan mij helpen? Tel. 

06-19300048Te koop:Streekromans, 20 st. 5,-, div. boeken 

Maeve Binchu à 2,50, bouqetreeks, 

Intiem, 4 voor 1,-. Tel; 06-39021243

Te koop:Dekbedovertrekset, 1, 2 pers. 

litsjumeaux, 2,50, 7,50 en 10,- (nog in 

verpakking) Hoenderveren hoofdkus-

sens, 2 voor 7,50. Tel: 023-5390914

Te koop:Ikea kinderstoel, z.g.a.n. incl. 

kussentje 10,-, dia’s van Sail 

gratis, schilderezel gratis. Tel: 

06-10481166/0255-511807

Te koop:Twinny load �etsdrager met gebruiks-

aanw. verlichting en nummerplaat en 

trekhaak, 85,-. Tel: 06-19206479

Te koop:2 Pers. bed, 200 x 180, 2 elektr. 

bodems, 2 matrassen, 2 nachtkastjes, 

200,-. Tel: 06-40146864

Aangeboden:
6 Vomar spaarkaarten voor keuken-

messen en 7 volle Eftelingkaarten van 

AH. Tel: 06-17573700
Te koop:Geschiedenis WOII, veel dure 

kunstboeken, samen 50,-. Tel: 

06-22834077Aangeboden:
Vouwwagen merk camplet met 

kampeerspullen, in goede staat 250 

euro. Tel. 023-5382301

Te koop:Boeken: Velsen en Ijmuiden, heden en 

Verleden van Piet de Greef 10,-, ‘Eene 

plaats van grooten omvang 100 jr. IJm. 

en Noordzeekanaal o.a. Siebe Rolle 

10,-. Heren rib�uwelen 7/8 zomerjas, 

taupe, 2 x gedr. mt. 50 z.g.a.n. 35,-. Zw. 

herenblazer niet getailleerd, mt. 50 

20,-. Tel: 0255-518708
Te koop:Autoweek, jaargang 2015, 2016 

en 2017, per jaargang 20,-. Tel: 

06-48518952Te koop:Heel mooie bijna nieuw combi gril 

magnetron samsung 60 euro. Tel. 

06-85576835Te koop:Tuinset 2 stoelen 40,-, kinder�ets-

mand 30,-, naaimach. elec. 65,-, 

honde�etsmand 20,-, volwassenen 

step 20,-. Tel. 023-5255325

De uitgever van deze krant kan 

geen enkele aansprakelijkheid 

aanvaarden voor schade van 

welke aard ook, ontstaan door het  

niet tijdig en/of onjuist plaatsen 

van advertenties in onze bladen. 

Fouten in telefonisch opgegeven 

advertenties of ontstaan door 

onduidelijk handschrift van de 

opdrachtgever behoeven door ons 

niet te worden gecompenseerd.* Gevraagd:
Verzamelaar zoekt audioappara-

tuur van voor 1995, platenspeler, 

versterker, boxen enz. Ik haal het 

graag bij u op. Tel. 0251-212896

* Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektrische en 

gewone �etsen om te knutselen. Tel. 

06-84613045Te koop:Mooie bank 3 zits van stevige stof 

zonder beschadiging en rookvrij kleur 

blauw voor 50,-, zien is kopen. Tel. 

023-5365905Gezocht:Op 1e kerstdag gedineerd in de 

heeren van velsen. Er zijn jassen 

verwisseld van het merk suitable. Tel. 

0255-769026Gevraagd:Artiszegels voor een klas kinderen 

van heliomare in heemskerk. Tel. 

0251-220926Te koop:Wasmachine siemens type e 16 16 

in goede staat    werk prima ijmuiden 

prijs 50,-. Tel. 06-1234567

Te koop:Nog prima te gebruiken heren�ets. 

Batavus comanche. Prijs slechts 50 

euro. Tel. 023-5376051

Te koop:Rechte bank antraciet grijze stof. 

Goed zitcomfort, geen doorgezakte 

kussens, onbeschadigd, rookvrij. 65 

euro. Tel. 06-83020671

Te koop:Luxa�ex smalle lamellen 236 x 180 cm. 

Kleur gemelleerd beige grijs. 35 euro. 

Tel. 0251-228498
Gevraagd:Dames�ets voor vrouw van eritrese 

asielzoeker. Framehoogte ong 53 cm. 

Tel. 023-5274866
Te koop:Nieuw wigkussen sissel sit special, 

100% polyester,l . 41,br. 45. Dikte 

2-9 cm. Van 89,- voor 40,-. Tel. 

0251-244037Te koop:Haag schaar met 20 meter verleng-

kabel mes 630mm lang bijna nieuw 2 x 

gebruikt 25,-. Tel. 0255-532578

Te koop:Jong mooi gekleurd parkietje, kan 

makelijk tam gemaakt worden. Prijs 

10, -. Tel. 0255-532538

Te koop:Zaanse klok 25 euro . Tel. 06-12701567

Gevraagd:Artis zegels / kaarten van de 

dekamarkt voor een groep mensen 

met een rugzakje. Geen handel . Tel. 

06-37010414Te koop:Veel porseleinen melkkannen en melkkannetjes voor 25,-. 

Tel. 06-51491544
Gevraagd:Jeugdboek de mooievaar en andere 

dieren op rijm van rikkert zuiderveld. 

Tel. 06-51491544
Te koop:Hereniets, 8 versn. merk Sparta, vr. pr. 

125,-. Tel: 06-10770055

Te koop:Plastic vijverbak, 62 cm diep, 1.70 lang, 

1 zijde 1.00 cm br. 1 zijde 40 cm br. 15,-. 

Tel: 06-22104802
Te koop:Bench middel grote hond 25,-, 

haardstell en scherm 30,-, weegschaal 

± 60 jr. oud 30,-, Nijntje huis en 

toebehoren 20,-, persisch kleed 25,-. 

Tel: 06-22266650
Te koop:Dames�ets Batavus Mambo, z.g.a.n. 

7 versn. vr. pr. 250,-. Tel: 0255-

536794/06-36403342

Te koop:4-pits gasfornuis 75,-, 3-del. vazen 

200,-, koets met gouden paard 

100,-, fototoestel en hoes 50,-. Tel: 

0251-224306Te koop:100 golfballen, goede kwaliteit, 

kan bezorgd worden. 20,-. Tel: 

023-5372427Te koop:Matras 90 x 200, 40,-. Tel: 023-1234567

Te koop:Satelietschotel 400,-, paneel, bl. eiken 

118 x 23, 20,-. Tel; 0255-757228

Te koop:Tuinset, 2 stoelen 40,-, en 1 ronde tafel. 

Naaimach. 65,-, kinder�etsmand 30,-, 

honden �etsmand 20,-, gr. mensen 

step 20,-. Tel: 023-123456

Te koop:Bokszak Perry en handschoenen 30,-, 

kroonluchter geel kopern, hangend 

aan koperen ketting, 4 kaarsen, antiek, 

60,-. Tel: 06-1234567
Aangeboden:

Gratis af te halen, 2-persoonsbed 

en grenen linnenkast. Tel: 0255-

517955/06-30128326

Te koop:Espressoapp. Dolce Gusto Picollo 

nw. 18-, Tomado elektr. pan 14,-, 

strijkplank 7,-, kruissleutel 6,-, hark 5,-, 

scho�el 5,-. Tel: 023-5271991

Te koop:Oma�ets Gazelle Basic, wit, axaslot, 

tr. tr. rem, 2,5 jr. oud, weinig gebr. 

28” 200,-, stations�ets 40,-. Tel: 

06-23524668Te koop:Heren�ets, 28”, tr. tr. rem, rvs velgen, 

geheel nagekeken, 79,99. Tel: 

06-15273320Aangeboden:
Artis zegels 9 stuks. Tel. 023-5370144

Te koop:Fietszitje bobike achter tot 6 jr 

compleet 30,- �etszitje voorop incl. 

windscherm tot 3 jr. 30,- i.g.st. Tel. 

023-1234567Te koop:Splinternieuwe pumps in wit, 

zwart, rood en donkerblauw. Maat 

38-39. Prijs 5 euro per paar. Tel. 

06-10323214Te koop:Dames�ets Batavus, versn. moet 

nagekeken worden 25,-, damessport�ets 

Koga Myata, 18 versn. 50,-. Tel: 

06-57536135Gevraagd:Opa en oma willen graag met 

kleinkinderen naar Artis. Wie heeft er 

nog Deka Artis zegels over. Tel: 0255-

533439/06-21393819

Verloren:18-4-2018 Rood leren portemon-

neetje Deka Velserbroek. Speciaal 

aandenken. Tegen beloning. Tel: 

023-5252098Te koop:Tinnen ambacten van paarden tot 

dokter, schaapsherder 90% tin, 

ong. 12 tot 3 cm br. 10,- per stuk. Tel: 

0255-520859Te koop:Seniorenbed + bijbeh grenen 

nachtkastje. Bedhoogte, voeten- en 

hoofdeind zijn electrisch verstelbaar. 

175,-. Tel. 06-19461040

Gevraagd:Wil graag met al mijn kleinkinderen 

naar artis. Heb nog 5 deka artiszegels 

tekort. Wie kan mij helpen? Tel. 

06-19300048Te koop:Streekromans, 20 st. 5,-, div. boeken 

Maeve Binchu à 2,50, bouqetreeks, 

Intiem, 4 voor 1,-. Tel; 06-39021243

Te koop:Dekbedovertrekset, 1, 2 pers. 

litsjumeaux, 2,50, 7,50 en 10,- (nog in 

verpakking) Hoenderveren hoofdkus-

sens, 2 voor 7,50. Tel: 023-5390914

Te koop:Ikea kinderstoel, z.g.a.n. incl. 

kussentje 10,-, dia’s van Sail 

gratis, schilderezel gratis. Tel: 

06-10481166/0255-1234567

Te koop:Twinny load �etsdrager met gebruiks-

aanw. verlichting en nummerplaat en 

trekhaak, 85,-. Tel: 06-19206479

Te koop:2 Pers. bed, 200 x 180, 2 elektr. 

bodems, 2 matrassen, 2 nachtkastjes, 

200,-. Tel: 06-40146864

Aangeboden:
6 Vomar spaarkaarten voor keuken-

messen en 7 volle Eftelingkaarten van 

AH. Tel: 06-17573700
Te koop:Geschiedenis WOII, veel dure 

kunstboeken, samen 50,-. Tel: 

06-1234567Aangeboden:
Vouwwagen merk camplet met 

kampeerspullen, in goede staat 250 

euro. Tel. 023-5382301

Te koop:Boeken: Velsen en Ijmuiden, heden en 

Verleden van Piet de Greef 10,-, ‘Eene 

plaats van grooten omvang 100 jr. IJm. 

en Noordzeekanaal o.a. Siebe Rolle 

10,-. Heren rib�uwelen 7/8 zomerjas, 

taupe, 2 x gedr. mt. 50 z.g.a.n. 35,-. Zw. 

herenblazer niet getailleerd, mt. 50 

20,-. Tel: 0255-518708
Te koop:Autoweek, jaargang 2015, 2016 

en 2017, per jaargang 20,-. Tel: 

06-48518952Te koop:Heel mooie bijna nieuw combi gril 

magnetron samsung 60 euro. Tel. 

06-85576835Te koop:Tuinset 2 stoelen 40,-, kinder�ets-

mand 30,-, naaimach. elec. 65,-, 

honde�etsmand 20,-, volwassenen 

step 20,-. Tel. 023-5255325

De uitgever van deze krant kan 

geen enkele aansprakelijkheid 

aanvaarden voor schade van 

welke aard ook, ontstaan door het  

niet tijdig en/of onjuist plaatsen 

van advertenties in onze bladen. 

Fouten in telefonisch opgegeven 

advertenties of ontstaan door 

onduidelijk handschrift van de 

opdrachtgever behoeven door ons 

niet te worden gecompenseerd.* Gevraagd:
Verzamelaar zoekt audioappara-

tuur van voor 1995, platenspeler, 

versterker, boxen enz. Ik haal het 

graag bij u op. Tel. 0251-212896

* Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektrische en 

gewone �etsen om te knutselen. 

Tel. 06-1234567
Te koop:Mooie bank 3 zits van stevige stof 

zonder beschadiging en rookvrij kleur 

blauw voor 50,-, zien is kopen. Tel. 

023-5365905Gezocht:Op 1e kerstdag gedineerd in de 

heeren van velsen. Er zijn jassen 

verwisseld van het merk suitable. Tel. 

0255-769026Gevraagd:Artiszegels voor een klas kinderen 

van heliomare in heemskerk. Tel. 

02511234567Te koop:Wasmachine siemens type e 16 16 

in goede staat    werk prima ijmuiden 

prijs 50,-. Tel. 06-25141306

Te koop:Nog prima te gebruiken heren�ets. 

Batavus comanche. Prijs slechts 50 

euro. Tel. 023-5376051

Te koop:Rechte bank antraciet grijze stof. 

Goed zitcomfort, geen doorgezakte 

kussens, onbeschadigd, rookvrij. 65 

euro. Tel. 06-83020671

Te koop:Luxa�ex smalle lamellen 236 x 180 cm. 

Kleur gemelleerd beige grijs. 35 euro. 

Tel. 0251-228498
Gevraagd:Dames�ets voor vrouw van eritrese 

asielzoeker. Framehoogte ong 53 cm. 

Tel. 023-5274866
Te koop:Nieuw wigkussen sissel sit special, 

100% polyester,l . 41,br. 45. Dikte 

2-9 cm. Van 89,- voor 40,-. Tel. 

0251-244037Te koop:Haag schaar met 20 meter verleng-

kabel mes 630mm lang bijna nieuw 2 x 

gebruikt 25,-. Tel. 0255-532578

Te koop:Jong mooi gekleurd parkietje, kan 

makelijk tam gemaakt worden. Prijs 

10, -. Tel. 0255-532538

Te koop:Zaanse klok 25 euro . Tel. 06-12701567

Gevraagd:Artis zegels / kaarten van de 

dekamarkt voor een groep mensen 

met een rugzakje. Geen handel . Tel. 

06-37010414Te koop:Veel porseleinen melkkannen en melkkannetjes voor 25,-. 

Tel. 06-51491544
Gevraagd:Jeugdboek de mooievaar en andere 

dieren op rijm van rikkert zuiderveld. 

Tel. 06-51491544
Te koop:Hereniets, 8 versn. merk Sparta, vr. pr. 

125,-. Tel: 06-10770055

Te koop:Plastic vijverbak, 62 cm diep, 1.70 lang, 

1 zijde 1.00 cm br. 1 zijde 40 cm br. 15,-. 

Tel: 06-22104802
Te koop:Bench middel grote hond 25,-, 

haardstell en scherm 30,-, weegschaal 

± 60 jr. oud 30,-, Nijntje huis en 

toebehoren 20,-, persisch kleed 25,-. 

Tel: 06-12345670
Te koop:Dames�ets Batavus Mambo, z.g.a.n. 

7 versn. vr. pr. 250,-. Tel: 0255-

536794/06-36403342

Te koop:4-pits gasfornuis 75,-, 3-del. vazen 

200,-, koets met gouden paard 

100,-, fototoestel en hoes 50,-. Tel: 

0251-224306Te koop:100 golfballen, goede kwaliteit, 

kan bezorgd worden. 20,-. Tel: 

023-1234567Te koop:Matras 90 x 200, 40,-. Tel: 023-5384556

Te koop:Satelietschotel 400,-, paneel, bl. eiken 

118 x 23, 20,-. Tel; 0255-757228

Te koop:Tuinset, 2 stoelen 40,-, en 1 ronde tafel. 

Naaimach. 65,-, kinder�etsmand 30,-, 

honden �etsmand 20,-, gr. mensen 

step 20,-. Tel: 023-5255325

Te koop:Bokszak Perry en handschoenen 30,-, 

kroonluchter geel kopern, hangend 

aan koperen ketting, 4 kaarsen, antiek, 

60,-. Tel: 06-37581515
Aangeboden:

Gratis af te halen, 2-persoonsbed 

en grenen linnenkast. Tel: 0255-

517955/06-30128326

Te koop:Espressoapp. Dolce Gusto Picollo 

nw. 18-, Tomado elektr. pan 14,-, 

strijkplank 7,-, kruissleutel 6,-, hark 5,-, 

scho�el 5,-. Tel: 023-5271991

Te koop:Oma�ets Gazelle Basic, wit, axaslot, 

tr. tr. rem, 2,5 jr. oud, weinig gebr. 

28” 200,-, stations�ets 40,-. Tel: 

06-23524668Te koop:Heren�ets, 28”, tr. tr. rem, rvs velgen, 

geheel nagekeken, 79,99. Tel: 

06-15273320Aangeboden:
Artis zegels 9 stuks. Tel. 023-5370144

Te koop:Fietszitje bobike achter tot 6 jr 

compleet 30,- �etszitje voorop incl. 

windscherm tot 3 jr. 30,- i.g.st. Tel. 

023-5254462Te koop:Splinternieuwe pumps in wit, 

zwart, rood en donkerblauw. Maat 

38-39. Prijs 5 euro per paar. Tel. 

06-10323214Te koop:Dames�ets Batavus, versn. moet 

nagekeken worden 25,-, damessport�ets 

Koga Myata, 18 versn. 50,-. Tel: 

06-57536135Gevraagd:Opa en oma willen graag met 

kleinkinderen naar Artis. Wie heeft er 

nog Deka Artis zegels over. Tel: 0255-

533439/06-21393819

Verloren:18-4-2018 Rood leren portemon-

neetje Deka Velserbroek. Speciaal 

aandenken. Tegen beloning. Tel: 

023-1234567Te koop:Tinnen ambacten van paarden tot 

dokter, schaapsherder 90% tin, 

ong. 12 tot 3 cm br. 10,- per stuk. Tel: 

0255-520859Te koop:Seniorenbed + bijbeh grenen 

nachtkastje. Bedhoogte, voeten- en 

hoofdeind zijn electrisch verstelbaar. 

175,-. Tel. 06-19461040

Gevraagd:Wil graag met al mijn kleinkinderen 

naar artis. Heb nog 5 deka artiszegels 

tekort. Wie kan mij helpen? 

Tel. 06-123456Te koop:Streekromans, 20 st. 5,-, div. boeken 

Maeve Binchu à 2,50, bouqetreeks, 

Intiem, 4 voor 1,-. Tel; 06-39021243

Te koop:Dekbedovertrekset, 1, 2 pers. 

litsjumeaux, 2,50, 7,50 en 10,- (nog in 

verpakking) Hoenderveren hoofdkus-

sens, 2 voor 7,50. Tel: 023-5390914

Te koop:Ikea kinderstoel, z.g.a.n. incl. 

kussentje 10,-, dia’s van Sail 

gratis, schilderezel gratis. Tel: 

06-10481166/0255-511807

Te koop:Twinny load �etsdrager met gebruiks-

aanw. verlichting en nummerplaat en 

trekhaak, 85,-. Tel: 06-19206479

Te koop:2 Pers. bed, 200 x 180, 2 elektr. 

bodems, 2 matrassen, 2 nachtkastjes, 

200,-. Tel: 06-40146864

Aangeboden:
6 Vomar spaarkaarten voor keuken-

messen en 7 volle Eftelingkaarten van 

AH. Tel: 06-17573700
Te koop:Geschiedenis WOII, veel dure 

kunstboeken, samen 50,-. Tel: 

06-22834077Aangeboden:
Vouwwagen merk camplet met 

kampeerspullen, in goede staat 250 

euro. Tel. 023-5382301

Te koop:Boeken: Velsen en Ijmuiden, heden en 

Verleden van Piet de Greef 10,-, ‘Eene 

plaats van grooten omvang 100 jr. IJm. 

en Noordzeekanaal o.a. Siebe Rolle 

10,-. Heren rib�uwelen 7/8 zomerjas, 

taupe, 2 x gedr. mt. 50 z.g.a.n. 35,-. Zw. 

herenblazer niet getailleerd, mt. 50 

20,-. Tel: 0255-518708
Te koop:Autoweek, jaargang 2015, 2016 

en 2017, per jaargang 20,-. Tel: 

06-48518952Te koop:Heel mooie bijna nieuw combi gril 

magnetron samsung 60 euro. Tel. 

06-85576835Te koop:Tuinset 2 stoelen 40,-, kinder�ets-

mand 30,-, naaimach. elec. 65,-, 

honde�etsmand 20,-, volwassenen 

step 20,-. Tel. 023-5255325

Door: Arita Immerzeel

Door: Arita Immerzeel

HET VERHAALTJE 
BIJ HET KABAALTJE

HET VERHAALTJE 
BIJ HET KABAALTJE

Kabaaltjes, al meer dan 25 jaar staan ze wekelijks in De Jutter en De Hofgeest. Soms zijn er kabaal-
tjes die de nieuwsgierigheid wekken. Arita Immerzeel neemt regelmatig een kabaaltje ‘onder de 
loep’. Haar oog viel deze week op:

Betty (74 jaar) ontdekte donder-
dag 12 maart ‘s avonds bij het 
naar bed gaan, dat zij een oorbel 
kwijt was. Het gaat om een geel-
gouden bewerkte klikoorbel met 
stevige sluiting, waarvan het een 
raadsel is hoe en waar zij deze 
heeft kunnen verliezen. Sindsdien 
zoekt zij overal, waar zij hem ver-
loren zou kunnen hebben. Haar 
dochter Joke zoekt mee. In huis, 
onder de kapstok, in schoenen, 
overal is alles nagekeken. En ook 
buitenshuis wordt gezocht. Di-
verse looproutes zijn nagelopen, 
zoals de route van de Engelmun-
dusstraat in IJmuiden, waar Betty 
woont, naar het Kennemerplein, 
waar de Vomar gevestigd is. Ook 
in de supermarkt zelf is navraag 
gedaan. De route naar Velser-
beek, waar Betty haar hond, een 
Pekinees, meerdere malen per 
dag uitlaat, is minutieus uitgeplo-

zen. Zij gaat er meestal op de �ets 
heen en parkeert die dan bij het 
bruggetje. Vervolgens loopt zij 
ongeveer een uur in het bos. Een 
zoektocht op de IJmuiderstraat-
weg, waar Betty ‘s avonds haar 
hondje uitlaat, leverde ook niets 
op. Betty kreeg de anderhalve 
centimeter grote oorbel in 2012 
van haar man op haar verjaardag. 
Betty is er ziek van hem kwijt te 

zijn geraakt. Behalve dat het een 
mooie oorbel is, is zij emotioneel, 
omdat haar echtgenoot het jaar 
erop plots in het buitenland over-
leed. Tot nu toe mocht Betty nog 
niet de reactie op haar kabaaltje 
ontvangen, waar zij zo vurig naar 
verlangt. Er belde een mevrouw 
uit Santpoort, maar daar is Betty 
niet geweest. Bovendien was het 
een heel andere oorbel.

Verloren: 
Verloren : kleine gouden klikoorbel. 
laatste cadeau van mijn overleden 
man. Tel. 06-16085761
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Coronacrisis leidt tot nieuw initiatief:
Thuiszittende koks slaan handen ineen

Velsen - De horecabranche is 
zwaar getro�en door de maat-
regelen die genomen zijn om de 
verspreiding van het coronavirus 
te beperken. Restaurants zijn ge-
sloten en als zelfstandig werkend 
kok sta je dan ineens op straat. 
Yari Wubbenhorst (25) en Yassin 
Bouzia (28) besloten om niet bij 
de pakken neer te gaan zitten. De 
IJmuidenaren zijn gestart met het 
thuis koken en vervolgens bezor-
gen van verse maaltijden voor 6 
euro per maaltijd.

De twee leerden elkaar kennen 
door het vak. Als freelance kok 
werkten ze op vele locaties, on-

der meer hebben ze samen in de 
keuken gestaan van het NH Hotel 
Schiphol-Hoofddorp. Toen ze be-
gin deze maand allebei zonder 
werk thuis kwamen te zitten, heb-
ben ze een nieuwe maaltijdser-
vice opgezet: Chef aan Huis. Ze 
leggen uit: ,,Veel mensen gaan 
nu liever niet meer de straat op, 
dus bezorgen wij ze een comple-
te maaltijd thuis. We vragen er zes 
euro voor, dus winst maken we er 
nauwelijks op. Het is meer vanuit 
maatschappelijk oogpunt, dat we 
dit hebben opgezet.’’ Toch sluiten 
de mannen zeker niet uit dat ze 
er uiteindelijk hun broodwinning 
van gaan maken. ,,Als over een 

paar maanden blijkt dat het goed 
aanslaat, willen we dat zeker gaan 
doen. De eerste reacties zijn erg 
enthousiast. Vorige week had-
den we hachee met aardappel en 
rode kool op het menu staan en 
daarvoor kregen we 52 aanmel-
dingen.’’ Dat aanmelden verloopt 
via Facebook (zoek op ‘Chef aan 
Huis’) of via telefoonnummer 06 
10584929. Per bestelling wordt 
1,50 euro aan bezorgkosten bere-
kend. Voorlopig blijven Yari en Ya-
ssin de maaltijden nog thuis be-
reiden, als het drukker wordt, wil-
len ze hiervoor een bedrijfsruimte 
huren. (Tekst: Bos Media Services/
foto: Lieke Snel)

Cruiseferry’s voor anker in IJmuiden
IJmuiden - King Seaways en Prin-
cess Seaways, de twee schepen 
waarmee DFDS de veerdienst 
naar Newcastle onderhoudt, lig-
gen op een steenworp afstand 
van elkaar voor anker. Gewoon-
lijk valt dit tafereel alleen rond de 
jaarwisseling te aanschouwen, 
maar in verband met de maatre-
gelen om de verspreiding van het 
coronavirus af te remmen, is de 

veerdienst tot zeker de tweede 
week van april stopgezet. Maan-
dag kwam de laatste groep pas-
sagiers in IJmuiden aan. Een on-
geplande en ongewenste terug-
keer naar Nederland, die voor 
de nodige frustraties zorgde. Be-
grip voor de maatregel is er zeker, 
maar vervelend blijft het wel, als 
je van zorgvuldig gemaakte plan-
ning opeens niets meer overblijft. 

Waar het normaal gesproken elke 
ochtend bij aankomst van de crui-
seferry en ’s middags bij het ver-
trek ervan krioelt van de mensen 
in de IJmuidense haven, zal het er 
de komende weken uitgestorven 
zijn. De grote vraag die iedereen 
bezighoudt is hoelang deze situ-
atie zal gaan duren. (Tekst: Bos 
Media Services/foto: Erik Baalber-
gen)

Corona-update
Wat gebeurde er de afgelopen week?

Het coronavirus maakt elke dag 
meer slachto�ers in Nederland. 
Op 16 maart besloot het kabinet 
alle horeca, sportclubs, scholen 
en kinderopvangcentra te slui-
ten. Premier Mark Rutte hield een 
televisietoespraak waarin hij een 
oproep deed: blijf zoveel moge-
lijk thuis. Gaat u wel de deur uit, 
houd dan afstand. Tot nu toe telt 
ons land meer dan 200 doden. 
Het jongste slachto�er is 55 jaar.

Samenkomsten verboden tot 
1 juni
Alle evenementen en bijeen-
komsten zijn tot 1 juni verboden, 
ongeacht het aantal personen. 
Het eerdere maximum van 100 
personen vervalt. Voor begrafe-
nissen en kerkelijke bruiloften 
komen uitzonderingen. 

‘Intelligente lockdown’
Premier Rutte benadrukte in de 
persconferentie van afgelopen 
maandag dat er geen sprake is 
van een totale lockdown maar 
een ‘intelligente lockdown’, mat 
andere woorden ‘gebruik je ver-
stand en blijf zoveel mogelijk 
thuis’. 

Noodverordening gemeenten
Het kabinet kondigde een nood-
verordening aan waardoor bur-
gemeesters sneller kunnen 
handhaven. Zo mag de politie 
ingrijpen als drie of meer per-
sonen minder dan 1,5 meter af-
stand houden. Ook kunnen loca-
ties als stranden of parken geslo-
ten worden als de gezondheid in 
het geding komt. Kappers, na-

gelstylisten en schoonheidssa-
lons moeten verplicht hun deu-
ren sluiten. 

Thuisquarantaine aange-
scherpt
Is er in een gezin of huishouden 
een persoon met koorts, dan 
mag niemand naar buiten. Een 
uitzondering geldt voor vitale 
beroepen. Boodschappen doen 
mag ook niet, mits daar niemand 
anders voor gevraagd kan wor-
den. 

Drukte in natuurgebieden 
Zondag kregen miljoenen men-
sen een NL-alert met het ad-
vies van de Rijksoverheid om de 
richtlij-nen op te volgen. Dat be-
richt volgde nadat stranden en 
natuurgebieden zaterdag wer-
den overspoeld met dagjesmen-
sen. Dat zorgde voor een hoop 
consternatie bij de rest van de 
bevolking en op social media. 
Rutte zei daarover: ‘Je leeft niet 
alleen voor jezelf. Dit asociale ge-
drag moet stoppen’.

‘Vakantiegeld komt later’
Een half miljoen bedrijven heeft 
inmiddels werktijdverkorting 
aangevraagd voor het personeel. 
Er wordt gewerkt aan een steun-
pakket. De coronacrisis zorgt er 
mogelijk ook voor dat het vakan-
tiegeld later wordt uitgekeerd. 
Veel bedrijven komen in �nanci-
ele problemen terecht, ondanks 
de plannen van het kabinet. Dat 
bevestigt vakbond FNV aan De 
Telegraaf. 

Longartsen luiden noodklok
Er is niet voldoende bewijs voor 
de werking van de medicijnen 
die coronapatiënten momenteel 
toe-gediend krijgen. Dat melden 
Nederlandse specialisten. Long-
artsen zitten met de handen in 
het haar omdat er nog geen ef-
fectieve behandeling mogelijk 
is. Sommige medicijnen richten 
mogelijk meer schade aan dan 
ze goed doen. Patiënten kunnen 
zo last krijgen van bijwerkingen, 
meldt het AD.

*De nieuwsstroom over het co-
ronavirus is amper bij te houden, 
het kan voorkomen dat de infor-
matie in dit artikel niet de meest 
actuele is. (Afbeelding: via NOS)

Een NL-alert van de Rijksoverheid, drukbezochte natuurgebieden 
en het aantal doden stijgt naar verwachting �ink: corona houdt 
Nederland in zijn greep. Wekelijks op deze plek een update met 
de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen dagen.*

Spontaan idee van IJmuidenaar:
Poster ondersteunt strijd tegen corona
IJmuiden - Samen strijden tegen 
het coronavirus, dat was de ge-
dachte die bij Jordi van der Le-
den door het hoofd speelde, toen 
hij het idee kreeg voor een pos-
teractie. Hij stuurde zijn ontwerp 
naar deze krant met het verzoek 
de poster af te drukken. Hierdoor 
is iedereen in de gelegenheid de 
poster uit te knippen en voor het 
raam te hangen. ,,Als je overal die 
posters ziet hangen, dan besef je 
dat we samen strijden tegen het 

virus’’, verduidelijkt hij. De nieu-
we COVID19-variant van het co-
ronavirus ziet er, net als de voor-
gangers, uit als een soort bolletje 
met stekels eraan. Daaraan dankt 
het virus ook de naam ‘corona’, 
wat Latijn is voor ‘kroon’. Jordi van 
der Leden maakte van dat bolle-
tje de wereldbol, omdat het virus 
inmiddels de hele wereld in zijn 
greep heeft. De omhoog gesto-
ken hand met gebalde vuist sym-
boliseert de strijd die we voeren 

om het virus uit te roeien, terwijl 
de gekleurde vingers staan voor 
de verschillende volkeren op aar-
de, die allemaal bij deze strijd be-
trokken zijn. De tekst op de poster 
is tevens een dringende oproep 
aan iedereen om thuis te blijven. 
Dit zorgt ervoor dat het virus min-
der snel wordt verspreid. Helpt u 
mee het saamhorigheidsgevoel 
in de gemeente Velsen te vergro-
ten? Knip de poster in deze krant 
uit en hang hem voor het raam. 
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Geschreven door amateurhistoricus Guus Hartendorf

Fotoboek over Velsen in de Tweede Wereldoorlog verschijnt 17 april

Velsen - Corona, ijs en weder die-
nende ligt vanaf 17 april het fo-
toboek ‘Oorlogsdagen in Velsen 

1940 – 1945’ in de boekwinkels 
in Velsen. In het boek staan ruim 
400 (kleuren)foto’s met uitgebrei-
de begeleidende teksten. Het is 
geschreven door de Santpoort-
se amateurhistoricus Guus Har-
tendorf. Een dag eerder ontvangt 
Velsens burgemeester Frank Dales 
het eerste exemplaar. Jeroen Bak-
ker van Cornegge Media uit Vel-
serbroek is de uitgever ervan.
Het kloeke werk is verdeeld in 
achttien hoofdstukken, vanaf de 
voormobilisatie in 1938, via de 
meidagen van 1940, het alledaag-
se leven, verzet, sloop- en weder-
opbouw, de Jappenkampen, de 
‘politionele’ acties tussen 1945-
1949 en de herdenkingen van de 
Gevallenen.  
Het is het vierde boek van Har-

tendorf over de Tweede Wereld-
oorlog in Velsen en omgeving. Dit 
keer koos hij voor beeldmateriaal, 
zodat de jongste generatie in één 
oogopslag kan zien hoe de ge-
meente er destijds uitzag en wat 
er uiteindelijk van geworden is. De 
auteur schreef het boek ter gele-
genheid van de festiviteiten rond-
om de ‘75e mei’ en maakte een 
keuze uit het fotoarchief van de 
Santpoortse fotograaf Aris Schut-
te, zijn eigen collectie, van particu-
lieren en het Noord-Hollands Ar-
chief.
Een �ink aantal foto’s geeft een 
beeld over de meidagen van 1940 
in IJmuiden, onder andere aan de 
hand van dagboeken van Luite-
nant ter zee 2e klasse Lodo van 
Hamel, die tijdens de mobilisatie 

istoegevoegd aan de comman-
dant Positie IJmuiden C. Helling-
man en een rapport van Majoor 
W.Ch. Roest van Limburg, Contro-
leur-Generaal van De Nederland-
sche Bank en tevens commandant 
van het transport van het kroon-
prinselijk gezin van ’s-Gravenha-
ge naar de sluizen van IJmuiden. 
Prins Bernhard spreekt met Har-
tendorf over die rit en de over-
tocht met de Velser pont. Ook be-
steedt de auteur aandacht aan het 
werk van Truus Wijsmuller-Meijer, 
die op het laatste moment hon-
derden Joodse kinderen met het 
schip Bodegraven via de haven 
van IJmuiden naar Engeland weet 
te krijgen.

De eerste Canadezen kwamen op 
8 mei 1945 rond 11.45 uur bij Sant-
poort de gemeente Velsen binnen. 
Twee motorrijders, verkenners van 
the Hastings and Prince Edward 
Regiment, werden met groot en-
thousiasme bij de kruising Hoofd-
straat-Rijksweg-Broekbergenlaan 
door de dorpelingen welkom ge-
heten. Manschappen van the Roy-
al Canadian Regiment trokken 
die dag via de Rijksweg naar Vel-
sen-Zuid, waar een dergelijk tafe-
reel plaatsvond. Een aantal van de 
mannen kwam in 1991, 1995, 2000 
en 2005 opnieuw naar Velsen.
Het boek kost € 34,50. ISBN/EAN: 
978-90-79165-07-0. Foto’s: aange-
leverd.

Corona, ijs en weder dienende ligt vanaf 17 april het fotoboek ‘Oorlogsdagen in Velsen 1940 – 1945’ 
in de boekwinkels in Velsen. In het boek staan ruim 400 (kleuren)foto’s met uitgebreide begeleiden-
de teksten. Het is geschreven door de Santpoortse amateur-historicus Guus Hartendorf. Een dag 
eerder ontvangt Velsens burgemeester Frank Dales het eerste exemplaar. Jeroen Bakker van Cor-
negge Media uit Velserbroek is de uitgever ervan.

Zaterdagavond 21 juli 1945 geven Santpoortse koren onder leiding van 
de heer Klut een concert, declameert de heer Boissevain verzetsliederen 
en dansen de dames en heren van de Samuel Pickwickreiswagen, hier te 
zien op de Willem de Zwijgerlaan. (Collectie Cas Spoor)

Leden van de BS-groep 12 uit Santpoort, IJmuiden en Velsen voor het 
Hoofdbureau van Politie in IJmuiden, waar ze opgepakte NSB’ers en an-
dere Duitsgezinde types naar toe brengen. Van links naar rechts: Cas 
Spoor, Jan Tellier, J. Mijs, Toon van Bakel, NN, Frans Boon, Roel Tomassen, 
Dries Marcelis, Douke Wijkstra, een kind, Henk Berkhout, Frits Jenninga, 
Leo Steemeijer. (Collectie Guus Hartendorf)

De militairen in Santpoort worden ingekwartierd in verschillende woningen aan de J.T. Cremerlaan, de Kerkerin-
klaan en de Kerkweg. De (onder)o�cieren nemen hun intrek in Huize Duin en Kruidberg. Op deze foto staan de 
mannen aangetreden voor appel in de Kerkerinklaan. (Foto: Joh. Winters)

Truus Wijsmuller-Meijer na de oor-
log. (Foto: RVD)

Het Pontplein bij Oud-Velsen tijdens een nachtelijke controle. De foto is 
van voor mei 1940, aangezien de verduisteringsplicht nog niet is afgekon-
digd. De Van Oranjes gaan op 12 mei 1940 met de pont naar de noordzij-
de van het kanaal. (Foto: Noord-Hollands Archief)

Een kijkje vanuit Santpoort op Driehuis in 1943. Dit is de grens van het 
Verteidigungsbereich IJmuiden, ook wel de Festung genoemd. Op de             
voorgrond zijn tuinderijen en daarachter bergen zand, afkomstig van de 
tankgracht die de Duitsers laten graven. (Aris Schutte sr.)

In de Hobbemastraat 22 in IJmui-
den-Oost woont de familie Ver-
daasdonk. Een van de dochters, Jo, 
krijgt verkering met Henk de Noord 
uit de Dennenstraat. Tijdens de 
oorlog trouwen zij. Henk werkt bij 
de Plantsoenendienst en aan het 
begin van de oorlog kabbelt het le-
ven gewoon door. Henk is bij zijn 
ouderlijk huis bezig hout voor de 
kachel te zagen. (Foto: familie De 
Noord)

Na de bevrijding is Schraalhans nog steeds keukenmeester, reden om op 
walvisjacht te gaan. De expeditie met de Willem Barendsz begint in okto-
ber 1946. Vanaf het Centraal Station in Amsterdam tot bij de sluizen van 
IJmuiden staan duizenden belangstellenden. Het gaat dan ook om een 
nationale gebeurtenis, compleet met het spelen van het Wilhelmus. Bij de 
Zuidpool worden walvissen aan boord verwerkt, zoals de foto toont. Het 
gewonnen vet en de olie is een belangrijke aanvulling op het voedsel. En 
oh wee, als de ‘r ‘ in de maand is: dat betekent slikken van een eetlepel le-
vertraan! (Collectie auteur)

Fotograaf Aris Schutte maakt van Duitse waarschuwingsborden in en 
rond de gemeente Velsen foto’s. De Duitsers laten niet na te waarschuwen 
voor het gevaar van mijnen.

Guus Hartendorf corrigeert in zijn studeerkamer de laatste drukproef. Links van hem ligt de omslag van het 
boek. (Foto Jantine Karkdijk)





18 26 maart 2020

Leeswerk tijdens Corona over 75 jaar vrijheid
Velsen - In het kader van ‘75 jaar 
Vrijheid’ heeft het bestuur van de 
Historische Kring Velsen gemeend 
om het in 1985 verschenen boek: 
‘De bevrijding van Velsen van uur 
tot uur’, geschreven door haar le-
den Siebe Rolle, Paul Steenbakker 
en Peter Veldheer en toentertijd 
uitgegeven door Uitgeverij Groen 
IJmuiden bv, voor iedereen via in-
ternet beschikbaar te maken als E-
book. Dit vooral om de inhoud van 
dit boek gemakkelijker voor ge-
bruik binnen het Velsense onder-
wijs te ontsluiten en natuurlijk ook 
om de huidige generaties te infor-
meren over hoe de bizarre bevrij-
ding in 1945 in Velsen is verlopen. 

De digitale vorm van het boek is te 
online te bekijken of te downloa-
den via deze QR-code

of het intoetsen van: https://histori-

schekringvelsen.nl/studiezaal/digi-
tale-hkv-uitgaven/ in de adresbalk 
van uw browser. Het bestuur hoopt 
in dit jaar 2020, waarin we vieren 
dat we al 75 jaar in vrijheid leven, 
te zorgen voor de informatie die er 
aan zou kunnen bijdragen dat we 
dit nog minstens eenzelfde periode 
langer kunnen blijven doen. 
Onderwijs over deze zwarte peri-
ode is essentieel, vooral omdat de 
generatie, die de oorlog ‘aan den lij-
ve’ hebben meegemaakt nagenoeg 
is uitgestorven. En... het is wellicht 
informatieve a�eiding in deze Co-
rona-tijd, waarvoor u de deur niet 
uit hoeft. (Afbeeldingen: aangele-
verd)

Orgeldraaier Lesley 
trekt ten strijde tegen 
eenzaamheidsvirus

Velsen - Zondagmiddag besloot 
Lesley Kraaijeveld uit IJmuiden 
haar orgel voor diverse verpleeg- 
en zorghuizen in Velsen te laten 
draaien. In de buitenlucht, wel 

te verstaan, want bezoek is niet 
meer welkom in verband met 
de preventiemaatregelen, die de 
overheid trof om het coronavi-
rus COVID - 19 een halt toe te roe-
pen. Met haar ouderwets gezelli-
ge deuntjes, die uit het schattige 
orgeltje klonken, vrolijkte Lesley 
bewoners en personeel van ver-
pleeghuis Breezicht in IJmuiden, 
service�at de Luchte en Huis ter 
Hage in Driehuis op. In deze tijd 
van sociale isolatie een welkome 
afwisseling voor hen. Lesley deed 
dit uit eigen initiatief, toevalliger-
wijs bleek KOEL creatieve pro-
ductions, muziekschool te Drie-
huis, een zelfde soort plan te heb-
ben opgevat om muziek te ma-
ken in de open lucht rondom di-
verse zorghuizen. 
Een en ander beet elkaar niet 
en kon heel goed naast elkaar 
plaatsvinden. Om de huizen heen 
klonk beurtelings aan alle kan-
ten in schaduw of zon het orgel 
van Lesley. En er werd enthousi-
ast meegeklapt en naar elkaar ge-
zwaaid. (Arita Immerzeel)

Gewijzigde dienstregeling 
Connexxion
Regio - Met ingang van donder-
dag 19 maart geldt een aange-
paste dienstregeling voor het 
busvervoer in de regio Haarlem/
IJmond. Dit houdt verband met 
de uitbraak van het coronavi-
rus. Omdat het RIVM adviseert 
om het gebruik van het open-
baar vervoer te vermijden, zul-
len er minder bussen nodig zijn 
om alle passagiers te vervoeren. 
Ook worden in de bussen tijde-
lijk geen kaartjes meer verkocht, 
om het contact tussen de chauf-
feur en de passagiers zo veel mo-
gelijk te vermijden. In plaats daar-

van dienen reizigers gebruik te 
maken van een OV-chipkaart of 
vooraf via het internet een kaart-
je te kopen. Reizigers kunnen tij-
delijk uitsluitend achteraan in de 
bus stappen. 
De deur voorin blijft gesloten en 
de doorgang tussen de zitplaat-
sen en de bestuurdersplaats is af-
gesloten. Via https://www.con-
nexxion.nl/nl/nieuws/over-het-
coronavirus/wijzigingen-haar-
lem-ijmond wordt informatie ver-
strekt over de gewijzigde dienst-
regeling. (Tekst/foto: Bos Media 
Services)

IJmonders tevreden 
over huishoudelijke hulp
Velsen - Een ruime meerderheid 
van de inwoners in de IJmond 
die huishoudelijke hulp ontvan-
gen is tevreden over de gelever-
de diensten. Uit een door Zorgfu-
cuZ in opdracht van de gemeen-
ten gehouden onderzoek is ge-
bleken dat vier op de vijf goed te 
spreken is over de huishoudelijke 
hulp. Het onderzoek werd uitge-
voerd door middel van telefoni-
sche enquêtes onder de inwoners 
van Velsen, Beverwijk en Heems-
kerk die hulp in de huishouding 
ontvangen. De kwaliteit van de 
uitgevoerde werkzaamheden 
en het contact met de hulp wor-

den over het algemeen als goed 
ervaren. Alleen bij afwezigheid 
door ziekte of vakantie gaat het 
wel eens mis, soms wordt vervan-
gende hulp niet of niet nauwe-
lijks geregeld. Als er al eens klach-
ten zijn over de geleverde dien-
sten, lost de cliënt dit meestal zelf 
met de huishoudelijke hulp op. 
Alleen wanneer er aanhoudende 
problemen of vragen zijn, wordt 
contact gezocht met de zorgaan-
bieder. Bij het onderzoek zijn de 
klanten van zes zorgaanbieders 
ondervraagd, in totaal werden 
er 120 enquêtes gehouden. (Bos 
Media Services)

Subsidie aan KunstForm 
alsnog toegekend
Velsen - KunstForm, het platform 
voor kunsteducatie in de gemeen-
te, heeft alsnog het grootste deel 
van de aangevraagde subsidie 
toegekend gekregen. Eerder dit 
jaar hield de gemeente nog een 
slag om de arm, de organisatie 
moest eerst het activiteitenplan 
voor dit jaar en de meerjarenbe-
groting herzien. Inmiddels is voor 
het college duidelijk geworden 
dat KunstForm in de toekomst ver-
der kan groeien naar een gezonde 
organisatie en verder kan bouwen 
aan cultuureducatie voor de inwo-
ners van Velsen. De nu toegeken-

de subsidie is bedoeld voor activi-
teiten op het gebied van cultuur-
educatie op scholen (416.161 eu-
ro), het in dienst hebben van cul-
tuurcoaches (118.757 euro) en het 
project Cultuureducatie met Kwa-
liteit (36.746 euro). 
Door KunstForm was ook een be-
drag van 50.000 euro gevraagd 
voor het bekostigen van exter-
ne advisering, maar dat verzoek 
is door de gemeente Velsen niet 
gehonoreerd, omdat deze kosten 
niet noodzakelijk zijn voor het ver-
richten van de gesubsidieerde ac-
tiviteiten. (Bos Media Services)

Voedselbank Velsen
en het Coronavirus
Velsen - Ook de voedselbank 
heeft te maken met de maatrege-
len die genomen worden rond-
om het Coronavirus. Omdat de 
klanten van de Voedselbank de 
voedselpakketten hard nodig 
hebben wordt alles in het werk 
gesteld om zo lang mogelijk door 
te gaan met de uitgifte van de 
voedselpakketten. 
Daarbij is de voedselbank natuur-
lijk afhankelijk van hun vrijwil-
ligers en hun gezondheid maar 
ook van het aanleveren van voed-
sel van hun vaste leveranciers.  
Juist omdat de aanvoer vanuit 
het regionaal Distributie Centrum 
Amsterdam is stopgezet. Geluk-
kig heeft de Voedselbank  de af-
gelopen maanden een aardige 

voorraad opgebouwd zodat ze 
nog een tijdje voort kunnen. 

Ook de Brulboei van de Stichting 
Welzijn Velsen en in de Abeel van 
de Stichting OIG/IHD zijn geslo-
ten maar geven de voedselbank 
de gelegenheid om op de gebrui-
kelijke vrijdagochtend de voed-
selpakketten te kunnen blijven 
uitreiken. 
,,Wat we niet weten is hoe de za-
ken zich ontwikkelen maar al-
les wordt  nauwlettend in de ga-
ten gehouden en als er nieuws is 
wordt het via www.voedselbank-
velsen.nl en facebook gecommu-
niceerd’’, aldus Ada Huizinga, PR-
vrijwilliger van Voedselbank Vel-
sen.

Online collecte voor
ZOA vanwege Corona
Velsen - ZOA heeft besloten om 
de collecteweek die eind maart 
gehouden zou worden niet in de 
gebruikelijke vorm door te laten 
gaan vanwege de opmars van het 
coronavirus. Collectanten gaan 
niet met de collectebus langs de 
deuren. Als gevolg daarvan komt 
de hulp die ZOA kan bieden aan 
slachto�ers van oorlogen en ram-
pen onder druk te staan. Om dit 
te voorkomen zal de collecte de-
ze week volledig online plaatsvin-
den.
Petra Brussee organiseert de col-
lecteweek in Velsen: ,,We willen 
onze verantwoordelijkheid nemen 
voor de collectanten en de men-
sen aan de deur. Langs de deu-
ren gaan is geen optie. Maar tege-

lijk willen we er zijn voor mensen 
die door een oorlog of een natuur-
ramp alles zijn kwijtraakt! Ik hoop 
daarom dat ook mensen in Velsen 
online een donatie zullen doen. 
Een deel van onze collectanten 
maakt daarvoor een online collec-
tebus aan, maar geven kan ook via 
SMS en via de website van ZOA.’’
Vorig jaar haalde men in Velsen 
meer dan 3250 euro op. Brussee: 
,,De opbrengst van de collecte is 
van groot belang. Met deze dona-
ties kan ZOA in noodsituaties snel 
te hulp schieten en mannen, vrou-
wen en kinderen in oorlogsge-
bieden ondersteunen. Steun uw 
naasten in nood, help mee op zoa.
nl/doneren of sms ‘ZOA’ naar 4333 
(eenmalig €3,00).’’

Zelf een bloemveldje aanleggen:
Help bijen en vlinders 
aan meer voedsel
Velserbroek - Vorig jaar kreeg 
Ko Lagerberg hulp van acht 
vrijwilligers bij het planten 
van zaadjes die uiteindelijk tot 
nieuwe bloemenveldjes moe-
ten gaan leiden. Dit jaar hoopt 
hij op nog meer hulp. Het doel 
is een �eurige omgeving te cre-
eren die vooral de bijenstand 
in onze regio moet gaan bevor-
deren. Het initiatief maakt deel 
uit van de activiteiten die door 
de The Pollinators overal in het 
land worden opgezet.

Een gezonde leefomgeving voor 
bestuivende diersoorten. Dat is 
het streven van The Pollinators. 
Drie jaar geleden gingen ze voor 
het eerst aan de slag. Bestuivers, 
zoals bijen en vlinders, hebben 
het zwaar. Ze kunnen, met name 
in dichtbebouwd gebied, moei-
lijk aan voldoende gevarieerd en 
gifvrij voedsel komen. Via allerlei 
lokale initiatieven wordt gepro-
beerd hier verandering in te bren-
gen. Ko Lagerberg heeft voor Vel-
serbroek en omstreken de coör-
dinatie op zich genomen. Hij gaat 
binnenkort langs bij PWN om een 
�inke doos bloemzaden op te ha-
len. ,,Ik hoop de zaden volgen-
de week in huis te hebben’’, laat 
hij aan deze krant weten. Vervol-
gens kan iedereen een zakje zaad 
ophalen op zijn woonadres aan 
de Langemaad 2. ,,Gewoon voor 

thuis in de tuin, maar ook als ie-
mand ergens nog een grasland-
je heeft, dat een nieuw bloemen-
veldje kan worden. Dat kan bij-
voorbeeld ook bij een sportpark 
zijn.’’ Zelf zaait hij ook in eigen 
tuin: ,,Ik moet nog even schof-
felen, zodat het onkruid eruit is. 
Dan kunnen de zaden de grond 
in.’’ Op 22 april is het landelijke 
zaaidag, voor die tijd hoopt Ko 
Lagerberg de zakjes zaad te kun-
nen uitdelen. ,,Mensen kunnen 
zich bij mij alvast aanmelden voor 
deelname. Als ze me laten weten 
hoeveel vierkante meter grond 
ze hebben, zorg ik ervoor dat de 
juiste hoeveelheid zaad klaarligt.’’ 
Hij houdt daarbij een hoeveel-
heid van een gram zaad per vier-
kante meter aan. Iedereen die wil 
meedoen met het project kan per 
e-mail (jp.lagerberg@gmail.com)  
of telefonisch (06 51138916) con-
tact met hem opnemen. (Foto: 
aangeleverd)

Brand in Bastion Hotel
Santpoort-Noord - In de nacht 
van vrijdag op zaterdag heeft een 
�inke brand gewoed in het Bas-
tion Hotel aan de Vlietweg. Door 
de harde wind was de brandlucht 
tot ver in Velsen te ruiken. Som-
migen mensen werden er zelfs 
wakker van, zoals bewoners aan 
de Wüstelaan in Santpoort-Zuid. 
Het blussen en ontruimen van 
het brandende hotel is voorspoe-
dig verlopen, dankzij de inzet van 
veel blusmaterieel. Er zijn geen 
gewonden gevallen. 

De schade is evengoed aanzien-
lijk, zowel aan de gehele begane 
grond en de trap bij de ingang, 
als ook aan de trappen aan de zij-
kant van het hotel, waar zelfs de 
letters op het dak zwart gebla-
kerd zijn. 

Het hotelterrein is zaterdagmid-
dag rondom afgezet met hekken 
en afgesloten om het onderzoek 
naar de oorzaak van de brand 
niet te verstoren. (Arita Immer-
zeel)
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Colofon

Nieuws van Stichting Welzijn Velsen

Meldpunt Welzijn Velsen voor praktische 
problemen door coronacrisis

Meldpunt Welzijn Velsen 
Het Meldpunt Welzijn Velsen is 
vanaf maandag 23 maart be-
reikbaar op telefoonnummer: 
0255-726 114 of via e-mail: 
meldpunt@welzijnvelsen.nl. Het 
meldpunt is bereikbaar van 9.00 
tot 17.00 uur. 

Heeft u behoefte aan contact, 
heeft u een dringende prakti-
sche hulpvraag of wilt u uw hulp 
aanbieden? Meldpunt Welzijn 
Velsen zoekt samen met u naar 
een oplossing. 

Hulp bij sociale gevolgen co-
ronacrisis 
De maatregelen tegen het coro-
navirus hebben grote sociale ge-
volgen voor kwetsbare en een-
zame Nederlanders. Mensen ko-
men in de problemen doordat 
ze geen boodschappen kunnen 
doen, geen eten kunnen berei-
den, geen contact meer hebben 
met de buitenwereld en geen 

oppas hebben om mantelzorg 
te verrichten of naar hun werk te 
gaan (zoals in de zorg). 
Voor vragen over al deze prakti-
sche problemen kunnen inwo-
ners van Velsen terecht bij het 
Meldpunt Welzijn Velsen. We zul-
len per situatie een oplossing be-
denken. Daarvoor maken wij ook 
gebruik van verschillende initia-
tieven die in de samenleving aan 
het ontstaan zijn. 
Het Meldpunt Welzijn Velsen is 
een initiatief van Stichting Wel-
zijn Velsen. 

Sociaal wijkteam 
Heeft u vragen op het gebied 
van geldzaken en administra-
tie, wonen, gezondheid, zorgen 
voor , sociaal netwerk en ge-
zondheid? 

Voor deze vragen kunt u nog 
steeds bij het Sociaal wijkteam 
Velsen terecht. We zoeken sa-
men naar een passende oplos-
sing. We leggen contacten waar 
dat nodig is, ook met andere 
deskundigen – in goed overleg 
met u. 
Wij zijn hiervoor op werkdagen 
bereikbaar op het bekende tele-
foonnummer: 088 8876970 van 
9.00 t/m 13.00 en van 14.00 t/m 
17.00 uur.

Vanaf maandag 23 maart kunnen inwoners van Velsen contact 
opnemen met Meldpunt Welzijn Velsen. Het meldpunt helpt in-
woners van Velsen met de oplossing van praktische problemen 
die ontstaan zijn door de coronacrisis.

BUUV: een veilig platform voor vraag 
en aanbod rond coronahulp in IJmond
Het coronavirus heeft sociale ge-
volgen voor kwetsbare en eenza-
me Nederlanders. 
Met alle maatregelen van de 
overheid is de verwachting dat 
veel meer mensen in de proble-
men komen doordat ze geen 
boodschappen kunnen doen, 
geen eten kunnen bereiden, 
geen contact meer hebben met 
de buitenwereld, geen oppas 
hebben zodat zij mantelzorg 
kunnen verrichten of naar hun 
werk kunnen gaan (zoals in de 
zorg). 

Gelukkig zijn er heel veel men-

sen en organisaties die hun hulp 
aanbieden. Omdat vraag en aan-
bod vaak moeilijk te vinden zijn 
- zeker nu fysieke ontmoetingen 
verder beperkt worden - hebben 
we vanuit BUUV IJmond (www.
ijmond.buuv.nu) een regionaal 
online matchingsplatform voor 
coronahulp opgezet. Het plat-
form is door iedereen GRATIS te 
gebruiken, zowel door particulie-
ren als door organisaties. 

BUUV IJmond is onderdeel van 
Stichting Welzijn Velsen, Stich-
ting Welzijn Beverwijk en Wel-
schap Welzijn Heemskerk.

Stichting Welzijn Velsen
Postbus 142, 1970 AC IJmuiden

Tel: 0255-548548
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl

Spaarne Gasthuis bedankt 
voor alle hulp en begrip
Regio - Het Spaarne Gasthuis be-
dankt alle inwoners en onderne-
mers uit de regio voor alle hulp 
die is aangeboden sinds de uit-
braak van het coronavirus. ,,We 
zijn overstelpt met geschenken 
en aanbiedingen van hulp. Dit 
wordt enorm gewaardeerd’’, al-
dus Ivo van Schaik, voorzitter 
raad van bestuur Spaarne Gast-
huis.
 
Van Schaik geeft verder aan dat 
dit natuurlijk een ongekende situ-
atie is en dat hij begrijpt dat men-
sen ongerust zijn. De niet spoed-
eisende operaties worden ver-
plaatst om de verspreiding van 
het coronavirus in het zieken-
huis te voorkomen en om ervoor 
te zorgen dat alle capaciteit be-
schikbaar is voor de zorg van pa-
tiënten die het nu het hardst no-
dig hebben. Tot nader bericht zijn 
alle afspraken in het ziekenhuis 
aangepast naar een telefonische 
afspraak, als dat medisch moge-
lijk is.
 
De bestuursvoorzitter wil graag 
benadrukken dat het zieken-
huis ook open blijft voor regulie-
re niet aan het coronavirus gere-
lateerde spoedgevallen. ,,Ik kan 
mij voorstellen dat mensen zich 
afvragen wat er nu gebeurt als 
ze bijvoorbeeld een been bre-
ken, een keizersnede hebben ge-

pland of een oncologische opera-
tie moeten ondergaan. Deze zorg 
gaat dag en nacht door. We moe-
ten wel met z’n allen extra voor-
zorgsmaatregelen nemen. Kom 
niet zonder afspraak naar ons zie-
kenhuis. Heeft u wel een geplan-
de operatie of afspraak die door-
gaat, maar u heeft klachten van 
neusverkoudheid, hoesten, keel-
pijn of koorts, neem dan contact 
op het ziekenhuis. We helpen u 
dan zo goed mogelijk verder. Het 
is mooi is om te zien hoe groot de 
betrokkenheid bij de zorg is in de 
samenleving. Gezondheid is iets 
van ons allen. Samen moeten we 
de schouders eronder zetten. De 
hoeveelheid steun is hartverwar-
mend: van hotels die hun bedden 
aanbieden tot en met bloemen, 
eten en knutselwerken van kinde-
ren. Grote dank namens alle me-
dewerkers van het Spaarne Gast-
huis.” (Foto’s: aangeleverd)

Voorbereiding wind-
parken kan doorgaan
Velsen - De voorbereiding van 
de windparken Spuisluis en Fer-
rum hoeft niet te worden stop-
gezet en ook nader onderzoek is 
niet nodig. 
Dat heeft het college van burge-
meester en wethouders laten we-
ten in reactie op vragen van ge-
meenteraadslid Peter Stam. Hij 
wees het college onlangs op het 
feit dat Tata Steel zich heeft te-
ruggetrokken uit het project 
Warmtenet IJmond, met als reden 
dat het onttrekken van warmte 
uit de rookgassen van de warm-
bandovens 23 en 24 tot gevolg 
zou hebben dat deze rookgas-
sen, met daarin schadelijke stof-
fen, sneller op de grond te-recht 
zouden komen. 
Daar kan het kwetsbare duinge-
bied onder te leiden hebben. Vol-
gens Stam zou hetzelfde e�ect 
ook bereikt worden als de wind-
parken er eenmaal staan, aange-

zien de windturbines ook voor 
een temperatuursdaling van 
de rookgassen zouden zorgen. 
Het college haalt in de reactie 
een rapport aan dat op 25 okto-
ber 2016 door Ebrink Stacs Con-
sult werd ge-publiceerd. Daaruit 
bleek dat er geen sprake was van 
een signi�cant e�ect op de lucht-
kwaliteit, op de aspecten �jn stof 
(PM10), CO, SO2, NH3 (ammoni-
ak) en NOx. ,,Er is geen reden te 
veron-derstellen dat de bereke-
ningen van Tata daar verschil in 
maken’’, zegt het college. Ook is er 
volgens het college geen reden 
om het rapport in twijfel te trek-
ken. De stelling van Peter Stam 
dat Provinciale Staten de verkla-
ring van geen bezwaar voor de 
realisatie van de windparken op 
verkeerde gronden heeft afgege-
ven, wordt door het college niet 
onderschreven. (Bos Media Ser-
vices)

Op 20-02-2020 werden deze 
twee prachtige jongens gebo-
ren. Jim en Sem Swier , een een-
eiige tweeling, 5 weken te vroeg 
geboren in ‘t Rode Kruis Zieken-
huis in Beverwijk. Moeder Mela-
nie en de jongens mochten na 5 

dagen al het ziekenhuis verlaten. 
Vader Roy is super trots op zijn 
kleine mannetjes. Opa Henk en 
oma Ineke de Jong zijn heel blij 
met deze geweldige aanwinst in 
de familie. ,,Een mooier cadeau is 
er niet!’’

Aangenaam!

Aangenaam!

AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!
In deze rubriek stellen we nieuwe plaatsgenootjes voor. De mees-
te Velsense baby’s zien het levenslicht buiten Velsen en hun na-
men 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 
naar redactie@jutter.nl. Deelname is gratis.

Bij ventilatietorens Velsertunnel
Persoon overleden 
na val van steiger
Velsen-Noord - Bij werkzaam-
heden aan de ventilatietorens 
van de Velsertunnel is dinsdag-
morgen een medewerker van 
een steiger gevallen.
Het slachtoffer is aan zijn ver-
wondingen overleden, zo meldt 

de Inspectie SZW. 
Een ambulance en traumaheli-
kopter kwamen tevergeefs ter 
plekke. 
De Inspectie SZW doet onder-
zoek naar het ongeval. (Bron: 
nhnieuws.nl)

Buurtsportcoaches maken video’s
Blijf in beweging
Velsen - Heel veel mensen zitten 
thuis, met of zonder kinderen. De 
dagelijkse beweegmomenten zo-
als bijvoorbeeld naar het werk 
�etsen of tijdens de pauze een 
korte wandeling vervallen. Ook 
in deze tijd is het belangrijk om je 
dagelijkse beweegmomenten te 
blijven creëren.

De buurtsportcoaches van Sport-
Support hebben veel leuke vi-
deo’s gemaakt met leuke spel-
letjes en beweegideeën. Deze 
staan op de Facebook of Insta-
gram pagina van SportSupport. 

Daarnaast plaatsen ze ook be-
weegtips voor de oudere inwo-
ners. Voor hen is het belangrijker 
om de spieren sterk en stevig te 
houden. 
Dit kan al met simpele oefenin-
gen in de woonkamer.

Blijf in beweging voor een le-
ven lang gezond en actief. Houdt 
hierbij wel de algemeen gelden-
de maatregelen in acht; houd 1,5 
meter afstand, kom niet in groe-
pen bijeen en vermijd hierbij dus 
zoveel mogelijk sociale contac-
ten.

Opbrengst collecte 
Amnesty International
Velsen - In de week van 9 tot 14 
maart 2020 heeft de jaarlijkse col-
lecte van Amnesty International 
plaatsgevonden. Helaas moest 
de collecte vroegtijdig worden 
beëindigd in verband met de Co-
rona crisis. Daardoor heeft een 
aantal collectanten niet kunnen 
collecteren of hun collecte rond-
je niet kunnen afmaken. Deson-

danks heeft de collecte in Drie-
huis, Santpoort Noord , Sant-
poort Zuid en Velserbroek in to-
taal €3820 opgebracht, vergelijk-
baar met voorgaande jaren. 
Lex Bekker, Wim Buters en Ben 
Ernst, de coördinatoren van de 
collecte, willen de gevers bedan-
ken voor hun gift en natuurlijk de 
collectanten voor hun inzet.
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75 jaar bevrijding: Velsenaren halen herinneringen op aan de oorlog
Gijs de Zeeuw: ,,Ze schreeuwden: ‘Hände hoch!’ en dat is 
een gewaarwording hoor, als je dat als kind ziet gebeuren’’

Het gezin bestond uit vier perso-
nen, de jongere zus van Gijs werd 
vlak voor de oorlog geboren. ,,Ik 
was tien jaar oud toen de oorlog 
uitbrak. We woonden toen aan de 
Cornelis Drebbelstraat. Mijn va-
der was dokwerker van beroep. 
De oorlog begon hier in IJmuiden 
met een heleboel lawaai. De Duit-
sers voerden bombardementen 
uit op de haven. Ze gooiden mij-
nen tussen de pieren om het uit-
varen van schepen tegen te hou-
den. Onze militairen hadden des-
tijds een wachtwoord, dat was 
‘Scheveningse Slagerij’ want een 
Duitser kon dat niet goed uitspre-
ken. Als het verkeerd werd uitge-
sproken, wisten ze dat ze met een 
Duitse spion te maken hadden.’’ 
Een bijzondere vondst deed Gijs 
de Zeeuw enkele dagen na het uit-
breken van de oorlog. ,,Het was op 
17 mei 1940. Voor de deur van het 
huis waarin we toen woonden, la-
gen een aantal marineknopen op 
de grond. Knopen die van een uni-
form waren gescheurd, een stukje 
stof zat er nog aan. Ik denk dat een 
marinier dat uit angst heeft ge-
daan. Hij wilde waarschijnlijk niet 
herkend worden als Nederlandse 
marinier, bang om door de Duit-
sers tot krijgsgevangene te wor-
den gemaakt.’’

,,In een mum van tijd 
stonden er vijf gewa-
pende Duitse solda-

ten om de parachutist 
heen.’’

In de eerste fase van de oorlog 
gebeurde er in IJmuiden nog niet 
zo veel, een herinnering uit die 
tijd betreft de oefeningen van de 
Duitse Werhmacht in het duinge-
bied. ,,Ze hadden daar paarden-
stallen en ik ging daar als kind 
vaak naartoe. Alle paarden ston-
den er in een lange rij, met een 
bord erboven met hun naam er-
op. Ik mocht de paarden voeren 
en soms ook een stukje met ze 
lopen. Later ging dat niet meer, 
want er was doorlopend lucht-
alarm. Dan kwamen er vliegtui-
gen over of er waren beschietin-
gen. Daardoor werd het te ge-
vaarlijk. Ik heb nog een granaat-
scherf, die roodgloeiend was 
toen hij naar beneden kwam. Ik 
had hem bijna op mijn knar ge-
had. Ik heb de scherf toen mee 
naar huis genomen en mijn hele 
leven in een kistje bewaard.’’ Toen 
de schoolgebouwen door de 
Duitsers werden overgenomen, 
moest Gijs voor de dagelijkse 

lessen naar Meerzicht in Velsen-
Noord. Op zekere dag stortte daar 
een Britse Lancaster neer. ,,Dat 
toestel was al beschadigd geraakt 
in Duitsland, maar er werd ook 
hier nog op geschoten. We waren 
’s middags vrij en liepen richting 
het kanaal, toen we dat toestel 
zagen vliegen. We zagen hoe de 
bemanning eruit sprong en met 
parachutes naar beneden kwam. 
Wij zijn een parachutist gevolgd, 
die kwam neer op de Schulpweg. 
In een mum van tijd stonden er 
vijf gewapende Duitse soldaten 
om hem heen. Ze schreeuwden: 
‘Hände hoch!’ en dat is een ge-
waarwording hoor, als je dat als 
kind voor je ogen ziet gebeuren.’’

,,Ko Langendijk was net 
langs ons gefietst, toen er 
een aanslag op hem ge-

pleegd werd.’’
Als zich een bijzondere situatie 
voordeed en de situatie leek vol-
doende veilig te zijn, waren de 
kinderen uit de buurt er meestal 
snel bij om met eigen ogen te be-
kijken wat er was gebeurd. Zo ook 
na het neerstorten van een vlieg-
tuig in het gebied achter de Vis-
serijschool. ,,Meestal werd je te-
gengehouden door de Duitsers, 
maar hier konden we wel komen. 
Verschillende jongens hebben 
daar dingen gevonden, de een 
had een tandwiel, de ander wat 
scherven. Ik vond een blikje met 
tabletjes en nam dat mee. Ik liet 
het aan de schoolmeester zien en 
hij vertelde dat het waarschijnlijk 
pillen waren die de Engelse vlie-
geniers slikten om langer wakker 
te kunnen blijven.’’ Ook vond Gijs 
een stukje vliegtuigglas, waarvan 
hij later een ringetje maakte. Na 
een relatief rustige beginperiode 
zag het gezin De Zeeuw zich uit-
eindelijk genoodzaakt om IJmui-
den te verlaten. ,,We moesten ei-
genlijk naar Bloemendaal, maar 
dat wilde mijn vader niet. We zijn 
naar Beverwijk gegaan, daar kon-
den we bij mensen terecht. Die 
mensen gingen zelf op de bo-
venverdieping wonen en wij kon-
den de benedenverdieping ge-
bruiken.’’ Na enige tijd volgde 
een tweede verhuizing, het gezin 
streek toen neer in Velsen-Noord. 
Daar was Gijs bijna ooggetuige 
geweest van de mislukte aanslag 
op Ko Langendijk, die plaatsvond 
in maart 1944. ,,Langendijk was 
een ‘foute’ politieagent in die tijd. 
Ik zat met een groepje kinderen 
op het muurtje van de �rma Na-

gel, dat was destijds een kruide-
nier in Velsen-Noord. Een van hen 
zei: ‘Daar komt die NSB’er aan’. 
Langendijk �etste ons voorbij 
en ging de hoek om. Toen hoor-
de we twee knallen. Langendijk 
schreeuwde: ‘Houd die schoften!’ 
en we zagen twee mensen op de 
�ets wegrijden. Later bleek dat 
het Hannie Schaft en Truus Over-
steegen waren geweest, die de 
aanslag hadden gepleegd. Lan-
gendijk was geraakt onder aan 
zijn rug, net boven zijn stuitje. 
Hij overleefde de kogels. De poli-
tie kwam naar ons toe om te vra-
gen wat we hadden gezien. Maar 
we hadden alleen de schoten ge-
hoord.’’’

,,,Midden op het Noord-
zeekanaal haalde hij een 

handgranaat tevoor-
schijn, die hij liet ont-
ploffen in het water.’’

De aanslag op Langendijk vorm-
de, samen met enkele ande-
re verzetsdaden, voor de Duit-
sers de aanleiding om tot ver-
gelding over te gaan. Op 16 april 
1944 vond in Velsen-Noord en 
Beverwijk een razzia plaats. Daar-
bij werden 486 jonge mannen 
uit de huizen gehaald en weg-
gevoerd. Ook bij het gezin De 
Zeeuw stonden de Duitsers voor 
de deur. ,,Het was op zondagoch-
tend. Mijn slaapkamerdeur werd 
opengetrapt. ‘Raus!’, schreeuw-
de een Duitse soldaat. Ze wilden 
mijn persoonsbewijs zien. Hij be-
keek het en ik zag hem rekenen. 
‘Bleiben Sie bei die Mutti. Sie sind 
zu jung’, kreeg Gijs te horen. Daar-
mee was voor hem de kous af. 
Als veertienjarige jongen mocht 
hij thuisblijven, waar menig ge-
zin uit de directe omgeving hun 
iets oudere zonen opeens moes-
ten missen. Velen van hen zou-
den uiteindelijk nooit terugkeren 
naar huis. Het gezin De Zeeuw 
bleef deze ellende bespaard, 
maar verkaste na verloop van tijd 
opnieuw. Westzaan werd de nieu-
we bestemming. ,,Mijn oom ging 
daarheen, hij kon er bij familie te-
recht. Hij vroeg ons om ook mee 
te gaan, er was ruimte genoeg. In 
de haven van Westzaan lag in die 
tijd een baggermolen, de schip-
per had zijn hele gezin aan boord. 
Maar bij die baggermolen hoorde 
ook een mooie sloep en zo kwam 
ik op het idee om mensen het ka-
naal over te gaan zetten. De veer-
ponten over het Noordzeekanaal 
werden allemaal door de Duitsers 

gecontroleerd. Veel mensen na-
men hun trouwringen of andere 
waardevolle dingen mee naar de 
boeren in de kop van Noord-Hol-
land om ze te ruilen voor voed-
sel. Ze konden met de sloep over-
steken, tot het verraden werd. Ik 
weet niet door wie, maar toen 
was het over.’’ Het bezoekje van 
een Duitser aan de sloep kreeg 
echter een heel onverwachte 
wending. Gijs kreeg de instructie 
om naar het midden van het ka-
naal te varen. ,,Toen trok hij zijn 
jas open en haalde een handgra-
naat tevoorschijn. Hij gebood me 
om op zijn teken sneller te gaan 
varen. Hij trok de pin uit de gra-
naat en gooide die in het water. 
Het water schoot wel acht me-
ter omhoog. Maar ook brasem, 
voorn, witvis, paling, allerlei soor-
ten vis. Verdoofd door de klap 
dreven de vissen op het water, ze 
werden door de Duitser allemaal 
in de boot gegooid. ‘Wir haben 
hunger’, legde hij uit.’’

,,Ik zou graag nog eens 
willen weten hoe het 

Henk Korthoven later is 
vergaan.’’

Iedereen in deze regio had in de 
laatste fase van de Tweede We-
reldoorlog zwaar. Eten was er 
nauwelijks en dat leidde soms tot 
opmerkelijke acties. ,,Je werd een 
dief in die tijd, hoor. De boeren 
zetten ’s morgens vroeg de melk 
aan de dijk, die werd dan door de 
Duitsers opgehaald. Wij gingen 
soms al om half vijf op om er eer-
der te zijn en de melk te stelen. 
Als we tarwe hadden, werd daar 
meel van gemaakt en daar werd 
een soort tartaartje van gemaakt. 
Dat liet je dan op de kachel aan 
twee kanten bruin bakken. He-
renkoeken, noemden we dat. 

Een eendenei werd verkocht voor 
25 gulden! Met de bonnen die 
je kreeg, kon je eten krijgen van 
de gaarkeuken. Een soort dikke 
soep met aardappel en groente 
erin. Normaal kwam er om 18.00 
uur een paard met wagen langs 
bij de slager, maar op een avond 
was dat veel later. We waren zon-
der eten naar bed gegaan, maar 
ik hoorde om 22.30 uur de bel lui-
den en ben meteen weer uit bed 
gegaan. Ik had zes bonnen, voor 
mijn vader en moeder, mijn zusje 
en mij en voor mijn oom en tante. 
Maar de slager telde de bonnen 
niet na. Ik hield ze in een waai-
er in mijn hand en zei dat het er 
acht waren. Hij geloofde het en ik 
kreeg acht porties mee.’’ 
Pas in september 1945, vier 
maanden na de bevrijding, keer-
de het gezin terug naar IJmuiden. 
,,Wij hadden geen eigen huis, 
dus we moesten wachten tot er 
plaats was. We kwamen in de Oli-
vier van Noordstraat, dat is nu de 
Van Leeuwenstraat.’’ Dan toont de 

heer De Zeeuw een foto uit de 
oorlogsjaren, waarop hij te zien 
is met zijn toenmalige kamera-
den Frits Bruinzeel en Henk Kor-
thoven. ,,Van Frits weet ik dat hij 
overleden is. 
Van Henk heb ik nooit meer iets 
vernomen. Zijn moeder was 
een Duitse en daarom moest hij 
noodgedwongen naar een an-
dere school in Haarlem. Hij werd 
geplaatst bij de Hitler Jugend, 
maar dat vond hij helemaal niets. 
Hij had juist een hekel aan Hit-
ler! Maar hij werd elke dag door 
de Duitsers opgehaald en weer 
thuisgebracht. Of Henk nog leeft? 
Ik heb geen idee. Ik zou heel 
graag willen weten hoe het hem 
verder is vergaan.’’ (Tekst / Foto: 
Bos Media Services)

Heeft u herinneringen aan 
de oorlog die u wil delen met 
plaatsgenoten? Aanmelden kan 
via redactie@jutter.nl of 0255-
533900.

Verhalen over de Tweede Wereldoorlog? Gijs de Zeeuw (1929) kan er uren mee vullen. Zijn kinderen 
en kleinkinderen heeft hij in de loop der jaren veel uitgelegd over wat zich destijds allemaal afspeel-
de. Ook aan onze verslaggever vertelt hij gedetailleerd wat hij zoal beleefd heeft in de periode 1940-
1945. Drie keer werd het gezin De Zeeuw geëvacueerd en menig maal was de nog jonge Gijs getuige 
van bijzondere voorvallen, die voor altijd in zijn geheugen staan gegrift.
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Op zoek naar oud-
leerlingen H. Hartschool
Regio - Zat jij tussen 1970 en 
1980 op de Heilig Hartschool in 
Beverwijk? En ben je nu een (bij-
na) 50-plusser? Dan is men op 
zoek naar jou en je klasgenoten 
van toen.
De laatste reünie was 5 jaar gele-
den. Sandra Zonneveld, Carla van 
Balen en Jos Burger, willen weer 
een gezellige reünie organise-
ren, maar wel groter dan de laat-
ste keer. Ze willen zo veel moge-
lijk oud-leerlingen samen krijgen 
uit de periode 1970 tot 1980. Zeg 
maar de generatie X.
Leraren in jaren zeventig waren 
de onder andere de heren Kuijs, 
Bokhorst en van Hoo�. En de da-
mes Kellenaar, Datema en Kaan-
dorp. We zijn dus op zoek naar ie-
dereen uit de periode 1970-1980. 
Een aantal hebben we al gevon-

den via Facebook. Maar ook een 
groot aantal natuurlijk ook nog 
niet.
Om iedereen te vinden is er ook 
een Facebookpagina; HeiligHart-
school De Allerleukste School. 
Hier kan je vriend c.q. vriendin 
van ons worden en je gegevens 
achterlaten in een privébericht. 
En vermeld ook het tijdvak waar-
in je op school zat.
Indien je geen Facebook ge-
bruikt, dan kan je ook een e-mail 
sturen naar; heilighartschool@
hotmail.com.
Wanneer en waar de reünie gaat 
plaatsvinden is nog onbekend. 
We willen proberen om de reü-
nie ergens in het najaar van 2020 
of het voorjaar van 2021 te orga-
niseren. (Foto: de zesde klas in 
1980-1981, aangeleverd)

Familie Hof uit IJmuiden 
verdient een Pluim
IJmuiden - De familie Hof uit 
Ijmuiden verdient een Pluim. 
Zij viel in de prijzen door mee 
te doen aan de landelijke 
campagne “Lege batterijen? 
Lever ze in en WIN!” van Sti-
bat. Met haar deelname be-
wijst de familie uit Ijmuiden 
zichzelf en het milieu een uit-
stekende dienst.

Tien lege batterijen
Door lege batterijen in te leve-
ren, maakt u elke maand kans 
op mooie prijzen. De prijzen 
die verloot worden zijn hon-
derd Pluim cadeaubonnen van 
€ 25,-, drie reischeques van 
€ 400,- en een reischeque ter 
waarde van maar liefst € 1000,-
. Wilt u ook meedoen? Doe tien 
lege batterijen in een zakje sa-
men met uw naam, adres, e-
mailadres en telefoonnum-
mer, lever deze in bij één van 
de ruim 25.000 inleverpunten 
van Stibat. Deze zijn te vinden 
bij onder andere supermark-
ten, bouwmarkten en drogiste-
rijen. Elke maand is er een trek-
king uit de door Stibat opge-
haalde zakjes met batterijen. 
Kijk voor meer informatie over 
de actie én de bekendmaking 
van de prijswinnaars op www.

legebatterijen.nl.

Werken aan een schonere 
planeet
Stibat zamelt zo veel mogelijk 
batterijen in voor recycling. Le-
ge batterijen krijgen een nieuw 
leven, bijvoorbeeld als kaas-
schaaf, zaklamp of fiets. Boven-
dien komen stoffen die scha-
delijk kunnen zijn voor het mi-
lieu, niet in de bodem terecht. 
Zo werken we aan een schone-
re planeet. Door lege batterijen 
in te leveren, levert u daar een 
bijdrage aan. Geen lege batte-
rijen in de afvalbak, maar inle-
veren bij de inleverpunten van 
Stibat. Dat verdient een Pluim.

Met de Pluim kiest de ontvan-
ger zelf een cadeau uit de hon-
derden bestedingsmogelijkhe-
den, bestaande uit belevenis-
sen, producten en goede doe-
len. Om zelf van te genieten of 
samen met vrienden en familie. 
Naar een attractiepark of mu-
seum bijvoorbeeld. Een work-
shop volgen of een dagje naar 
de sauna. 
Er zijn Pluimen in verschillende 
prijsklassen. Winnaars krijgen 
een Pluim die bij besteding € 
25,- waard is.

Meer meldingen van 
discriminatie in de regio
Regio - Het aantal klachten over 
discriminatie is vorig jaar in de 
regio Kennemerland met negen 
procent gestegen ten opzichte 
van het jaar ervoor. Dat blijkt uit 
cijfers van Bureau Discrimina-
tiezaken Kennemerland (BDK), 
die vorige week zijn gepubli-
ceerd. De organisatie ontving 
224 klachten, die vooral betrek-
king hadden op ras/afkomst, 
handicap/chronische ziekte en 
geslacht.

Dat het BDK de cijfers vori-
ge week naar buiten bracht, is 
niet toevallig. Dat gebeurt al-
tijd rond 21 maart, de internati-
onale dag tegen racisme en dis-
criminatie. Volgens het bureau 
spelen de meeste discrimina-
tieklachten zich af in de eigen 
woonwijk, op de arbeidsmarkt 
en in de openbare ruimte. Om 
discriminatie in de eigen woon-
wijk aan te pakken, staat een 
project in samenwerking met 
woningcorporaties op stapel. 
Discriminatie op de werkvloer 
neemt toe, de helft van alle 
klachten heeft hier betrekking 
op. Tijdens het werk worden 
mensen beledigd of buitenge-
sloten door collega´s of klanten, 
maar soms ook ongelijk behan-
deld door hun leidinggevende. 
BDK: ,,Discriminatie op grond 
van ras, afkomst en huidskleur 
is een structureel verschijnsel. 
Het is veelomvattend en lastig 
aan te pakken.’’ Als voorbeeld 
wordt genoemd dat mensen 
met een migratieachtergrond 
een lagere kans hebben om te 
worden uitgenodigd voor een 
sollicitatiegesprek. Maar niet al-
leen op de arbeidsmarkt ervaart 
deze groep problemen. Het zijn 
vooral mensen met een donke-
re huidskleur die in de openba-
re ruimte bovengemiddeld vaak 

te maken krijgen met scheld-
partijen en antizwart racisme. 
Rassendiscriminatie gaat voor-
al om klachten gerelateerd aan 
afkomst / migratieachtergrond 
(48%) of belediging vanwege 
een donkere huidskleur (19%). 
Bij 10% van de klachten gaat 
het om (witte) Nederlanders 
zonder migratieachtergrond.

Seksuele gerichtheid is verdwe-
nen uit de top 3 en staat samen 
met godsdienst op een vier-
de plaats. Wat daarbij opvalt is 
dat lesbische vrouwen nauwe-
lijks melding maken van dis-
criminatie, terwijl door onder-
zoek bekend is dat ook zij hier-
mee te maken hebben. Ver-
der blijkt uit de cijfers van het 
BDM dat er weer meer sprake 
is van moslimdiscriminatie. De 
laatste jaren werd steeds min-
der melding gemaakt van de-
ze vorm van discriminatie, het 
aantal klachten daalde van 22 in 
2015 tot 6 in 2018. In 2019 wa-
ren het echter weer 14 klach-
ten, net zo veel als in 2017. De 
cijfers die nu bekend gemaakt 
zijn vormen overigens slechts 
het topje van de ijsberg. ,,Het 
BDK krijgt regelmatig signalen 
van discriminerende beledigin-
gen of scheldpartijen of uitslui-
ting vanwege bepaalde ken-
merken. Hierover wordt echter 
geen melding in de zin van een 
klacht ingediend. We weten uit 
onderzoek dat ongeveer 1 op 
de 8 mensen die discriminatie 
ervaren dit meldt.’’ Kijk op www.
bdkennemerland.nl voor meer 
informatie. Landelijke gegevens 
zijn op www.discriminatie.nl te 
vinden. 
De cijfers over 2019 worden op 
23 april op die website gepu-
bliceerd. (Afbeelding: aangele-
verd)

In Industriegebied IJmuiden
Brandweer groots uitge-
rukt voor brand op dak
IJmuiden - De brandweer is dins-
dagmiddag groots uitgerukt na-
dat er brand was ontstaan in het 
industriegebied van IJmuiden. 
Rond een uur werd er brand ont-
dekt aan de Industriestraat in een 
bedrijfspand.
Al vrij snel werd er opgeschaald 
naar ‘middelbrand’. Een voorlich-
ter van de brandweer geeft aan 
dat er brand op het dak en in de 

spouwmuur was ontstaan. De 
brandweer heeft een deel van het 
dak open gezaagd om het vuur te 
blussen en te controleren of alles 
ook gedoofd is.
Een adviseur gevaarlijke sto�en 
is opgeroepen omdat er mogelijk 
asbest in het dak zit verwerkt. Het 
is nog onduidelijk wat de oorzaak 
van de brand is geweest. (Foto: 
Michel van Bergen)

Zonnepanelenacties 
Velsen lopen door
Velsen - Met ingang van de maat-
regelen rondom het coronavi-
rus verandert er ook wat voor de 
zonnepanelenacties in Velsen. De 
actie, waarbij een collectieve in-
koop van zonnepanelen wordt 
georganiseerd, is voor beide ge-
meenten verlengd en de huisbe-
zoeken worden aangepast.
 
Aanmelden
U kunt zich voor de actie aanmel-
den tot 30 juni. Kijk voor meer in-
formatie en aanmelden op www.
duurzaambouwloket.nl/actie-
heemskerk of www.duurzaam-
bouwloket.nl/actievelsen. Onder 
normale omstandigheden wordt 
uw aanmelding direct opgevolgd 
met een huisbezoek om een aan-
bod op maat te maken.
 
Huisbezoeken
Momenteel worden huisbezoe-
ken na 6 april ingepland. Huis-
bezoeken die al gepland waren, 
worden door de adviseur zelf-
standig uitgevoerd en het over-

leg met de bewoner vindt tele-
fonisch plaats. Wilt u uw huisbe-
zoek uitstellen? Dan kunt u een 
nieuwe afspraak op een later tijd-
stip maken. U krijgt wel alvast een 
indicatieve o�erte op basis van 
een luchtfoto.
 
Vragen?
Heeft u vragen over zonne-ener-
gie of andere duurzame maatre-
gelen? Neem dan contact op met 
Duurzaam Bouwloket via www.
duurzaambouwloket.nl .
 
Zonnepanelenactie
Een collectief van vakkundige re-
gionale installateurs biedt huis-
eigenaren de mogelijkheid om 
zonnepanelen te laten installe-
ren tegen een zeer gunstige prijs. 
Daarnaast is de besparing op de 
energiekosten door zonnepane-
len aanzienlijk hoger dan de ren-
te op een spaarrekening. Deze 
actie is in beide gemeenten van 
start gegaan, inmiddels zijn er al 
�ink wat aanmeldingen binnen. 

Waterschappen helpen 
getroffen ondernemers 
tijdens de coronacrisis
Regio - Met een uitgebreid pak-
ket aan maatregelen leveren ook 
de waterschappen een bijdrage 
om ondernemers door de coron-
acrisis te loodsen. Als onderne-
mers de waterschapsbelastingen 
niet kunnen betalen vanwege de 
crisis, krijgen ze uitstel. Dat ma-
ken de Unie van Waterschappen, 
MKB-Nederland en VNO-NCW 
vandaag bekend.

Verschillende waterschappen 
zetten bovendien de invordering 
van belastingen helemaal stil en 
betalen facturen direct, ruim voor 
de vervaldatum. Daarnaast zet-
ten waterschappen alles op al-
les om de opdrachtverlening en 
vergunningverlening aan bedrij-
ven door te laten gaan, zodat het 
werk in de grond-, weg- en water-
bouw kan doordraaien.

Gewillig oor
Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-
Nederland: ,,Wij spreken met ie-
dereen om te kijken wat we met 
elkaar kunnen doen om onderne-
mers een steuntje in de rug te ge-
ven nu het geld hard veel onder-
nemingen uit loopt, terwijl er niks 
binnenkomt. 
Ook bij de waterschappen von-
den we net als eerder bij banken 
en de pensioenfondsen een ge-
willig oor. Voor een mkb’er met 
een hotel gaat dit al gauw weer 
om 800 euro waterschapsbelas-
ting en elke euro telt nu in de cri-
sis. Veel dank daarvoor en voor-
al ook voor de snelheid waarmee 
we deze afspraken hebben kun-
nen maken. Veel dank aan voor-
zitter Rogier van der Sande en 
alle waterschapsbestuurders en 
hun medewerkers om dit moge-
lijk te maken.”

Werk continueren
Rogier van der Sande, voorzit-
ter van de Unie van Waterschap-
pen: ,,Ondernemers verdienen 
onze steun in deze moeilijke tijd. 
Ook omdat veel ondernemers 
van groot belang zijn voor de 

uitvoering van de cruciale taken 
van de waterschappen: watervei-
ligheid, voldoende water en ze-
ker ook het zuiveren van water! 
Naast uitstel van betaling van wa-
terschapsbelasting en het sneller 
betalen van rekeningen is daar-
naast misschien wel het belang-
rijkste dat al het werk zoveel mo-
gelijk kan doorgaan. Waterschap-
pen voelen zich medeverant-
woordelijk voor de continuïteit 
van de GWW-sector die eerder al 
hard is geraakt door maatregelen 
rond PFAS en stikstof. Wij zetten 
alles op alles om het werk door 
te laten gaan. Hierbij moet de ge-
zondheid van medewerkers en 
andere betrokkenen natuurlijk al-
tijd voorop staan, maar tot nu toe 
lukt het waterschappen goed om 
het werk te continueren.”

De maatregelen
De meest voorkomende maatre-
gelen van de waterschappen zijn:

· Er wordt coulant omgegaan met 
verzoeken om uitstel van beta-
ling. Ondernemers en zzp-ers die 
aangeven dat ze hun belasting-
aanslag als gevolg van de crisis 
niet op tijd kunnen betalen, krij-
gen bij de meeste waterschap-
pen uitstel van betaling en hoe-
ven de aanslag voorlopig dus niet 
te betalen. Het uitstel geldt voor-
lopig voor bepaalde tijd, meest-
al voor een periode van 3 tot 6 
maanden vanaf nu.

· Er worden ook soepele beta-
lingsregelingen getro�en. De op-
gelegde aanslag wordt dan wel 
betaald, maar dat kan in een lan-
gere periode.

· Veel waterschappen betalen fac-
turen sneller, ruim voor de verval-
datum.

· Daarnaast vindt al het beheer 
en onderhoud, de uitvoering van 
projecten en de voorbereiding 
van nieuwe projecten zoveel als 
mogelijk doorgang.

Ontmoetingscentra
op zoek naar hulp
Velsen - Zoals ook al eerder in de-
ze krant is geschreven betekent 
het voor de clubleden van de ont-
moetingscentra van Zorgbalans 
heel veel dat zij door het Coro-
na Virus niet naar hun vaste plek 
kunnen. Voor de veelal kwetsba-
re ouderen met een haperend  
brein is het maar lastig te bevat-
ten wat er momenteel in de we-
reld gebeurd en waarom zij niet 
naar hun vaste club mogen.
Bij de Ontmoetingscentra komen 
zij normaal gesproken op werk-
dagen, sommige mensen één 
dag(deel) in de week, anderen 5 
hele dagen. U kunt zich voorstel-
len dat het voor hen, en de man-
telzorgers een grote verandering 
is nu zij verplicht thuis moeten 

blijven.
Vanuit de OC’s worden nu kor-
te contact momenten georgani-
seerd. Denk aan wandelen (met 
de gepaste afstand), attenties of 
iets lekkers rondbrengen, kaart-
jes sturen en veel telefonisch con-
tact.
De sluiting zal helaas nog wel een 
tijd voortduren dus leuke idee-
en of attenties zijn van harte wel-
kom!
Vindt u het leuk om de OC’s te 
helpen/sponsoren en iets aan te 
bieden wat onder de deelnemers 
verdeeld kan worden? Neem dan 
contact op met OC Polderstroom 
in Velserbroek 023-8918918  en/
of met OC Zeestroom in IJmuiden 
023-8910503
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Caprera en Toneelschuur brengen theater 
naar buiten in een unieke samenwerking
Regio - Openluchttheater Capre-
ra en de Toneelschuur bunde-
len vanaf deze zomer hun krach-
ten. In een nieuwe samenwerking 
gaan zij theatervoorstellingen 
programmeren in de openlucht. 
De eerste voorstelling die ze sa-
men presenteren is Lost Tango op 
21 en 22 augustus, een muziek-
theatervoorstelling van Via Berlin, 
Orkater en het Ragazze Quartet. 

Verloren toneeltraditie
In de beginjaren van openlucht-
theater Caprera stond zij voor-
al bekend om haar rijke toneel-
traditie. Het theater maakte deel 
uit van het Holland Festival en 
het beroemde Londense toneel-
gezelschap The Young Vic kwam 
speciaal voor optredens in Capre-
ra naar Nederland. Over de jaren 
is toneel echter steeds meer uit 
het programma verdwenen.

Volgens Lode van Piggelen, di-
recteur van Caprera, is het hoog 
tijd om de toneeltraditie terug te 
laten keren: “Misschien nog wel 
meer dan bij een concert is een 
theatervoorstelling in de open-
lucht een indrukwekkende bele-
ving, die je als bezoeker lang bij-
blijft. Deze bijzondere ervaring 
ken ik goed vanuit verschillen-
de theaterfestivals en wil ik ook 
graag aan het Caprera publiek 
meegeven.” Ook over een samen-
werking op het gebied van �lm 
en jeugdtheater wordt met de To-
neelschuur gesproken.

Loesje Riethof, adjunct directeur 
Toneelschuur: “Er is voor een the-
ater- of �lmvoorstelling geen 
mooier decor te bedenken dan 
de schilderachtige Bloemendaal-
se duinen waarin Openluchtthe-
ater Caprera gelegen is. Onze uit-

gebreide kennis van theater en 
�lm is een waardevolle aanvulling 
op het programma van Caprera. 
De samenwerking geeft ons de 
kans om een nieuw publiek te be-
reiken en geeft ons huidige pu-
bliek de mogelijkheid om ook tij-
dens de zomer van theater te ge-
nieten. We hopen in de toekomst 
onze eigen Haarlemse Toneel-
schuur Producties te laten zien 
in Caprera, afgewisseld met voor-
stellingen van makers in wie we 
geloven zoals aanstaande zomer 
Via Berlin en Orkater.”

Lost Tango 
Na Oerol 2019 en een succesvol-

le theatertournee is de bejubelde 
muziektheatervoorstelling Lost 
Tango nog één allerlaatstekeer 
te zien te zien in Caprera op vrij-
dag 21 en zaterdag 22 augustus 
2020. Lost Tango is een coproduc-
tie van Via Berlin, Orkater en het 
Ragazze Quartet, aangevuld met 
Meral Polat en het befaamde tan-
go-trio van Carel Kraayenhof. De 
pers sprak lovend over deze voor-
stelling en overspoelde deze met 
vier- en vijf sterren recensies.

Kaarten voor Lost Tango op 21 en 
22 augustus zijn in de verkoop, 
via: www.caprera.nu. (Foto:  aan-
geleverd)

Dimitri Vegas & Like Mike, Nicky Romero 
en Paul van Dyk op Dance Valley 2020
Velsen-Zuid - Dance Valley festi-
val viert deze zomer haar 26e edi-
tie en heeft Dimitri Vegas & Like 
Mike weten te strikken als hoofd-
attractie. Het Belgische duo werd 
afgelopen jaar door DJ Mag ver-
kozen tot nummer één dj-act 
van de wereld en wordt op za-
terdag 8 augustus in recreatie-
gebied Spaarnwoude vergezeld 
door onder andere Nicky Romero, 
Paul van Dyk, Chuckie, Dub�re en 
Headhunterz.
 
De organisatie van Dance Val-
ley zet aankomende zomer de 
lijn door die de afgelopen jaren 
al succesvol werd ingezet: grote 
internationale namen, nationa-
le topacts en veel muzikale varia-
tie. Het festival bevat acht uiteen-
lopende podia waar een breed 
scala aan elektronische dansmu-

ziek te horen zal zijn. Zo is er op 
de vermaarde mainstage voor-
al house en edm te horen, maar 
ook techno, trance, hiphop en 
hardstyle zullen uit de speakers 
knallen in de bosrijke vallei in Vel-
sen-Zuid. Naast de verschillende 
internationale grootheden ont-
breken ook nationale bekendhe-
den als Jonna Fraser, Kris Kross 
Amsterdam, La Fuente, ROD en 
Wildstylez niet.
Woordvoerder Wytze Dijk legt de 
muzikale �loso�e van het festival 
als volgt toe: ,,We hebben de af-
gelopen edities een aantal zeer 
grote headliners op onze main-
stage gehad. Denk bijvoorbeeld 
aan Steve Aoki in 2018 en David 
Guetta vorig jaar. In het verleden 
stonden ook Armin van Buuren, 
Martin Garrix en Avicii al op ons 
grootste podium. We vonden het 

belangrijk om ook dit jaar weer 
een mega-act ons programma te 
laten leiden. We zijn daarom ont-
zettend blij en trots dat we ‘de 
beste dj’s van de wereld’ hebben 
vastgelegd in de vorm van Dimitri 
Vegas & Like Mike. Daarnaast vin-
den we het erg belangrijk dat on-
ze bezoekers zoveel mogelijk ver-
schillende muziekstijlen te horen 
krijgen. Dat past bij onze geschie-
denis, maar ook zeker bij wie we 
nu zijn. Bezoekers vinden daar-
door altijd wel een podium waar 
ze enthousiast van worden en 
misschien worden ze ook nog wel 
verrast door een artiest die ze nog 
niet op hun radar hadden staan, 
op een podium waar ze niet per 
se voor kwamen.’’
Meer informatie, de volledige li-
ne-up en kaartverkoop via www.
dancevalley.com. 

Dorpskerk Bloemendaal dagelijks 
open en online bemoediging
Regio - In deze onzekere tijden 
probeert de Dorpskerk van Bloe-
mendaal als ankerpunt in het 
dorp een rol van betekenis te spe-
len. Tal van initiatieven zijn geno-
men om juist nu ook de kwetsba-
re dorpsgenoten bij te staan.
De Dorpskerk van Bloemendaal is 
vanaf nu dagelijks van 12.00 tot 
14.00 uur open, voor een ieder 
die behoefte heeft aan stilte en 
bezinning of een kaarsje aan wil 
steken. Om even in de eeuwen-
oude atmosfeer van de Dorpskerk 
wat op adem te komen.

Tot Pasen is er elke dag om 10.30 
uur een online viering via Radio 
Bloemendaal door ds. Juup van 
Werkhoven-Romeijn met een 
tekst, poëzie en muziek, ter be-
moediging. Elke zondag is de 
zondagse dienst van 10.00 uur 
online te beluisteren én te bekij-
ken via Radio Bloemendaal. In de 
dienst zoekt men naar goed te-
gengif tegen angst en benauwd-
heid.

Er zijn ook ‘belrondes’ door de 
kerkenraad aan gemeenteleden, 
kaartenacties voor kwetsbare 
Bloemendalers. Predikant Ad van 
Nieuwpoort: ,,Wij zijn in bewe-
ging en zoeken meer manieren 
om iedereen online op een be-
moedigende manier gezelschap 
te houden. We hebben elkaar 
hard nodig deze dagen om de 
moed er een beetje in te houden. 
De verhalen die al meer dan 2000 
jaar met ons meegaan zijn juist 
ook geschreven voor tijden als 
deze. Om mensen in onzekerheid 

een hart onder de riem te steken.”
 
Dorpskerk Bloemendaal
De Protestantse Gemeente van 
Bloemendaal en Overveen is een 
open, oecumenisch gezinde ge-
meente die haar inspiratie vindt 

in de Bijbelse woorden. Meer in-
formatie via www.kerkpleinbloe-
mendaal.nl. De online vieringen 
door de week en op zondag zijn 
te beluisteren en zien via www.ra-
diobloemendaal.nl. (Foto: aange-
leverd)

Het Waterlaboratorium brengt loodtest op de markt
Drinkwaterbedrijven schieten 
huiseigenaren te hulp
Regio - Het Waterlaboratori-
um en de drinkwaterbedrijven 
Dunea, PWN en Waternet schie-
ten eigenaren van woningen en 
andere gebouwen van vóór 1960 
te hulp. Met een online te bestel-
len lood-in-water test, wordt het 
snel en zonder breekwerk duide-
lijkheid of er nog loden leidingen 
in huis zijn, die het kraanwater ne-
gatief beïnvloeden.

Drinkwaterbedrijven zijn verant-
woordelijk voor de waterkwaliteit 
en de leidingen tot en met de wa-
termeter. Maar bij het verwisse-
len van de watermeter en ande-
re huisbezoeken, zien zij nog re-
gelmatig dat er na de watermeter 
nog loden leidingen in het huis in 
gebruik zijn. 
Huiseigenaren ontvangen dan 
een consumptieadvies en het ad-
vies om de loden leidingen te la-
ten vervangen. 
Maar hoe weet je zeker dat het 
huis loodvrij is als je bij de water-
meter géén lood ziet?

De drie drinkwaterbedrijven van 
Noord-Holland, Amsterdam en 
een goed deel van Zuid-Holland, 
vroegen daarvoor aan hun leve-
rancier voor waterkwaliteitsme-
tingen, Het Waterlaboratorium, 
om een dienst voor particulieren 
te ontwikkelen. Zo gaan de be-
drijven in overheidshanden, sa-
men in op de hulpvraag die de 
Gezondheidsraad formuleerde in 
haar advies van november 2019.

Bemonsteringsmethode
“Het Waterlaboratorium is niet de 
enige aanbieder van loodtests, 
maar wel een die gebruik maakt 
van een geaccrediteerde analy-
se, dus conform goedgekeurde 
analysemethode en bijbehoren-
de NEN-normen,” verklaart Heiko 
Teuber, directeur van Het Water-
laboratorium. “Klanten kunnen de 
test online bestellen en voeren de 
bemonstering zelf uit. Het voor-
deel daarvan is dat gemakkelijker 
direct kan worden gemeten na-
dat het water 6-8 uur heeft stilge-

staan. Dat is het moment waarop 
de maximale afgifte van lood kan 
worden gemeten en dus maxi-
maal duidelijk wordt of er loden 
leidingen aanwezig zijn.”

Hoe werkt het?
Een vragenlijst helpt de huiseige-
naar eerst bepalen of een lood-
analyse zinvol is. Dan kan een 
lood-in-water test worden be-
steld. De klant ontvangt thuis 
een gecodeerde monster�es en 
instructies voor monstername. 
Hiermee kan de klant zelf de be-
monstering uitvoeren en opstu-
ren naar Het Waterlaboratori-
um. Na 5 werkdagen ontvangt 
de klant de kwaliteitsrapportage 
en kan hij met de duiding op de 
website bepalen of er loden lei-
dingen in de woning aanwezig 
zijn. Zo ja, dan kan de eigenaar 
door een installateur de leidin-
gen laten vervangen en geldt er 
tot die tijd een consumptieadvies.
Meer informatie: www.loodinwa-
tertesten.nl.

Provincie Noord-Holland helpt scholen 
op weg naar groenere schoolpleinen
Regio - De provincie Noord-Hol-
land gaat scholen op weg helpen 
naar een groener schoolplein. 
Door middel van het organise-
ren van kennisbijeenkomsten, 
het mee�nancieren van onder-
zoek naar de beste inrichting van 
een groen schoolplein en via het 
al bestaande Betrekken bij groen-
fonds moet het voor scholen 
makkelijker worden om hun plei-
nen minder versteend te maken.

Uit onderzoek blijkt dat groene 
schoolpleinen een gezonde om-
geving voor kinderen vormen, 
klimaatbestendig zijn, hittestress 
tegengaan, biodiversiteit in ste-
den bevorderen en natuureduca-
tie stimuleren.
Verdeeld over de provincie wor-
den dit jaar bijeenkomsten ge-

organiseerd. Via het provincia-
le platform Groen Kapitaal wor-
den onder andere leerkrachten, 
schoolleiders, beleidsmakers en 
hoveniers uitgenodigd om mee 
te praten en denken met scholen 
om stappen te zetten naar een 
groen(er) schoolplein.

Begin 2021 start de nieuwe sub-
sidieronde van het Betrekken bij 
groen-fonds. Scholen worden uit-
genodigd om een bijdrage aan te 
vragen voor het vergroenen van 
hun plein. Daarnaast steekt de 
provincie 15.000 euro in het on-
derzoek ‘Groene schoolpleinen 
voor een gezonde ontwikkeling 
van kinderen’ dat Topsector Tuin-
bouw uitvoert. Daaruit moet blij-
ken wat de beste inrichting van 
een schoolplein is voor een op-

timale speel- en leeromgeving. 
Ook wordt onderzocht hoe an-
dere opgaven zoals klimaatadap-
tatie in een schoolpleinontwerp 
meegenomen kunnen worden.

Groene-schoolpleinbeweging
Deze plannen komen voort uit 
het initiatiefvoorstel ‘Groen doet 
kinderen goed’ van Partij voor de 
Dieren van 19 november 2018. 
Uit een verkenning in opdracht 
van de provincie adviseerde IVN 
Natuureducatie om binnen vijf 
jaar 25 procent van de Noord-
Hollandse schoolpleinen te ver-
groenen. Ook adviseerde IVN een 
‘groene-schoolpleinenbeweging’ 
te starten zodat belanghebben-
den kennis kunnen uitwisselen. 
Hiermee gaat de provincie aan de 
slag. (Foto: aangeleverd)





Groot deel ouderen mist kinderen en kleinkinderen

Een enquête onder 156 leden van het Ouderenpanel 
van het Nationaal Ouderenfonds laat zien dat er door 
de coronacrisis en het bijkomende isolement onder ou-
deren meer eenzaamheid ontstaat en er een groot ge-
mis is aan contact. 40% van de deelnemers geeft aan 
kinderen en kleinkinderen te missen. Een kwart zegt 
zelfs eenzamer te worden als gevolg van de isolatie. 
Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes: bijna 40% ziet initi-
atief ontstaan om de ander te helpen en daarmee een 
toenemende solidariteit. En hoewel ouderen de ernst 
van de situatie inzien vindt bijna 40% dat er ruimte 
moet zijn voor humor en relativering. Ouderen hopen 
meer vermaak te zien op televisie en radio om zo voor 
wat afleiding te zorgen. 

Maatschappelijk betrokken met het Coronapanel
Het Ouderenfonds zet het Ouderenpanel tijdelijk in als ‘Coro-
napanel’ om direct in contact te blijven met ouderen en hun 
veranderende behoeftes tijdens de coronacrisis met als doel 
ze nog beter te ondersteunen. De eerste enquête, gehou-
den op 18 maart, onderzocht het winkelgedrag van ouderen 
zelf en hun bevindingen bij het winkelgedrag van anderen. 
Daar kwam onder andere uit naar voren dat senioren vinden 
dat er vooral wordt gelet op fysieke gezondheid en er wei-
nig aandacht is voor mentale gezondheid. Het Ouderenfonds 
zet daarom in op waardevol contact op afstand. Er is online 
ondersteuning via de telefonische Helpdesk Welkom Online, 
structureel telefonisch contact via de Zilverlijn en een hart on-
der de riem via de postactie van Schrijfmaatje. 

Het Ouderenpanel
Het Ouderenpanel, een initiatief van het Nationaal Ouderen-
fonds, bestaat in 2020 uit ruim 1.500 ouderen die adviseren 
op belangrijke maatschappelijke thema’s die ouderen aan-
gaan. Op de eerste oproep voor het tijdelijke Coronapanel re-
ageerde 264 panelleden en dit aantal groeit elke dag. De in-
breng die deelnemers geven helpt het Ouderenfonds in het 
(door)ontwikkelen van kennis en ons dienstenaanbod. Hoe-
wel er hier en daar verschillen zijn, vormen de panelleden over 
het algemeen een goede afspiegeling van de gehele 55+ be-

volking als het gaat om geslacht, leeftijd, en woonplaats (pro-
vincie). Er wordt op dit moment drie keer per week een korte 
vragenlijst met de panelleden gedeeld. Ook nieuwe leden zijn 
welkom. Ouderen die interesse hebben om deel te nemen 
kunnen zich hier aanmelden.

Een directe lijn met ouderen
Directeur Corina Gielbert: ,,Het Coronapanel is in het leven 
geroepen om een directe lijn met ouderen te behouden in de-
ze moeilijke tijd, om te zorgen dat ze zich gehoord voelen en 
wij ze zo met elkaar nóg beter kunnen ondersteunen. Door 
uit eerste hand te horen wat er speelt kunnen we initiatieven 
en diensten beter aan laten sluiten bij hun behoeftes. Want 
dat we elkaar nu extra hard nodig hebben, dát staat buiten 
kijf. En samen kunnen we heel veel doen.’’
 
Over het Nationaal Ouderenfonds
Het Nationaal Ouderenfonds zet zich samen met bedrijven 
en instanties, overheden, donateurs, ambassadeurs, vrijwilli-
gers en medewerkers 
in voor de samenle-
ving waarin iedere ou-
dere zijn of haar leven 
leidt zoals hij of zij dat 
wenst. Onze activitei-
ten zijn uitnodigend, 
laagdrempelig en altijd 
gericht op ontmoe-
ting. Zo helpen wij ou-
deren in beweging te 
komen en sociaal ac-
tief te blijven. Want: 
ouder worden doe je 
samen! (Foto boven: 
aangeleverd)

Directeur Nationaal 
Ouderenfonds Corina 
Gielbert. (Foto: Anne-
lienNijland)

ANBO is gestart met online yogalessen voor ouderen op Facebook. De 
meeste ouderen wonen zelfstandig en veel van hen zijn door het coro-
navirus aan huis gekluisterd. Hun wekelijkse activiteit, zoals de kaart- of 
boekclub, is afgelast en het advies is om sociale contacten te beperken. 
Maar wat doe je de hele dag als je alleen thuis zit? En beweeg je wel ge-
noeg? Daarom organiseert ANBO de komende tijd online activiteiten. 
Eind vorige week is gestart met ‘Stoel-yoga met Monique’.

Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: ,,Vorige week zijn we een 
speciale telefoonlijn gestart voor ouderen die praktische vragen hebben over 
het coronavirus of graag een praatje willen maken omdat ze veel alleen zijn. We 
zijn de afgelopen dagen al door duizenden ouderen gebeld en we horen vaak 
dat mensen bijna niet meer naar buiten gaan en veel binnen zitten. Dat bracht 
ons op het idee om online yogalessen aan te bieden op Facebook. Morgen is 
de eerste stoel-yoga met Monique.”

Iedereen kan meedoen
,,Monique doet tijdens de online lessen yoga-oefeningen waarbij je kunt blijven 

zitten, dus iedereen kan mee doen. We hopen dat we ouderen hiermee een 
beetje a�eiding kunnen bezorgen.”

De stoel yogalessen worden elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 
10 uur live op de ANBO Facebook-pagina (@ANBO) uitgezonden. De les wordt 
iedere dag herhaald; ook op Facebook.

Veel ouderen actief op social media
Liane den Haan: ,,Steeds meer ouderen zijn digitaal en actief op social media. 
En door het coronavirus zijn veel ouderen aangewezen op hun tablet of laptop 
om contact te hebben met hun familie en vrienden. Vanaf nu kunnen ze dus 
ook op Facebook mee doen aan onze activiteiten. Naast de yogalessen komen 
we deze week ook iedere dag met een lekker, makkelijk receptje.”

Elke dag bereikbaar
Den Haan: ,,Natuurlijk blijft de ANBO telefoonlijn de komende tijd ook open. We 
zijn zeven dagen per week (dus ook in het weekend) tussen 09:00 en 21:00 uur 
bereikbaar op telefoon 0348 – 46 66 66.” (Foto: aangeleverd)

Facetime yoga voor ouderen om te blijven 
bewegen ondanks corona

De vingerafdruk als 
herinnering voor het leven

Geen mens op de wereld 
heeft exact dezelfde vin-
gerafdruk. Dat maakt zo’n 
afdruk daarom zo bijzon-
der. Op het moment dat 
iemand overlijdt en wordt 
begraven of gecremeerd, 
verdwijnt deze unieke af-
druk voor altijd.

Er bestaat de mogelijkheid 
om ter nagedachtenis aan 
de geliefde persoon van 
zijn of haar vingerafdruk 
een sieraad te laten ma-
ken. De vingerafdruk met 
de unieke lijnen en vormen 
wordt daarbij verwerkt in 
een hanger. Bij de overle-
dene wordt met een speci-
ale wassoort die niet teveel 
kleeft een afdruk genomen, 
hetgeen vervolgens in een 
edelmetaal wordt gegoten 
en tot hanger gesmeed. 
Het kan worden gemaakt in 
zilver of goud en ook is de 
maat variabel: klein, middel 
of groot. Dit alles bepaalt 
natuurlijk ook de prijs, 
maar bijvoorbeeld een vin-
gerafdrukhanger van zilver 
in middelgrote maat wordt 
gemaakt voor de prijs van 
€ 116,00 exclusief BTW, ex-
clusief collier.

Bij kinderen tot drie jaar 
is het nemen van een vin-
gerafdruk niet zo goed 
mogelijk, omdat het profiel 
minder goed ontwikkeld is. 
Hierbij geldt dat de voetaf-
druk beter te gebruiken is 
voor het maken van een 
sieraad.

De vinger of voetafdruk 
is een mooi strak sieraad, 
waar veel persoonlijke be-
tekenis vanuit gaat naar 
degenen die achterblijven. 
Het ziet er niet uit als een 
heel beladen sieraad. Het 
geeft vooral een bijzondere 
waarde, omdat het gaat om 
de unieke afdruk van de 
dierbare.

Betrouwbaar en voor iedereen een passend afscheid.

0255-517452 Dag en nacht bereikbaar

www.aliceloeters.nl

Alice Loeters

WWW.50PLUSWIJZER.NL



Nederlanders keren massaal terug naar de oude vertrouwde legpuzzel. De omzet is ten 
opzichte van vorig jaar vervijfvoudigd”, zegt Jan Bart Fanoy van Legpuzzels.nl. Een direct 
gevolg van het feit dat mensen voor langere tijd thuis zijn. Voornamelijk twintigers en der-
tigers hebben de legpuzzel herontdekt. In de top 5 van best verkochte legpuzzels staan 
puzzels van fabrikant Jumbo, bekend van de puzzels van Jan van Haasteren – humoristi-
sche, getekende zoekplaten vol met mensen. Deze puzzels bestaan meestal uit 500 tot 
1000 stukjes. Ook legpuzzels van meer dan 5000 stukjes vinden gretig aftrek. (Foto: Re-
née Wouwenaar)

Nederlanders massaal aan de legpuzzel

Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur. Donderdagavond op afspraak.

✔ Voor al uw stoffeerwerk
✔ Showroom vol meubel-, gordijn- en tapijtstalen
✔ Gespecialiseerd in leer

DIJKSTRA
Hoorne 8a 1911 BE Uitgeest
Tel. 0251 - 31 72 70
www.stoffeerderij-dijkstra.nl
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KRUISWOORDPUZZEL
Vijftig Pluswijzer nr. 1

Horizontaal 1. opbergsysteem; 7. bedreven en bekwaam; 12.
bloeimaand; 13. Nederlandse prinses; 14. vlaktemaat; 15.
Japans bordspel; 17. Koninklijke Nederlandse Automobielclub
(afk.); 19. Engelse lengtemaat; 21. lidwoord; 22. akelig; 24.
insect; 27. marmelade; 28. kussenvulling; 30. honkbalterm;
31. eveneens; 32. nevelige massa (smog); 33. familielid; 35.
Europees land; 37. slaapplaats; 38. winterse neerslag; 41.
haarkrul; 42. fototoestel; 44. rivier in Spanje; 46. eensporig
geluid; 47. metaal; 48. letterkeer; 49. honderdste deel van de
euro; 50. doffe klap; 52. cafébediende; 54. naar boven gericht;
56. heidemeertje; 58. goddelijke uitspraak; 61. rivier in Utrecht;
62. soort stoel; 64. bitter lichaamsvocht; 65. zeer spoedig; 67.
vurig strijdpaard; 68. mensensoort; 70. hoofd of kop (Barg.);
72. handbagage; 73. huisschoen; 76. bladgroente; 77. erbium
(scheik. afk.); 78. deel van gelaat; 79. sierheester (struik); 81.
gewicht (afk.); 82. dun metalen staafje; 83. onze planeet; 84.
nachtroofvogel; 86. niet nauwkeurig (onnet); 87. soort pape-
gaai.

Verticaal  1. langstaartig reptiel; 2. maanstand (afk.); 3. gees-
teszieke; 4. bontsoort; 5. platenspeler; 6. familietwist; 7. oude
naam voor Sri Lanka; 8. wandelplaats; 9. Duitse televisiezen-
der; 10. bedrijfseconoom (afk.); 11. oosterse snack; 16. wind-
richting (afk.); 18. bloeiwijze; 20. binnenvaarschip; 21. water-
kering; 23. wildebeest; 25. oud paard; 26. kraaiachtige vogel;
27. groene edelsteen; 29. rommel (troep); 32. aanhanger van
de kritisch vrije gedachte; 34. alstublieft (afk.); 36. neusbril; 37.
kerkelijke straf; 39. baldadige jongen; 40. sterk smakend; 42.
klein muziekensemble; 43. opbrengst van geld; 45. gewicht;
46. voormalig Chinees leider; 51. familielid; 53. ernstig; 54.
schelpdier (mv.); 55. schor; 56. kledingstuk; 57. bladader; 59.
schoollokaal; 60. Italiaans laagjesgerecht; 62. deel van de
week; 63. iemand zonder moed; 66. grappenmaker; 67. god
van de zee; 69. Sociaal Economische Raad (afk.); 71. waad-
vogel; 73. gewicht; 74. plaats of regio; 75. grappig en plezant;
78. Russisch ruimtestation; 80. Chinese vermicelli; 82. Rivier
in Italië; 85. militaire rang (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL
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EEN WAARDIGE NIEUWKOMER IN HET TOMOS-ASSORTIMENT

      Tomos 
    Roadie!

NU MET 
€ 200 ,00  KORTING *

OP ONZE VOORRAAD MODELLEN! 

OP=OP!

* Niet in combinatie met andere acties

Personeel Graver
Heb je een passie voor �etsen, ben je representatief, klantvriendelijk en stressbestendig? 
Hou je van aanpakken, afwisselend werk, kun je goed zelfstandig én goed in een team 
werken? Dan verwelkomen wij jou graag in ons team!
 
WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN FULLTIME / PARTTIME

FIETSMONTEUR M/V 
 VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP WWW.ADONKER.NL
Interesse? Mail dan je CV en motivatie naar: info@adonker.nl 
Of bel 0255 514282 en vraag naar Martin

MARTKPLEIN 28-30 | 1972GB | IJMUIDEN | WWW.ADONKER.NL

 J u l i  2 0 1 8  w e e k  2 7  | 11

  

MARKTPLEIN 28-30  |  1972 GB  |  IJMUIDEN  |  TEL. 0255-514282  |  WWW.ADONKER.NL

EEN WAARDIGE NIEUWKOMER IN HET TOMOS-ASSORTIMENT

      Tomos 
    Roadie!

NU MET 
€ 200 ,00  KORTING *

OP ONZE VOORRAAD MODELLEN! 

OP=OP!

* Niet in combinatie met andere acties

Personeel Graver
Heb je een passie voor �etsen, ben je representatief, klantvriendelijk en stressbestendig? 
Hou je van aanpakken, afwisselend werk, kun je goed zelfstandig én goed in een team 
werken? Dan verwelkomen wij jou graag in ons team!
 
WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN FULLTIME / PARTTIME

FIETSMONTEUR M/V 
 VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP WWW.ADONKER.NL
Interesse? Mail dan je CV en motivatie naar: info@adonker.nl 
Of bel 0255 514282 en vraag naar Martin

MARTKPLEIN 28-30 | 1972GB | IJMUIDEN | WWW.ADONKER.NL

 J u l i  2 0 1 8  w e e k  2 7  | 11

  

MARKTPLEIN 28-30  |  1972 GB  |  IJMUIDEN  |  TEL. 0255-514282  |  WWW.ADONKER.NL

EEN WAARDIGE NIEUWKOMER IN HET TOMOS-ASSORTIMENT

      Tomos 
    Roadie!

NU MET 
€ 200 ,00  KORTING *

OP ONZE VOORRAAD MODELLEN! 

OP=OP!

* Niet in combinatie met andere acties

Personeel Graver
Heb je een passie voor �etsen, ben je representatief, klantvriendelijk en stressbestendig? 
Hou je van aanpakken, afwisselend werk, kun je goed zelfstandig én goed in een team 
werken? Dan verwelkomen wij jou graag in ons team!
 
WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN FULLTIME / PARTTIME

FIETSMONTEUR M/V 
 VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP WWW.ADONKER.NL
Interesse? Mail dan je CV en motivatie naar: info@adonker.nl 
Of bel 0255 514282 en vraag naar Martin

MARTKPLEIN 28-30 | 1972GB | IJMUIDEN | WWW.ADONKER.NL

 J u l i  2 0 1 8  w e e k  2 7  | 11

  

MARKTPLEIN 28-30  |  1972 GB  |  IJMUIDEN  |  TEL. 0255-514282  |  WWW.ADONKER.NL

EEN WAARDIGE NIEUWKOMER IN HET TOMOS-ASSORTIMENT

      Tomos 
    Roadie!

NU MET 
€ 200 ,00  KORTING *

OP ONZE VOORRAAD MODELLEN! 

OP=OP!

* Niet in combinatie met andere acties

Personeel Graver
Heb je een passie voor �etsen, ben je representatief, klantvriendelijk en stressbestendig? 
Hou je van aanpakken, afwisselend werk, kun je goed zelfstandig én goed in een team 
werken? Dan verwelkomen wij jou graag in ons team!
 
WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN FULLTIME / PARTTIME

FIETSMONTEUR M/V 
 VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP WWW.ADONKER.NL
Interesse? Mail dan je CV en motivatie naar: info@adonker.nl 
Of bel 0255 514282 en vraag naar Martin

MARTKPLEIN 28-30 | 1972GB | IJMUIDEN | WWW.ADONKER.NL

* Vraag naar de voor-
   waarden in de winkel

In de periode t/m 17 mei 2020 geven we bĳ  aankoop 
van een Batavus elektrische fi ets een grotere accu gratis
Met een voordeel tot wel € 200,-. Dit geldt op bijna de gehele collectie 
elektrische fietsen van Batavus, inclusief de Bosch modellen.
Met een voordeel tot wel 
elektrische fietsen van Batavus, inclusief de Bosch modellen.Giant Entour E+ 1

Accu vanaf 300Wh,
7 versnellingen,
5 ondersteuningsstanden,
Yamaha SyncDrive middenmotor

Sparta
Marathon Ltd
Accu vanaf 300Wh, 
3 versnellingen,
5 ondersteuningsstanden

vanaf €1.999,- vanaf €1099,-

Gratis 
grotere 

accu

Door actief te luisteren naar 
wat echt belangrĳ k is ontstaat 

een waardevol afscheid.
Getĳ denuitvaartzorg.nl  |  06 86 88 99 18
Patty Lou Leenheer | Uitvaartbegeleidster

wat echt belangrĳ k is ontstaat 






