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Benthe (4) kreeg
mooiste verjaardag ooit
IJmuiden - Hoe vier je de vierde
verjaardag van je dochter, als je
door de coronacrisis geen visite
thuis kunt uitnodigen? De plannen die Kevin en Lesley Broek
hadden voor het kinderfeestje van hun dochter Benthe konden, na het afkondigen van de
crisismaatregelen, de prullenmand in. Toch kreeg Benthe afgelopen maandag de mooiste
verjaardag ooit. Dankzij tientallen inwoners uit IJmuiden,
veelal onbekenden voor haar,
werd het een onvergetelijke
dag.

heel veel kaarten ontvangen, wel
85 stuks, maar ook tekeningen,
stickers en zelfs cadeautjes’’, vertelt moeder Lesley. Ze is zeer onder de indruk van de vele spontane reacties die het berichtje heeft
opgeleverd. ,,Er zijn twee grote
heliumballonnen bezorgd, kinderen kwamen naar ons huis om
in de tuin liedjes voor Benthe te
zingen, het was echt hartverwarmend. Een mevrouw heeft een
handgemaakte pop cadeau gedaan en er was iemand die een
kaart stuurde met daarbij wat
kleingeld voor in Benthe’s spaarpot. Dit hadden we echt niet verAnderhalve week geleden plaats- wacht.’’
te vader Kevin een berichtje op
Facebook. In de groep ‘Je bent Benthe genoot natuurlijk maanIJmuidenaar als…’ riep hij de in- dag volop van alle aandacht die
woners van IJmuiden op om ze kreeg en noemde het zelfs de
kaartjes naar Benthe te sturen. mooiste verjaardag die ze tot nu
Het leek hem een leuk idee om toe heeft beleefd. ,,Natuurlijk zijn
zijn dochter te verrassen met wat we iedereen die heeft meegeholextra post op haar verjaardag en pen aan deze onvergetelijke verdaarmee het leed wat te verzach- jaardag heel erg dankbaar’’, laten. De hele week klepperde de ten Kevin en Lesley weten. (Tekst:
brievenbus, want het idee werd Bos Media Services/foto: Lesley
door velen omarmd. ,,We hebben Broek)
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Complete verrassing voor strandvereniging De Schelp

Verbod op strandhuisjes
Regio - In de Veiligheidsregio Kennemerland (de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem,
Haarlemmermeer,
Heemskerk,
Heemstede, Uitgeest, Velsen en
Zandvoort) is sinds eind vorige
week een nieuwe noodverordening van kracht. Nieuw zijn onder
andere de sancties op groepsvorming, het verbod op evenementen en het verbod op strandhuisjes.

en kinderen zijn hiervan uitgezonderd. Voor strandhuisjes geldt dat
zij niet opgebouwd mogen worden.
Strandhuisjes die al zijn neergezet,
mogen blijven staan, maar men mag
er niet in verblijven. Sanitaire voorzieningen op of bij recreatieparken,
vakantieparken, jachthavens, kampeerterreinen en parken, natuurgebieden en stranden worden gesloten. Dit om te voorkomen dat mensen langdurig daar gaan recreëren.

Groepen van 3 of meer personen die
geen anderhalve meter afstand houden kunnen een boete krijgen, oplopend tot 400 euro. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen,

Complete verrassing
Voor de bezitters van de strandhuisjes kwam de maatregel als een complete verrassing. Met name het feit
dat er niet tijdig over het verbod

is gecommuniceerd, steekt de bestuursleden van strandvereniging
De Schelp nogal. ,,We hebben het via
de media moeten vernemen. Ik was
zelf vrijdagmiddag nog bezig palen
te slaan op het strand, toen wisten
we nog van niets’’ vertelt bestuurslid
André Sjoers.
Binnen het bestuur waren de meningen overigens verdeeld: ,,De een
had graag naar het strand gewild, de
ander juist liever niet, gezien de omstandigheden.’’ Of de strandhuisjes
later in het seizoen alsnog geplaatst
kunnen worden, is twijfelachtig. ,,Als
het bijvoorbeeld na 1 juni mag, denk
ik dat het nog wel kan. Het wordt
dan wel een kort seizoen. Er is al een

IC verpleegkundige Sandra uit IJmuiden doet oproep

Bel: 0251-674433 of mail:
info@verspreidnet.nl

suggestie gedaan om de huisjes dan
een maand langer te mogen laten
staan. Normaal moet op 1 oktober
het strand weer leeg zijn.’’ Wat de financiële gevolgen voor de vereniging zijn, is lastig in te schatten. ,,De
aannemer was nog bezig met het
klaarmaken van het strand. Het zou
kunnen dat wij daar gewoon een rekening voor ontvangen.’’ Ook de locatie waar de huisjes gedurende de
winterperiode opgeslagen staan, is
nu afgesloten.
,,Mensen die daar aan het klussen
waren, kunnen niet eens hun spullen meer pakken. We hopen dat daar
ook iets voor geregeld wordt.’’ (Archieffoto: Erik Baalbergen)

Alle beschermingsbrillen verzamelen!
IJmuiden - Verpleegkundige
Sandra van der Horst voert actie om beschermingsbrillen in
te zamelen voor haar werkplek,
de Intensive Care van het AMC.
Het gaat om kunststoffen brillen zoals vuurwerk- of spatbrillen, die bij het klussen worden
gebruikt. Naast de deur van
haar woonhuis, op de Wondklaver 18 in IJmuiden heeft zij
op een bankje een grote doos
staan, waar de gevraagde brillen kunnen worden achtergelaten.
Al bijna 200 vuurwerkbrillen en
beschermingsbrillen waren dit
weekeinde bij haar ingeleverd.

Sandra vist er eentje uit met de
woorden ,,straks heb ik avonddienst, meteen maar even één
meenemen.” Over haar werk zelf
wil zij niet teveel loslaten. ,,Elke
dag is anders.” De wegwerpbrillen die nu in gebruik zijn bij de
behandeling van coronapatiënten op de IC worden sinds twee
weken hergebruikt en met alcohol schoongemaakt. Zo ook
de brillen, die worden geschonken. ,,Aanbellen hoeft niet, gewoon in de doos doen”, laat
Sandra nog weten. ,,Ik zorg dat
ze schoon en wel op de IC van
het AMC terecht komen.” (Arita
Immerzeel)

Uw lokale
krant, juist nu!
Velsen - Het zijn onzekere tijden.
Opeens zijn we voor een groot
deel op onszelf aangewezen. We
moeten thuisblijven en ons daar
zien te vermaken. Het lezen van
de lokale krant maakt daar nadrukkelijk deel van uit. Uit de
praktijk blijkt dat de lokale krant
in deze tijd bijzonder gewaardeerd wordt en door het hele gezin goed gelezen wordt. Mensen
die ooit een sticker op de brievenbus hebben geplakt omdat
ze geen krant wilden ontvangen,
blijken nu aan de buren te vragen
of ze hun exemplaren mogen lenen. Juist nu is dat niet verstandig om te doen. Gelukkig zijn er
alternatieven, verwijder de sticker of wie toegang heeft tot het
internet, kan deze krant via www.
jutter.nl wekelijks online lezen.
In het archief op de website zijn
ook oudere exemplaren in te zien.
Ook kan uw krant worden afgehaald bij de afzetpunten, vermeld
op pagina 10.
Wij doen er alles aan om te blijven
verschijnen, wel zal de krant minder pagina’s bevatten dan dat u
van ons gewend bent.

zie onze site:
JUTTER.NL/
HOFGEEST.nl
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Aangescherpte maatregelen tegen
verspreiding coronavirus
In de Veiligheidsregio Kennemerland, waar
gemeente Velsen deel van uitmaakt, is
sinds 27 maart een nieuwe noodverordening van kracht. Nieuw zijn onder andere
de sancties op groepsvorming, het verbod
op evenementen en het verbod op strandhuisjes.

Beste Velsenaren,

De nieuwe werkelijkheid in coronatijd. Wennen doet het niet,
maar het lukt ons steeds beter om ons aan te passen aan wat deze
ongekende crisis van ons vraagt. Afgelopen dinsdag werd duidelijk dat we dit aanpassen langere tijd moeten volhouden. Het
kabinet verlengde de maatregelen tot en met 28 april en waarschijnlijk gaat het nog langer duren. Ook in Velsen zullen we
ons blijven inspannen om de verstandige dingen te doen, zodat we
het virus tegengaan. Hierin mogen we niet verslappen.
Er komt veel op jullie schouders terecht. Door maatregelen die
ingrijpen op jouw leven en dat van je naasten. Maatregelen die
direct betekenis kunnen hebben voor je portemonnee en je thuissituatie. De crisis levert bij de een angstige gevoelens op, bij
een ander misschien ook frustratie. Voor elk van jullie wil ik
er in deze crisis zijn. Met mijn mede bestuurders, de gemeenteraad en de hele gemeentelijke organisatie, doen we voor jullie wat we kunnen. We werken keihard en proberen daarbij zo goed
mogelijk met de inwoners en organisaties te communiceren. Centraal hierin: onze webpagina velsen.nl/coronavirus. Daar vind je
altijd de meest actuele informatie. En wat de gemeente voor jou
kan betekenen.

Samenscholingsverbod
Groepen van 3 of meer personen die geen anderhalve meter afstand houden kunnen een
boete krijgen, oplopend tot 400 euro. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen,
en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
Verbod op evenementen
De maatregel omtrent bijeenkomsten is verder aangescherpt. Alle bijeenkomsten zijn
tot 1 juni verboden. Het gaat o.a. om festivals,
theaters en bioscopen. De maatregel geldt nu
ook voor bijeenkomsten van minder dan 100
personen. Uitzonderingen hierop zijn begrafenissen en kerkelijke bruiloften. Deze mogen doorgaan mits er geen 30 personen of
meer zijn en er onderling anderhalve meter
afstand kan worden gehouden. Koningsdag
en festivals zoals Bevrijdingspop in Haarlem
zijn afgelast.
Openbaar leven
Het openbaar vervoer blijft rijden en winkels
kunnen openblijven, mits er maatregelen zijn
getroffen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid. Kappers, schoonheidsspecialisten en
andere zogenaamde contactberoepen mogen

hun vak tot en met 28 april niet uitoefenen.
Strandhuisjes en recreatiegebieden
Voor strandhuisjes geldt dat zij niet opgebouwd mogen worden. Strandhuisjes die al
zijn neergezet, mogen blijven staan, maar
men mag er niet in verblijven. Sanitaire voorzieningen op of bij recreatieparken, vakantieparken, jachthavens, kampeerterreinen en
parken, natuurgebieden en stranden worden
gesloten. Dit om te voorkomen dat mensen
langdurig daar gaan recreëren.
Schiphol
De noodverordening geldt ook voor Schiphol.
Daar zijn de afgelopen dagen maatregelen genomen om te zorgen dat reizigers, medewerkers en bezoekers kunnen voldoen aan de anderhalve meter afstand.
Thuis blijven
Verder geldt nog steeds: blijf zoveel mogelijk
thuis. Ga alleen naar buiten als dat echt moet,
bijvoorbeeld voor boodschappen of om naar
je werk te gaan als je niet thuis kunt werken.
Blijf thuis als je ziek bent of klachten hebt
zoals hoesten, niezen en verkoudheid. Heeft
een gezinslid koorts, dan moet het hele gezin
thuisblijven.
Alle maatregelen gelden tot de minister
vraagt om de noodverordening in te trekken.
Het verbod op evenementen geldt tot 1 juni.
Meer informatie over de noodverordening
vindt u op www.vrk.nl

Zelf speel ik ook op verschillende manieren een actieve rol in
de communicatie. Afgelopen dinsdagmiddag kwam daar een manier
bij en dat beviel mij en de deelnemende Velsenaren goed. Via een
Facebook Live Sessie ging ik het gesprek aan met enkele honderden inwoners. Iedereen kon in dit ‘online corona spreekuur’ een
vraag stellen, zorgen delen en ideeën aandragen. Ik mocht daar
als burgemeester antwoorden op geven. Natuurlijk waren er veel
meer vragen dan ik in dit uur kon behappen, maar wat was het
leuk om jullie te spreken. De sessie maakte mij nogmaals duidelijk wat een positiviteit er in ons allemaal zit. In de zware
omstandigheden waarin we zitten, werd ik daar blij van en het
gaf mij opnieuw vertrouwen dat wij het samen gaan redden.
Was jij er niet bij? Je kunt deze sessie terugkijken op de Facebookpagina van gemeente Velsen. Nog beter: haak aanstaande dinsdag 7 april om 16.00 uur aan, dan gaan we samen opnieuw live
in gesprek. Jullie zien mij en ik zie jullie vragen, zorgen en
initiatieven voorbij komen.
Graag tot dinsdag. Tot die tijd: pas goed op je zelf en op elkaar!
Jouw burgemeester, Frank Dales

Meldingen van samenscholing
De gemeente krijgt meldingen binnen van samenscholing van groepen van 3 of meer personen, die geen 1,5 meter afstand houden.
Wij adviseren u om deze meldingen door te
geven aan de politie via het telefoonnummer
0900-8844. Vanuit de meldkamer kunnen
ze dan direct schakelen met een team handhaving of politie dat het dichtst bij de plaats
van melding in de buurt is. Zowel politie als

handhaving mogen onder de noodverordening overgaan tot het uitschrijven van bekeuringen.

Wat doet de gemeente Velsen voor
ondernemers?
Als gemeente kijken we volop naar hoe
wij ondernemers zo goed mogelijk kunnen
helpen in deze zware periode. Daarbij kijken we vooral naar maatregelen waarmee
wij direct invloed kunnen uitoefenen. Uitgangspunt daarbij is dat bedrijven niet in
financiële nood komen. Bij de uitwerking
van maatregelen kijken we ook goed naar
wat er landelijk gebeurt.

Naast de landelijke maatregelen voor ondernemers, zijn er inmiddels verschillende gemeentelijke maatregelen getroffen. Zo is voor
alle belastingplichtigen de betaaltermijn van
de gemeentelijke belastingen verlengd tot
1 juli 2020. Als een belastingplichtige gezien
zijn of haar huidige situatie al betalingsproblemen verwacht, kan een aanvraag worden
gedaan voor een betalingsregeling/uitstel
van betaling. Daarnaast kunnen ZZP-ers acute inkomensondersteuning aanvragen bij de

gemeente. Om verder te stimuleren dat onze
inwoners zoveel mogelijk bij lokale ondernemers hun geld besteden, is de campagne ‘Ik
koop lokaal’ gelanceerd met daaraan gekoppeld de website bezorgeninvelsen.nl.
Informatie over gemeentelijke maatregelen
wordt actief verspreid via de website van de
gemeente Velsen op www.velsen.nl/corona/
informatie-voor-ondernemers.
Als er zaken zijn waar u als ondernemer,
maatschappelijke instelling of vereniging in
Velsen tegenaan loopt door het Coronavirus
en de landelijke informatie is niet toereikend, dan kunt u het beste contact opnemen
met het ondernemersloket van de gemeente
Velsen via ondernemersloket@velsen.nl of
via het telefoonnummer 0255-567436. Dit
nummer is bereikbaar op werkdagen van
09.00 uur tot 17.00 uur.
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Nieuwe maatregelen na de perscon- PWN watertappunten blijven voorferentie van minister-president
lopig afgesloten
Dinsdagavond 31 maart maakte ministerpresident Mark Rutte bekend dat de maatregelen die tot 6 april gelden met drie weken
worden verlengd tot en met dinsdag 28 april.
Dit betekent het volgende:
• Alle locaties die tot 6 april dicht moesten
blijven, moeten nu tot en met 28 april
dicht blijven.
• De scholen blijven tot en met de meivakantie gesloten.
• Vergunningsplichtige en meldingsplichtige evenementen blijven verboden tot
1 juni.
• Het kabinet neemt 1 week voor 28 april
een besluit over de maatregelen die na 28

april gelden.
• Na 28 april zullen we niet direct teruggaan naar de normale situatie.
• Het advies is daarom geen vakantieplannen te maken voor de meivakantie, ook al
is dit na 28 april.
Het verlengen van de maatregelen vraagt van
iedereen veel geduld en doorzettingsvermogen.
We moeten dit samen volhouden. Want alleen
samen krijgen we corona onder controle.
Kijk voor meer informatie op de website van
de Rijksoverheid(rijksoverheid.nl/coronavirus).

De PWN watertappunten zijn in de wintermaanden afgesloten. U bent gewend dat, met
de komst van beter weer, zo half april de watertap weer open gaat.
In deze tijd van het coronavirus en de daarbij
gestelde hygiëneregels heeft PWN besloten
om het openen van de watertap voorlopig uit
te stellen. Direct handcontact met de knop

voor water op de watertap is immers onvermijdelijk.
Het is op dit moment voor niemand duidelijk
wanneer deze crisis achter de rug is en we
kunnen daarom ook nog niet zeggen wanneer
de watertap weer in bedrijf wordt gesteld.
Dank voor uw begrip.

Gewijzigde openingstijden
gemeentehuis
Het gemeentehuis is gesloten op vrijdag 10 april (Goede Vrijdag)
en maandag 13 april (Tweede Paasdag).

Banden gedumpt in Burgemeester
Rijkenspark
Op de parkeerplaats van het Burgemeester
Rijkenspark in Santpoort-Zuid zijn afgelopen weekend banden gedumpt. Heeft u iets
gezien of gehoord? Neem dan a.u.b. contact
met ons op via:

Mocht u iets verdachts zien, breng ons daar
dan a.u.b. van op de hoogte via een van de bovenstaande contactgegevens.

Telefoonnummer: 14 0255 (zonder kengetal
ervoor) of 0255 567200.
WhatsApp: 06 408 978 75. (Bellen en sms’en
naar dit nummer is niet mogelijk).
E-mail: info@velsen.nl
Website: www.velsen.slimmelden.nl
Medewerkers van Openbare Werken hebben
de banden afgevoerd. Het dumpen van afval
is helaas eerder regel dan uitzondering. Elke
drie weken voeren medewerkers van Openbare Orde en Veiligheid 6 kuub (1 kuub=1000!
Liter) gedumpt afval af. Dat varieert van tuinafval en hout tot flatscreens, computers en
witgoed.

Bezorgeninvelsen.nl: steuntje in de
rug voor ondernemers
De horeca en middenstand zijn zwaar getroffen door de coronacrisis. Om lokale
ondernemers een steuntje in de rug te geven hebben de gemeente Velsen en Citymarketing Velsen de campagne ‘Ik koop
lokaal’ ontwikkeld. Op de website bezorgeninvelsen.nl staan alle ondernemers vermeld die (tijdelijk) thuisbezorgen of waar
je kunt afhalen.

Houd bij afhalen rekening met de richtlijnen 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.

Er is ook een categorie met restaurants die
waardebonnen verkopen zodat je er later
kunt eten.
Vanwege het coronavirus zijn veel mensen
aan huis gebonden en zijn restaurants en cafés 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 zitten te helpen, om voorraden niet te hoeven
weggooien en om de inkomstenverliezen van
ondernemers te verkleinen.
Op bezorgeninvelsen.nl staat welke ondernemer aanbiedt om boodschappen, eten of
drinken bij je thuis te bezorgen. Via de website kun je direct bestellen.

Het is mogelijk dat we uw bak rond de onderstaande feestdagen op een andere dag legen.
Kijk op tijd in de afvalkalender in de HVC afval-app of op www.hvcgroep.nl wanneer uw
bak wordt geleegd.

VVV Agentschap sluit
Het VVV Agentschap in The Read Shop in
IJmuiden sluit per 1 april omdat door de toenemende drukte in de winkel het voor de eigenaar niet langer mogelijk is voldoende aandacht te besteden aan bezoekers van de VVV.
Bezoekers aan Velsen en inwoners konden
daar terecht voor o.a. VVV bonnen en toeristische informatie. U kunt in de winkel, ook

Check HVC app rond feestdagen

na de sluiting van het agentschap, nog steeds
wel terecht voor de VVV bonnen.
We starten naar verwachting nog voor de
zomer met meerdere toeristische informatiepunten in de gemeente. Tot die tijd kunt
u voor toeristische informatie terecht op de
website www.ijmuidenaanzee.nl en voor uw
vragen bij rauwaanzee@velsen.nl.

Het betreft de volgende feestdagen:
Maandag 13 april (2e paasdag)
Maandag 27 april (Koningsdag)
Dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag)
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Nieuws van de raad
DE SESSIES
Herinrichting sportpark Schoonenberg-Waterloo
In 2017 heeft de gemeenteraad 1,3 miljoen gereserveerd voor een impuls van de
buitensport. Eind 2018 hebben de burgemeester en wethouders de opdracht gegeven om de herinrichting van sportpark
Schoonenberg-Waterloo uit te werken.
Er is nu een visie en een plan van aanpak
voor het sportpark.

In deze sessie zal een voorlopig ontwerp
gepresenteerd worden voor de herinrichting van het sportpark. Raadsleden worden over de plannen geïnformeerd en kunnen input meegeven voor het definitieve
ontwerp, die later aan de raad zal worden
voorgelegd.
Voortgang Integraal Onderwijs Huisvestingsplan
De gemeenteraad heeft eerder gesproken

NIEUWSBRIEF VAN DE RAAD
over het integraal onderwijs huisvestingsplan. Toen heeft de gemeenteraad aangegeven meer te willen weten over de verschillende scenario’s en de financiële consequenties daarvan.
In deze sessie worden de financiële kaders besproken. In mei zal het definitieve
huisvestingsplan worden voorgelegd aan
de gemeenteraad, zodat de financiële gevolgen kunnen worden meegenomen in de
perspectiefnota 2021.

Iedere maand versturen wij de Nieuwsbrief van de Raad. In deze nieuwsbrief
leest u alles over de onderwerpen die zijn
besproken en de agenda voor de komende
maand.
Wilt u zich aanmelden voor de Nieuwsbrief ? Kijk dan op www.velsen.nl/gemeenteraad

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

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

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

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

tiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer
informatie op www.bdkennemerland. nl.
Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen, beleid en verordeningen op de landelijke
website www.Officielebekendmakingen.nl
gepubliceerd. U kunt zich abonneren op een
door u gestelde zoekvraag. U wordt vervolgens op de hoogte gesteld als er nieuwe publicaties verschijnen die aan uw zoekterm(en)
voldoen.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in
de periode van 21 maart tot en met 27
maart 2020 de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van de wet algemene
bepalingen omgevingsrecht. De datum
van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
IJmuiden
Industriestraat tussen 37 en 39, bouwen bedrijfsgebouw (23/03/2020) 32365-2020
Trompstraat 223, plaatsen dakkapel (voorzijde) (24/03/2020) 32699-2020
K. Zegelstraat 24, verbouwen kantoor naar
woning (24/03/2020) 32823-2020
Kanaalstraat 212, plaatsen van een erker met
entreeportaal (24/03/2020) 32902-2020

Wijk aan Zeeërweg 194, verbouwen van
een garage naar een woning (25/03/2020)
33055-2020
Iepenstraat
6,
plaatsen
dakopbouw
(26/03/2020) 33358-2020
Velsen-Zuid
Rijksweg 116, legaliseren hotelkamers
(Rijksmonument) (25/03/2020) 332552020
Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 53, doorbreken
dragende binnenwand (25/03/2020) 332192020
Driehuis
Driehuizerkerkweg 119, bouwen tuinhuis
(23/03/2020) 32519-2020

Van Lenneplaan 62, plaatsen dakkapel (voorzijde) (25/03/2020) 33062-2020
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor
een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk
Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255
Verlengen beslistermijn
IJmuiden
Dudokplein 1, restaureren natuursteen
plinten gemeentehuis (rijksmonument)
(25/03/2020) 12891-2020

Santpoort-Noord
Sportlaan 3, gebruik sportveld en kantine
voor tijdelijke camping (voor Dutch Grand
Prix) (25/03/2020) 107750-2019
Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen
maakt bekend dat hij in de periode van 2
maart tot en met 8 maart 2020 de volgende
aanvragen voor een evenementenvergunning
heeft ontvangen op grond van de Algemene
plaatselijke verordening artikel 2:10. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
Santpoort-Noord
Dorpsfeest Santpoort, van 1 tot en met 8 augustus 2020, locatie: Hoofdstraat en omgeving (23/03/2020) 32533-2020

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende bij het (de) onderstaande besluit(en) gedurende zes
weken na de dag van verzending van
het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan
dat het besluit heeft genomen (zoals
college van burgemeester en wethouders van Velsen of burgemeester van
Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektronische weg
(elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met
inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een voorlopige voorziening
worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Een voorlopige voorziening kan alleen

worden aangevraagd, indien er ook een
bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van het besluit is tussen
haakjes vermeld.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Kennemerstrand 172, plaatsen ijshuisje met
binnenopslag bij strandpaviljoen ZanDiego
(25/03/2020) 15078-2020
Kromhoutstraat 18, bouwen bedrijfshal
(26/03/2020) 16105-2020
Oosterduinplein 22 t/m 33b, plaatsen balkons, aanpassen kozijnen (26/03/2020)
13405-2020
Zeeweg 113 - 117 en Willemsbeekweg 108,
bouwen 2 woningen met 2 bergingen en 20
hotelkamers (27/03/2020) 21917-2019

Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 123, wijzigen entreekozijn (26/03/2020) 29674-2020
Santpoort-Noord
Rijksweg 448, verwijderen draagmuur tussen keuken en woonkamer (24/03/2020)
15641-2020
Kieftendellaan 63, wijzigen voor- en zijgevel
(25/03/2020) 24819-2020
Broekbergenlaan 13, plaatsen dakkapel
(voorzijde) (25/03/2020) 21847-2020
Hoofdstraat 95, optrekken 1e en 2e verdieping op aanbouw (achterzijde) (25/03/2020)
15625-2020
Velserbroek
J. Paxtonstraat 40, vergroten zolderverdieping (26/03/2020) 13224-2020
Verleende
standplaatsvergunningen
APV artikel 5:15
Het college van burgemeester en wethouders

van Velsen hebben een standplaatsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Oliebollenkraam, alle dagen van 10 oktober
2020 t/m 31 december 2020, locatie: Lange Nieuwstraat 775 te IJmuiden (t.o. Firma
Stals) (25/03/2020) 3262-2020
Santpoort-Noord
Oliebollenkraam, alle dagen van 10 oktober
2020 t/m 31 december 2020, locatie: Hagelingerweg 55 te Santpoort-Noord (25/03/2020)
3987-2020
Velserbroek
Oliebollenkraam, alle dagen van 14 oktober 2020 t/m 31 december 2020, locatie:
Vestingplein te Velserbroek (25/03/2020)
115025-2019
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Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor het volgende perceel
• Velserduinweg 298, 1971 ZJ IJMUIDEN
• Gildenlaan 363 A, 1951 KV
VELSEN-NOORD

• J. Paxtonstraat 87, 1992 BP
SVELSERBROEK
Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn
van 6 weken na de dag waarop het besluit is

bekend gemaakt, schriftelijk (Postbus 465,
1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Velsen.

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

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten:
om 2 parkeerplaatsen aan te wijzen ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen door middel van het plaatsen van bord
E4, zoals bedoeld in bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990,
met onderbord met de tekst ‘alleen om elektrische voertuigen op te laden’ en onderbord

OB504 en onderbord met de tekst ‘parkeren/
opladen verboden van di 21 h t/m wo 16 h’. De
2 parkeerplaatsen zijn gelijk verdeeld over 1
locatie:
•

De Marconistraat te IJmuiden, ter hoogte van de kruising met de Vleetstraat;

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 digitale Staatscourant, schriftelijk (postbus 465,
1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Velsen.

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

Rooien bomen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten:
Lage bos nr 21, IJmuiden
1 populier, dood

Inschrijving geopend voor standplaatslocatie
‘Burgemeester Weerstplantsoen’ in Santpoort-Noord
De standplaats op de locatie Burgemeester
Weerplantsoen / Hagelingerweg in Santpoort-Noord wordt opnieuw vrijgegeven.
Geïnteresseerden in de standplaats kunnen
zich bij de gemeente voor deze verkoopplek
aanmelden. Op de standplaats is mededing
van toepassing. De standplaatslocatie wordt
vergeven op basis van loting. De inschrijving
start op dinsdag 31 maart en sluit op vrijdag
10 april 2020 om 18:00 uur.
Standplaatslocatie
De standplaats bevindt zich in het centrum
en winkelgebied van Santpoort-Noord en
is gelegen tegenover de supermarkt. U kunt
zich op de standplaatslocatie inschrijven
voor de volgende verkoopdagen: maandag,
dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag.

Op overige dagen is de locatie al in gebruik.
De standplaats wordt vergeven voor een periode van 5 jaar, met eenmalige optie tot verlenging met nogmaals 5 jaar.
Deelname
Als u kans wil maken op de vergunning kunt
u zich inschrijven voor deelname aan de loting. U maakt hiermee alleen uw interesse
kenbaar. U dient bij deelname aan te geven
met welke branche en op welke dagen/dagdelen u de standplaats wil innemen en voorziet
uw inschrijving van contactgegevens (naam,
bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres).
Selectie
De selectie gebeurt door middel van loting.

De loting vindt plaats op maandag 13 april om
09.00 uur door een medewerker van vergunningen, onder toeziend oog van concern control. Zodra de lotingsuitslag bekend is zullen
deelnemers hierover geïnformeerd worden.
Deelnemers komen in aanmerking voor de
standplaats op volgorde van loting. Indien u
bent ingeloot dient u binnen vijf werkdagen
een volledige vergunningsaanvraag bij de gemeente in te dienen.
Toekenning
De standplaatsaanvraag wordt getoetst aan
de weigeringsgronden van APV Velsen. Indien dit leidt tot vergunningverlening, wordt
de standplaats toegekend voor de aangevraagde dagen/dagdelen. Indien na toekenning nog verkoopdagen zijn in te vullen,

Banketbakkerij Van Ewijk
zorgt voor heerlijke paasdagen

Velserbroek - Bij banketbakkerij Van Ewijk is men helemaal klaar
voor de paasdagen. Het assortiment is tijdelijk uitgebreid met een
groot assortiment gevulde paaseitjes, maar ook de chocolade paashazen en de paasbroden zijn er volop verkrijgbaar. Heerlijk om zelf van
te genieten, maar ook heel leuk om

cadeau te doen!
De vitrines in de winkel aan het
Neptunus Bastion 43 puilen uit van
de lekkernijen. Zo zijn er bijvoorbeeld meer dan twintig verschillende soorten gevulde paaseitjes te
vinden. Overheerlijke variaties, zoals latte macchiato, crème brûlée en
tiramisu, voor elk wat wils. Speciaal

U kunt uw interesse kenbaar maken door
middel van een e-mail aan spronin@velsen onder vermelding van ‘deelname loting
standplaats Santpoort-Noord’. Mocht u naar
aanleiding van deze berichtgeving nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met
Stephan Pronin van de werkeenheid vergunning via bovenstaande email of telefonisch
per 0255-5374425.

Scholen weer
begonnen…?

Ambachtelijk bereid:

voor de paasdagen hebben eigenaar Johan van de Weg en zijn team
ervoor gezorgd dat er zelfgemaakte cadeaudoosjes klaar staan om
de paaseitjes mooi in te verpakken.
Versierd met linten en een bloem
is zo’n doosje het perfecte cadeau
om iemand tijdens de paasdagen
mee te verrassen. Het is ook mogelijk om bijvoorbeeld een feestelijke
paastaart te bestellen en die bij een
dierbare te laten bezorgen. In verband met de te verwachten drukte dient de bestelling dan wel minimaal een dag vooruit te worden
gedaan. Natuurlijk is ook het paasbrood, een variant op de traditionele kersttol, weer volop verkrijgbaar,
evenals cake tulbanden in twee formaten en naar keuze met of zonder
rozijnen. Op de toonbank prijkt een
enorme chocolade paashaas met
een gewicht van 2,2 kilogram. Liever een kleiner model? Ze zijn ruimschoots voorradig! Banketbakkerij Van Ewijk heeft ook alles in huis
voor een geslaagde paasbrunch,
zoals croissantjes, krentenbollen en
ovenvers brood. Bestel het tijdig en
geniet ervan! (Foto: aangeleverd)

wordt contact opgenomen met de volgende
kandidaat. Hier kan enige tijd tussen zitten.
Dit proces wordt herhaald tot er geen geïnteresseerden meer op de standplaats kunnen
worden ingepast.

Velsen-Zuid - Terwijl overal in Nederland de scholen de deuren noodgedwongen gesloten houden, hangt
aan de Minister van Houtenlaan nog
altijd een poster waarop het tegendeel wordt beweerd. De campagne
van Veilig Verkeer Nederland om verkeersdeelnemers erop te attenderen
dat er weer veel (nieuwe) jeugdige
verkeersdeelnemers zijn, loopt altijd
in de maand september. Kennelijk is
het bord aan de Minister van Houtenlaan over het hoofd gezien toen
de campagne ten einde was. In het
licht van de huidige coronacrisis valt
de tekst nu uiteraard extra op. (Tekst
en foto: Bos Media Services)

Veel rook door brandende pallets
Velserbroek - Zaterdagmiddag
heeft korte tijd brand gewoed op
het terrein naast een bedrijfspand
aan de Zadelmakerstraat. Een stapel
houten pallets naast het pand stond
in brand en dat leidde tot veel rookontwikkeling.
Ogenschijnlijk leek het daardoor te
gaan om een grote brand, dus werden meerdere eenheden van de
brandweer uit de regio opgeroepen
om te komen helpen met blussen.

Bij aankomst van de brandweer
bleek de situatie mee te vallen, het
vuur kon snel worden geblust en
de andere eenheden hoefden niet
in actie te komen. Het bedrijfspand
raakte door de hitte van de vlammenzee beschadigd. Ook heeft de
brandweer zelf een deel van de gevel moeten beschadigen om een inspectie te kunnen uitvoeren. Het is
niet duidelijk waardoor de brand is
ontstaan. (Foto: Ton van Steijn)
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Verschijnt donderdag
EDITIE 8
VELSERBROEK, DRIEHUIS,
VELSEN-Z., SANTPOORT-Z.
EN SANTPOORT-N.

AANGENAAM!

Aangenaam!

Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur
vrijdag 09.00-15.00 uur
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
Advertentieverkoop
Jeroen van Duijn
Mobiel 06-33836478
Gerda Ritskes
Mobiel 06-45708874
Ellen Gouda
Mobiel 06-51128572
Advertentie-tarieven
op aanvraag

Directie
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175

Door Erik Baalbergen

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

Verschijnt donderdag
EDITIE 9
IJMUIDEN & VELSEN-N.

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Renée Wouwenaar
Marja van der Wulp
Raimond Bos
Arita Immerzeel
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Wekelijks legt Erik Baalbergen een typisch IJmuidens beeld vast
naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis,
een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die IJmuiden biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden over
IJmuiden. In deze aflevering aandacht voor de Kennemerzaal met
‘Sportfiguren’.

Velsen/Alkmaar - Op 3 maart
is Tommie Klugt geboren in het
AMC in Alkmaar.
Dit melden een hele trotse Velsense opa en oma Martha de Kort
en Jan Guijt. Dolblij en gelukkig zijn ze met hem. Net als hun
dochter Wilma, schoonzoon Martijn, grote broer Sėren (13) en zus-

Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.jutter.nl/
kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
Kennemerland PERS B.V.
Onderdeel van Regio Media
Groep B.V.
Oplage de Hofgeest: 13.700
Oplage de Jutter: 18.400

De Kennemerzaal is de gymzaal
met de opvallende kopgevel met
sportfiguren aan het Moerbergplantsoen. Dit kunstwerk aan
de rand van het stadspark bestaat uit een met bakstenen vervaardigd muurreliëf. De afgelopen maanden is het kunstwerk in
het lokale nieuws omdat de gymzaal gesloopt gaat worden en het
muurreliëf daarbij dreigt te verdwijnen.

je Kate (10).
Oma Martha: ,,Gelukkig heb ik
nog de kans gehad om twee dagen te kunnen kramen. Dus knuffelen en flesjes gegeven. Maar
daar moeten we het voorlopig
mee doen. Ik kan hem nu alleen
nog via face time zien. Maar we Al vanaf begin jaren vijftig wil de
gemeente een sporthal bouwen
houden van hem.’’
in IJmuiden. Jarenlang worden er
verschillende plannen gesmeed,
zonder dat er daadwerkelijk gebouwd wordt. In 1959 ligt er een
plan voor de bouw van een sporthal aan het Gijzenveltplantsoen,
maar eind dat jaar wordt dit plan
afgewezen. Er verrijst daar begin
jaren zestig wel een gymzaal. Ook
ligt er eind 1959 een plan voor de
bouw van een gymzaal aan het
Moerbergplantsoen waar later
de sporthal kan worden aangebouwd, maar het wachten is op
goedkeuring van het Rijk. Na enkele jaren is er groen licht voor de
gymzaal. In 1964 start de bouw
van de Kennemerzaal aan het
Moerbergplantsoen op de hoek
met de Torricellistraat. De gymzaal is een ontwerp van architect Henk Peters, de gemeentearchitect van Velsen in de periode 1957-1978. In de kopgevel aan
het Moerbergplantsoen komt
een gevelbreed en -hoog muur-

Om de Sportfiguren te behouden
en in te passen in de nieuwbouw,
moet de hele gevel van de sloop
gered worden. Wethouder Jeroen
Verwoort, met Kunst en Cultuur
in portefeuille, heeft laten uitzoeken dat dat inderdaad mogelijk
reliëf van beeldend kunstenaar is. Een stalen constructie moet de
Bouke Ylstra (1933-2009). Het re- muur tijdens de sloop en nieuwliëf stelt drie sportende personen bouw beschermen. Naderhand
voor en draagt toepasselijk de moet de muur in de nieuwbouw
naam ‘Sportfiguren’. De Kenne- verwerkt worden. Aan deze opmerzaal is nooit uitgebreid met lossing hangt een prijskaartje van
een sporthal.
minimaal veertigduizend euro.
Dat geld heeft de gemeente niet
Omdat de gymzaal niet meer vol- voor dit doel beschikbaar.
doet aan de eisen van deze tijd,
gaat de gemeente de gymzaal in De gemeente Velsen heeft begin
2021 slopen. In antwoord op een maart 2020 een online enquête
op Facebook gestelde vraag naar gehouden om te peilen hoe graag
het waarom van de sloop, geeft de inwoners het kunstwerk willen
de gemeente aan dat de zaal naar behouden en of ze concreet zoude huidige maatstaven te klein den willen bijdragen aan het beis, de toestellenberging erg klein houd. In de uitnodiging geeft de
en laag is en de kleedruimtes ver- gemeente aan op basis van de redeeld zijn over twee verdiepin- sultaten te bepalen of het kunstgen wat onwenselijk is voor het werk bewaard kan worden. Vrabeheer en onderhoud en het toe- gen waren onder meer: Ken je
zicht op de leerlingen. Omdat dit kunstwerk? Vind je dat de gede zaal door meerdere scholen meente dit kunstwerk moet bewordt gebruikt en op een gun- houden? Vind je dat de gemeenstige locatie staat, zal op dezelf- te geld vrij moet maken om dit
de plek een nieuwe gymzaal wor- kunstwerk te behouden? Ben je
den gebouwd. Bij de sloop zal, als bereid om je in te zetten voor het
er geen bijzondere maatregelen behouden van het kunstwerk van
genomen worden, de Sportfigu- Ylstra? Zo ja, op welke wijze? De
ren in de kopgevel aan het Moer- enquêteresultaten worden naar
bergplantsoen verdwijnen. En- verwachting binnenkort bekend
kele jaren geleden is in onze ge- gemaakt. IJmuidenaren hebben
meente al een ander ingemetseld nu eenmaal een uitgesproken
kunstwerk van Ylstra gesneuveld: mening over kunst, dus ik ben bede particuliere eigenaar van De nieuwd...
Schouw – overigens ook een ontwerp van gemeentearchitect Pe- Maar het mozaïek is bij veel IJmuiters – in Velsen-Noord vond het denaren zo sterk in het geheugen
niet de moeite waard de zwart- gegrift, dat we gerust mogen stelwit baksteenmozaïek te behou- len dat het tot het typisch IJmuiden.
dense erfgoed behoort!

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden,
dient ondertekend te zijn en
voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Anoniem ingezonden brieven
worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

Duizend brieven voor
onze verzetshelden
WWW.50PLUSWIJZER.NL

Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.jutter.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt op FSC-Mix
papier van verantwoorde herkomst.
WWW.HOFGEEST.NL
WWW.JUTTER.NL

Velsen - De komende weken vallen meer dan 1000 brieven in de
Velsense brievenbussen. Iedereen die in een straat woont, genoemd naar een verzetsheld, kan
met deze brief gratis het straatnamenboekje aanvragen. Het Comité 4en5 mei Velsen gaf dit boekje, waarin alle door de gemeente Velsen erkende verzetsstrijders met foto, straatnaambord en
hun persoonlijke geschiedenis te
vinden zijn, in 2015 uit als tweede druk. De eerste druk had wel
een lift nodig en moest voor het
onderwijs aantrekkelijk gemaakt
worden, wat niet zomaar ging.
Immers, familieleden, nabestaanden, archieven, auteurs moesten

WWW.50PLUSWIJZER.NL
WWW.50PLUSWIJZER.NL

wel toestemming geven voor het
overnemen van fotomateriaal.
Uiteindelijk is het straatnamenboekje van Guus Hartendorf een
mini-encyclopedie van onze Velsense verzetsstrijders geworden.
Inmiddels zijn er enkele straatnamen, genoemd naar verzetsstrijders bijgekomen: Pieter Weij (op
2 februari 75 jaar geleden gefusilleerd) , Albert Glas en Pieter Verswijveren. Frits Vermeulen, voorzitter Comité 4en5 mei Velsen:
,,We mogen trots zijn op mensen, die de moed hadden verzet
te plegen onder uiterst moeilijke
omstandigheden, en dit moesten
bekopen met de dood. Wat een
groot offer!’’ (Foto: aangeleverd)

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Thuis in Santpoort

Een prachtig gelegen huis

Santpoort - Tussen restaurant
Boschbeek en de Bosbeekschool
in Santpoort-Noord staat ook
nog het Huis ‘Boschbeek’. Het is
gelegen aan de Wüstelaan op de
hoek met de Velserhooftlaan. Het
is omstreeks 1838 gebouwd op
één van de droogbergen van de
voormalige blekerij ‘Zorgvrij’. In
1836 had Jan Pieter A. van Wickevoort Crommelin een deel van
de gronden van de blekerij gekocht, waaronder een ‘Plaisierbosch’. Hier liet hij een diensthuis

WWW.50PLUSWIJZER.NL

bouwen: dit bestond uit een woning, een inpandig koetshuis en
stallen. Het huis is waarschijnlijk
ontworpen door Jan David Zocher jr. en is gebouwd in de Zwitserse stijl.
Het is wit gepleisterd en heeft
een rieten dak. Er staan twee
schuren bij. De lage schuur is
qua hoofdvorm afgeleid van de
chaletbouw en zou tegelijkertijd met, of niet lang na, het huis
gebouwd kunnen zijn. De andere, hogere schuur is gebouwd in

de eeuwenoude Hollandse traditie, een eenvoudige houten opslag onder een schilddak. Het
park rondom het huis is ontworpen in de Engelse landschapsstijl
door dezelfde J.D.Zocher jr. Het
gedeelte van het park bij het huis
heeft een open structuur, zodat
het huis goed te zien is en er vanuit het huis een mooi uitzicht is.

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Stichting Santpoort
Tekst: Annette Koster
Foto: Florian van der Horst
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AFZETPUNTEN:
de Hofgeest:

Dorpshuis Spaarndam
Ringweg 36, 2064 KK Spaarndam (indien geopend)
The Read Shop
Hoofdstraat 177, 2071 EG Santpoort-Noord
DekaMarkt
Hagelingerweg 28, 2071 CJ Santpoort-Noord
Bibliotheek Velserbroek
Maan Bastion 476, 1991 RH Velserbroek (indien geopend)
Bruna
Galle Promenade 5, 1991 PP Velserbroek

Live via Facebook:

Vragenuurtje burgemeester Dales
valt in goede aarde
komen van groepsvorming. Het is
van de gekke dat we de anderhalve
meter afstand moeten gaan handhaven. Zijn zijn niet aan het handhaven omdat we willen handhaven, we moeten handhaven omdat mensen zich niet aan de regels houden.’’ Toch heeft de burgemeester er bewust niet voor gekozen om, zoals elders in Nederland
hier en daar is gebeurd, een kliklijn
in het leven te roepen. ,,Ik vind dat
niet bij Velsen passen’’, zei hij hierover.

de Jutter:

Bibliotheek Velsen
Dudokplein 16, 1971 EP IJmuiden (indien geopend)
Gemeentehuis Velsen
Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Primera Prince
Planetenweg 62, 1973 BH IJmuiden
Buurthuis de Dwarsligger
Planetenweg 338, IJmuiden (indien geopend)
Primera IJmuiden
Zeewijkplein 23, 1974 PA IJmuiden
Baco
Kromhoutstraat 36-38, 1976 BM IJmuiden
Kennemerboulevard
In de hal van de twee flats
(beneden in de hal op de bankjes)

Velsen - Dinsdagmiddag heeft
burgemeester Frank Dales een uur
lang vragen van inwoners beantwoord via een live uitzending op
Facebook. Het initiatief kon rekenen op veel waardering en tientallen deelnemers maakten van de
gelegenheid vragen te stellen over
de crisissituatie. Dales had niet voldoende tijd om alle gestelde vragen te beantwoorden, maar door
de gemeente zijn wel alle vragen
geregistreerd.
Veel vragen gingen over het verbod op groepsvorming. Zo wilde
iemand weten of het klopt dat je
een boete kunt krijgen wanneer je
met drie personen in een auto zit.
Dales antwoordde dat het risico op
een boete erin zit bij vier of meer
personen in de auto. Over mogelijke groepsvorming in de openbare ruimte zei hij: ,,Staan er mensen
regelmatig op dezelfde tijd op dezelfde plek, geef dat dan door aan
de gemeente. Het wordt een beetje een kat en muisspel. Onze handhavers richten zich op het voor-

Dales raadt moeders aan om hun
kinderen niet mee te nemen tijdens het boodschappen doen. ,,Ik
kan het niet verbieden, maar ik zou
het wel sterk adviseren om ze thuis
te laten. Het virus is niet te zien, je
weet niet wie het heeft en mensen
die het hebben weten het zelf vaak
ook niet. Waarom zou je het risico nemen om kinderen mee te nemen naar zo’n plek? Ga in je eentje
naar een winkel, haal snel je boodschappen en ga snel weer naar
huis.’’ Een vraag over onvoldoende
bescherming van medewerkers in
de thuiszorg kon Dales niet beantwoorden: ,,Dit zul je moeten aankaarten bij je werkgever, die moet
ervoor zorgen dat je beter beschermd wordt.’’ Voor de mensen
die ervan uitgaan dat het virus op
korte termijn zal worden bedwongen, had Dales een sombere boodschap: ,,We kunnen er niet aan ontkomen, we gaan er allemaal mee
geconfronteerd worden. Het gaat
steeds dichter- en dichterbij komen. We moeten ervan uitgaan dat
dit nog maanden gaat duren.’’
In Velsen zijn volgens de burgemeester nu veertig besmettingen
officieel vastgesteld. Het werkelijke aantal besmettingen ligt waarschijnlijk veel hoger. Hoe gaat de
gemeentelijke organisatie om met
het uitvallen van ambtenaren die
door ziekte thuis zitten? ,,Wij zijn
een grote werkgever, er werken
hier ongeveer vijfhonderd men-

sen. We zien een toename in het
aantal ziektemeldingen, niet alleen
gerelateerd aan corona, maar alles
bij elkaar. De vraag is hoe we ervoor zorgen dat de essentiële dingen die de gemeente doet gewoon
door kunnen gaan als ook onze
mensen omvallen. Er liggen scenario’s klaar voor wat we gaan doen
als er te veel mensen uitvallen. We
hebben bepaald welke dingen we
dan nog wel gaan doen en welke
niet meer. De essentiële dingen die
voor de inwoners van Velsen van
belang zijn, staan daarbij voorop.’’
Daar werd meteen op ingehaakt:
wordt er nog wel voldoende aandacht geschonken aan andere belangrijke dingen, zoals het bestrijden van de eikenprocessierups?
Dales: ,,Je wilt en moet veel aandacht geven aan de strijd tegen
het coronavirus en het ondersteunen van de inwoners, maar daarnaast moet je ook besluiten nemen
over zaken die over een tijdje ook
gaan spelen. Daar een goed evenwicht in te vinden, daar zijn we als
college over in gesprek. Heb er vertrouwen in dat we ook oog hebben
voor besluiten die we moeten nemen zodat we voorbereid zijn op
andere problemen die komen.’’
De burgemeester kreeg ook vragen over het verbod op het gebruik van strandhuisjes. Hij ging er
uitgebreid op in, maar benadrukte dat dit een maatregel is die op
landelijk niveau is genomen. Ook
kwamen er veel vragen over de situatie voor ondernemers. Zo wilde iemand weten of taxibedrijven
ook aanspraak kunnen maken op
de eenmalige uitkering van vierduizend euro en vroeg een ander wanneer ZZP’ers een uitkering
kunnen aanvragen. Volgens Dales
is het de bedoeling dat hiervoor
eind deze week formulieren beschikbaar zijn.
Al met al een nuttig uurtje vragenstellen, waar op het piekmoment
meer dan 250 mensen tegelijk naar
keken. (Tekst: Bos Media Services/
Foto: Facebook)

Tips om (mentaal) gezond te blijven
Nu de scholen gesloten zijn:

Noodopvang voor kinderen
bij Stichting Welzijn Velsen
Velsen- De scholen zijn dicht, maar
veel werkende ouders hebben daardoor een probleem gekregen. Ze
moeten opeens ook voor de kinderen zorgen en kunnen veelal geen
beroep meer doen op grootouders,
omdat die vaak tot de kwetsbare
doelgroep behoren en om die reden
contact met anderen vermijden.
Stichting Welzijn Velsen biedt daarom nu noodopvang aan voor kinderen van twee tot twaalf jaar. We gingen langs bij buurthuis De Dwarsligger in IJmuiden, een van de vijf locaties waar kinderen tijdelijk worden
opgevangen.
Het was een grote uitdaging voor
het team van Stichting Welzijn Velsen om in twee dagen tijd een compleet draaiboek voor deze tijdelijke kinderopvang in elkaar te zetten.
,,Maar dat is gelukt’’, vertelt bestuurder Nora Azarkan, terwijl ze een
rondgang maakt langs de verschillende ruimten van het buurthuis.
,,We vangen kinderen van twee tot
twaalf jaar op. Voor de peuters van
twee tot vier hebben we een aparte ruimte. De kinderen van vier tot
twaalf jaar proberen we zo veel mogelijk op leeftijd in te delen, zodat ze
met leeftijdsgenootjes bij elkaar zitten. We maken groepjes van maximaal tien kinderen’’, legt ze uit. De
omvang van de groepen houdt ver-

band met de maatregel om zo veel
mogelijk afstand tot elkaar te bewaren. Toch dat bij kinderen een lastige
opgave, want: ,,Je kunt je best doen
om kinderen uit elkaar te halen,
maar dat lukt niet. Kinderen willen
graag dichtbij je staan en hebben af
en toe behoefte aan een knuffel. Als
ze aan het werk zijn, is afstand bewaren geen probleem. Maar kinderen spelen graag met elkaar en dat
willen wij ook.’’
Zelf heeft ze vorige week persoonlijk ondervonden hoe het is om als
begeleidster voor een groep kinderen te staan. ,,Ik heb een dag meegedraaid met de peutergroep op
de Beekvlietschool in Velserbroek.
Dan merk je dat de kinderen totaal
niet bezig zijn met het coronavirus.
Het leeft helemaal niet bij ze en dat
moet ook zo zijn.’’ De kinderen worden via de scholen voor deze noodopvang aangemeld. Het blijken
vooral de jongste kinderen te zijn,
die gebruik maken van de voorziening. De peuterleidsters van Stichting Welzijn Velsen, die door het sluiten van de peuterspeelzalen zonder
werk zaten, worden nu ingezet om
deze noodopvang te begeleiden.
,,Alleen wie helemaal gezond is, mag
aan het werk. De mensen die ouder
dan zestig jaar zijn, mogen van ons
zelf kiezen of ze dit werk nu willen

doen.’’ De klassenassistenten van de
basisscholen zorgen voor huiswerkbegeleiding, die aansluit op het onderwijs dat nu op afstand wordt aangeboden. De peuterleidsters vullen
de resterende tijd met leuke activiteiten op het gebied van kunst, cultuur en sport.
In een van de ruimtes zijn vier kinderen druk in de weer met laptops.
Hun huiswerk hebben ze inmiddels af. ,,We spelen nu spelletjes op
de computer’’, legt een jongetje uit.
Veel aandacht voor de verslaggever
heeft hij niet, hij gaat helemaal op in
het spel. Een paar deuren verderop
spelen een paar meisjes spelletjes
met een hoepel. Hebben ze het naar
hun zin? ,,Een beetje’’, antwoordt een
meisje weifelend. Ze denkt even na
en voegt er dan, enigszins teleurgesteld, aan toe: ,,Ik mis juf wel.’’ Het is
met achttien kinderen deze middag druk in het buurthuis. Van de
noodopvang wordt dankbaar gebruik gemaakt. Ook in het IJmuidense buurthuis De Brulboei, de Beekvlietschool en jongerencentrum De
Koe in Velserbroek worden kinderen opgevangen. Inmiddels is deze
week wijkcentrum De Stek in VelsenNoord als vijfde locatie aan de lijst
toegevoegd. De opvanglocaties zijn
van 08.00 tot 18.00 uur geopend.
(Tekst en foto: Bos Media Services)

Regio - Er circuleren in de media
tips om (mentaal) gezond te blijven nu we veel meer thuis zijn
dan anders. In de zorg voor jezelf en voor elkaar is het belangrijk om besmetting en verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Maar gezondheid is meer
dan dat. De redactie van De Jutter/ De Hofgeest heeft een aantal tips voor u verzameld om
uw voordeel mee te doen tegen
down voelen, verlies van weerbaarheid en omgaan met stress
in deze barre tijden.
Tip 1
Hou zoveel mogelijk uw vaste ritme aan, dat geeft structuur en
rust in uw hoofd
Tip 4
Ontspanningsoefeningen kunTip 2
nen helpen om goed te slapen en
Hou sociaal contact door te bel- stress te lijf te gaan. Er zijn gratis
len, te appen, te mailen of te online yogalessen te volgen. Door
beeldbellen met uw familie en mindfulness te beoefenen traint
vrienden. Een vast voorleesmo- u om in met bewuste en open
ment door opa of oma via Sky- aandacht uw gevoelens van het
pe met de kleinkinderen, kan een moment zonder oordeel te ervawederzijds genoegen geven. Of ren. Er zijn bijvoorbeeld gratis oeschrijf weer eens een ‘ouderwet- feningen via VGZ.nl te volgen, zose’ brief of kaart. Zwaai naar ie- wel kort als langer, de meest bedereen die achter een raam staat. kende oefening in mindfulness is
Skype met vrienden en hou een de zogenaamde bodyscan
digitale borrel.
Tip 5
Tip 3
Eet gezond en kies verse producBlijf in beweging. Een frisse neus ten. Groenten en fruit zijn volop
buiten halen hoort daarbij, maar verkrijgbaar. Eventueel levert uw
vermijd drukke plekken en hou supermarkt het thuis af. Ook kunt
minimaal anderhalve meter af- u een buur of kind of vrijwilliger
stand. Er zijn online gratis sport- vragen, het op uw stoep af te lelessen te volgen. Ook is elke dag veren. Maak (weer) eens een pan
op NPO 1 ‘Nederland in bewe- met verse soepgroenten. Neem
ging’ te volgen. Er zijn extra her- tomaat en komkommer extra bij
halingen elke dag en meedoen uw broodmaaltijden.
is ook mogelijk als u minder mobiel bent. Dan heeft u alvast een Tip 6
kwartier beweging te pakken van Kleed u zelf aan met uw mooiste
het geadviseerde halve uur per kleding en maak u op, alsof u een
dag.
theater of andere uitgaansgele-

genheid gaat bezoeken. Dek de
tafel extra mooi en haal uw meest
bijzondere servies te voorschijn.
Als er huisgenoten zijn, nodig
hen uit voor een uit-etentje bij u
thuis.
Tip 7
Bak een appeltaart en zet verse
bloemen op tafel, het helpt om
je extra thuis te voelen in je eigen huis.
Tip 8
Voor een l uisterend oor, advies
of extra hulp kunt u bellen met de
hulplijn van het Rode Kruis: 0704455888
Tip 9
Er zijn online lessen te volgen in
tekenen, gitaarspelen of allerlei andere liefhebberijen. Kies de
hobby, die je altijd al graag wilde
oppakken en leer het uzelf aan.
Heeft u een tip 10? Mail hem naar
redactie@jutter.nl onder vermelding van ‘Zorg voor jezelf en voor
elkaar’. (Arita Immerzeel, foto: Eli
van Dorp)
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Corona-update

Wat gebeurde er de afgelopen week?
De huidige coronamaatregelen worden verlengd, IC-afdelingen
raken vol en aantal doden gaat richting de duizend: corona houdt
Nederland in zijn greep. Wekelijks op deze plek een update met
de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen dagen.*

Bron statistiek: allecijfers.nl via RIVM
Het coronavirus maakt elke dag
meer slachtoffers in Nederland.
Sinds 16 maart zijn alle horeca,
sportclubs, scholen en kinderopvangcentra gesloten. In eerste instantie tot 6 april, maar inmiddels is bekend geworden dat
de coronamaatregelen ook na
die datum nog van kracht zullen
zijn. Men-sen wordt met klem
verzocht thuis te blijven en alleen noodzakelijke boodschappen te doen. Tot nu toe telt ons
land bijna duizend doden.
‘Maatregelen blijven
van kracht’
De crisiscommissie heeft besloten om de huidige maatregelen ook na 6 april te laten gelden. Dat meldden verschillende bronnen in Den Haag maandag aan landelijke media. Op
het moment van schrijven is nog
niet bekend tot wanneer dat is.
Scholen en horeca voorlopig
nog dicht.

hoopte dat er begin april maximaal 1.000 bedden nodig zouden zijn om coronapatiënten
op te vangen, maar dat aantal is
eind maart al bereikt. De stijging
van het aantal patiënten is ‘sneller gegaan dan gedacht’.
‘Snel meer IC-bedden nodig’
Er wordt sinds afgelopen weekend gewerkt aan uitbreiding
van intensivecarebedden. Deze
week moeten er 1.600 klaar zijn.
Congrescentrum RAI en Ahoy in
Rotterdam hebben zich opgeworpen als noodopvanglocaties.
“Als blijkt dat er straks te weinig
bedden zijn, dan is de verwachting dat er een beroep op het
congrescentrum zal worden ge-

daan”, vertelde Paul Riemens van
RAI Amster-dam aan BNR.
Nederland ‘laat’ met bestellen
beademingsapparatuur
Nederland heeft pas twee weken
geleden beademingsapparatuur
besteld bij Philips. Dat meldt de
topman van het bedrijf in het
televisieprogramma Op1. In de
eerste twee maanden van dit
jaar wer-den duizenden beademingsapparaten geleverd aan
China. Nadat ook Italië een grote bestelling plaatste, was Philips door de voorraad heen. De
topman zei dat landen de komst
van corona heb-ben onderschat.
Het bedrijf heeft inmiddels honderd beademingsapparaten aan
Nederland gele-verd, er zijn er
duizend besteld. Het is niet duidelijk hoe snel Philips die kan leveren.
Ondernemers kloppen
aan bij noodloket
Sinds vrijdag hebben duizenden ondernemers hulp gezocht
bij het noodloket voor bedrijven. Dat meldt het ministerie
van Economische Zaken. Ondernemers die verplicht gesloten moeten blijven, zoals restaurants en sportclubs, komen
in aanmerking voor een eenmalige gift van 4.000 euro om aan
financiële verplichtingen te kunnen voldoen.
*Vanwege de snelle ontwikkelingen is de nieuwsstroom over het
coronavirus amper bij te houden. Het kan voorkomen dat de
informatie in dit artikel niet altijd
de meest actuele is. (Tekst: Mardou van Kuilenburg)

Boete bij onvoldoende afstand
Mensen die onvoldoende afstand houden van anderen kunnen een boete krijgen die kan
oplopen tot 400 euro. Dat meldde minister Grapperhaus vorige
week in de persconferentie.
RIVM somberder over
verspreiding virus
Het effect van de maatregelen
tegen de verspreiding van het
coronavirus hebben effect, maar
min-der dan het RIVM had gehoopt. Men is minder positief
over de coronapatiënten die op
de intensive care terechtkomen.
NOS tekent een verhaal op van
een hoofdmodelleur van het
RIVM. Volgens hem is het mogelijk dat er half april 2.500 patiënten op de ic liggen. Het RIVM Bron kaart: RIVM

Draaiorgel zorgt voor wat afleiding
IJmuiden - Als de senioren van Zeewijk niet meer naar buiten kunnen gaan, om besmetting met het coronavirus te voorkomen, moet er maar wat gezelligheid naar ze toe worden gebracht, zo vond men bij Stichting Welzijn Velsen. Dus stond er maandag een heus draaiorgel voor ze klaar. De bewoners van het seniorencomplex aan
het Zeewijkplein werden getrakteerd op draaiorgelmuziek om even de zinnen te kunnen verzetten. Helaas leidde het spontane gebaar ook tot een misverstand. De gemeentelijke handhavers spraken de orgelman aan, omdat hij een bij een bushalte was gaan staan. Op sociale media leidde die actie tot enige verontwaardiging. De
gemeente liet daarop weten dat er geen bekeuring was uitgedeeld. Het draaiorgel werd later verplaatst naar
de achterzijde van het wooncomplex, maar deze verplaatsing had niets met het eerdere incident te maken. Het
was al vooraf gepland dat het draaiorgel aan beide zijden van het pand zou spelen. (Foto: Bos Media Services)

Haarlemmers zingen voor personeel
en bewoners van Huis ter Hagen
Driehuis - Zaterdag bundelden
zeven professionele solozangers
uit Haarlem hun krachten en zongen in de voortuin van Huis ter
Hagen uit volle borst voor personeel en bewoners.
,,Er is bewust geen ruchtbaarheid
aan het optreden gegeven om de
coronaregels van afstand nemen
goed te kunnen naleven,” vertelt Marcel Rosbach, die dit optreden mede organiseerde. ,,We
zijn dit initiatief om voor diverse
verpleeghuizen te zingen gestart,
omdat wij normaal gesproken in
café’s en op evenementen optreden, maar nu zonder werk zitten.
Behalve Huis ter Hagen verzorgen
we ook optredens voor tehuizen
in Haarlem, Bloemendaal en Hillegom. Hiervoor hebben we verkeersregelaars geregeld, we dragen zelf gele hesjes, met daarop
de tekst met het verzoek afstand
te houden. Ook treden we met
een steeds wisselende samenstelling van zeven zangers op. We

vinden het hartstikke leuk om te
doen en zijn onder de indruk van
de mooie reacties die we mogen
ontvangen.”
De aftrap van de concertenreeks
was zaterdag om elf uur voor Huis
ter Hagen en deze première verliep prachtig. Het was mooi weer,

Dankzij Rotaryclub IJmond

Bloemen voor Breezicht
IJmuiden - De bewoners van
woonzorgcentrum Breezicht in
IJmuiden kregen zaterdag onverwacht bezoek. Leden van
Rotaryclub IJmond brachten
bakken vol narcissen, blauwe
druifjes en viooltjes en plantten die in de binnentuin van
het complex. Kweker Johan
Molenaar uit Santpoort-Noord
had de bloemen belangeloos
beschikbaar gesteld.
Initiatiefnemer Beatrijs Wijnberg van Rotaryclub IJmond
legt uit dat haar club deze actie had bedacht als alternatief voor NL Doet, de landelijke vrijwilligersactie die eerder
deze maand werd afgeblazen
vanwege de corona-uitbraak.
“We waren toen van plan met
bewoners van Breezicht te
gaan wandelen en andere gezellige activiteiten te ondernemen. Nu deze ouderen geen
bezoek mogen ontvangen wilden we hen graag een beetje
opvrolijken.” Eerder die zaterdagochtend had de club gebak laten bezorgen voor alle bewoners en verzorgenden.
Degenen die de afgelopen weken jarig waren kregen bovendien een persoonlijke felicitatiekaart. Vanachter de ramen
zwaaiden de bewoners enthousiast om te bedanken.
Sylvia Schilling, medewerker
welzijn bij Breezicht, vertelt
dat het leven binnenshuis ondanks de beperkingen min of
meer gewoon doorgaat. ,,We
zijn samen en zorgen voor elkaar. Er is veel saamhorigheid
en we doen ons best er steeds
weer een fijne dag van te maken. Dankzij Rotary IJmond
kunnen we nu genieten van
het voorjaar in de tuin.” (Foto:
aangeleverd)

de muziekwagen zorgde voor
een goede muzikale ondersteuning en wie dansen en zingen
kon, danste en zong mee, achter de open ramen in jas of plaid.
Vooral de levensliedjes van André
Hazes deden het daarbij goed in
deze barre tijden. (Tekst: Arita Immerzeel/foto’s: Ingrid Rosbach)
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Overlast door nachtelijk
vuurwerk in Velserbroek

Bewoners De Molenweid
blij met alle aandacht
Velserbroek - Er is bijna 1,5 week
voorbij op De Molenweid sinds het
voorgeschreven dichtgaan van de
voordeur. Dat is niet makkelijk om te
begrijpen voor de mensen die in De
Molenweid wonen, ook voor de familie is dit zwaar en voor de medewerkers. Maar wat genieten ze elke
dag weer van de vele (zelfgemaakte) kaarten en tekeningen, tijdschriften en knutselwerken. De bewoners
kijken hier echt naar uit.
Van kwekers kregen ze mooie tulpen, de bakker voorzag de bewoners van heerlijke koeken, weer anderen bezorgden andere heerlijk-

heden voor bij de koffie. De Orgelmannen kwamen draaie, er was
een saxofoonconcert in de tuin, wat
hebben ze genoten.
Dames kwamen de tuin opfleuren
met kleurige plantjes, aar is de lente begonnen. De visboer heeft de
bewoners voorzien van haring en
heerlijke salade, ze hebben hiervan
gesmuld. Wat doet het ze goed, de
bewoners van Molenweid: ze stralen
van oor tot oor als we weer met wat
lekkers komen en als ze post krijgen.
Dus namens de bewoners: bedankt
voor alle aandacht, in welke vorm
ook! (Fotocollage: aangeleverd)

Velserbroek - Al geruime tijd
worden Velserbroekers geconfronteerd met het afsteken van
knalvuurwerk midden in de
nacht. Dat melden verschillende
lezers, die verder anoniem willen
blijven, aan onze redactie. Ook in
de nacht van zondag op maandag was het weer raak. Ergens in
de wijk werd een salvo van knallend vuurwerk gehoord. ‘Dusdanig hard dat waarschijnlijk een
flink aantal omwonenden hierdoor in hun slaap werden gestoord’, meldt een lezer.
Een andere lezer meldt dat hij
over deze problematiek al eens
een klacht ingediend heeft bij het
klachtenloket van de gemeente
Velsen. ‘Zij lieten mij weten dat
ze weinig konden doen en gaven
mij het advies om dan zelf de po-

litie te bellen. Daar heb ik weinig
vertrouwen in gehad, omdat het
voor de politie uiteraard ondoenlijk is om af te gaan op een vage
aanduiding van waar het vuurwerk ergens in de wijk wordt afgestoken.’
De schrijvers hopen dat een artikeltje in de Jutter en de Hofgeest
zou kunnen leiden tot een betere
indicatie van waar dat vuurwerk
nou steeds wordt afgestoken.
‘Mogelijk dat de dader, na een
aantal jaren dat hij hier al mee bezig is, gaat nadenken. Waarschijnlijk heeft deze persoon ook grote hoeveelheden vuurwerk thuis
opgeslagen. Mogelijk dat de politie daarmee ook meer aanknopingspunten in handen krijgt om
op te treden.’ Reageren? Mail naar
redactie@jutter.nl.

LEZERSPOST

Dubbelop...
Velsen-Noord - Soms kom je van
die dingen tegen, waarvan je jezelf afvraagt hoe het heeft kunnen gebeuren. Dit is daar een
mooi voorbeeld van. Langs de
Gildenlaan staat sinds jaar en dag
een paaltje met een straatnaambord. Niets bijzonders, tot het
moment waarop iemand besloot
om er een tweede straatnaam-

bord aan te bevestigen. Waarom?
Geen idee! Voor iedereen die het
eerste bord niet goed heeft begrepen?
De boodschap op het tweede
bord is eensluidend. We zijn hier
op de Gildenlaan. Duidelijk toch?
Of zal er binnenkort nog een derde bord nodig zijn? (Bos Media
Services)
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Dag juf Marjolein!

In Velserbroek

Scheepsbrand
blijkt buitenbrandje

Velserbroek - De brandweer
is vorige week donderdagavond met meerdere eenheden in actie gekomen nadat er
een woonboot in de brand zou
staan in Velserbroek. Rond tien
over half acht kwam de melding
dat er brand zou zijn aan de Linie.
Bij aankomst van de politie en

brandweer bleek er echter geen
woonboot in de brand te staan
maar wat tuinafval. De brandweer heeft de omgeving rondom het brandje met water natgespoten waarna de bewoners
het afval verder konden afbranden. De brandweer en politie
kon vervolgens weer retour. (Foto: Michel van Bergen)

Velserbroek - Na 20 jaar gaat juf Marjolein de Rozenbeek verlaten Zij heeft een nieuwe uitdaging gevonden bij Heliomare
Onderwijs. De collega’s van De Rozenbeek willen allemaal heel
graag een mooi verdiend afscheid geven aan deze juf, maar door
het coronavirus kan dat alleen op afstand. Daarom willen wij als
team haar toch op deze manier in het zonnetje zetten en heel
erg bedanken.
Juf Marjolein is een geweldige juf met aandacht voor al haar
leerlingen, maar vooral ook voor kinderen die het wat moeilijker
hebben, die wat meer aandacht vragen en verdienen. Zo’n 500
Velserbroekse kinderen heeft zij les gegeven van kleutergroepen
tot bovenbouwgroepen en al deze kinderen, maar zeker ook hun
ouders, zijn blij geweest met een juf zoals zij.
Wij als collega’s willen haar bedanken voor haar creativiteit; ze
verzint de leukste spelletjes. Voor haar collegialiteit, haar tomeloze inzet en haar eerlijke en oprechte mening. En ja, soms was
ze wel erg precies en moesten alle punaises in het prikbord recht
hangen en in dezelfde kleur, ook dat is juf Marjolein.
We weten dat Marjolein het moeilijk heeft met het afscheid op
afstand, dat is te lezen in het tekstje dat zij op Facebook plaatste:
‘En dan sta je in de supermarkt en dan krijg je van verschillende
kanten dit bericht: de scholen gaan dicht. Gevolg? Een juf waarbij de tranen opeens over haar wangen biggelen tussen de gevulde schappen (dat dan weer wel..)… het zijn de laatste twee
weekjes op de school waar ik 20 jaar heb gewerkt. Niet met de
kinderen toewerken naar een afscheid, überhaupt geen afscheid.
Dit kan je toch niet bedenken......weet dat er belangrijkere dingen zijn maar toch.....’
Het officiële afscheid gaat komen, wanneer en hoe dan ook, wij
wensen Marjolein heel veel geluk met haar nieuwe baan, maar
zullen haar ongelooflijk missen. Dag juf Marjolein, het ga je
goed!
Al je collega’s van de Rozenbeek
(Foto: aangeleverd)

VVV Agentschap in
The Read Shop stopt

IJmuiden - Het VVV Agentschap in The Read Shop op het
Marktplein in IJmuiden sluit per
1 april door de toenemende
drukte in de winkel. Het is voor
de eigenaar niet langer mogelijk voldoende aandacht te besteden aan bezoekers van de
VVV.
IJmuiden - Velsen wil een bijvriendelijke gemeente zijn. Ook begraaf- Bezoekers aan Velsen en inwoplaats Duinhof aan de Slingerduinweg geeft met de aanleg van een ners konden daar terecht voor
zogenaamd ‘groen lint’ gelegenheid voor bloemen om te groeien. Me- onder andere VVV-bonnen en
nig bijtje kan daar straks zijn voordeel meedoen. (Arita Immerzeel)
toeristische informatie. Na de

Bloemenlint voor aula
op begraafplaats Duinhof
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Kindermuziekweek
klinkt online tot 6 april
Velsen - De tweede landelijke Kindermuziekweek 2020 is
een evenement dat wél doorgaat! Vanaf 27 maart tot en met
5 april 2020 kunnen kinderen
van 0 tot 12 jaar genieten van
alle soorten muziek. Dit keer
zonder fysieke voorstellingen
in de Stadsschouwburg Velsen,
maar wel online. Want muziek
verbindt, juist nu!
Een dikke week doordrenkt van
muziek voor kinderen van 0 tot
12 jaar. Muziek zelf maken of liever alleen luisteren? Kinderen
mogen zelf kiezen! Iedere dag is
er keuze voor activiteiten uit een
boordevol programma dat is samengesteld met onze deelnemers en ambassadeurs! Zelf muziek maken, een optreden bijwonen van Dirk Scheele via de
live stream, lekker dansen met
de Dons-band, meedoen aan de
dag-contest of live vragen stellen
aan één van onze ambassadeurs?
Het kan allemaal! Bezoek onze
website voor het hele programma: www.kindermuziekweek.nl

luisteren naar live muziek.
Na een succesvolle eerste editie
waarbij partners uit het hele land
zich aansloten is het 27 maart
2020 tijd voor de tweede editie.
Alleen is deze dit jaar geheel digitaal.
Hoe werkt het?
Op onze website www.kindermuziekweek.nl staat een programma in de vorm van een blokkenschema. Dit kun je printen zodat
je weet wat er op iedere dag te
doen is. Via onze facebook- en instagrampagina /kindermuziekweek verwijzen we je iedere dag
door naar alle muziekactiviteiten van die dag. Doe mee! Je kunt
luisteren, je kunt meedoen, er zijn
leuke wedstrijden, maar vooral
geniet van alle soorten muziek
die voorbij komen!

‘Je kunt niet vroeg genoeg
beginnen met muziek’
Dat muziek voor kinderen zo belangrijk is onderstreept ook prosluiting van het agentschap
grammamaker en presentatrice
kunnen in de winkel nog wel
Evelien Bosch, één van de landeVVV-bonnen worden gekocht.
lijke ambassadeurs van de KinDe gemeente Velsen start naar Kindermuziekweek
dermuziekweek: “Je laten meeneverwachting nog voor de zo- In 2019 heeft een aantal grote men door de muziek, samen danmer met meerdere toeristische Nederlandse organisaties uit de sen en genieten.
informatiepunten in de ge- muzieksector de krachten gebun- Muziek is een verrijking van het
meente.
deld om een gezamenlijke droom leven en als ambassadeur van de
Tot die tijd kan men voor toeris- te realiseren: een landelijke jaar- kindermuziekweek zet ik me er
tische informatie terecht op de lijks terugkerende Kindermuziek- graag voor in om zoveel mogewebsite www.ijmuidenaanzee. week. Het doel? Alle kinderen uit lijk kinderen met muziek in aannl en voor vragen bij rauwaan- Nederland van 0 tot 12 jaar laten raking te laten komen.” (Schema:
zee@velsen.nl.
genieten van het maken en het aangeleverd)

ENKEL BLOK: € 19.50
DUBBEL BLOK: € 24.50

OP 6 APRIL WORDT
DEZE KANJER

papa van Jordan en Sidney

40 JAAR!!

Van harte gefeliciteerd topper!!

Te koop:
Keurig nette zwarte boxspring
met hoofdbord, topper en 2 losse
matrassen, Afm. 210 x 160 cm. Als
nieuw 110,-. Tel. 06-15861445
Te koop:
Hardhouten onder en boven voordeur met 9 ruitjes 88 x 215 met knop
en knip, 40,- . Tel. 06-48486059
Te koop:
Terrarium 40 x 23 x 46 hoog, 4 zijden
glas met 2 delig ventilatie deksel.
10,-. Tel. 06-48486059
Te koop:
Gazelle damesfiets, wit, rijdt goed
60,-. Tel. 06-36213500
Verloren:
Tijdens het fietsen, bos huissleutels,
waaronder 1 lange. Route Driehuis/
Velserbeek en Velsen-Zuid. Dinsdag
31 maart om ± 14.00 uur.
Tel: 06-11215302

Te koop:
E-bike accu/silver, Gazelle Innergy
orange, Li-ion 36v/8.6Ah 309.6Wh
2 jr. oud, z.g.a.n. 150,-.
Tel. 023-5381259 tussen 17-19 uur.
Gevraagd:
Ik zoek een kaardmolen voor mijn
schapenwol. Wie heeft er nog 1staan
en wil hem aan mij verkopen?
Tel. 06-46693947
Aangeboden:
Jogging buggy, 20,-. Mexicaanse
tuinhaard 20,-.
Tel. 06-10481166
Te koop:
1 pers. Bed 90cm breed met onderschuifbed, 2 matrassen z.g.a.n. 125,-.
Partij laminaat grijs 20m2 + l. bruin
laminaat 6 m2 samen 100,-. Vloerkleed 50,-. Chinees theeservies niet
helemaal compleet, 20,-.
Tel: 06-19638187

Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.

CHRIS HARDENDOOD WITGOED
Reparatie was-, droog- en koelapparaten
Ook voor inbouwapparaten!
Dealer Bosch en Miele Tel. 023-5385478

persoonlijk assistent en (levens)executeur

• administratieve ondersteuning
• nabestaandenzorg
• gevolmachtigde/levensexecuteur
• executeur
• afhandeling nalatenschap
• boedelruiming
• vereffening

06 55 178 475 | karin@karinrutte.nl
www. karinrutte.nl | lid van

Te koop:
Jan van haasteren legpuzzel 1000
stukjes 5,-. 1500 stukjes 7,50 en nog
veel andere. Tel. 06-21990488
Te koop:
Open vakkenkast/roomdivider 3 x 3
vakken, beuken, l. 1.20 m x hg. 1.25 x
d. 25 cm. 20,-. Tel. 0251-244037
Te koop:
2 bijzettafeltjes wit/grenen deels
ovaal. Gr. model, l. + br. 68 cm hg.
46 cm kl. model l. br 45 cm x hg. 40,
samen 7,50. Tel. 0251-244037
Te koop:
Keurig nette complete Sparta
Amazone mamafiets. Mt 50 4v. Voor
en achterzitje. Alles nagekeken. Als
nw. 260,-. Tel. 06-27363677
Te koop:
Z.g.a.n. koelbox, 3nw. vrieselementen15,-, nw. zwart gem.
kookpan 15,-, nw. 2 smart sharp
messn20,-, houten javaanse 20,-. Tel.
06-21921738
Gevraagd:
Artis zegels/kaarten van de dekamarkt voor een groep mensen met
een rugzakje. (Catch-it) geen handel
a.u.b. Tel. 06-37010414
Te koop:
Magnetron 45 hg/25 br/33 d, amper
gebruikt, zo goed als nieuw. Met
aanschaf van een combi overbodig
geworden 35,-. Tel. 06-20261371
Gratis afhalen:
Grindbetontegels 60 x 40 x 5, flink
aantal, v.a. Oprit woonhuis in
IJmuiden. Tel. 06-29066222
Te koop:
Kinder opoefiets 20,-. Tel.
06-49904572
Gratis afhalen:
Winterbanden: Pirelli 190 snow
control, 175/65 r 14 82 t. Tel.
06-12248541
Te koop:
3-del. vazenset 200,-, koet met
gouden paarden 100,-, fototoestel
met hoes 50,-. Tel: 0251-224306
Te koop:
Satelietschotel, compl. 150,-, boeddhabeeld, groot 100,-, doos voorraadbussen 10,-, wandhouder voor
pc of tv 10,-, fondueset, 6 pers. 10,-,
postvakrek, ijzer, 5,-. Tel: 0255-757228
Te koop:
KLM huisjes Bols 10,- p.st. kolenkit,
zawart lak 35,-, retro ronde kachel
60,-, koperen kroon, 8 l. p. 75,-, ant.
koffer 25,-, zinken teil, 75 ltr. 35,-. Tel:
023-5255325
Te koop:
Damesfiets Gazelle, 3 jr. oud, alu.
frame, tr. rem, 7 versn. zwart antilekbanden 250,-. Loekie fiets 16”35,-. Tel:
06-19190385
Te koop:
4 l. metalen velgen Granada/Scorpio
15”100,-, 4 Wolfrace velg 14”5-gaats
voor USA Chevrolet Buick Oldsmobile enz. 250,-. Tel: 06-23524668
Te koop:
Voortent 75,-, rolhordeur 215 x 80
60,-, hordeur vouwbaar 185 x 54 40,-,
rolhaspel 85,-. Tel: 06-49636203
Te koop:
Trio track pickup 1955, uitstekend
werkend, in box met 25 78 toeren
toppers in koffer, samen 150,-. Tel:
023-5374658
Te koop:
4 aquarellen in messing lijst van Jan
Kooistra. Verschillende maten. 25,tot 60,- per stuk.
Tel. 06-54727319
Te koop:
Compjuttertas -pc zwart mt 34x27
cm nieuw te klein gekocht was euro
39.95 nu 10 euro.
Tel. 06-41522634
Te koop:
De kinderen lang thuis ik heb de
oplossing ga gezelschap spellen
spelen ik heb 38spellen 75eu is 2eu
per spel. Tel. 06-25533233
Gevonden:
Omstr. 26/3 zonnebril op sterkte.
Bruin montuur. Omgeving kerkrecycling brengpunt in driehuis.
Tel. 0255-756587
Gevraagd:
1 of 2 leuke vogeltjes voor in de
kamer. Tel. 06-10089283
Te koop:
Mooie antieke kassa nationaal 1890
/1910 plat model zonder toetsen
rol veel koper beslag gaat weg voor
175,-. Tel. 06-30741514
Te koop:
Beginner gitaar, 35,-, aquarium 60/40
cm, lichtbak, tafel, voederautomaat
enz. 85,-, grote lego 50,-, 38 spellen
75,-. Tel. 06-25533233

Geen zorgen

WIJ BEZORGEN!!

0255 - 577 855
Van dinsdag tot en met zondag,
tussen 16.00 en 21.00 uur
Kijk voor onze bezorgmenukaart op

www.ons-ding.nl

Wij bezorgen in de gemeente Velsen
vanaf €12,50
Afhalen is ook mogelijk via ons speciale
bestelluik op Plein 1945 nr. 55 te IJmuiden
Wees slim: als u wilt komen afhalen, bel uw
bestelling dan vooraf aan ons door om te
voorkomen dat er rijen wachtenden ontstaan!

Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens
Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend
dat zij een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft ontvangen.
De aanvraag betreft het herinrichten van de bestaande
opslagruimte.
Ontvangstdatum aanvraag: 16 maart 2020
Aanvrager: Nederlands Loodswezen B.V.
Locatie: Zuidersluisweg 1, IJmuiden
Zaaknummer: 9510456
Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de
aanvraag en bijbehorende stukken nog niet inzien. Ook kunt u nog
geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een besluit
nemen op de aanvraag. Dit besluit maken wij dan ook bekend. Dan
zullen wij ook de bij het besluit behorende stukken publiceren.
Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken
van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact
met u opgenomen.
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3D-printers maken overuren

Ichthus Lyceum helpt mee in strijd tegen coronavirus
Driehuis - Op het Ichthus Lyceum maken de 3D-printers momenteel overuren. De school steunt een oproep van studenten aan de
TU Delft om koppelstukken te printen voor snorkelmaskers. Die
moeten dienen als alternatief voor de mondkapjes en veiligheidsbrillen, die in ziekenhuizen worden gebruikt.
Christian Petit, een leerling van
het Ichthus Lyceum, werd door
een vriend van hem benaderd.
Die vriend studeert aan de TU
Delft en daar is een initiatief ontwikkeld om 3D-printers in te zetten voor het maken van speciale
koppelstukken. Het is de bedoeling dat de luchtfilters, die in ziekenhuizen worden gebruikt, worden gekoppeld aan snorkelmaskers. Hiermee is al in een ziekenhuis getest en het is de bedoeling
om deze optie nu breder te gaan
inzetten. Om voldoende koppelstukken beschikbaar te krijgen,
wordt organisaties met een 3Dprinter opgeroepen om het project te ondersteunen. Christian bracht het initiatief via een email onder de aandacht van Marcel Hoogstoevenbeld, docent informatica en ICT-coördinator van

is.’’ Naar aanleiding van het project is inmiddels ook de website
www.3dresponse.nl opgezet.

de onderwijsinstelling. ,,Ik vind
het super leuk dat mijn leerlingen, naast het PTA (Programma
Toetsing en Afsluiting, red.) en
hun eigen beslommeringen, ook
hun eigen steentje bij willen dragen aan de maatschappij en willen helpen bij de crisis in het bijzonder’’, reageert hij.
Hoewel er geen lessen plaatsvinden, is het schoolgebouw wel beperkt toegankelijk. Christian Petit:
,,Voor ons is de school dicht, omdat we niet in groepen bij elkaar
mogen zijn. Maar er zijn wel docenten aanwezig en als je dat wilt,
kun je ook gebruik maken van de
3D-printers. Normaal gebruiken
we die voor het printen van onderdelen voor projecten.’’ Zelf
werkt Christian voor zijn meesterproef aan een laserprojector. Hij

Links docent Marcel Hoogstoevenbeld, rechts Christian Petit.
legt uit: ,,Het is een soort draaiende koker met spiegels erop, waar
de laser op schijnt. Voor het ontwerpen gebruik ik een 3D-programma en het resultaat kan ik
dan printen.’’ Hij is erg blij met de
manier waarop zijn docent de actie voor het printen van koppel-

stukken heeft opgepakt.
Zodra er een flink aantal koppelstukken geprint is, brengt Christian ze naar de student van de
TU Delft die het project onder
zijn aandacht bracht. ,,Hij woont
in Haarlem en hij brengt ze naar
Delft, waar het verzamelpunt

pelstukken kunnen maken’’, licht
Marcel Hoogstoevenbeld toe. Hij
wijst erop dat er tot aan het afgelopen weekeinde in heel NederNet als elders in het land worden land al zo’n vierhonderd van deop het Ichthus Lyceum de lessen ze koppelstukken waren geprint.
nu op afstand gegeven. De colle- Tevens heeft de scheikundesectie
ges vinden online plaats en ook van de school alle aanwezige veiworden door de docenten via ligheidsbrillen gedoneerd. (Tekst:
het internet coachinggesprekken Bos Media Services/foto’s: aangemet hun leerlingen gevoerd. ,,Ik leverd)
ben zelf druk om, als docent informatica en mentor van 6v, samen met mijn collega’s te zorgen
om zo goed mogelijk het schooljaar af te ronden met de examenleerlingen. Die ondanks alles natuurlijk gewoon moeten kunnen
laten zien wat ze kunnen.’’
Na de oproep zijn de 3D-printers
vrijdagmiddag aan het werk gezet om zo veel mogelijk koppelstukken te kunnen leveren. Dat
leverde tien koppelstukken op.
,,Een printer doet er anderhalf
uur over en we hebben vijf printers staan. Ik verwacht dat we deze week een paar honderd kop-

Het is stil op straat…
Velsen - Waar het een week eerder nog tamelijk druk was op verschillende locaties, leek er in het
afgelopen weekeinde op dat de
inwoners van Velsen de adviezen
van de regering met betrekking
tot de strijd tegen verspreiding
van het coronavirus goed opvolgde. De meeste mensen lijken
goed te zijn doordrongen van het
besef dat het vermijden van sociale contacten nu essentieel is om
te voorkomen dat het virus verder om zich heen slaat.

Tjeerd en Esther van der Molen met hun zoontjes Mees (links) en Lucas.

Velsense jeugd ook op berenjacht
Velsen - Een even simpele als
hartverwarmende actie om kinderen in deze angstige dagen
wat afleiding te bezorgen, is
de spontaan ontstane berenjacht die overal in het land succes heeft. Eerder werd in onder
meer Australië, Groot-Brittannië
en België al door kinderen gespeurd naar knuffelberen, die
door inwoners achter hun ramen
zijn gezet. Ook in de gemeente
Velsen worden steeds meer beren gespot.
Het concept is simpel. Iedereen kan zelf thuis een knuffelbeer voor het raam zetten, zodat langslopende kinderen deze kunnen zien. Het zoeken naar
beren brengt de kinderen wat
onbekommerd plezier. Immers,
knuffelberen zijn geliefd en bieden troost. Bovendien zorgen al
die knuffelberen bij elkaar voor
een gezelliger straatbeeld. De
groep Berenjacht Velsen op Facebook telde afgelopen zondag al meer dan zeshonderd leden en de officiële kaart, waarop
deelnemende bewoners kunnen
aangeven waar hun beer te vinden is, was na een dag al vol. In
de groep worden ook foto’s gedeeld van de inmiddels geplaatste knuffelberen.
,,Een leuk idee’’, vinden Tjeerd en
Esther van der Molen uit Driehuis. Samen met hun zoontjes
Lucas (3) en Mees (1) gaan ze ook
op berenjacht. ,,Het is leuk om
wat te doen te hebben en ze zijn

Toegegeven, het was zaterdagmiddag niet het meest ideale
strandweer. Er stond behoorlijk
wat wind en de enkeling die zich,
al dan niet in het bijzijn van een
trouwe viervoeter, op het strand
waagde, moest rekening houden
met rondstuivend zand. Het was
dan ook vrijwel uitgestorven op
het strand bij IJmuiden. In mindere mate gold dat ook voor het
straatbeeld. Het was minder druk
in het verkeer en de winkels die
open waren, kregen zaterdag
veel minder aanloop dan gebruikelijk is op die dag. Alleen de supermarkten draaien nog steeds
goed, zij het met de nodige beperkingen. In alle supermarkten wordt nu slechts een beperkt
aantal bezoekers tegelijk toegelaten.
Iedereen die de winkel in wil,
moet een winkelwagentje pakken, Zijn er geen wagentjes meer
beschikbaar, dan is het maximale aantal bezoekers voor dat moment en dient men buiten, op gepaste afstand van elkaar, te wachten. ,,Dat gaat voor 99,9% prima’’, vertelt assistent-supermarktmanager Henk van Ewijk van Albert Heijn aan het Dudokplein
in IJmuiden. ,,Soms willen men-

Boodschappen doen met beperkingen. Supermarkten hanteren nu een
maximum aantal bezoekers.
sen zonder winkelwagentje naar
binnen gaan omdat ze maar één
boodschapje nodig hebben. Of
mensen doen samen boodschappen en vinden het dan vervelend
om allebei een winkelwagentje
te moeten gebruiken.’’ Tot veel
discussie heeft het echter niet geleid. ,,de mensen hebben begrip
voor de situatie.’’

dagen. Ook zagen we meer bestellingen van nieuwe klanten.’’
Of deze trend zich in de komende weken zal doorzetten, valt lastig in te schatten. ,,Het nieuws is
verontrustend en zorgt voor veel
onzekerheid. We zagen in de eerste week dat het een stuk drukker
was, maar nu wisselt het van dag
tot dag.’’

Gezellig naar een restaurant
gaan om te eten, dat is er nu
ook niet meer bij. Heeft dat invloed op het aantal mensen dat
besluit om een maaltijd te laten bezorgen? We vroegen het
aan Niels Zuijdendorp, franchisenemer van Pizzaservice.nl aan
de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. ,,In de week nadat de persconferentie van Rutte werd uitgezonden, hebben we een aardige omzet gedraaid. Het waren
doordeweekse dagen, maar voor
ons leek het meer op weekend-

Verreweg de meeste inwoners
van Velsen zochten in het afgelopen weekeinde hun vertier binnenshuis. Af en toe waagde iemand zich even op straat om de
hond uit te laten, een boodschap
te doen of gewoon even een frisse neus te halen. Op sommige
plaatsen waren kinderen onbezorgd aan het spelen. En hier en
daar koos iemand ervoor om van
de nood een deugd te maken,
door te gaan klussen in de tuin,
wachtend op betere tijden. (Tekst
en foto’s: Bos Media Services)

Een beer achter het raam van een woning aan de Lange Nieuwstraat in
IJmuiden.
gek op beren. Een mooi initiatief
in deze moeilijke tijd.’’ Hoeveel
beren de jongens hopen te gaan
spotten? Lucas weet er zo snel
geen antwoord op. Maar als zijn
vader hem vraagt of hij er tien wil
gaan vinden, roept hij enthousiast: ,,Ja, tien!’’ De beren zijn overigens niet alleen achter de ramen
van diverse woningen te vinden,
ook in auto’s en op balkons zijn
ze te vinden. Een creatieve bewoner die vermoedelijk zelf geen
knuffelbeer in bezit had, tekende
het silhouet van een beer op het
raam.
Het zijn overigens niet alleen
de traditionele knuffelberen die
voor het raam worden gezet. On-

ze verslaggever trof achter het
raam van een woning in Driehuis zelfs een pluchen wasbeer
aan. In IJmuiden had iemand
een doosje paaseitjes op de vensterbank gezet. ,,Voor de fanatieke berenjagers, want jagen
maakt hongerig’’, luidt de verklaring. Toch roept de berenjacht
ook vragen op, omdat deelname
eraan in strijd zou zijn met de adviezen van het RIVM om thuis te
blijven. Nadrukkelijk wordt dan
ook verzocht om alleen met de
kinderen op berenjacht te gaan
als het niet te druk op straat is en
afstand te houden tot andere berenjagers. (Tekst en foto: Bos Media Services)

Het strand bij IJmuiden lag er zaterdagmiddag verlaten bij.
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Raadsleden bezorgd over
mogelijke besmetting
Velsen - Een verslaggever van
RTV Seaport is besmet met het
coronavirus. Hij is om die reden
vorige week opgenomen op de
afdeling Intensive Care van het
Haarlemse Spaarne Gasthuis.
De verslaggever woonde op
12 maart een bijeenkomst van
de gemeenteraad in Velsen bij,
raadsleden maakten zich daarom zorgen over de vraag of ze
mogelijk ook met het virus zouden zijn besmet.

Lekker smullen dankzij
Isa en Gijs Verhagen
IJmuiden - Ouderen in en om de
Spaarnestraat in IJmuiden werden vorige week blij verrast door
de elfjarige Isa Verhagen en haar
drie jaar jongere broertje Gijs.
,,Isa en Gijs hadden het erg te
doen met de ouderen in de
straat’’, vertelt hun moeder Mirjam. ,,Dat ze verplicht thuis moesten blijven, dat vonden ze erg
eenzaam.’’ Daarom besloten ze
cupcakes te bakken en rond te
brengen.

De kans dat een raadslid op die
bewuste avond besmet is geraakt, neemt met de dag af. De
incubatietijd van het coronavirus ligt rond de veertien dagen
en die zijn inmiddels verstreken
sinds de avond van de vergadering. Voor zover bekend zijn
er geen raadsleden met ziekte-

verschijnselen die gerelateerd
worden aan het coronavirus.
De verslaggever zelf was zich
die avond uiteraard niet bewust
van het feit dat hij het virus onder de leden had. Hij zou de
avond ervoor besmet zijn geraakt toen hij een repetitie van
de band Full Count bijwoonde.
Deze band is zwaar getroffen door het coronavirus, maar
liefst zeven van de tien bandleden hebben het virus opgelopen.
Dat de commissievergadering
van de gemeente Velsen doorging, was in lijn met de op dat
moment geldende richtlijnen.
Er mochten geen bijeenkomsten van meer dan honderd personen worden georganiseerd,
het samenzijn in de raadszaal
bleef daar ruimschoots onder.

Bemoedigende
straattekeningen

Velsen - Er zijn mooie harten in stoepkrijt getekend op het trottoir
vóór het verpleeghuis Huis ter Hage. Ook voor het Gezondheidscentrum Velserbroek is gekrijt. Daar betreft het een bedankje aan degenen, die daar achter de schuifdeuren aan het werk zijn. In deze tijd
van coronamaatregelen een bemoedigend gebaar. (Arita Immerzeel)

,,We hebben 20 cupcakes gebakken en per 2 rond gebracht en
wat ouderen uit onze wijk hier
mee blij gemaakt’’, vertelt Isa trots
,,Je zag een lach van dankbaarheid op hun gezichten. Ze waren
verrast en enthousiast.’’
,,En uiteraard hielden ze bij het
rondbrengen goed rekening met
anderhalve meter afstand’’, besluit moeder Mirjam. (Foto: aangeleverd)

Half mei definitief besluit
Toch even langs opa en oma over doorgaan Sail

‘Zorg goed voor jezelf en
zorg goed voor elkaar’
Velsen - Donderdag troffen de
marktlieden op het Velserduinplein in IJmuiden opvallend goede maatregelen om besmetting
met het coronavirus tegen te
gaan. Op goed leesbare borden
stonden op strategische plaatsen de regels zoals de overheid
deze heeft gegeven. Om afstand
te houden stonden er pionnen en
kratten met linten zodat de klanten de gewenste anderhalve meter goed in acht konden nemen.
Ook de winkels, die open zijn gebleven op de Lange Nieuw, hebben allerlei effectieve maatregelen getroffen. Zo zette een drogisterij het maximale (schoongemaakte) aantal mandjes neer,
waar elke klant verplicht mee
moet winkelen. Als de mandjes
op zijn, moet men even buiten

wachten. Tevens hangen er posters met alle aanwijzingen en regels in het zicht. Bij een bakker
is een ingang en een uitgang
van de winkel gecreëerd met
een rode loper en pijlen. Op het
marktplein heeft een supermarkt
schoonmaakmiddelen en tissues
klaargezet om handen en karretjes schoon te maken. Ook daar
wordt verplicht met mandje of
karretje gewinkeld. Op de Rondweg in IJmuiden is veilig een visje te halen. Het personeel werkt
achter een groot doorzichtig gordijn van plastic. Er kan gepind
worden om het aanraken van
geld te voorkomen en er is een
aparte in- en uitgang. Ook wordt
er gevraagd om de opgehaalde
vis niet voor de deur te nuttigen.
(Arita Immerzeel)

Santpoort - Dik (80) en Coby
(77) van der Wel wonen in de
55-plus woningen op de Roos en
Beeklaan in Santpoort. Normaal
zijn ze heel actief: klaverjassen,
biljarten, gezamenlijke borrels,
ze doen overal aan mee. Maar nu

dus even niet. Kleinkinderen Sem,
Ruby en Julie hebben medelijden
met hun opa en oma en besloten
ze toch even op te zoeken. Maar
dan wel achter de heg. Opa en
oma genoten daar enorm van!
(Foto: Dik van der Wel)

Regio - De organisatie van SAIL
gaat vooralsnog door met de
voorbereidingen van de 10e editie.
‘De veiligheid en gezondheid van
ons allen staat voorop’ aldus een
bericht op de website van het
evenement. ‘We onderzoeken of
het mogelijk is SAIL op een verantwoorde wijze te organiseren.
Daarover staan we in direct con-

tact met de Gemeente Amsterdam, GGD & RIVM. In afwachting
van de bevoegde instanties gaan
we daarom vooralsnog door met
de voorbereidingen van de 10e
SAIL, waarbij we ons terdege realiseren dat de veiligheid en gezondheid altijd voorgaan. We
hebben tot uiterlijk halverwege
mei om die definitieve beslissing
te nemen.’

Mooi buurtinitiatief

Kinderen van de Origon
verrassen ouderen
IJmuiden - Alle kinderen van
b.s. de Origon hebben heel erg
hun best gedaan om voor de bewoners van De Moerberg een
mooie attentie te maken. Tekeningen, knutsels, kaarten en zelfs
cadeautjes hebben de kinderen

gemaakt. Dit alles om de (eenzame) bewoners in deze bizarre tijd
een beetje op te vrolijken. Al deze
spullen zijn maandagmiddag bij
De Moerberg afgegeven, zodat
de bewoners gaan genieten van
al het moois. (Foto: aangeleverd)

Ook geen Avondvierdaagse Velserbroek

Velsen - Ook dorpsvereniging
Velserbroek heeft moeten besluiten dat alle activiteiten tot 1
juni komen te vervallen in Velserbroek. Daarom zijn de discoavonden voor jongeren in jongerencentrum De Koe tot nader
bericht gestopt en heeft het bestuur besloten dat de avondvierdaagse van 12 tot en met 15 mei
niet door gaat of mogelijk wordt

uitgesteld. Ook de viering van Koningsdag op 27 april gaat uiteraard niet door.
Of er na 1 juni nog activiteiten
plaats vinden is afwachten wat de
overheid hierover besluit en via
de sociale media zoals facebook
en onze website www.dorpsvereningvelserbroek.nl zal het bestuur iedereen op de hoogte houden.

IJmuiden - Vorige week woensdag werden alle bewoners van
het Langevlak in IJmuiden verrast
met een bosje bloemen. Dit initiatief ging uit van het ‘Buurtcomité Langevlak’, een groepje mensen dat zich bezighoudt met het
wel en wee van de bewoners. ‘Die
kunnen wel een aardigheidje gebruiken in deze zware tijd’, vinden zij. Zo bieden zij een helpende hand waar dit nodig is, houden contact met de eenzame of
alleenwonende buren door regelmatig even bij hen langs te gaan
of een belletje te plegen.

Jaarlijks organiseren zij een
buurtfeest, gaan oliebollen bakken op oudejaarsavond en regelen een nieuwjaarsborrel, ook is
afgelopen jaar het initiatief genomen om een rommelmarkt te
houden.
In het weekend wordt er regelmatig een buurtborreluurtje gehouden buiten op het plantsoen
waar de afgelopen week even
doorgenomen kan worden. Maar
ook nu dit allemaal niet kan kijken ze om naar hun ‘vlak’-genoten. (Foto: aangeleverd)
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Omgevingsdienst IJmond adviseert bedrijven:

Voorkom onnodig energieverbruik
van uw klimaatinstallaties
Regio - De maatregelen van het
RIVM en de overheid met betrekking tot het coronavirus betekenen helaas dat veel bedrijven
momenteel gesloten of zeer beperkt bemand zijn. Om niet onnodig kosten te blijven maken, raadt
Omgevingsdienst IJmond u aan
uw stook-, koel- en ventilatie installatie aan te passen of te controleren.
Onnodig energieverbruik
Uit de ervaring van onze toezichthouders en energiespecialisten blijkt dat een goed ingeregelde stookinstallatie minder vaak
voorkomt dan u zou denken. Regelmatig zien wij werking buiten

kantoor- of gebruikstijden, het
ontbreken van weersafhankelijke
regeling en een te hoog ingestelde nachttemperatuur.
Onnodig energieverbruik, want
eerder wees onderzoek van TNO
uit dat sommige ondernemingen
tot wel € 10,- per vierkante meter
vloeroppervlak per jaar kunnen
besparen. Dat kan oplopen wanneer uw pand dit jaar langer dan
normaal buiten gebruik is.
Wat kunt u doen?
Onder normale omstandigheden,
maar vooral nu uw pand wellicht
enige tijd buiten gebruik of beperkt in gebruik zal zijn, is het aan
te raden om contact te zoeken

met uw installateur. U kunt vragen om advies bij het aanpassen
van de inregeling van uw klimaatinstallatie.
Ook kunt u om hulp vragen bij diverse werkzaamheden die ervoor
zorgen dat u niet onnodig energie verbruikt. Denk daarbij aan
groot onderhoud van de CV, kranen vervangen voor waterzijdig
inregelbare kranen, controle op
lekkages, leidingen isoleren of loden leidingen vervangen.
Vragen?
Neem voor vragen contact op
met uw installateur. Heeft u algemene vragen of wilt u advies?
Mail naar info@odijmond.nl.

Swim to Fight Cancer Haarlem
verplaatst naar 2021

Regio - Swim to Fight Cancer, het
openwater zwemevent in hartje Haarlem dat op 6 september
zou worden gehouden, is in verband met de coronapandemie
verplaatst naar 2021.

Swim to Fight Cancer Haarlem
2020 kende een vliegende start.
In slechts enkele weken tijd hebben bijna 100 zwemmers zich
aangemeld voor fondsenwervende zwemevent en werd er al ruim
€ 20.000,- ingezameld voor wetenschappelijk kankeronderzoek
en preventie via KWF Kankerbevan de RIVM, de GGD en onze ei- strijding.
gen infectiecommissie. Het ver- De organisatie heeft echter gepleeg- en artsenteam dat op de kozen voor verplaatsing naar volbetreffende afdeling gaat werken, zal niet op andere afdelingen worden ingezet. Bovendien zijn zij afgelopen tijd bijgeschoold op een aantal medische
en technische vaardigheden en
getraind in het omgaan met beschermende maatregelen.
In het revalidatiecentrum in Wijk
aan Zee is de afgelopen weken
veel voorwerk gedaan om opname van deze patiëntengroep
mogelijk te maken. Een speciaal
team staat klaar. (Foto: aangeleverd)

Heliomare neemt coronapatiënten
op uit omliggende ziekenhuizen
Regio - Heliomare stelde maandag 30 maart een verpleegafdeling beschikbaar ompatiënten op te nemen die besmet zijn
met het coronavirus (Covid-19).
Het betreft patiëntenmet een revalidatieindicatie die het ziekenhuis kunnen verlaten. Heliomare
ziet het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om als
gespecialiseerd revalidatiecentrum in actie te komen.
Voorlopig zijn 6 bedden binnen
het revalidatiecentrum beschikbaar gesteld. Indien nodig kan
de capaciteit verder uitgebreid
worden. Door opname in Heliomare worden regionale zieken-

huizen ontlast en kunnen de patiënten direct gaan revalideren.
Vanwege vaak langdurige beademing hebben deze patiënten longschade opgelopen en
is hun algemene conditie verslechterd. Bij Heliomare kunnen
zij die lichamelijke, maar ook
geestelijke conditie weer opbouwen.
Patiënten die reeds in Heliomare
verblijven en medewerkers van
Heliomare lopen geen extra risico op besmetting. Het welzijn
en veiligheid heeft vanzelfsprekend de grootste aandacht.
Heliomare blijft ongewijzigd alle adviezen en richtlijnen volgen

gend jaar.
Sneller en beter kankeronderzoek
Voorzitter Margot Span van Swim
to Fight Cancer Haarlem: ,,In september zouden weer honderden Haarlemmers het Spaarne
in springen om zo veel mogelijk
geld in te zamelen voor sneller en
beter kankeronderzoek. Wij voelen ons echter op dit moment niet
prettig bij het actief werven voor
ons doel en we willen dat ook niet
van onze deelnemers vragen.
Hoewel 6 september nog ver is
en de genomen maatregelen
voor grote evenementen voorlopig tot 1 juni gelden, hebben wij
toch besloten om ons mooie eve-

nement naar 2021 te verplaatsen. Mensen én bedrijven zullen
immers nog lang de naschokken
voelen van de coronapandemie.
Voor eenieder zal de focus nu liggen op hoe je ná de crisis weer alles op de rit gaat krijgen.”
Ingeschreven deelnemers
De deelname van ingeschreven
deelnemers blijft staan voor de
nieuwe datum in 2021. Reeds ingezamelde donaties blijven staan
en gaan naar de gealloceerde onderzoeken van Fight cancer voor
KWF Kankerbestrijding.
Meer informatie is te vinden op
https://haarlem.swimtofightcancer.nl. (Foto: Marloes Kaal)

Serve the City helpt in de coronacrisis

Tientallen jongeren bieden
hulp in Haarlem en omgeving
Regio - Vanuit het hele land komen berichten over vrijwilligers
die massaal voor anderen klaarstaan. CityShapers, het onlangs
gelanceerde vrijwilligersnetwerk
voor jongeren, en Present Haarlem hebben de afgelopen tijd
hard gewerkt om de hulpvragen
in de regio Haarlem op een gecoördineerde manier te koppelen aan vrijwilligers die graag willen helpen.

ty’. Door deze samenwerking worden zowel jongeren als volwassenen massaal gemobiliseerd om
op te staan voor hun stadsgenoten, van Heemstede tot aan Beverwijk.

Voorbeelden van acties die in de
afgelopen weken al gelanceerd
zijn, zijn talrijk. Kwetsbare mensen of mensen met vitale beroepen worden geholpen met het
doen van hun boodschappen,
CityShapers en Present Haarlem eenzame mensen krijgen een tewerken tijdens de coronacrisis sa- lefoontje, en vele vrijwilligers
men onder de naam ‘Serve the Ci- hebben al kaarten gestuurd naar

verzorgingstehuizen. Overal ontstaan nieuwe connecties tussen
mensen die hun ‘normale’ contacten zien wegvallen of dit bij anderen zien gebeuren.
Maar, de coronacrisis is nog lang
niet voorbij. Wil jij helpen en ook
een steentje bijdragen? Kijk dan
op www.stchaarlem.nl/doe-mee,
of zoek CityShapers en Present op
op social media. Kun je zelf hulp
gebruiken, of weet jij iemand die
hulp nodig heeft? Laat het ons
weten via www.stchaarlem.nl/
doe-mee.

Geestelijke verzorging bij u
thuis ten tijde van de coronacrisis
Regio - Deze tijd met veel onzekerheden en onduidelijkheden
raakt ons allemaal. Het roept vragen op die raken aan de zin van
ons leven: denk aan de angst om
ziek te worden, het isolement en
de eenzaamheid waar we noodgedwongen in zitten, de mogelijke herinneringen aan de oorlog.
Meestal kun je met vragen terecht bij je eigen vertrouwde netwerk van familie, vrienden, col-

lega’s of een (geloofs)gemeenschap. Als zo’n netwerk echter
ontbreekt, of als je allemaal in die
onzekerheid zit en niet aan die
vragen toe komt, dan kun je een
beroep doen op een geestelijk
verzorger. Het delen van uw vragen, uw gedachten en gevoelens,
kortom uw hart luchten kan helpen. Geestelijk verzorgers bieden
u daarbij ondersteuning.
Sinds 2019 is er een subsidierege-

ling van kracht dat de inzet van
geestelijk verzorgers in de thuissituatie vergoedt. Met vragen over
geestelijke verzorging thuis kunt
u contact opnemen met MomenTaal, telefoon 06-30510423.
We overleggen dan met u om te
kijken wat mogelijk is.
Team MomenTaal
www.momentaal.com
06.3051 0423

Drie keer per week een 10 minuten gesprek vol hoop en inspiratie

‘Tegengif’ biedt hart onder de riem
Regio - Predikant van de Bloemendaalse Dorpskerk Ad van
Nieuwpoort (1966) voert in zijn
nieuwe programma ‘Tegengif’
tien minuten gesprekken in de
kerk met bekende en minder
bekende Bloemendalers over
hoe wij elkaar hoop en inspiratie kunnen geven in deze moeilijke, verwarrende en soms ook
bemoedigende tijd. Met ‘Tegengif’ hoopt de Bloemendaalse Dorpskerk tijdens deze Coronacrisis een rol van betekenis te kunnen blijven spelen
voor dorp en kerk. Drie keer in
de week komt er een nieuwe aflevering van ‘Tegengif’ online
te staan via het Youtube kanaal
van Kerkplein Bloemendaal en
de websites van de Dorpskerk
Bloemendaal, Gemeente Bloemendaal en B-Bloemendaal
Magazine.
In de eerste aflevering Tegengif
van donderdag 26 maart ging
Van Nieuwpoort in gesprek met
Elbert Roest, de burgemeester
van Bloemendaal (zie foto). Op
zaterdag 28 maart was Lalita
de Goederen, communicatieadviseur en scriba van de Dorps-

kerk te gast. Maandag 30 maart Dorpskerk Bloemendaal op dit
was het woord aan psycholoog moment naar mogelijkheden
Francisca Kramer.
om juist ook deze dagen een rol
van betekenis te kunnen blijven
Tegengif
spelen. Dorpskerk Bloemendaal
In Tegengif, een alternatieve is begonnen met online-kerkAreopagus voor dorp en kerk, diensten die door meer dan
zien we elke week een update 2000 mensen worden bekeken,
van de burgemeester van Bloe- beluisterd en teruggeluisterd
mendaal. En daarnaast met on- via Radio Bloemendaal. Ook uit
der andere chirurg Ronald Vuyl- de overweldigende reacties uit
steke, cabaretier Remco Veld- heel het land blijkt hoe groot
huis, oud-wijkverpleegkundi- de behoefte hieraan is. Dorpsge Anja de Boer, voorzitter van kerk Bloemendaal gaat daar tot
Hockeyclub Bloemendaal Els 1 juni zeker mee door. Liefst alvan Mierlo, zanger en produ- tijd met een tiental mensen, de
cent Bastiaan Ragas en vele an- ‘minjan’ die in die eeuwenouderen. Hoe gaat het? Hoe be- de synagogale traditie nodig is
leeft u deze tijd? En heeft u een om een dienst door te kunnen
woord ter bemoediging? Noem laten gaan. Na de dienst zullen
het een hart onder de riem. ,,In kerkenraadsleden de gemeende hoop dat we het met elkaar teleden telefonisch opzoeken
een beetje zullen volhouden’’, om toch even dat moment van
aldus Ad van Nieuwpoort. ‘Te- ontmoeting te hebben. Naast
gengif’ is drie keer per week on- de vaste online zondagochline te zien en horen via you- tenddienst, vergezelt ds. Juup
tube, kerkpleinbloemendaal. van Werkhoven iedereen dagenl, bloemendaal.nl en www.b- lijks om 10.30 uur met een bebloemendaal.nl.
moedigende Paasserie die ook
via Radio Bloemendaal online
Rol van betekenis
te beluisteren is. (Foto: aangeOp allerlei manieren zoekt leverd)

