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Roep om uitzondering op verordening:

SVIJS wil strandhuisjes blijven gebruiken
IJmuiden - Het bestuur van
Strandvereniging Het IJmuider
Strand (SVIJS) heeft bij de gemeente Velsen aan de bel getrokken over de noodverordening die momenteel van kracht
is. Op last van de veiligheidsregio mogen strandhuisjes sinds
twee weken niet meer gebruikt
worden. De maatregel is genomen om groepsvorming op
de stranden tegen te gaan en
daarmee verspreiding van het
coronavirus te voorkomen. Bij
SVIJS is echter sprake van een
unieke situatie, die volgens het
bestuur gebruik van de strandhuisjes rechtvaardigt.
In een brief licht het bestuur
van SVIJS die unieke situatie toe:
,,Onze 133 huisjes op het ‘kleine’ IJmuider strand zijn al sedert
dertien jaar voorzien van sanitaire voorzieningen zoals een toilet en bij de meeste huisjes een
douche.’’ Omdat de huisjes bovendien op het riool zijn aangesloten, hebben ze volgens het bestuur dezelfde status als bungalows op campings. Het parkeerterrein bij deze huisjes bevindt
zich aan de Harlingenstraat en is
voorzien van een slagboom. ,,Een

aanzuigende werking op toerisme is vrijwel nihil en daarom niet
bij ons van toepassing’’, legt het
bestuur in de brief uit. Voorzitter Ron van der Wal geeft in gesprek met deze krant aan dat het
bestuur prima in staat is om de
regels, die gelden met betrekking tot het coronavirus, goed te
handhaven. ,,Dat is ook gebleken
bij het ophalen van de spullen uit
de huisjes. Onze leden kunnen
daar goed mee omgaan. Er waren
niet meer dan drie mensen tegelijk op het terrein en iedereen
hield minstens anderhalve meter afstand tot elkaar. Bovendien
schuwen wij de mogelijkheid om
als bestuur op te treden niet.’’

,,Zij hebben ook aangegeven dat
wij een ander soort strandvereniging zijn.’’ Hij heeft de indruk dat
juist die unieke situatie niet bekend was bij de mensen die het

besluit hebben genomen en gaat
ervan uit dat men tot inkeer zal
komen na bestudering van de
details. (Tekst: Bos Media Services/foto’s: Ron van der Wal)

Net als de besturen van de andere strandverenigingen kreeg
SVIJS twee weken geleden op
vrijdagmiddag te horen dat men
per direct de strandhuisjes niet
meer mocht betreden. Dezelfde
avond werd duidelijk dat ook de
winterstalling werd afgesloten.
Een duidelijke reden kreeg het
bestuur daar op dat moment niet
voor. Van der Wal: ,,Het merendeel van onze leden zou het op
prijs stellen om wel naar de huisjes te kunnen gaan.’’
Van de brief, die hij naar de gemeente verstuurde, stelde hij ook
de twee andere strandverenigingen in IJmuiden op de hoogte.

Onderhoud van alle merken v.a. € 169,- incl. APK
Koene auto, dealer in Velserbroek is niet alleen specialist voor Fiat, AlfaRomeo, Abarth en Jeep, maar wij onderhouden ook alle andere merken

pvc
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• Bezorgers Santpoort-Zuid
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Wij hanteren verregaande hygiënische
maatregelen om verspreiding van het
Coronavirus te voorkomen.
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Kernboodschap afstand houden
(ook voor weekend mooi weer)

1.

2.

3.

Blijf zoveel mogelijk thuis. Een ommetje
maken, hardlopen, of fietsen kan, maar
doe dit bij voorkeur alleen en vermijd
drukke plekken. Ga je toch naar buiten?
Houd dan anderhalve meter afstand van
anderen.
Ga alleen naar buiten als dat nodig is.
Bijvoorbeeld om boodschappen te doen,
of voor een frisse neus. Doe dat niet met
meer dan 3 personen. Werk thuis als het
kan. Houd 1,5 meter afstand van anderen (2 armlengtes). Ook op straat, in de
supermarkt en in het park. Was uw handen meerdere keren per dag met water en
zeep.
Wil je buiten sporten (bijvoorbeeld hardlopen of fietsen) met een groep vanaf 3 of
meer personen? Dat mag wel, mits je anderhalve meter afstand van elkaar houdt.
Als je geen anderhalve meter afstand van
elkaar houdt kun je een boete krijgen bij
een groep vanaf 3 personen. Sportclubs

4.

5.

zijn vooralsnog gesloten.
Wil je buiten een rondje lopen met bijvoorbeeld één vriend, collega of bekende,
dus niet met iemand uit hetzelfde huishouden? Dan is het advies om anderhalve meter afstand van elkaar en anderen
te houden.
Wil je met je partner of gezin naar buiten, ook als je gezin meer dan 2 personen
telt? Dan hoef je geen anderhalve meter
afstand te houden van elkaar. Voor mensen die samen een huishouden vormen,
geldt géén maximale groepsgrootte.

*Kijk voor dit weekend ook naar ‘Communicatie-aanpak (verwachte) drukte in kustregio’
*Zie ook veel gestelde vragen over afstand
houden van de Rijksoverheid: https://www.
rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/afstand-houden

Gewijzigde
openingstijden
gemeentehuis

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

Tips reizigers OV

In het openbaar vervoer wordt ook de afstand van 1,5 meter gerespecteerd. Met
deze tips blijft het reizen met het openbaar vervoer zo veilig mogelijk.

Tips voor reizigers:
• Laat de reizigers die uitstappen altijd
voor
• Houd 1,5 meter afstand van uw medereizigers op haltes/(bus)stations
• Wacht op enkele meters afstand totdat u
kunt instappen
• Kies een zitplaats in de bus die zo ver
mogelijk bij anderen uit de buurt is
• Is het voertuig te vol? Kies de volgende
rit.
De vervoerders doen een beroep op bedrijven
om te onderzoeken of flexibelere werktijden
mogelijk zijn. Met een betere spreiding in de
aangeboden ritten is het mogelijk een drukke spits te voorkomen en kan iedereen reizen met inachtneming van de afgekondigde
maatregelen.
De vervoerders helpen u ook in deze moeilijke tijd gezond te blijven. Samen maken

gemeentevelsen |

gemvelsen |
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Beste Velsenaren,

De markt is een plek van beleving. Het is de plek waar iedereen elkaar goedemorgen wenst. Waar de groenteboer op zijn hardst
roept welk vers fruit hij in de aanbieding heeft en waar je op
persoonlijke aandacht kunt rekenen. Ik begrijp de aantrekkingskracht van de markt.
Daarom doen de burgemeester en wethouders hun best om de warenmarkten in Velsen open te houden. Dit is niet alleen in het belang van onze ondernemers, maar ook in uw belang als inwoner.
Dankzij maatregelen kunt u uw boodschappen op de markt blijven
doen. Als maatregel zijn afgelopen weken de weekmarkten in Velsen ruimer opgezet, zodat er meer afstand was tussen de verkoopkramen. Ook hebben ondernemers zich enorm ingezet om de veiligheid van de bezoekers aan de markt te garanderen. Ik ben, net
als de rest van het college erg onder de indruk van de ﬂexibele
en daadkrachtige houding van deze ondernemers.
Ondanks al deze inspanningen zien we dat de markt in SantpoortNoord nog altijd erg druk is. Een groep bezoekers zoekt elkaar
nog te vaak op voor een moment van sociaal contact. We zien dit
ook gebeuren in de loopgebieden van de kramen. Dit is niet prettig voor de overige bezoekers van de markt en de ondernemers die
er alles aan doen om de markt op een zo normaal mogelijke manier
te laten verlopen.
Het college heeft daarom besloten de markt in Santpoort-Noord
nog ruimer te gaan opzetten. Op vrijdag 10 april wordt het hele
parkeerterrein (exclusief de invalideparkeerplaatsen) op het
Burgemeester Weertsplantsoen bij het marktterrein getrokken. De
lijnopstelling van de markt wordt in zijn geheel doorgetrokken,
zodat op het marktterrein nog meer bewegingsruimte ontstaat.

we ons sterk tegen het COVID19 virus. Zij
vertrouwen er op dat ze samen met uw medewerking het openbaar vervoer rijdend te
houden.

Op vrijdag geldt een parkeerverbod van 06.00-18.00 uur. Ik
vraag u hiermee rekening te
houden door uw auto voortijdig
van de parkeervakken te verwijderen.
Ook roep ik u op om tijdens een
bezoek aan de markt de veiligheidsvoorschriften te volgen.
En de het marktterrein nadrukkelijk niet te gebruiken als een
plek voor ontmoeting. Dan kunnen
we de komende tijd de weekmarkt
waar we altijd zo naar uitkijken
op een veilige en verantwoorde
en toch ook plezierige manier
laten doorgaan.
Jeroen Verwoort,
wethouder Economische Zaken
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Tijdelijke overbruggingsregeling
zelfstandig ondernemers (Tozo)
Veel bedrijven en ondernemingen ondervinden grote gevolgen door de coronacrisis. Als gevolg van de maatregelen kunnen zij hun werkzaamheden niet meer
uitvoeren en lopen hierdoor inkomsten
mis.

Voor inwoners met een eigen onderneming
die momenteel tijdelijk niet meer kunnen
rondkomen, is de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers’ (Tozo) in
het leven geroepen. Door middel van deze
regeling kunnen ondernemers inkomensondersteuning en/of bedrijfskrediet aanvragen. De Tozo is vanaf nu aan te vragen bij de
gemeente Velsen.
De inkomensondersteuning is bedoeld als
aanvulling van het inkomen tot het sociaal
minimum (bijstandsniveau), zodat men de
vaste lasten kan blijven betalen. De regeling
geldt voor maximaal 3 maanden en geldt met

terugwerkende kracht (van 1 maart tot en
met 31 mei 2020). De inkomensondersteuning hoeft niet te worden terugbetaald.
Ondernemers uit Velsen kunnen via de Tozo
ook bedrijfskrediet aanvragen. Dit is een lening voor extra bedrijfskapitaal die tegen
een lage rente wordt afgegeven. Dit krediet
moet wel worden terugbetaald.
De Tozo is bedoeld voor de volgende Nederlandse zelfstandigen (ZZP, VOF, eenmanszaak, BV, NV, maatschap, CV) die vóór
17 maart zijn gestart met de onderneming.
Inwoners die in aanmerking denken te komen voor inkomensondersteuning of bedrijfskapitaal kunnen vanaf nu een aanvraag
indienen via https://ww.velsen.nl/tijdelijkeoverbruggingsregeling-zelfstandig-ondernemers. Voor de aanvullende voorwaarden
en benodigde gegevens kunnen inwoners terecht op de website van de gemeente www.
velsen.nl
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Afval in coronatijd
Veel mensen zitten afgelopen weken noodgedwongen thuis en ruimen vaker op. We
hebben daardoor extra veel afval en HVC
heeft het daar druk mee. Ook afgelopen
weekend zag HVC weer volle containers.

Bij de milieustraat aan de Amsterdamseweg is
het erg druk. De wachttijd is gemiddeld twee
uur. Voor ieders veiligheid vragen we u om uw
bezoek naar het afvalbrengstation uit te stellen. Mocht een bezoek toch noodzakelijk zijn,
houd rekening met lange wachttijden. HVC
laat een beperkt aantal mensen per keer toe.
Zet je container op tijd aan de weg
Veel bewoners zijn lekker in de tuin bezig
en eten vaker thuis. De hoeveelheid GFT en
Etensresten stijgt flink en dat ziet HVC aan
het aantal groene rolcontainers langs de weg.
Een goede ontwikkeling natuurlijk. Ook de
andere rolrolcontainers worden vaker aangeboden. HVC vraagt aandacht om de rolcontainers wel uiterlijk voor 7:30 uur s’ ochtends aan
de weg te zetten.

gemeente_velsen

HVC rijdt door de drukte soms andere routes,
waardoor uw bak op een ander tijdstip wordt
geleegd dan u gewend bent.
Ondergrondse containers
Afgelopen weekend zag HVC ook een grote
toename van afval bij de ondergrondse containers waardoor er ook op sommige plekken ook
afval naast stond.
We vragen iedereen mee te helpen waar u kan.
Gooi afval liefst doordeweeks in de ondergrondse container en niet in het weekend. In
het weekend heeft HVC veel minder mensen
en auto’s beschikbaar om de ondergrondse
containers te legen. Zet zeker geen afval naast
de container, de meeuwen pikken de zakken stuk en het wordt een grote rotzooi. Daar
heeft iedereen last van. Zo houden we samen
Velsen schoon.
Ligt er toch iets naast de container? Meld het
via de Slim Melden App van Velsen, klantenservice@HVCgroep.nl of via 0800-0700

Afsluiting crosskuil
Rijkswaterstaat heeft afgelopen dinsdag
7 april het zanddepot aan de Noordersluisweg in Velsen helemaal afgesloten met barriers. Dit is een maatregel om het gebruik
van het terrein door grote aantallen crossers
tegen te gaan. De afgelopen periode bleek
dat het zanddepot door veel meer crosser
wordt bezocht dan normaal. Mogelijk vanwege sluiting van crossterreinen elders in
het land vanwege de coronacrisis. Dit leidt
tot ongewenste situaties van samenscholing die ingaan tegen de richtlijnen van het
RIVM en het kabinet om de coronacrisis te

bestrijden. De gemeente Velsen en de politie zijn hierover geïnformeerd in verband
met de openbare orde en veiligheid. Indien nodig zal de politie hier handhaven.
Op dit moment is nog niet bekend hoe lang
het terrein blijft afgesloten. Rijkswaterstaat
neemt hierover in een later stadium een besluit. Dit besluit is mede afhankelijk van het
gebruik van het zanddepot door OpenIJ, de
bouwer van de nieuwe zeesluis IJmuiden. Zij
hebben in de planning staan om in de komende periode zand op het zanddepot te storten.

Pas op voor cybercriminaliteit
tijdens de coronacrisis
Cybercriminelen maken gebruik van de onzekerheden en nieuwsgierigheid van inwoners en ondernemers tijdens de coronacrisis. Door het vele thuiswerken en de
informatiebehoefte zijn we ook vaker online dan normaal. Hier spelen cybercriminelen graag op in. Wees daarom extra
voorzichtig bij het downloaden van apps
of software en bij het openen van e-mails
gestuurd door onbekende afzenders.

Welke soorten cybercriminaliteit zijn er?
Er zijn verschillende soorten cybercrime en
er komen steeds meer bij. Wij raden aan om
vooral voorzichtig te zijn bij:
Het NL-alert over zorgpakketten: uit de naam
van het RIVM gaat een nep NL-Alert rond met
de belofte dat er vanwege de coronacrisis een
beperkt aantal zorgpakketten beschikbaar is.
U zou een zorgpakket via de website kunnen
aanschaffen. Vervolgens wordt uw hele betaalrekening leeggetrokken.
Phishingmails: e-mails die van een bekende
afzender lijken te komen, maar een virus bevatten.
Software: neppe software waarbij de omschrijving suggereert dat hiermee specifieke
informatie over de verspreiding van het coronavirus wordt verkregen;
Gijzelsoftware: neppe software waarmee uw
apparaat (mobiel, tablet, laptop of pc) wordt
geblokkeerd. Vervolgens wordt er veel geld gevraagd voor het deblokkeren;
Apps: verschillende apps die informatie zouden verschaffen, zoals de COVID-19 Tracker.
Deze app belooft real-time updates te sturen
over het aantal bevestigde besmettingen in uw
buurt. Na het downloaden moet u een flink be-

drag betalen om uw telefoon te ontgrendelen.
Waar moet u extra op letten?
U moet extra letten op e-mails die uit betrouwbare bron lijken te komen en waar een
verband kan worden gelegd met de huidige
omstandigheden. Met name als deze een vorm
van verleiding of bedreiging bevatten, een algemene aanhef hebben, en waarin hyperlinks
zijn verwerkt. Het is raadzaam om niet gelijk
te klikken op de hyperlink, maar om eerst te
kijken welke url er verschijnt als de muisaanwijzer op de hyperlink staat. Als dat er onbetrouwbaar uit ziet, is het beter om de e-mail te
verwijderen. Verder is waakzaamheid bij telefoontjes goed. Ondernemers kunnen mogelijk
met valse facturen geconfronteerd worden.
Slachtoffer van cybercrime?
Als u slachtoffer bent geworden van cybercrime, kunt u aangifte doen bij de politie. Het is
dan belangrijk om zo veel mogelijk bewijsmateriaal te bewaren. Phishing kan gemeld worden bij verschillende organisaties. Met name
banken hebben e-mailadressen beschikbaar
waar phishing gemeld kan worden als die over
de betreffende bank gaat.
Meer informatie
Het is belangrijk om alert te blijven en bij twijfel altijd betrouwbare websites te raadplegen
voor meer informatie, zoals de website van
de politie. Onderaan de website van de politie staan ook meer linkjes naar betrouwbare
websites met meer informatie. Check via de
pagina van Rijksoverheid of u met nepnieuws
te maken hebt. En voor informatie over het coronavirus kunt u terecht op de website van het
RIVM.

Afvalinzameling tijdens de
feestdagen
Rond de feestdagen gaat de afvalinzameling van HVC anders. Mogelijk worden de
bakken rond de feestdagen op een eerder
of later moment geleegd. Kijk vroegtijdig
in de afvalkalender in de HVC afval-app of
op hvcgroep.nl wanneer jouw bak wordt
geleegd of de zakken worden opgehaald.

grote hoeveelheden opslaan en weten niet of
zij deze stromen kunnen blijven afvoeren en
willen het risico op brand zo klein mogelijk
houden.
Jiri: Dienstverlening op goede vrijdag is normaal, over de brandveiligheidmaatregelen
communiceren we niks.

Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag, vrijdag 10 april, is de klantenservice van HVC normale tijden bereikbaar. Ook het afvalbrengstation is open. We
verwachten extra drukte zo vlak voor Pasen,
houd rekening met een langere wachttijd
of kom op een andere dag langs. In verband
met de maatregelen die HVC heeft genomen
rondom het coronavirus vragen we je ook met
klem artikelen die een verhoogd brandrisico
met zich mee brengen voorlopig niet in te leveren. Dit zijn elektrische apparaten, klein
chemisch afval (o.a. verfblikken) en matrassen.

Pasen, Koningsdag en Bevrijdingsdag
Op tweede paasdag (13 april), Koningsdag
(27 april) en Bevrijdingsdag (5 mei) komt
HVC op een andere langs dan je gewend bent.
Wil je weten op welke dag jouw bak geleegd
wordt? Download de HVC afval-app of kijk
in de online afvalkalender op hvcgroep.nl en
vul je postcode en huisnummer in. In de app
kan je er ook voor kiezen om een melding te
ontvangen wanneer HVC langskomt en kan
je opzoeken welk afval in welke bak hoort.

HVC kan deze brandbare materialen niet in
grote hoeveelheden opslaan en helaas is nog
niet bekend of zij deze stromen kunnen blijven afvoeren. Ze willen het risico op brand zo
klein mogelijk houden.
HVC kan deze brandbare materialen niet in

Afvalbrengstations gesloten
De afvalbrengstations zijn op feestdagen gesloten. De dagen voor en na feestdagen zijn
vaak drukker. Mocht een bezoek toch noodzakelijk zijn, houd dan rekening met langere
wachttijden. Kijk voor het adres en de openingstijden van het dichtstbijzijnde afvalbrengstation in de HVC afval-app of op hvcgroep.nl/afvalbrengstations.
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Win waardecheque van € 50,-

Slimmer chillen = corona killen!

Chillen met je vrienden: hoe doe je dat in coronatijd? Als je zoveel mogelijk thuis moet
blijven van de overheid. En als je wel naar
buiten gaat, altijd minimaal op anderhalve
meter afstand van elkaar moet blijven? De
campagne ‘SLIMMER CHILLEN = CORONA KILLEN!’ daagt jongeren en studenten
uit om daar creatieve oplossingen voor te
bedenken. Elke week is er voor de slimste
oplossing een waardecheque van € 50,-

Eerste Ik koop lokaal-cadeaupakket
uitgereikt
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 en het online platform bezorgeninvelsen.nl ontwikkeld.

Om de campagne extra onder de aandacht te
brengen wordt elke week een Ik koop lokaalcadeaubox ter waarde van 100 euro verloot
onder de inwoners van Velsen. Dat gebeurt in
samenwerking met de winkeliers die adverteren in het nieuwe .IJmuiden magazine. De
eerste box werd vrijdagmiddag door wethouder Jeroen Verwoort overhandigd aan Herma
de Vries uit IJmuiden, die door haar dochter Natascha was voorgedragen. Ze was volkomen verrast toen de wethouder opeens bij
haar voor de deur stond.
Jeroen Verwoort: ‘Het is hartverwarmend om
te zien hoeveel mensen onze lokale ondernemers steunen in deze tijd. Iets dat we met de
campagne Ik koop lokaal proberen te stimu-

leren. Het is mooi dat we Velsenaren op deze
manier kennis kunnen laten maken met producten van lokale ondernemers!’
De volgende verloting is op vrijdag 10 april.
Meedoen is simpel. Schrijf in een reactie
onder bericht op Facebook de tekst ‘Ik koop
lokaal’ en tag de persoon waarvan jij vindt
dat hij of zij de cadeaubox verdient. De reden hoeft niet vermeld te worden, alleen een
naam is voldoende. Als je zelf in aanmerking wilt komen vul je alleen ‘Ik koop lokaal’
in. De winnaar wordt vrijdag rond 12.00 uur
bekendgemaakt op de Facebookpagina van
.IJmuiden. Over de uitslag kan niet worden
gecorrespondeerd.
Op bezorgeninvelsen.nl staan meer dan 125
eetgelegenheden en winkels die (tijdelijk)
thuisbezorgen of waar je kunt afhalen. Er is
ook een categorie aangemaakt met restaurants die waardebonnen verkopen zodat je er
later kunt eten. Koop lokaal. Zeker nu!
Foto: Ed Geels

Check de #slimmerchillen-posts
Tientallen jongeren deden al mee aan deze
uitdaging. Dat leverde een mooie verzameling #slimmerchillen-posts op. Zo danst Ris
samen met vijf TikTok-collega’s uit het hele
land toch samen, via beeldbellen. Ze vindt de
campagne zo belangrijk, dat ze elke week een
nieuwe inzending maakt. Lela laat zien hoe zij
met een rol wc-papier op 1.5 meter kan chillen
met haar vriendinnen. En Cato haalt gewoon
‘De Efteling’ in huis, nu ze er niet naartoe kan.
Elke week is er een prijs voor de slimste oplossing. Afgelopen week was die prijs voor
Maja Brouwer uit Leiden. In een video laat ze
zien hoe haar vriendenclub in de buitenlucht
een spelletje kaart speelt. Waarbij iedereen
natuurlijk op 1,5 meter afstand blijft…met
behulp van een skateboard! Wil je inspiratie
opdoen? Alle inzendingen zijn te bekijken via
www.slimmerchillen.nl

oplossingen inzenden. Want hoe meer inzendingen, hoe meer inspiratie jongeren en studenten opdoen om samen slimmer te chillen.
En hoe beter we samen het coronavirus kunnen stoppen. Wie weet win jij volgende week
de nieuwe weekprijs! Want elke week is er
voor de creatiefste inzending een waardecheque van € 50,-.
Ook meedoen?
Heb jij ook een idee over hoe jij veilig slimmer
kunt chillen met jouw vrienden? Deel dan
jouw oplossing op TikTok en/of Instagram
via #slimmerchillen, of stuur een bijdrage op
film, foto of in tekst naar info@slimmerchillen.nl. Wie weet is de volgende weekprijs dan
voor jou.

Win waardecheque van € 50,Het kabinet heeft de coronamaatregelen tot
28 april verlengd. Het weer wordt ondertussen steeds mooier, waardoor we graag naar
buiten willen. Daarom moeten we ook de komende weken #slimmerchillen. Dus blijf je

Verlenging inspraakperiode HOV
station Beverwijk tot 1 mei
De inspraakperiode voor het Voorlopig
Ontwerp (VO) van HOV station Beverwijk is vanwege de coronamaatregelen
verlengd van 16 april tot en met 30 april
2020.

Informatie voorlopig ontwerp
De inloopbijeenkomst van 19 maart ging vanwege het coronavirus niet door. Door de onzekere situatie weten we niet of er nog tijdens
de inspraakperiode een inloopbijeenkomst
kan worden georganiseerd. Daarom laten we
deze inspraakperiode verder digitaal doorlopen. Om ervoor te zorgen dat u vragen kunt
stellen tijdens de periode van inspraak, is er
tot en met 30 april een wekelijks telefonisch
spreekuur op de donderdagmiddag. Verschillende projectexperts van de gemeenten, het
ingenieursbureau en de provincie zitten klaar
om uitleg te geven.
Voor vragen over de documenten (Voorlopig
Ontwerp, Inspraaknota en tekeningen) die
ter inzage liggen of over het inspraakproces
zelf, kunt u tijdens het telefonisch spreekuur
contact opnemen met Ramon Kuipers, omgevingsmanager van de provincie Noord-Holland via telefoonnummer 023-514 5772.
Op de volgende dagen en tijden is het telefonisch spreekuur geopend:
• Donderdag 2 april van 1 5.00 tot 17.00 uur
• Donderdag 9 april van 1 5.00 tot 17.00 uur
• Donderdag 1 6 april van 1 5.00 tot 17.00 uur
• Donderdag 23 april van 1 5.00 tot 17.00 uur
• Donderdag 30 april van 1 5.00 tot 17.00 uur
Het Voorlopig Ontwerp en bijbehorende documenten zijn gedurende de inspraakperiode
tot en met 30 april digitaal te raadplegen https://www.velsen.nl/HOVstationBeverwijk en
https://www.beverwijk.nl/inwoners-onder-

nemers/hov-station-beverwijk_42765/
Reactie indienen
Reacties kunnen schriftelijk worden ingediend bij de gemeenten en kunnen worden gestuurd naar:• Gemeente Velsen: het College
van burgemeester en wethouders gemeente
Velsen, postbus 465, 1970 AL IJmuiden of per
e-mail via info@velsen.nl o.v.v. inspraak HOV
station Beverwijk.
• Gemeente Beverwijk: het College van burgemeester en wethouders gemeente Beverwijk, postbus 450, 1940 AL Beverwijk of per
mail via info@beverwiik.nl o.v.v. inspraak
HOV station Beverwijk.
Vervolg
Na 30 april krijgen alle schriftelijke reacties
een antwoord.
Ook maken we een inspraakrapportage. De
wijzigingen in het ontwerp worden indien
mogelijk verwerkt in het definitief Voorlopig
Ontwerp. Na de aanbesteding wordt het definitief Voorlopig Ontwerp door de geselecteerde aannemer uitgewerkt in een Definitief
Ontwerp.
HOV station Beverwijk
De provincie Noord-Holland realiseert samen met de gemeenten Velsen en Beverwijk
twee nieuwe busbanen bij station Beverwijk
en een voetfietsonderdoorgang onder de Velsertraverse. Naar verwachting wordt het project in 2021 uitgevoerd.
Meer informatie
Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met het provinciale Servicepunt via
0800 - 0200 600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl of kijk voor de meest
actuele informatie op de projectpagina www.
noord-holland.nl/hovstationbeverwijk.nl

Herinrichting Kennemerlaan
Sinds 2 maart jl. wordt er gewerkt aan de
herinrichting van de Kennemerlaan. Het
is de bedoeling dat de weg minder doorgaand verkeer krijgt. Daarom gaat de
snelheid omlaag van 50 naar 30 km per
uur. Hiervoor wordt de rijbaan versmald
en het hoogteverschil tussen de rijbaan
en het fietspad verdwijnt. De fietsstroken zijn 2 meter breed en de rijbaan tussen de fietsstroken is 2,5 meter breed.

Dit betekent, net als bij het Van Poptaplantsoen, dat een automobilist bij een tegenligger
uit moet wijken naar het fietspad en achter
eventuele fietsers moet wachten. Dit is eigenlijk hetzelfde als bij alle andere 30km-zones.

Met deze inrichting wordt de snelheid van het
autoverkeer afgeremd en is er meer veiligheid
voor fietsers. Voor bussen en hulpdiensten is
er voldoende ruimte. De bomen blijven staan
en er komt meer ruimte voor groene beplanting.
Een klankbordgroep met bewoners, ondernemers, het wijkplatform en andere belanghebbenden heeft samen met de gemeente gewerkt aan het voorlopige ontwerp. Hierdoor
lag er een ontwerp waar de klankbordgroep
achter stond. Na de officiële inspraak zijn er
op basis van 11 inspraakreacties nog kleine
wijzigingen aangebracht in het ontwerp.
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Van 7 t/m 13 april is het “De Week van
de Groene Tuin”. Doet u ook mee?
De gemeente Velsen is partner van Stichting Steenbreek. Stichting Steenbreek wil
graag iedereen enthousiasmeren om de eigen tuin te vergroenen. De negatieve gevolgen van verstening brengen wij hierbij
onder de aandacht. Bewoners die hun tuin
vergroenen dragen een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van hun buurt.
Denk hierbij aan de afname van de biodiversiteit en aan de klimaatverandering.

Het mooie weer komt er weer aan en uiteraard
willen wij daar allemaal van genieten in onze

tuin. Kijk eens naar buiten, hoe ziet uw tuin
er nu uit? Wellicht tijd om aan de slag te gaan
en uw tuin klaar te maken voor de mooie dagen die gaan komen. Kijk meteen of je niet wat
extra stenen kan vervangen voor meer groen,
planten of bloemen. Wellicht is het straks dan
extra genieten! En komen er ook weer meer
vogels en vlinders in je tuin.
Met het initiatief ‘De Week van de Groene Tuin’ willen Stichting Steenbreek en NL
Greenlabel willen u hierbij, juist in deze moeilijke tijd, helpen. ‘De Week van de Groene
Tuin’ start op dinsdag 7 april en eindigt op
Tweede Paasdag op 13 april.
Wat is het doel?
Gemeente Velsen, Stichting Steenbreek en
NL Greenlabel willen de tuinbezitters in onze
gemeente stimuleren hun eigen tuin én eigen
straat (verder) te vergroenen en te verduurzamen. Meer groen in de tuin en straat zorgt
ervoor dat er meer ruimte komt om piekbuien
op te vangen veroorzaakt door het veranderde klimaat. Ook zorgt groen voor minder hittestress en worden tuinen zo belangrijke ecologische stapstenen voor insecten en vogels
en leveren ze een bijdrage aan de leefbaarheid
in de straat en wijk.

Wat kunt u verwachten?
U krijgt elke dag via Facebook en Instagram een praktische tip van de nationale tuinman Lodewijk Hoeksta waarmee
u direct aan de slag kan gaan. Zelf of met
uw buren! De tips kunt u tevens terugvinden op de website www.steenbreek.nl.
Het kost niet veel tijd, het is leuk en niet moeilijk. Maar houd wel enige afstand. Neem hierbij de richtlijnen van RIVM in acht!
Doet u ook mee en maakt u Velsen weer wat
groener en aantrekkelijker voor iedereen en
juist ook voor onze insecten en vogels? Kijk
dan vanaf 7 april op de website van Stichting
Steenbreek, www.operatiesteenbreek.nl. Hier
vind je tips en ook meer informatie over een
fotowedstijd.

Deel uw actie! En maak kans op mooie
prijzen
Gaat u (samen) aan het werk? Stuur dan een
foto van de situatie vóór en ná uw werkzaamheden met een korte omschrijving en uw telefoonnummer naar info@steenbreek.nl en
maak kans op waardebonnen voor plantmateriaal t.w.v. € 1.000,–, € 750,- of € 500,–, die u
uiteraard weer in uw tuin kunt besteden. Bent
u een winnaar? Dan nemen wij in de week van
20 april contact met u op. Het bestuur van
Stichting Steenbreek en Lodewijk Hoekstra
beoordelen de inzendingen.
Daarnaast vragen wij u uw actie te delen via
Facebook en Instagram met #steenbreek,
#nlgreenlabel en #weekvandegroenetuin, zodat wij dat weer kunnen delen en andere mensen kunnen inspireren om ook mee te doen.

Nieuws van de raad
OVERLIJDEN GERTJAN HUIJBEN S
Op 5 april overleed Gertjan Huijbens op 58-jarige leeftijd aan de gevolgen van het coronavirus. Hij was
de drijvende kracht achter de onafhankelijke politieke verslaggeving
van de raad.
Gertjan, wat zullen we je missen. Altijd
in touw. Opgewekt en professioneel, wat

er ook speelde. Als geen ander kon je improviseren en maakte je moeilijke punten ontspannen bespreekbaar in interviews. Jij verstond de kunst van omgaan
met mensen. Schonk iedereen je gulle lach. Een debat had je snel geanalyseerd en in begrijpelijke taal verwoord.
Zo wist je de raad toegankelijk te maken
voor inwoners. Hoe waardevol! Je maat-

schappelijke betrokkenheid bij verschillende verenigingen werd door de raad
erg gewaardeerd. Hoe nu verder zonder jou, Gertjan? Je zal in gedachten nog
vaak bij ons zijn. En dat zal ons helpen
om er telkens weer vol voor te gaan, zoals jij altijd deed.

NIEUWSBRIEF VAN DE RAAD
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 28 maart tot en met 3
april 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
Trompstraat 111, vergroten 1e verdieping
(28/03/2020) 34136-2020
Kanaalstraat 48, realiseren van een bed en
breakfast (30/03/2020) 34579-2020(Gemeentelijk monument)
Venusstraat 5 te, plaatsen dakkapel (voorkant) (31/03/2020) 34899-2020

J.C. van Neckstraat 3, bouw 8 bedrijfsruimten met 8 bedrijfswoningen (31/03/2020)
34991-2020
Plein 1945 (naast café Staal), realiseren horecaterras (02/04/2020) 358842020
Velsen-Zuid
Zuiderdorpstraat 15, restaureren t.b.v. bewoning (31/03/2020) 34954-2020 (Rijksmonument)
Santpoort-Noord
Hoofdstraat 7 en 9, het plaatsen van een geschakelde dakkapel (voorkant) (30/03/2020)
34387-2020
Rijksweg 448, interne constructiewijziging
(31/03/2020) 35122-2020

Molenstraat 5, stucen gevel (31/03/2020)
35080-2020
Hoofdstraat 132 plaatsen kelder, uitbouwen
begane grond en verdieping, dakterras, dakkapel (zijkant) (01/04/2020) 35489-2020
Driehuis
Driehuizerkerkweg 22, plaatsen dakramen
(29/03/2020) 34208-2020 (Gemeentelijk
monument)
Driehuizerkerkweg 22, kappen boom
(29/03/2020) 34159-2020
Velserbroek
Galle Promenade 34-52, 35-45 en 60, gedeeltelijk uitbreiden Winkelcentrum Velserbroek (02/04/2020) 35800-2020

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
Zeeweg
173,
plaatsen
dakopbouw
(30/03/2020) 15446-2020
Margadantstraat 56,60,64, gewijzigd plan
bouwen van 6 bedrijfsunits bouwnrs. 5, 6 en
7 (01/04/2020) 16115-2020
Ingediende aanvragen standplaatsvergunningen APV artikel 5:15
Velsen-Zuid
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IJmuiden
Unimogs en groter, van 16 t/m 18 oktober 2020, locatie: Kennemerstrand 178 te IJmuiden (30/03/2020) 34541-2020

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
Diezestraat 23, plaatsen dakkapel (voorzijde)
(30/03/2020) 30698-2020
Cruiseboulevard 10, verlengen plaatsen tent
(tijdelijk 7 maanden) (30/03/2020) 203352020
Dokweg 17 A, plaatsen loopbrug over bestaande vide op begane grond (31/03/2020)
31972-2020
Bellatrixstraat 24, plaatsen erfafscheiding
(03/04/2020) 30420-2020
Velsen-Noord
Van Rijswijkstraat 15, realiseren binnenplaats, interne constructiewijziging
(31/03/2020) 10502-2020
Santpoort-Noord
Paramaribostraat 13, veranderen en verhogen voorgevel (31/03/2020) 20031-2020
Crijnssenstraat 4, plaatsen dakkapel (voorzijde) (03/04/2020) 27329-2020
Driehuis
Van Lenneplaan 62, plaatsen dakkapel (voorzijde) (30/03/2020) 33062-2020
Da Costalaan 28, vergroten 1ste verdieping
(03/04/2020) 16276-2020

Velserbroek
Meubelmakerstraat 27, splitsen bedrijfspand in 3 aparte delen, veranderen gevel (01/04/2020) 13369-2020
Westbroekerweg
38,
plaatsen
aanbouw (voorgevel) (03/04/2020) 10212020
De burgemeester van Velsen heeft het hierna
volgende besluiten genomen. Op grond van de
Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij het onderstaande besluit gedurende zes weken na de dag van verzending
van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat
het besluit heeft genomen (zoals college van
burgemeester en wethouders van Velsen of
burgemeester van Velsen Postbus 465, 1970
AL IJmuiden), dan wel langs elektronische
weg (elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inloggen
via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een
voorlopige voorziening worden gevraagd bij
de voorzieningenrechter van de rechtbank
Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige voorziening kan alleen
worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum
van het besluit is tussen haakjes vermeld.

Ingetrokken evenementenvergunningen
APV artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft een evenementenvergunning ingetrokken voor:
IJmuiden
75 jaar Bevrijding Velsen, op 07-05-2020 t/m
09-05-2020, locatie: Plein 1945 en Kennemermeer (01/04/2020) 8574-2020
Herdenking 4 mei, op 4 mei 2020 locatie:
Stadhuis, Plein 1945 en Crematorium Westerveld (01/04/2020) 15648-2020
Viering 5 mei 2020, op 5 mei 2020, locatie:
Plein 1945 en Stadhuis (01/04/2020) 169152020
Velsen-Noord
Dorpsfeest Velsen-Noord, op 19 juni 2020
locatie: Stratingplantsoen (01/04/2020)
29303-2020
Santpoort-Noord
Koningsdag Santpoort-Noord, op 27-042020, locatie: nabij Middenduinerweg,
Landje van Scholz (01/04/2020)
16525-2020

Verkeersmaatregels
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten:

•

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

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:

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. De 2 parkeerplaatsen zijn gelijk ver-

deeld over 1 locatie:
• De Zadelmakerstraat te Velserbroek, ter
hoogte van de kruising met de Watermunt.
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene 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 in-

loggen 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.

Voedselbank Velsen houdt vol!

Velsen - Ondanks steeds strengere maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus gaat
Voedselbank Velsen door met het
wekelijks uitdelen van voedselpakketten. Nog steeds kan zij elke
week goed gevulde voedselpakketten uitdelen.
En dat alles is te danken aan onze
vaste leveranciers zoals Seafood
& Parlevliet, Goemans versbak-

kerij, banketbakker Schmidt, echte bakker Kijzers, slager Schaaper
en de lokale Aldi en Albert Heijn
die nog steeds hun producten
blijven doneren. Verder dankzij
steun van Voedselbank Haarlem
en Voedselbank Haarlemmermeer en de stichting Manna, die
verse groente levert.
Ook voedseldonaties en geldgiften van particulieren. De giften

komen goed van pas als er vers
voedsel nodig is. En gelukkig is er
nog steeds de aandacht voor jarige kinderen door de Stichting Jarige Job.
Maar het allerbelangrijkste is de
grote betrokkenheid en inzet van
de vrijwilligers bij het ophalen en
het wekelijks vullen en uitdelen
van de voedselpakketten en het
belang dat zij niet ziek worden.
Daarom is besloten om de vrijwilligers van de risicogroep 70+
niet meer in te zetten en zijn bij
het uitdelen van de pakketten de
maatregelen aangescherpt. Niet
alleen zijn de vrijwilligers geïnformeerd over hoe om te gaan
met de aangescherpte maatregelen maar ook de klanten hebben
daarover een brief ontvangen.
Als iedereen zich daaraan houdt
dan alleen kan Voedselbank Velsen doorgaan met de wekelijkse
voedseluitgifte.
U kunt de voedselbank daarbij
helpen met voedseldonaties en
vooral giften zijn van harte welkom. Hoe u de organisatie kunt
steunen? Kijk op de site www.
voedselbankvelsen.nl onder de
kop ‘steun ons!’. (Foto: archief )

Vissers op Zuidpier
respecteren coronamaatregelen
IJmuiden - Op een stille Zuidpier waren zaterdagmiddag weinig mensen aan het vissen. De enkele vissers,
die in het lenteweer met het toch nog wat dunne windje, hun hengels uitgooiden, hielden flink afstand
van elkaar. Overigens is dit niet nieuw voor vissers, het is voor hen net als altijd, behalve dat er minder bekijks en aanspraak is. (Arita Immerzeel)
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Velsen - Een duizendpoot met een heel groot hart voor de Velsense samenleving, het onderwijs en de muziek. Dat is waar
Gertjan Huijbens (58) om herinnerd zal worden. Zondagavond
overleed hij aan de gevolgen van het coronavirus.
Gertjan begon in 1986 op 24-jarige leeftijd als docent economie
en wiskunde op het Ichthus College. Tegelijkertijd was hij projectcoördinator van het Contactcentrum Onderwijs Arbeid Noord-Holland. In 1992 maakte hij de overstap naar het Lyceum Sancta Maria
in Haarlem, waar hij tien jaar als docent werkte. Gertjan gaf economie, aardrijkskunde en wiskunde en was enkele jaren coördinator
van de 3e klassen en 4 VWO.
Buiten zijn werk in het onderwijs was Gertjan ook zeer actief op
maatschappelijk gebied. In 1995 werd hij voorzitter van Vluchtelingenwerk Velsen, een functie die hij maar liefst elf jaar bekleedde. In 2002 ging hij aan de slag bij Stichting Welzijn Velsen, waar hij
een actieve bijdrage leverde aan het opzetten van het sociale activeringsproject ‘Onbenutte Kwaliteiten’, de Jongerenraad Velsen,
‘Mooi Zo, Goed Zo’ en de Vrijwilligerscentrale Velsen.
Die sociale rol zette hij vanaf 2011 door toen hij, via Woningbedrijf
Velsen, meewerkte aan de oprichting van Telstar Thuis in de Wijk,
een stichting die de paraplu vormt voor uiteenlopende projecten
gericht op leefbaarheid in de wijken, deelname aan de lokale samenleving, onderling respect, educatie en een gezonde levensstijl.
Gertjan was bij de club waar hij zo van hield betrokken bij de Telstar Street League, de Techniek Experience, School’s Cool IJmond
en Playing for Success IJmond; ‘leren met een WOW-factor!’ Hij nam
daar zeer recent, op 6 maart, afscheid als programmamanager.
Gertjan was ook meer dan 20 jaar actief in de lokale media. Eerst
als redactiemedewerker van de IJmuider Courant en later als politiek verslaggever en commentator bij RTV Seaport. Op 12 maart
deed hij voor het laatst verslag van de gemeenteraadsvergadering.
Kort daarna werd hij ziek. Corona, zo bleek.
Muziek heeft altijd een grote rol gespeeld in het leven van Gertjan. Hij was vele jaren als vrijwilliger betrokken bij Beeckestijn Pop,
waarvan hij onder meer voorzitter en presentator was. Hij zette zich ook in voor Zanggroep Voices, Muziekvereniging SOLI, Koninginnepop en het Kunstencentrum Velsen. Daarnaast speelde
hij trombone in diverse bands, waaronder Full Count, en was hij
programmeur van het Ramsis Podium op Dorpsfeest Santpoort en
Santpoort Jazz.
Met de oprichting van Study Consultancy en Huijbens Text & Event
Consultancy ging in 2002 een grote droom van Gertjan in vervulling. Samen met zijn medewerkers gaf hij bijles aan scholieren en
studenten, schreef hij publicaties voor bedrijven en organiseerde
hij evenementen. Gertjan werd ook regelmatig ingehuurd als gespreksleider of dagvoorzitter, een rol die hem vanwege zijn brede
interesse goed paste.
Deze maand zouden Study Consultancy en Lichtspel, het bedrijf
van zijn vrouw, verhuizen naar de voormalige groentewinkel op
het Broekbergenplein in Santpoort-Noord, waar Gertjan, gesteund
door collega’s en vrienden, tot tweeënhalve week geleden meehielp met verbouwen. Dromend van een toekomst op een nieuwe
plek. Helaas is het voor hem zover niet gekomen, maar inmiddels is
wel duidelijk dat het bedrijf, in lijn met zijn wens en in de ondernemersgeest van Gertjan en José, zal worden voortgezet.
Het overlijden van Gertjan slaat een gat in de Velsense samenleving. Wij wensen José, Thijs en Huub, zijn moeder Truus, familie en
vrienden heel veel sterkte met dit grote verlies.
De familie roept op herinneringen en muziek te delen via https://
www.memori.nl/gedenkplaats/gertjan-huijbens/. (Tekst: Friso Huizinga, foto’s: Ron Pichel)

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 Heerenduinweg.
De Heerenduinweg kennen we als
de zuidelijke randweg van IJmuiden. Vanaf de aansluiting met de
Zeeweg loopt deze weg langs
de zuidgrenzen van de Schildersbuurt, de Rivierenbuurt, Duinwijk en Zeewijk westwaarts naar
de IJmuiderslag. Tussen de Zeeweg en de Spaarnestraat loopt de
weg vlak en recht. Verder westwaarts kent de weg een bochtig en glooiend tracé door bos en
duin. De Heerenduinweg heeft afslagen tussen de Velserduinweg
en de Ahornstraat en bij de Spaarnestraat, het Gijzenveltplantsoen
en de Kruisberglaan.
De naam ‘Heerenduinweg’ wordt
in 1927 door de gemeenteraad
vastgesteld voor een dan geplande maar nog niet bestaande zijweg van de Zeeweg. De weg is
door de N.V. Exploitatie Maatschappij ‘Velserduin’ geprojecteerd als ‘den hoofdweg naar het
Westen’ tussen de Zeeweg nabij de Lijsterlaan en de knik in de
Velserduinweg. Vóór de Tweede
Wereldoorlog wordt hiervan het
stuk vanaf de Zeeweg tot aan de
Ahornstraat aangelegd. De weg
loopt dan tot het terrein van de
familie Post. Alleen met toestemming van Post mocht je via een
pad doorsteken naar de Velsenduinweg. Aan deze vooroorlogse en oorspronkelijke Heerenduinweg zijn na de oorlog drie
blokken met flats en de pastorie van de voormalige Bethelkerk
gebouwd. Tegenwoordig is dit
de ventweg parallel aan de later,
iets ten zuiden hiervan aangelegde doorgaande weg met dezelfde naam.
In het wederopbouw- en uitbrei-

dingsplan van Velsen uit 1947
projecteert Dudok de Heerenduinweg iets ten zuiden van de
vooroorlogse
Heerenduinweg,
als zuidelijke randweg voor IJmuiden: ‘Naar de Zuidzijde vormt een
goed beplante weg, hoofdzakelijk
bestemd voor recreatief verkeer,
de begrenzing. Voor het Oostelijk gedeelte vormt deze weg tevens een definitieve grens tussen
het woongebied en het prachtige
natuur- en recreatiegebied van de
z.g. Heerenduinen.’ Over de lokale verbindingswegen ten zuiden
van het kanaal schrijft Dudok: ‘In
aansluiting op deze wegen vindt
men tenslotte langs de Zuidgrens
van IJmuiden een buitengewoon
mooie weg, welke doorgetrokken
wordt naar het opnieuw tot ontwikkeling te brengen strandbad
IJmuiden.’
De Heerenduinweg wordt na de
Tweede Wereldoorlog in stappen doorgetrokken naar zee. Na
de bouw van de Rivierenbuurt
en Duinwijk is het stuk tot aan de
Grote Beerstraat aangelegd. Recentelijk is deze aansluiting verplaatst naar het Gijzenveltplantsoen. Het stuk tot de aansluiting bij de Kruisberglaan is bij de
bouw van Zeewijk in de zestiger
jaren aangelegd. Het laatste stuk
tussen Zeewijk en de zee volgt in
de jaren zeventig.
Begin jaren zeventig wil Velsen
het strandtoerisme ten zuiden
van de Zuidpier gaan bevorderen. Velsen geeft hiermee invulling aan het plan voor ‘Strandbad IJmuiden’ zoals beschreven
wordt in het wederopbouwplan
van 1947: ‘De drukbezochte badgelegenheid van vroeger, nabij de

Contactloos scheiden

Zuiderpier is tijdens de oorlogsjaren geheel verloren gegaan. Dit
element is echter zowel voor de
IJmuidense bevolking zelf als
voor vreemdelingenverkeer van
zo grote betekenis, dat het zeker
terug moet komen. Ten Zuiden
van het Westelijk industriegebied
is daarom een nieuwe badaccommodatie ontworpen, welke langs
een, zich door de verschillende
duinpannen slingerende weg bereikbaar zal zijn vanaf de Zuidelijke begrenzende weg van IJmuiden.’ De Heerenduinweg wordt
hiertoe doorgetrokken tot aan de
in de duinen bij het strand aangelegde rondweg, de IJmuiderslag.
Dit laatste stuk Heerenduinweg
wordt op 28 juni 1973 geopend.
Een plan om de weg verder door
te trekken naar de Kennemerboulevard is gestrand na bezwaren
van milieuorganisaties.
De herkomst van de naam ‘Heerenduinweg’ ligt voor de hand.
De weg loopt dwars door het oorspronkelijke bos- en duingebied
Heerenduinen. Dit gebied besloeg aan het begin van de negentiende eeuw het hele stuk
bos en duin tussen Driehuis, Santpoort en het strand, en tussen de
grens met Bloemendaal en het latere IJmuiden. Dit gebied wordt
halverwege de negentiende
eeuw in delen verkocht aan particulieren; dit zijn de tegenwoordige delen Duin en Kruidberg, Midden-Herenduin en Heerenduinen.
Na de Tweede Wereldoorlog worden grote stukken van de Heerenduinen opgeofferd aan de bouw
van de Rivierenbuurt, Duinwijk
en Zeewijk. Het resterende stukje Heerenduin, ingeklemd door
Heerenduinweg, Westerveld en
Midden-Herenduin, wordt in 1980
door de familie Van Tuyll van Serooskerken verkocht aan Natuurmonumenten. Sinds 1995 is Heerenduinen onderdeel van Nationaal Park Zuid-Kennemerland.

Scheiden: hoe gaan die gesprekken nu?
Regio - De ScheidingsMakelaar®
begeleidt cliënten persoonlijk
bij hun beslissingen omtrent de
menselijke, praktische, financiële en juridische zaken die bij een
scheiding komen kijken. Men
weet snel waar men aan toe is en
maakt een solide, nieuwe start.

den gecommuniceerd. Op deze
manier kan het scheidingsproces
zo gewoon mogelijk doorgang
vinden.” Aan het woord is Hans
van Son, ScheidingsMakleaar
voor de IJmond en Haarlem. Het
is dezer dagen een veelbesproken onderwerp. „De ScheidingsMakelaar heeft de technische geSinds het coronavirus en de reedschappen en biedt u zo de
maatregelen om uitbreiding zo mogelijkheid om middels online
beperkt mogelijk te houden is mediation toch een goede oploshet raadzaam en geadviseerd zo sing te bieden die voor u beiden
weinig mogelijk fysiek contact te acceptabel is.”
hebben. Hoe kan dat in een per- Samenvattend: voor iedereen
soonlijke aangelegenheid als een blijft er de mogelijkheid om conscheiding georganiseerd wor- tactloos gesprekken te voeren en
den?
de scheiding in alle redelijkheid
vlot met elkaar af te ronden. Een
De moderne technologie helpt scheiding is immers al emotiodaarbij. „Tegenwoordig is het heel neel genoeg.
gebruikelijk en makkelijk om elkaar persoonlijk te spreken via Hans van Son is ScheidingsMakeeen video-call. Vanaf verschil- laar voor de IJmond en Haarlem.
lende plaatsen kan er in een be- Reageren? 06-21236301 of son@
schermde omgeving toch via scheidingsmakelaar.nl.
(Foto:
beeld en geluid met elkaar wor- aangeleverd)
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Reacties over nachtelijk
geknal in Velserbroek

Herinneringsuitzending op RTV Seaport

Bloemen voor Gertjan
Santpoort-Noord - Velsen is in
shock door het overlijden van
Gertjan Huijbens. Zo actief, zo betrokken, zo jong, zo plotseling.
In de muziektent in SantpoortNoord hebben diverse plaatsgenoten uiting proberen te geven
aan hun verdriet en medeleven
door het neerzetten van bloemen.
Op de colofonpagina in deze editie vindt u een door Friso Huizinga
geschreven In Memoriam.

jan klein houden. Zijn vrouw José en zoons Thijs en Huub schrijven: ‘Een eerbetoon op de dag
van het afscheid, hoe goedbedoeld en liefdevol ook, raakt al
snel de grenzen van de regels die
momenteel in Nederland gelden.
Dat willen we niet. We willen niet
dat het coronavirus nog verder
om zich heen kan grijpen door
het afscheid van Gertjan. Wij vragen jullie dit te respecteren.’ Bloemen kunnen worden neergelegd
Afscheid
in de muziektent in het hart van
Omdat het coronavirus nog Santpoort en een reactie achtersteeds veel slachtoffers maakt wil laten kan via www.memori.nl/gede familie het afscheid van Gert- denkplaats/gertjan-huijbens.

Herinneringsuitzending
De vrijwilligers van RTV Seaport
en een aantal vrienden maken
volgende week een speciale uitzending over Gertjan. De herinneringsuitzending op RTV
Seaport begint op zondag 19
april om 19.00 uur en heeft geen
vaste eindtijd. Wil je een bijdrage
leveren? Neem dan contact op via
nieuws@rtvseaport.nl.
Later in het jaar, als het coronavirus hopelijk de wereld uit is, wil
de familie een bijeenkomst organiseren om Gertjan met elkaar te
kunnen gedenken. (Foto: Ton van
Steijn)

Velserbroek - In onze editie van
vorige week publiceerden wij een
artikel met betrekking tot de geluidsoverlast die inwoners al geruime tijd in de nachtelijke uren
ervaren. Het zou gaan om knalvuurwerk dat wordt afgestoken
en waardoor mensen uit hun
slaap worden gehaald. Het artikel leverde diverse reacties op
met betrekking tot de bron van
de overlast. ,,Al drie weken wordt
vuurwerk afgestoken, meestal tussen 00.00 en 02.00 uur ‘s
nachts op de hangplek bij het
PWN-kantoor aan de Randweg,
dat is op zaterdag en zondag’’, zo
meldt een lezer ons. Zijn relaas
wordt bevestigd door een andere lezer, hij schrijft: ,,Inderdaad is
er al een paar jaar ’s nachts hard
vuurwerk in de omgeving van het
waterleidingbedrijf. Komt het van
de hangplek? Jongeren? Het lijkt
wel op het terrein zelf, een medewerker/nachtwacht? Heel wisselend, soms lange tijd niet, soms
enkele nachten achter elkaar, op
wisselende tijdstippen. Ik woon
er vlakbij en schrik fors bij die harde knallen en lichtflitsen.’’

Een andere reactie werpt echter een geheel ander licht op de
zaak: ,,Ook ik dacht in eerste instantie aan vuurwerk. Ik slaap
met open raam gericht op het
noordwesten. Toen het geknal
begon stond ik toevallig voor het
raam, je ziet geen vuurwerk in de
lucht. De knallen leken meer op
schieten en duren ook niet lang.
Ik denk dat er herten worden afgeschoten op of bij de spoorlijn
op het stuk tussen station Driehuis en het viaduct bij de Velsertunnel. Meestal hoor je het rond
drie uur, de laatste keer dat ik wat
gehoord heb is half een. Ik woon
aan de westelijke kant van Velserbroek. De afgelopen tijd is het stil.
Leuk om te weten wat het is.’’ De
suggestie dat beheerders in het
holst van de nacht op pad gaan
om herten te doden, lijkt niet
heel geloofwaardig. Toch nemen
we voor de zekerheid contact op
met de gemeente Velsen. Een
woordvoerster laat weten dat de
gemeente in elk geval zelf geen
herten afschiet. Als daar al toe besloten wordt, dan wordt dit soort
werkzaamheden uitbesteed aan

partners. In opdracht van Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten worden soms wel herten afgeschoten, maar dat gebeurt dan
alleen in gebieden die door die
organisaties worden beheerd en
niet op Velsens grondgebied. In
het genoemde gebied langs de
spoorlijn ligt ook het volkstuinencomplex van VTV IJmond. We
bellen met voorzitter Martin Leewens. Hij bevestigt dat er in het
gebied in elk geval wel eens herten rondlopen. ,,Ze lopen door
heel Driehuis en je ziet ze soms
ook op landgoed Beeckestijn.’’
Leewens is ook vrijwillig boswachter op landgoed Duin &
Kruitberg en zegt vanuit die invalshoek: ,,Door de boswachters
wordt niet op herten geschoten
en zeker niet om drie uur in de
nacht.’’ We bellen ook even met
PWN en uit dat telefoongesprek
blijkt al snel dat in de nachtelijke uren niemand van het bedrijf
in het pand aanwezig is. De optie
dat een medewerker of nachtwaker van dat bedrijf het lawaai op
zijn geweten heeft, kan daarmee
ook de prullenbak in.
Het blijft dus vooralsnog een
raadsel wie er precies verantwoordelijk is voor het geknal.
(Bos Media Services)

Corona-update

Wat gebeurde er
de afgelopen week?
Wekelijks op deze plek een update met de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen dagen.*

worden op COVID-19. De extra
tests zijn bedoeld voor zorgmedewerkers, maar ook voor huisartsen die mensen met verhoogd
risico kunnen checken op corona.
‘Verwar hooikoorts
niet met corona’
Sinds deze week bloeien de berken en daardoor komen een
hoop pollen vrij. Hooikoortspatiënten kunnen hierdoor klachten
krijgen die deels overeenkomen
met de symptomen die bij het coronavi-rus horen. Door de zachte
winter is het hooikoortsseizoen
vroeg begonnen en lopen bomen eerder uit dan gebruikelijk.
De piek van de berkenpollen kan
tot 21 april aanhouden.

Mardou van Kuilenburg
Het coronavirus maakt nog elke dag meer slachtoffers in Nederland. Tot 28 april zijn alle horeca, sportclubs, scholen en kinderopvangcentra gesloten. Mogelijk worden deze maatregelen
ver-lengd.
Mensen wordt met klem verzocht
thuis te blijven en alleen noodzakelijke boodschappen te doen.
Tot nu toe telt ons land tweeduizend doden. Het aantal geregistreerde besmettingen ligt boven
de 20.000.

een verklaring laat Grapperhaus
weten: ‘We begrijpen hoe moeilijk dit is, maar hou dit vast. Ook
richting het paasweekend.’

‘Minder sterfgevallen
en ziekenhuisopnames’
Er worden minder mensen opgenomen op de ic in Nederland en
het aantal meldingen van overle-den coronapatiënten neemt af.
Dat meldde het RIVM. Maandag
stierven 101 Nederlanders aan
het virus, tegenover 115 de dag
ervoor. Op zaterdag waren dat er
nog 164.
Ziekenhuizen kregen 260 nieuGrapperhaus:
we patiënten op de ic. Dat zijn er
‘Houd dit vast!’
een stuk minder dan vorige week,
Tijdens de eerste zonnige da- toen er op donderdag 623 en op
gen van 2020 hebben de mees- vrijdag 502 nieuwe patiënten
te Nederlanders zich netjes aan werden binnengebracht. Volgens
de coronamaatregelen gehou- het RIVM is er sprake van een afden. Minister Grapperhaus (Jus- vlakking.
titie) is tevreden over het verloop
van dit weekend. In tegenstelling Testcapaciteit 4x hoger
tot twee weken geleden, bleven Het RIVM heeft het aantal testlabs
veruit de meeste mensen nu in- in Nederland uitgebreid, van 15
en om huis. Wie wel naar buiten naar 41. Zo kunnen meer patiënging, hield voldoende afstand. In ten en zorgmedewerkers getest

Slachtofferhulp
gaat families bijstaan
Mensen waarvan een familielid
op de intensive care ligt, worden
vanaf nu bijgestaan door Slachtof-ferhulp Nederland. Normaliter doen artsen en verpleegkundigen dat, maar die zijn te druk
met de zorg voor patiënten. Het
gaat om zorg voor naasten en nabestaanden van alle ic-patiënten,
maar ook voor slachtoffers van
het coronavirus.
UWV krijgt 27 duizend
aanvragen voor
looncompensatie
Het digitale noodloket van UWV
heeft al bijna 27.000 aanvragen
binnen voor looncompensatie.
De zogenaamde NOW-regeling is
sinds maandagochtend beschikbaar en nu al op grote schaal aangevraagd.
Ondernemers die verplicht moeten sluiten of hun omzet verliezen, worden gesteund door UWV.
Voorwaarde is dat het omzetverlies twintig procent hoger moet
zijn dan vorig jaar.
*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.

Oók geen Vissenloop dit jaar
Velsen - U wist het al als u deze aanhef leest: geen Vissenloop
dit jaar. Het kabinet heeft op 23
maart aangescherpte en nieuwe maatregelen afgekondigd om
verdere uitbreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Een belangrijke nieuwe
maatregel is dat alle bijeenkomsten tot 1 juni 2020 verboden zijn.
Het bestuur heeft nagedacht over
allerlei alternatieven maar na uitvoerig overleg is besloten de vissenloop 2020 definitief af te gelasten en te verplaatsen naar 30
mei 2021. Sponsoren, vrijwilligers, stempelposten, City Marketing Velsen en de gemeente Velsen, eenieder die zijn bijdrage
zou leveren is ondertussen geïnformeerd. De organisatoren zijn
blij geweest met hun inzet en hopen ook volgend jaar op hen te
mogen rekenen. Ook de ruim 400

deelnemers die zich al hadden ingeschreven zijn op de hoogte gebracht. Zij hebben persoonlijk
een schrijven ontvangen wat betreft de inschrijving, de bestelde
loten en bestelde T-shirts en petten.

gevolgen hiervan merken. Velen
van u zegden al toe, ons volgend
jaar weer te steunen en blijven
ons goede doel voor ogen houden. Ook onze wethouder Bram
Diepstraten is zeer begaan met
ons evenement en liet van zich
horen. Dank, aan eenieder die
met ons meeleefde. Maar wij denken nu aan u en hopen dat in uw
kring het coronavirus niet zijn tol
zal eisen.’’
KWF zal de inzet van de Vissenloop dit jaar moeten missen, maar
ze hopen dat volgend jaar 30 mei
2021 zeker weer goed te maken.
,,Met uw hulp gaat dat lukken. Let
een beetje op elkaar en zorg voor
elkaar, een mooi gezegde in deze
zo onzekere tijden.’’

Er was natuurlijk al hard gewerkt
door de verschillende commissies. ,,Gesteund door al uw inschrijvingen, sponseringen en
acties waren we alweer goed op
weg een mooi wandelevenement
neer te zetten’’, aldus het besuur.
,,Maar dat valt in het niet bij al de
acties die nu lopen voor herstel
van onze patiënten, er zijn voor
oudere en kwetsbare mensen.
Acties om bedrijven overeind te
houden. Er zijn voor elkaar op afstand. Zoveel mensen die getrof- Nieuws kunt u op de webstite
fen zijn door het coronavirus. Nu, www.vissenloop.nl vinden. (Foto:
maar ook veel later zullen we de aangeleverd)

Geen festiviteiten rond 75 jaar bevrijding
Velsen - Alle geplande festiviteiten in het kader van 75 jaar
bevrijding in de gemeente Velsen gaan niet door. Dat bevestigt voorzitter Frits Vermeulen van het Comité 4 en 5 mei
Velsen desgevraagd aan deze
krant. Aanvankelijk lag er vorige maand nog een alternatief plan om op 8 mei alsnog
een aantal festiviteiten te laten doorgaan, maar gegeven
de huidige omstandigheden is
daarvan afgezien.
Het oorspronkelijke plan dat door
het Comité 4 en 5 mei Velsen was
ingediend bij de gemeente, sneuvelde op grond van de financiën.
Voor dat plan, een groots evenement in de gemeente, werd een

subsidieaanvraag ingediend ter
grootte van 67.700 euro. Toen
duidelijk werd dat de gemeente dat bedrag niet beschikbaar
had, is de subsidieaanvraag ingetrokken en werd ingezet om een
kleinschaliger evenement.
Op 8 mei zouden oude legervoertuigen van de organisatie
Keep Them Rolling door de straten van Velsen rijden. Dit is de datum waarop Velsen in 1945 daadwerkelijk werd bevrijd. Het was
de bedoeling om de voertuigen
de route vanaf de Ruïne van Brederode dezelfde route te laten afleggen als destijds door de bevrijders werd gereden. Dit plan leek
financieel wel haalbaar te zijn en
de vergunning was inmiddels
aangevraagd.

Afgelopen maandag zou het Comité 4 en 5 mei Velsen weer bijeen komen om de verdere organisatie van het evenement te bespreken. Ook die vergadering
is, op basis van het verbod op
groepsbijeenkomsten, afgeblazen. ,,We hadden een mooi draaiboek klaarliggen voor 8 mei, maar
dat gaat nu in de ijskast’’, laat Vermeulen weten.
Na de zomer verwacht het comité
voor het eerst weer bijeen te kunnen komen, dan zal alvast worden overlegd over de activiteiten
op 4 en 5 mei volgend jaar.
Ook zal dan nog een evaluatie
plaatsvinden van de voorbereidingen die al waren gedaan voor
dit jaar. (Tekst: Bos Media Services)
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AANGENAAM!
In deze rubriek stellen we nieuwe plaatsgenootjes voor. De meeste Velsense baby’s zien het levenslicht buiten Velsen en hun namen komen dus niet te staan bij de geboorteaankondigingen van
de gemeente Velsen in deze krant. Daarom nu de mogelijkheid
om uw (klein)kind in deze rubriek voor te stellen. Stuur een foto
uiterlijk 4 weken na de geboorte naar redactie@jutter.nl. Deelname is gratis.

Aangenaam!

Eerste Ik koop lokaalcadeaupakket uitgereikt
Velsen - 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 en het
online platform bezorgeninvelsen.nl ontwikkeld.
Om de campagne extra onder de
aandacht te brengen wordt elke
week een Ik koop lokaal-cadeaubox ter waarde van 100 euro verloot onder de inwoners van Velsen. De eerste box werd vrijdagmiddag door wethouder Jeroen
Verwoort overhandigd aan Herma de Vries uit IJmuiden, die door
haar dochter Natascha was voorgedragen. Ze was volkomen verrast toen de wethouder opeens
bij haar voor de deur stond.
Jeroen Verwoort: ,,Het is hartverwarmend om te zien hoeveel
mensen onze lokale ondernemers steunen in deze tijd. Iets dat
we met de campagne Ik koop lokaal proberen te stimuleren. Het
is mooi dat we Velsenaren op de-

ze manier kennis kunnen laten
maken met producten van lokale
ondernemers!’’
De volgende verloting is op vrijdag 10 april. Meedoen is simpel. Schrijf in een reactie onder
bericht op Facebook de tekst ‘Ik
koop lokaal’ en tag de persoon
waarvan jij vindt dat hij of zij de
cadeaubox verdient. De reden
hoeft niet vermeld te worden, alleen een naam is voldoende. Als
je zelf in aanmerking wilt komen
vul je alleen ‘Ik koop lokaal’ in. De
winnaar wordt vrijdag rond 12.00
uur bekendgemaakt op de Facebookpagina van .IJmuiden. Over
de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
Op bezorgeninvelsen.nl staan
meer dan 125 eetgelegenheden
en winkels die (tijdelijk) thuisbezorgen of waar je kunt afhalen. Er
is ook een categorie aangemaakt
met restaurants die waardebonnen verkopen zodat je er later
kunt eten. Koop lokaal. Zeker nu!
(Foto: Ed Geels)

40 jaar bridgen

Jubilaris bij De Jump

IJmuiden - Op 1 april was Nel kan via de website www.dejump.
Creemers - van Leeuwen 40 jaar nl. (Foto: Hajo Strik)
lid van Bridgeclub De Jump. De
club verraste haar met een heuse oorkonde en een cadeaubon.
Zij is met haar 85 jaar een zeer gewaardeerd lid en nog steeds actief in de - lijn, een clubselectie,
die aangeeft dat je qua spelkennis tot de betere spelers hoort.
Een groot compliment dus voor
deze dame.
Tevoren had Nel aangegeven liever geen bezoek te krijgen in verband met het coronavirus, maar
voorzitter Hajo Strik stelde haar
gerust. En het bleef bij aanbellen
en op afstand overhandigen.
Zij heeft in die 40 jaar heel wat
zien veranderen, maar haar liefde voor het bridgen is altijd gebleven. Het kaartspel vindt ze
leuk, maar ook, omdat je met deze denksport je hersens blijft oefenen.
Bridgeclub De Jump bestaat al 70
jaar en staat bekend om haar goede begeleiding van mensen, die
graag het bridgespel willen leren. Uiteraard ligt nu ook de competitie stil, maar de beginnerscursus staat gepland voor begin september. Vrijblijvend inschrijven

Bemoedigende woorden
van hervormde gemeente
IJmuiden - Op vrijdagochtend om
10.00 uur wordt er in De Nieuwe
Kerk van de Hervormde Gemeente IJmuiden West in een besloten
dienst Goede Vrijdag gevierd met
daarbij het avondmaal.
belangstellenden kunnen meeluisteren naar deze dienst die
rechtstreeks wordt uitgezonden
via Kerkdienstgemist.nl.

Ook wordt de besloten dienst van
Eerste Paasdag rechtstreeks uitgezonden, deze dienst begint om
10.00 uur. Op zondagavond worden er tussen 19.00 en 20.00 uur
geestelijke liederen op het orgel
door organist Ary Rijke ten gehore gebracht. Via Facebook kunnen
belangstellenden hiervoor verzoeknummers aanvragen bij Ary.

IJmuiden - Na twee thuisbevallingen is op 23 maart het derde
dochtertje van Elisabeth en Johan van den Bos geboren in het
Rode Kruis Ziekenhuis.
Hanna mocht gelukkig nog dezelfde avond in haar eigen bedje slapen.
Hanna is het zusje van Olivia (8)
en Julia (5), die ontzettend blij

zijn met hun zusje. Hanna meldde zich zes dagen voor de uitgerekende datum. Vader Johan:
,,We hadden geen last van corona-stress, maar beleven natuurlijk wel een heel andere kraamtijd. Waar we alleen maar met het
gezin zijn en niemand op bezoek
mag komen. Ook wij kennen nu
raam bezoek.’’

Dagprijsvraag
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden - Ook het IJmuider Zeeen Havenmuseum blijft voorlopig
nog gesloten. In de 13 zalen van
het museum staan duizenden objecten uit de visserij, koopvaardij,
sleepvaart, zeilmakerij en objecten
die te maken hebben met scheepsmotoren, IJmuiden, Loodswezen,
KNRM of het Noordzeekanaal.
Sinds vorige week donderdag
plaatst het museum ieder dag op
het Instagram account ZEEHAVENMUSEUM onder de titel DAGPRIJSVRAAG een foto van een object uit
het museum met een vraag. Op-

lossingen kunnen via e-mail ingestuurd worden. Inzenders van de
juiste oplossing maken iedere dag
kans op een entreekaart voor het
museum wanneer dit weer open is.
Zodra het museum weer open is
zijn de tentoonstellingen ‘Willem
Eerland met schepen in IJmuiden’,
‘Visserij en Koopvaardij in Velsen
75 jaar bevrijd’, ‘Werken in Velsen’
en alle duizenden objecten weer
te bekijken.
Adres: Havenkade 55 te IJmuiden,
telefoon 0255 538007. www.zeehavenmuseum.nl.

De Passion van de
Naaldkerk herbeleven
Santpoort - In deze onzekere tijd, waarin we veel mooie en
leuke dingen moeten ontberen, worden de mensen steeds
creatiever om toch een bepaalde verbondenheid te creëren.
Daarom biedt de Naaldkerk de
mogelijkheid om de Passion, die
in april 2019 in de Naaldkerk werd
uitgevoerd, te kunnen bekijken
en beluisteren. Ga naar de web-

site www.olvab.nl. Klik op de foto van het Naaldkoor; scroll voorbij het verhaaltje over het koor
en zie onderaan een verwijzing
(“hier”) naar de aangepaste vorm
van de Passion 2019, uitgevoerd
door het Naaldkoor uit Santpoort
en ‘Sound of life’ uit Uitgeest onder leiding van Titia Mijnen-Joosen en begeleid door pianist Jan
Mooij.

Kerkopenstelling
Oud-Katholieke kerk

IJmuiden - De Oud-Katholieke
kerk in IJmuiden opent haar deuren voor iedereen die in deze periode van afzondering behoefte
heeft aan een stil moment in een
gewijde ruimte. De kerk is open
op de zaterdagen in de Paastijd,
van 14.00 tot 17.00 uur. Met ingang van Stille Zaterdag (11 april)
tot en met de zaterdag voor Pinksteren (30 mei), kan men vrij binnenlopen om een kaarsje op te
steken, een palmtakje op te halen, in stilte te bidden of gewoon
even in een kerkbank te zitten. Er
wordt van uitgegaan dat men de
geldende omgangsregels in acht
neemt met betrekking tot afstand
houden van elkaar.
Het adres: Kon. Wilhelminakade
119. Iedere zaterdag van 11 april
tot en met 30 mei tussen 14.00 en
17.00 uur. (Foto: aangeleverd)

Velsense basisscholen
missen hun leerlingen

Velsen - De leerkrachten van de
Velsense basisscholen missen
hun leerlingen en laten dat weten. De Jan Campertschool en
de dagopvang Op Stoom aan de
Driehuizerkerkweg in Driehuis
hebben een kleurrijke boodschap
achter hun ramen opgehangen.
‘Lieve kinderen, we missen jullie’
staat er omgeven door harten te
lezen. Achter het woord ‘we’ kijkt
een wat eenzaam ogende beer
naar buiten. Hij doet mee aan de
berenactie, die ook in Velsen plezier aan gezinnen met kinderen
biedt. Er fietst ten tijde van de foto net een vader met zoon langs,
die blij roept ,,een beer!”
Aan de Heerenduinweg in IJmuiden laat basisschool Het Kompas
een zelfde boodschap aan hun
leerlingen zien: ‘Lieve kinderen,
wij missen jullie’. Ook hier kijkt
een beer toe. In Santpoort laten
de leerkrachten van de Bosbeekschool ook weten dat ze de kinderen missen en ook De Pionier
in Velserbroek laat van zich horen. (Arita Immerzeel)

Les van juf HEKS op de
Ruïne van Brederode

Santpoort-Zuid - De Ruïne van
Brederode is gesloten tijdens de
Corona-maatregelen, maar in het
huisje woont een heks. Juf HEKS.
Tijdens de Corona-schooldagen
tot en met 28 april is juf HEKS om
11.30 uur live te zien met een korte
les van tien minuten.
Over belangrijke onderwerpen die
zij met iedereen wil delen. Zoals
over schone lucht en waar je leerknop zit. Voor kinderen van groep
5 tot en met 8, hun ouders en iedereen die ook wil luisteren. De filmpjes zijn daarna terug te zien op
de website van juffrouwhendriks.
nl. Hier is ook het gratis E-book van
Juffrouw HEndriKS, de beuk erin! te downloaden. Juffrouw HEndriKS wordt invalkracht op basisschool De Beuk, waar de slechtste
leerling van school moet verdwijnen in groep 8. Angelique Schipper is de schrijfster en (mede)beheerder van de Ruïne van Brederode. Op het moment is zij bezig met
het schrijven van haar tweede kinderboek: Juffrouw HEndriKS en de

vloek van de Ruïne van Brederode.
Wil je juf HEKS live volgen? Ga dan
op schooldagen om 11.30 uur naar
de Facebookpagina Angelique.
Schipper.359. En houd de website ruinevanbrederode.nl in de gaten wanneer deze weer open mag
gaan en wie weet juf HEKS misschien wel in levende lijve verschijnt. (Foto: aangeleverd)

Spoedpost locatie
Noord tijdelijk gesloten
Haarem-Noord- Met ingang van
afgelopen maandag sloot het
Spaarne Gasthuis tot nader order
de spoedpost in Haarlem Noord
(Vondelweg 999). Op dit moment
komen er weinig patiënten op deze spoedpost. Het personeel van
de spoedpost kan beter worden ingezet op onder andere de corona
unit in Haarlem Zuid.
Maandag t/m vrijdag tussen 08.00
en 17.00 uur kunt u voor spoedeisende huisartsenzorg terecht bij

uw eigen huisarts. Elk dag na 23.00
uur kunt u voor spoedeisende huisartsenzorg terecht op de Spaarne
Gasthuis locatie Haarlem Zuid.
Bij spoed belt u bij levensbedreigende situaties 112. In de avond,
nacht, weekend en feestdagen belt
u de spoedpost (023) 224 2526. U
hoort dan wat de vervolgstappen
zullen zijn; telefonisch consult, consult op de spoedpost, de huisarts
komt naar u toe of er wordt een
ambulance gebeld.
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12 15 februari 2018

IJmuiden - De komende weken maken we in onze kranten plaats voor
lieve berichtjes. Mis jij of missen jullie je oma en opa? Of je lieve neefje
waarmee je altijd zo leuk speelt? Of opa en oma, missen jullie je kleinkinderen? Stuur uiterlijk Tweede Paasdag 14.00 uur een foto van jezelf
of van jullie zelf en de boodschap van maximaal 25 woorden naar redactie@jutter.nl, dan gaan wij ons best doen om het allemaal de komende weken in de krant te zetten. Deelname is helemaal gratis want
een lief berichtje kunnen we allemaal wel gebruiken in deze nare tijd.
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Een dikke knuffel
juf Rahime, Petra,
Sharon en Maide

Lieve mama, telefo
on
pjes en soms een tjes, apge
achter het raam. Nu sprekje
knuffel op deze ma een dikke
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Dikke kus, Wendi
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O Liefde uit de eeuwigheid
die met ons mens geworden zijt,
wij bidden, laat ons niet alleen
in al het duister om ons heen.
Pasen vieren in de tijd van corona:
dat is een daad van verzet
Blijde liederen zingen, terwijl je vriend snakkend naar adem op de ic ligt. Het nieuwe
licht van de paasmorgen verwelkomen,
terwijl je hart huilt om je geliefde die er niet
meer is. In de war zijn omdat je je familie
niet meer mag zien. Of omdat je je baan
kwijt bent geraakt. En dan toch: zingen,
toch: bidden, toch: de opstanding van Jezus vieren. Als een daad van verzet tegen
alles wat het leven bedreigt en de toekomst

Lieve Lasse, en we gauw weer
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Lieve mama en oma,
Een knuffel vanuit de krant, de echte knuffel
hou je tegoed.
We houden van jou. Bauke, Danielle,
Steffie & Michelle

dichtslaat. Als teken van hoop en solidariteit
met elkaar. Licht in het duister.
Juist nu willen wij als kerk de hoopvolle
boodschap van Pasen laten klinken. Iedere
woensdag om 19.00 uur luiden de klokken
van de Dorpskerk in Santpoort. Ook is de kerk
dan open tot 20.00 uur. Elke zaterdag kun
je van 11.00 - 12.00 uur langkomen in de
Dorpskerk, om een kaarsje aan te steken.
Alle kerkdiensten zijn te volgen via internet
en beginnen om 10:00 uur en zijn te zien:
• op het Youtube kanaal van de Dorpskerk:
Youtube/Dorpskerk Dichtbij.
• en van het Kruispunt op Youtube/Kruispunt Videos. ‘s Zondags ook live via
Facebook/kruispuntvelserbroek

Kijk ook op onze website www.pg-spvb.nl voor
actuele aankondigingen ook van andere vieringen. Onze predikanten ds. Gilda Polderman en
ds. Marianne Vonkeman zijn beschikbaar als je je
hart wilt luchten of als je hulp nodig hebt. Op de
website staat een contactformulier.

Lieve oma’s, llie en houden
ju
Wij missen jullie! Stay safe!
heel veel van
phie en Lotte
Dikke kus, So

Hé kleinkindj
we missen ju es daar in IJmuiden,
llie!
Veel liefs va

n opa en om

a Dordt!
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Laat u extra verwennen door
Albert Heijn Spaarndam deze Pasen
Spaarndam - De nieuwe Albert
Heijn in Spaarndam probeert het
haar klanten in deze moeilijke tijd
zo gemakkelijk en gezellig mogelijk te maken met de komende
paasdagen. Paasontbijt, een culinaire paasavond of gourmetten
met het hele gezin? AH Spaarndam haalt alles uit de kast om u
deze Pasen extra te verwennen.
Met de veiligheid voorop, is het
goed shoppen bij AH Spaarndam.
Ruim opgezet, brede paden, een
groot, gratis parkeerterrein voor
de deur én een ruime voorraad
kwaliteitsproducten.
Breaking News
Bierfanaten van Restaurant de
Kolk en Albert Heijn Spaarndam
hebben met Jopenbier een fantastisch recept voor een eigen
Van links naar rechts Cihan Coskun (manager Dagelijkse Bankzaken ad interim), Inge Bronger (directeur Parti- biertje gebrouwen: Jopen Kolculieren en Private Banking), Jerry Notenboom (directievoorzitter), Tom Doomernik (directeur Bedrijven) en An- kend Blond! Kijk bij de speciaalbieren in AH Spaarndam.
nemiek Spee (manager Financieel Advies). (Foto: Reinder Weidijk Fotografie)

Rabobanken samen verder
als Rabobank Haarlem-IJmond
Velsen/Haarlem - Op 1 mei 2020
gaan Rabobank Haarlem en Omstreken en Rabobank IJmond samen verder als Rabobank Haarlem-IJmond. De ledenraden van
beide banken gaven hier op 30
maart groen licht voor. De banken hebben diverse raakvlakken en potentieel om verder te
groeien. Door deze samenvoeging staat er een sterke bank die
klaar is voor de toekomst. Op deze manier kunnen we de kwaliteit
van onze lokale dienstverlening
verhogen, onze bank toekomstbestendig en financieel krachtig
houden. Bovendien kunnen we
nog meer coöperatieve betekenis
hebben als één bank voor de hele
regio Haarlem-IJmond.
Herkenbare gezichten
Het nieuwe managementteam
van Rabobank Haarlem-IJmond
bestaat naast directievoorzitter
Jerry Notenboom uit Inge Bronger, Cihan Coskun, Tom Doomernik en Annemiek Spee. Samen

bepalen zij de koers en garanderen zij de invloed en zeggenschap
van de leden.
De samenvoeging leidt ook tot
een nieuwe samenstelling van de
raad van commissarissen (RvC).
De voorzitter van de RvC is Johan
Kerkhoff. De overige leden van
de RvC zijn Cornelie van Bergenhenegouwen, Bas Moreu, Niels
Schotanus, Fred Steffan en Vanessa Stuy. De raad van commissarissen adviseert directie en ziet erop
toe dat de doelstellingen van onze bank bereikt worden.
De huidige ledenraadsleden worden per 1 mei 2020 benoemd
als ledenraadslid van de nieuwe
bank. Deze leden vormen de vertegenwoordiging van het gebied
Haarlem-IJmond; ze zijn de oren
en ogen in het werkgebied en
ambassadeurs van onze bank. Ze
houden de klantgerichtheid en
dienstverlening goed in de gaten.
In de netwerken en maatschappelijke projecten hebben zij een

belangrijke rol.
Klaar voor de toekomst!
Jerry Notenboom, directievoorzitter Rabobank Haarlem-IJmond
kijkt uit naar de toekomst: ,,De samenvoeging is een intensief traject geweest waarbij we continu
in gesprek zijn geweest met onze medewerkers, raad van commissarissen, ledenraadsleden en
leden van beide banken. Ik ben
blij dat onze ledenraden – met input van de leden van beide banken - voor deze samenvoeging
hebben gestemd. De samenvoeging zorgt ervoor dat wij als banken onze krachten kunnen bundelen. Deze bundeling van kennis, kunde en kwaliteit zorgt voor
een betere klantbediening en
maakt ons toekomstbestendiger.
Ook zorgt deze samenvoeging ervoor dat wij meer maatschappelijke impact kunnen realiseren in
het gebied Haarlem-IJmond en
deze prachtige regio verder kunnen versterken.’’

tionele paasbrunch krijgt u met
de bijzondere en lekkere paasproducten zoals de wereldberoemde
- in Spaarndam gerookte - Holland Paling. Op geroosterd brood
met een lik roomboter... u vindt
‘m nergens lekkerder. Meer tips?
Bij de Buuf
Haal ook DijkSlijk voor bij de kofBent u al Bij de Buuf geweest? Het fie, Dijkman kaas en Spaarnwouechte paasgevoel tijdens de tradi- der paardenworst voor bij de bor-

Nova College biedt mbo
studiekeuze-advies ‘op afstand’
Regio - De schoolgebouwen van
het Nova College zijn t/m 6 mei
gesloten voor studenten om verspreiding van het Coronavirus te
helpen voorkomen. Daarom kunnen de voorlichtingen voor nieuwe studenten op school ook niet
doorgaan. In plaats daarvan kunnen vo leerlingen en hun ouders
via telefoon of videobellen al hun
mbo vragen stellen aan een voorlichter, elke donderdagmiddag
tot 1 mei.

(Wet toelatingsrecht) is verplaatst
van 1 april naar 1 mei. Dat geeft
aankomend studenten langer de
tijd om na te denken over een
passende vervolgopleiding in het
mbo. Daar helpen wij ze graag bij.
Tot 1 mei kun zij elke donderdagmiddag studiekeuze-advies krijgen van een voorlichter.’’

Aspirant studenten geven vooraf aan in welke mbo richting zij
belangstelling hebben, bijvoorbeeld Techniek. Ook geven ze aan
Nova voorlichter Lucas Land licht welke vraag ze hebben, bijvoortoe: ,,De aanmelddatum mbo beeld of je met een bepaalde op-

Op Viskoop.nl vindt u een uitgebreide keuze aan visboxen. Enkele voorbeelden: een bbq-visbox,
een panklare visbox, een visfiletbox, een Noordzeevis box, maar
ook een schelpdierenbox of een
verse wilde zalm box. Maar ook
uw speciale viswensen kunt u per
mail via info@viskoop.nl doorgeven!
Vette vis is gezond en goed om
uw weerstand op te bouwen. Dat
is in deze onzekere tijd natuurlijk heel belangrijk. Vitamines uit
de zee!

Velsen - Even een visje halen is
momenteel lastig. Mensen zijn
bang te dicht op elkaar te staan
en volgen liever het advies van
het RIVM om thuis te blijven.
Maar dat hoeft nu geen probleem
te zijn. Via Viskoop.nl kunt u heerlijke spartelverse vis bestellen en

bij u thuis laten bezorgen. Direct
van de visafslag in IJmuiden. Alles
vacuüm verpakt en gekoeld.
Na ontvangst kunt u het pakket
twee tot drie dagen in de koeling
bewaren en opeten of direct na
binnenkomst invriezen, dan is het
drie maanden houdbaar.

Jongerenwerkteam
Velsen blijft bereikbaar

Viskookboek cadeau
Voor iedereen die een bestelling
doet van 75 euro of meer ligt een
fraai viskookboek klaar. Die wordt
uiteraard toegevoegd aan uw bestelling. Volg Viskoop.nl op social
media. (Foto: aangeleverd)

Jongeren kunnen het team (video)
bellen of appen als ze een leuk idee
hebben of als ze niet lekker in hun
vel zitten. Ook als ze zich zorgen
maken over een vriend(in) of als ze
zich gewoon ontzettend vervelen
Velsen - Ook tijdens de coronacri- de jongerenwerkers thuis-challen- zitten de jongerenwerkers klaar.
sis staat het team jongerenwerkers ges verzonnen die ze naar elkaar Videobellen of appen kunnen
van Stichting Welzijn Velsen ge- sturen. Ook gaan ze bij sommige de jongeren naar: Alexander: 06woon klaar voor jongeren. Ze gaan jongeren langs de deur of werk en 22921816; Andres: 06-22922019;
de straat op en zijn online beschik- gaan ze, uiteraard op gepaste af- John Lee: 06-43720590; Lars: 06baar. Zo hebben de jongeren en stand, met ze in gesprek.
28455673; Salem: 06-13865573.

leiding kunt doorstromen naar
het hbo. Daarna neemt een voorlichter contact op voor het studiekeuze-adviesgesprek. Lucas Land
vervolgt: ,,afgelopen donderdag
hebben we dit voor het eerst gedaan. We merkten zowel bij leerlingen als bij hun ouders dat ze
het fijn vonden om - zeker nu iedereen toch veel thuis is - persoonlijk antwoord te krijgen op
vragen over de vervolgstudie,
ook al kan dat nu niet bij ons in
de school.’’
Aanmelden kan via novacollege.
nl/studiekeuze-advies.

Vrijwilligers

Verwen uzelf, laat dat lekkere visje
gewoon thuis bezorgen!

Doe een vispakket cadeau
En hoe bijzonder is dat! Een vispakket cadeau doen aan een
dierbare. Laat een vispakket bezorgen. Ook dat kan via www.viskoop.nl. Zorg goed voor elkaar!

rel en andere luxe lokale producten. U kunt momenteel niet terecht voor een gezellig samenzijn
of op het terras Bij de Buuf, maar
al hun producten zijn nu wél ‘TO
GO’.
AH Bouwens heeft ook een grote
supermarkt op het Marsmanplein
in Haarlem-Noord. Fijne paasdagen! (Foto: aangeleverd)

Dossier uitgelicht
van de (levens)executeur
Santpoort - Meneer en mevrouw Groen hadden elkaar op latere
leeftijd ontmoet. Prachtig toch, zo’n tweede relatie? Ze genoten
van alles wat ze gegeven werd en besloten hun liefde te bezegelen met een huwelijk. Ze hadden immers nog jaren te gaan.
Plotseling overleed meneer echter, zijn echtgenote verbouwereerd achterlatend. De shock was
groot. En om de shock nog groter te maken herinnerden de kinderen van meneer de weduwe
een week na het overlijden aan
het recht op hun erfdeel van hun
voor-overleden moeder. De shock
werd nóg groter toen mevrouw
niet snel genoeg actie ondernam
en er beslag werd gelegd op het
woonhuis. Doordat mevrouw in
het testament tot executeur is benoemd, moest ze wel handelen.
Maar hoe dan? Ze was in rouw.
Uiteindelijk schakelde ze ook
maar een advocaat in en daarmee

waren spreek woordelijk gezegd
de poppen aan het dansen.

Ook in een “intelligente lockdown”
gaat het leven in ons hospice gewoon door, precies zoals in alle andere zorginstellingen. Digitaal werken maakt het voor het bestuur in
vrijwillige quarantaine mogelijk om
samen met de coördinatrices het eigen beleid af te stemmen op de adviezen van onze landelijke organisatie, het RIVM en regionale crisisteams. Jaar- en beleidsplannen
moeten nu wijken voor onze primaire taak, het verzorgen van onze gasten in hun allerlaatste levensfase
en zorgen ook voor elkaar. We kunnen ons gelukkig prijzen met nog
steeds een Corona-vrij hospice, zowel de gasten, de verpleegkundigen
als de vrijwilligers. Deze laatsten zijn
onmisbaar. Preventief moeten zij terecht momenteel soms thuis blijven, met name bij klachten van de
luchtwegen. Het aantal dat inzetbaar blijft baart mij zorgen. Om u
een idee te geven: we hebben voor
4 gasten iedere week 28 vrijwilligers
nodig om de juiste zorg in het hospice te kunnen bieden. De hospicevrijwilligers die zorg thuis verlenen,
aanvullend op mantelzorg, huisarts en wijkverpleging laat ik daarbij
nog buiten beschouwing. Inmiddels
zijn we daarom gestart met het versneld opleiden van een aantal “flexvrijwilligers”.
Op dit moment zijn we voorzien van
genoeg aanmeldingen, maar als we
weer nieuwe vrijwilligers aan het
bed, als gastheer- of vrouw of anderszins nodig hebben dan laten we
dat via social media weten.
Het ga u allen goed !

Gelukkig kon mevrouw de vordering van de kinderen zelf uitkeren en was daarmee de eerste
druk weggenomen. De kinderen
van mevrouw hebben Karin Rutte benaderd om haar als externe
deskundige bij te staan. Dat doet
ze nu en daarmee zorgt ze ervoor dat mevrouw rustig aan haar
rouwproces kan beginnen. Karin:
,,Voorkom problemen, bespreek
zaken goed, leg ze vast en ontlast
degene die je achterlaat.’’ Meer informatie is op www.karinrutte.nl Jan Bakker, voorzitter Hospice de
Heideberg
te vinden. (Foto: aangeleverd)

08
24

8 februari 2018

9 april 2020

TELSTAR ✩ NIEUWS

Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 9 februari 20.00 uur Telstar - Jong AJAX

Wedstrijd Jong
Telstar-update betreffende contracten Ajax bijna
uitverkocht
Net als ieder jaar dient Telstar
voor 1 april aan te geven welke contracten de club gaat verlengen, welke opties er gelicht worden en van welke spelers de club afscheid neemt.
Ook in deze moeilijke tijd is de
club gebonden aan de regelgeving die geldt in Nederland. Wij
brengen u graag op de hoogte van de laatste stand van zaken. Dit hadden wij graag in de
afgelopen periode met meer
enthousiasme en egards gedaan, maar als club vinden wij
dat wij in deze tijd een bescheiden rol in moeten nemen. Desondanks brengen wij u graag
op de hoogte van de huidige
stand van zaken.

Telstar en heeft inmiddels meer
dan 360 wedstrijden achter zijn
naam staan. Ook dit seizoen is de
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Voorlopig afscheid
Net als elk seizoen is er een groep
spelers waar afscheid van wordt
genomen. De contracten van de
betreffende spelers liepen af, zij
waren op amateurbasis actief bij
de Witte Leeuwen of werden het
afgelopen seizoen gehuurd.
Telstar heeft de opties in de contracten van twee doelmannen,
namelijk Anthony Swolfs en Sven
van der Maaten niet gelicht. Beide contracten lopen op 1 juli af.
Telstar heeft tot 1 juli de kans om
beide alsnog een aanbieding te
doen. Voor Piet Velthuizen geldt
dat zijn contract ook per 1 juli afloopt, maar er geen optie in zijn
contract zit. De komende periode
wordt bekeken of Telstar de ervaren doelman een nieuwe aanbieding gaat doen.
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Clinic voor kwetsbare kinderen
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Geef Sosjaal!

ter dan een ouderwetse knuf- bij een korte persoonlijke boodfel. Iemand vast kunnen pak- schap en wij zorgen er voor dat
ken en om de nek vliegen, la- deze sosjaal in Telstar stijl wordt
ten voelen dat je er voor el- afgeleverd bij de door u aankaar bent. En dat, juist dat gewezen persoon. U betaalt alkan in deze moeilijke tijd leen de verzendkosten. De sjaal
niet. Gelukkig zijn er genoeg krijgt u cadeau. Wij zullen deze
andere manieren die er voor persoon tevens uw persoonlijke
Santpoort-Zuid
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10 fe-meegeven zodat hij
zorgen dat je een ander
kan boodschap
laten
merken
dat
je
aan
hem
of
zij
weet
dat u aan hem denkt.
bruari wordt weer een Repair Caof haar denkt. Dat je alsnog
fé
gehouden
van
13.30Hoeuur
tot
troost
en warmte kan
bieden,
te bestellen?
maar
dan
op
een
andere
ma1.
Ga
naar
www.telstarfanshop.
16.00 uur in ’t Brederode Huys
nier.
nl
aan de Bloemendaalsestraatweg
2. Klik op ‘Geef sosjaal’
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Repair Café

het een gezellige ontmoetingsplaats is voor de buurtbewoners,
de gelegenheid om elektrische

6. Druk op ‘In winkelwagen’
7. Druk op ‘Winkelwagen bekijken’
8. Noteer bij ‘Aantekeningen invoeren’ het tweede adres en
geef aan welke sjaal daarheen moet
9. Druk op ‘Afrekenen’ of ‘Afrekenen met PayPal
10. Noteer uw gegevens en reken af.
Let op: door de coronacrisis
kunnen wij slechts 1 keer per
week onze pakketten versturen.
Hou daarom rekening met extra
dagen verzendtijd. Het is niet
mogelijk de sjaals bij het Telstar Stadion te kopen. Het stadion blijft tot minimaal 28 april
gesloten.
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MAAK VAN JE HUIS JOUW DROOMHUIS!

Een puppy
op komst?

Zelf
plantjes
stekken

Maak je eigen
schoonmaakmiddelen

Met deze tips
maak je het
veilig in huis
Zelfgemaakte
bloemen!

Daarom is een
blokhut zo
handig…!

Matrassen van natuurlijke
grondstoffen steeds populairder
We brengen gemiddeld een derde
van ons leven door in bed. Gedurende onze slaap herstelt ons lichaam
zich van de vorige dag en maakt het
zich gereed voor de volgende dag.
Veel mensen staan er niet voldoende bij stil hoe belangrijk het is om
een goed matras te kiezen. Wanneer
je echter op een slecht matras slaapt,
lig je niet comfortabel en kan je lichaam niet voldoende ontspannen
om zowel fysiek als mentaal goed te
herstellen.

ke alternatieven. Dat geldt ook voor matrassen.
Een steeds meer in populariteit toenemend matrastype is het matras van latex. Op rubberplantages in Azië en Zuid-Amerika staan rubberbomen, waaruit rubbermelk wordt gewonnen. Deze rubbermelk bevindt zich in dunne melkbuisjes in de schors van de boom. Door een inkeping
te maken in de melkbuisjes, loopt de melk eruit.
Die wordt opgevangen en in fabrieken verwerkt
tot latex. Zo ontstaat een product dat zich uitstekend leent voor verwerking in matrassen. Het
heeft een aantal eigenschappen die juist voor
matrassen van belang zijn, zoals de antibacteriele en schimmelwerende werking. Ook de huisstofmijt wordt door gebruik van dit materiaal in
een matras geweerd.

Matrassen zijn er in vele soorten. Met name op
het gebied van de gebruikte materialen valt er
heel wat te kiezen. Er zijn synthetische matrassen, gemaakt van zogenoemd koudschuim, een
product dat op basis van aardolie wordt vervaardigd. Maar er zijn ook allerlei matrassen die uit
louter natuurlijke materialen bestaan. Zo kennen we onder meer matrassen met biologisch
katoen, natuurlatex, zuiver scheerwol, paardenhaar en zelfs kokos als basis. Welke variant je ook
kiest, een matras moet na ongeveer tien jaar
worden vervangen. Dat heeft niets te maken met
de kwaliteit van de gebruikte materialen, maar
meer met hygiëne. Hoe goed het matras ook is,
de huisstofmijt zal zich er uiteindelijk in nestelen
en ook kan er na verloop van tijd sprake zijn van
schimmelvorming. Dat is logisch, want een matras neemt gedurende onze slaap ons lichaamsvocht deels op en juist in een vochtige omgeving
gedijen schimmels over het algemeen goed.

Matrassen, vervaardigd uit latex, zijn bovendien
zeer comfortabel. Het lichaam wordt uitstekend
ondersteund en voor mensen met spier- of gewrichtsaandoeningen biedt het matras de ideale
ondersteuning. Het vormt zich goed naar het lichaam en bovendien voelt het in de zomer koel
aan, terwijl het in de winter juist warmte biedt.
Ook worden de vocht-afdrijvende eigenschappen van dergelijke matrassen geroemd en is de
kans op kuilvorming niet aanwezig. Een leuk
weetje is dat ook in ons land matrassen op basis van latex worden geproduceerd. Dat betekent
dus dat de lijnen kort zijn en dat er geen overbodige transporthandelingen nodig zijn om een
dergelijk matras te kunnen aanschaffen. Ook dat
draagt weer bij aan een beter milieu. Maar ook bij
de productie zelf wordt winst behaald, want de
energie die nodig is voor de productie van een
natuurmatras ligt een stuk lager dan de energie
die verbruikt wordt bij de productie van een synthetisch matras. Het gaat hier om een reductie
van ongeveer tien procent, toch mooi meegenomen! Wil je er verzekerd van zijn dat het personeel op de rubberplantages niet wordt uitgebuit
en dat er geen sprake is geweest van kinderarbeid? Controleer dan bij aanschaf of het matras
is voorzien van een Fair Trade keurmerk.

Duurzaam gebruik van materialen wordt steeds
belangrijker. Het besef dat we niet ongelimiteerd
door kunnen gaan met het vervuilen van ons milieu met allerlei niet-afbreekbare grondstoffen,
wordt steeds groter. Daardoor verschuift in allerlei segmenten de focus naar natuurvriendelij-

Dé duurzame oplossing
voor uw meubels!
Vraag vrijblijvend prijsopgave

Circulair
Ondernemen

A Kennemerlaan 161, IJmuiden T 0255-519 007
E info@stoffeerderijvdh.nl W stoffeerderijvdh.nl
Tegenover kapper Creations & naast Luba Uitzendbureau

Fikkie stoken & buiten koken
begint bij www.hetvuurlab.nl

Je kamer perfect behangen

Het lijkt allemaal zo simpel. Even een
kamer behangen. Je koopt wat rollen
behang, haalt de juiste gereedschappen in huis en vervolgens plak je het
behang op de muur. Maar menig
doe-het-zelver is na het klaren van
de klus tot de conclusie gekomen dat
het resultaat toch niet helemaal was
wat er vooraf van werd verwacht.
Hoe voorkom je dat je straks tegen
een muur aan zit te kijken waar je eigenlijk niet tevreden over bent? We
geven je enkele tips om tot een perfect eindresultaat te kunnen komen.

Hoe maak je de juiste keuze?
Natuurlijk is je eigen persoonlijke voorkeur bij
het kopen van behang van doorslaggevend
belang. Je kiest immers het behang dat past bij
jou als persoon. Er zijn honderden verschillende stijlen en opties, dus er is altijd wel iets passends te vinden. Begin gewoon eens met het
bezoeken van wat bouwmarkten of speciaalzaken op het gebied van behang. Op die manier doe je inspiratie op en leer je wat er zoal verkrijgbaar is. Heb je eenmaal een duidelijk beeld van wat je wilt, ga dan kijken naar
de kwaliteit van het product. Als het behang
(te) dun is, zie je elke oneffenheid op de muur
straks terug in het eindresultaat. Hoe dikker het
behang is, hoe minder je daar last van hebt en
hoe mooier het eindresultaat wordt. Natuurlijk
geldt hierbij dat je er altijd naar moet streven
om het te beplakken oppervlak zo goed mogelijk voor te bewerken, waarbij je alle oneffenheden zo veel mogelijk probeert te verwijderen. Ga je een ruimte behangen waar de wanden sneller vuil kunnen worden, zoals de keuken of de badkamer? Ga dan op zoek naar afwasbaar behang. Dat scheelt je later een hoop
frustraties. Zorg er bij het kiezen van het behang altijd voor dat je het behang eerst even
goed gezien hebt, voordat je het aanschaft.
Kopen via internet lijkt handig, maar de kleur
op je beeldscherm kan net anders zijn dan de
kleur van het behang dat uiteindelijk geleverd
wordt. Om teleurstellingen te voorkomen, is
het altijd beter om het behang eerst met eigen
ogen te bekijken.
Bereid de klus goed voor
Behangen begint niet bij het insmeren van de
rol papier, maar al veel eerder. Voordat je begint met behangen, neem je bij voorkeur uitgebreid de tijd om de ondergrond goed te
prepareren. Een muur die niet goed droog is,
kun je niet goed behangen. Zorg er dus voor
dat de muur echt goed droog is. Dit bereik je
bijvoorbeeld door de verwarming een aantal uren op volle toeren te laten draaien. Maak
echter niet de fout om daarna direct met be-

hangen te starten, maar breng eerst de kamer
weer op een normale temperatuur. Behangen
lukt het beste wanneer de ruimte tussen de 17
en 21 graden is. Zorg ook altijd voor voldoende ontluchting. Zitten er nog oude verfresten
op je muur? Haal die dan eerst weg. Hetzelfde
geldt voor oud behang. Ga niet over het vorige
behang heen werken, maar verwijder alle eerder aangebrachte lagen voor een zo goed mogelijk resultaat. Controleer de muur ook goed
op eventuele schimmelplekken. Als je die niet
vooraf verwijdert, zul je straks problemen krijgen met je pas nieuw behangen muur en dat is
zonde van al het werk.
Koop voldoende behang in
Dat klinkt misschien heel vanzelfsprekend,
maar je zult niet de eerste zijn die aan het eind
van de klus net een rol behang tekort komt.
Het is beter om een rol extra in voorraad te nemen en die, indien mogelijk, later weer terug
te brengen. Je kunt het allemaal nog zo goed
berekend hebben, maar gedurende het werk
kom je er vaak achter dat je door snijverlies
toch meer rollen nodig hebt dan je vooraf had
ingeschat. Dat hangt overigens nauw samen
met het type behang waarop de keuze is gevallen. Is het een behang met een aansluitend
patroon? Dan moet je er rekening mee houden
dat je wat meer materiaal nodig hebt door snijverlies.
Werk zorgvuldig en gestructureerd
Natuurlijk is enige handigheid wel vereist
wanneer je gaat behangen. Het behang moet
recht worden aangebracht en dat is niet altijd
even gemakkelijk. Gelukkig zijn op internet
veel instructievideo’s te vinden, waarin duidelijk wordt uitgelegd hoe je tot het beste resultaat komt. Een lastig klusje zijn vaak de hoeken
van een ruimte. Het komt erop neer dat je het
behang met een soepele beweging voorzichtig op de juiste plaats strijkt. Houd er daarbij
rekening mee dat het behang tijdens het drogen altijd iets krimpt. Als je banen precies tegen elkaar aan plakt, kunnen door het krimpen

grote naden ontstaan en dat geeft geen fraai
eindresultaat. Dit is niet alleen belangrijk om
te onthouden bij het aansluiten van twee banen, maar ook bij het afwerken van de randjes
bij kozijnen en obstakels zoals wandcontactdozen en radiatoren. Het is beter om het behang iets ruimer aan te brengen op deze plaatsen. Mocht het uiteindelijk te ruim blijken te
zijn, dan kun je er altijd achteraf nog voor kiezen om iets weg te snijden. Een teveel kan altijd verwijderd worden, maar een tekort kan
achteraf niet meer aangevuld worden, onthoud dit goed.
Ontsierende luchtbellen
De klus is geklaard, je bekijkt het resultaat en
je ziet dat op verschillende plekken luchtbellen zijn ontstaan. Heel irritant natuurlijk, want
die luchtbellen ontsieren het geheel behoorlijk. Bovendien zorgen ze ervoor dat het behang na verloop van tijd zou kunnen loslaten.
Weg met die luchtbellen dus. In veel gevallen
kun je ze, zolang de lijm nog niet is gedroogd,
met de hand gladstrijken. Lukt dat niet, dan
kun je proberen om er met een speld voorzicht een klein gaatje in te prikken. Daarna kun
je ze meestal alsnog gladstrijken. Als de luchtbel is ontstaan op een plek waar niet voldoende lijm op het behang zit, probeer dan om met
een klein kwastje nog wat extra lijm op deze
plek aan te brengen. Handel ook bij het verwijderen van luchtbellen zorgvuldig, zodat je achteraf echt tevreden kunt zijn over het resultaat
van je harde werken.

Je woondroom
Je
woondroom
waarmaken kan!
waarmaken
We
ontmoeten je graag kan!
online
We ontmoeten je graag online

Ook in deze tijd helpen we je graag met het realiseren van
jouw woondroom. Hierbij staat de gezondheid voorop. Een
hypotheekgesprek
met één
van
onzemet
adviseurs
kan van
Ook in deze tijd helpen
we je
graag
het realiseren
eenvoudig,
persoonlijk
en veilig
viagezondheid
een online video
gesprek.
jouw woondroom.
Hierbij
staat de
voorop.
Een
hypotheekgesprek met één van onze adviseurs kan
eenvoudig, persoonlijk en veilig via een online video gesprek.
www.rabobank.nl/hypotheek

www.rabobank.nl/hypotheek

Kom maar op met de toekomst
Kom maar op met de toekomst

Laatste kans, nog slechts enkele woningen beschikbaar

Recreatiewoning in Nederland
wordt juist nu investering-hit
Virtueel & veilige afspraak
De Droomparken Buitenhuizen en Spaarnwoude zijn gesitueerd in een schitterend
natuurgebied waar je volop kunt relaxen. Zij liggen bovendien op een steenworp
afstand van Amsterdam, Haarlem en Zandvoort, waardoor vakantiegangers verzekerd zijn van een cultureel interessante en prikkelende omgeving. De virtuele open
dagen zijn een inventieve manier om in uiterste veiligheid rondgeleid te worden
in een modelwoning op deze bijzondere Droomparken. Naast de online virtuele
rondleiding is er de mogelijkheid om het Paasweekend op afspraak én volledig volgens de richtlijnen van het RIVM een echte bezichtiging te plannen. Een buitenkansje, want het biedt de gelegenheid om een in alle opzichten veilige (gezondheid
& financieel) beslissing te nemen. Zelfs in deze ‘coronatijd’ garanderen wij 5% netto
rendement, dit kan -uiteraard- nog hoger liggen.
Toekomstperspectief
Droompark Buitenhuizen beschikt over een zwembad, een multifunctioneel sportveld en diverse wellness mogelijkheden. Er is een breed aanbod van vakantiewoningen, waaronder de zo hippe Tiny Houses en duurzame, gasloze woningen met
zonnepanelen en warmtepompen.
Droompark Spaarnwoude heeft onder meer een overdekt zwembad, een kanomeer
en wellness faciliteiten. Naast een keur aan moderne vakantiewoningen vind je hier
ook een van de eerste Tiny Offices van Nederland: slimme activiteitencocons waarin mensen zich kunnen terugtrekken om te werken of creëren.

Het coronavirus zorgt voor verwarrende tijden. Het heeft ook een positieve golf
van goede voornemens op gang gebracht. Er is een duidelijke trend waarneembaar dat mensen voorlopig liever in eigen land vakantie willen vieren. Dit betekent dat investeren in een recreatiewoning nu aantrekkelijker is dan ooit. Beleggingen zijn onzeker en sparen biedt nauwelijks rendement. Een tastbaar
bezit met een solide rendementsbelofte uit verhuur is dus altijd te verkiezen.
Er wordt dan ook veel interesse verwacht voor de virtuele open dagen van de
Droomparken Buitenhuizen en Spaarnwoude tijdens het Paasweekend.

Beide vakantiedomeinen beschikken over diverse horecafaciliteiten, variërend van
snackcorner tot sfeervol restaurant. Want er komt een tijd dat we weer heerlijk van
de horeca kunnen genieten met elkaar.
Paasweekend van 10 t/m 13 april
Via www.droomparken.nl/virtueleopendag kun je een kijkje nemen in de mooiste
vakantiewoningen voor eigen gebruik, voor verhuurdoeleinden óf een combinatie
hiervan. Het is sowieso een verstandige investering en een slim moment om in te
stappen. Immers: alle prognoses geven aan dat we enerzijds smachten naar eropuit
te trekken en anderzijds de veiligheid zoeken van ons eigen mooie land. Droomparken Buitenhuizen en Spaarnwoude bieden alles wat een vakantieganger zich kan
wensen: rust en reuring, ofwel the best of both worlds. Voor nu en in de toekomst.

Dankzij zonweringsbedrijf Wassink

ZONWERING?

Een koel huis in de zomer

n
e
d
le
k
e
rb
e
h
p
o
G
IN
T
R
10% KO
n
e
rm
e
h
sc
e
n
n
o
z
n
e
n
e
z
ie
van mark

Onbetwist de
zonweringsspecialist
GRATIS
Velsen - Een koel huis in de zomer, dat is wat
de meeste mensen graag willen. Tijdelijk het
zonnetje in huis is heerlijk, maar de warmte
moet niet blijvend zijn. De gedachte aan de
warme zomerse nachten van vorig jaar komen alweer boven drijven.

meten en
monteren

is, dat hij héél veel vak- en productkennis heeft.
Tony komt bij de mensen thuis en bekijkt op locatie de situatie met zijn technische blik. Zijn
motto is nog altijd ‘kan niet, bestaat niet’.
Wanneer iemand een bestaand zonnescherm
of markies heeft, maar het doek is door de jaren heen vuil geworden, dan kan het doek vervangen worden door een nieuw dessin. Bij zonneschermen wordt het doek op locatie vervangen en markiezen worden meegenomen naar
de werkplaats. Eventueel kunnen deze voorzien
worden van een nieuwe laklaag.

Dáár kan natuurlijk wat aan gedaan worden
door Wassink Zonweringsbedrijf. Volgend jaar
bestaat het bedrijf 25 jaar en nog steeds werkt
Tony Wassink met veel toewijding en plezier in
zijn mooie bedrijf.
Wat hem het meest inspireert, is dat je mensen
gelukkig en tevreden maakt. Iedereen is altijd
Wanneer Tony Wassink langs komt om de situblij wanneer hij is geweest.
atie op locatie te bekijken worden natuurlijk
Wassink is gespecialiseerd in alle soorten bui- de RIVM maatregelen in acht genomen. Advies
ten zonwering, denk daarbij aan markiezen, rol- vindt buiten plaats met gepaste afstand.
luiken, screens en zonneschermen. Hij assem- U kunt telefonisch een afspraak maken op numbleert bijna alles zelf, waardoor snellere lever- mer 06-53941095. Hij komt vrijblijvend bij u
tijden mogelijk zijn. Een ander groot voordeel langs. (Foto: aangeleverd)

* Actie geldig t/m
30 april 2020

- Markiezen
- Zonneschermen

- Screens
- Rolluiken

Tel. 06 - 53 94 10 95
info@wassinkzonwering.nl
- Wij komen vrijblijvend bij u langs -

LAATSTE KANS, NOG SLECHTS ENKELE WONINGEN BESCHIKBAAR

DIT PAASWEEKEND GARANDEERD 5% NETTO RENDEMENT
plan een persoonlijke afspraak

april
10, 11, 12 en 13

WIJ HOUDEN
ET
REKENING M
OEK
ELK AAR, BEZ
LE
ONZE VIRTUE
G
RONDLEIDIN

1,5 m

buitenhuizen

spaarnwoude

* Afhankelijk van type woning.
Genoemde prijzen zijn excl. kavel.

NIEUW! BEZOEK ONZE MODELWONINGEN VIA DE VIRTUELE RONDLEIDING OP WWW.DROOMPARKEN.NL/VIRTUELEOPENDAG
Naast de online virtuele rondleiding bieden wij u de mogelijkheid om dit paasweekend op afspraak én volledig
volgens de richtlijnen van het RIVM een bezichtiging te plannen. Juist nu is een investering in een recreatiewoning een
solide en interessante belegging voor eigen gebruik, voor verhuurdoeleinden óf een combinatie hiervan.
De vraag naar binnenlandse vakanties zal alleen maar toenemen, stap nu in en profiteer volgende maand al van het aantrekkelijke
rendement. Zelfs in deze ‘coronatijd’ garanderen wij 5% netto rendement, dit kan -uiteraard- nog hoger liggen.
Neem contact op met onze accountmanager Johannes Meijer voor het plannen van een afspraak
via +31 (0)6 230 565 49 of per mail via j.meijer@somniumrecreatie.nl.

duurzame
woningen
met energie
en warmtepomp

gelegen in de
groene
oase nabij
Amsterdam

Cube Maximaal
€179.500,- inclusief BTW

Cube Elite
vanaf €199.500,- marge

meerjarig
gegarandeerd
rendement mogelijk

als belegging
of voor
eigen gebruik

Cube Maximaal Premium
vanaf €174.500,- inclusief BTW

Buitenhuizerweg 2 • 1981 LK Velsen-Zuid • 088 055 1500
buitenhuizen@droomparken.nl • www.droomparken.nl/buitenhuizen

L-Cube Premium
€199.500,- inclusief BTW

Zuiderweg 2 • 1165 NA Halfweg • 088 055 1500
spaarnwoude@droomparken.nl • www.droomparken.nl/spaarnwoude

Gespot op WONEN.nl

Op WONEN.nl vind je de leukste nieuwtjes en trends op woongebied.
Hier geven we je een kort overzicht, op de website vind je nog veel meer info!
Intergas

Gebruiksvriendelijke thermostaat
De Intergas Comfort Touch is een thermostaat met ongekend gebruikersgemak in een verbluffend compact en modern design. Door gebruik te maken van een touchscreen is de bediening
intuïtief, eenvoudig en simpel. De compacte afmetingen en het moderne design zorgen ervoor
dat de thermostaat probleemloos in elk interieur past. Hij kan eenvoudig worden geïnstalleerd
en is zowel verkrijgbaar in een zwarte als witte uitvoering. Door zijn compacte afmetingen, de
thermostaat is slechts 13 mm dik, en het moderne design gaat de thermostaat als interieurelement volledig op in zijn omgeving.
www.intergas-verwarming.nl

Belisol
Leven in een tiny house
Een compact en milieubewust bestaan is inmiddels een echte trend geworden. Een trend die
ook Renske en Koen hebben omarmd. Zij besloten om hun eigen tiny house te ontwerpen en te
bouwen. Een droomproject! Voor de kozijnen en de schuifpui klopten ze aan bij Belisol. En dat
is goed gelukt! Lees het hele verhaal op WONEN.nl! Zelf ook (ver)bouwplannen? Belisol helpt je
graag verder met jouw project. www.belisol.nl

Quooker
Vijf in één!
De innovatie van Quooker is de CUBE. Hiermee geeft een Quooker-kraan naast koud, warm en
kokend, nu ook koel bruisend en gefilterd water. Allemaal uit één en dezelfde kraan. Simpel te
bedienen, tijdbesparend én goed voor het milieu; plastic waterflessen in huis halen, is niet langer nodig.
www.quooker.nl

Wolf - Garten
Beste koop
[tekst] In het aprilnummer van De Consumentengids is de WOLFGarten A 340 E voor het 2e jaar als ‘Beste Koop’ uit de test gekomen
in de categorie elektromaaiers! De grasmaaier scoorde het beste van alle modellen op gebruiksgemak. In totaal werden er twaalf
maaiers met een snoer getest door de Consumentenbond. De
WOLF-Garten A 340 E krijgt niet alleen het predikaat Beste Koop
maar wordt ook als uitblinker genoemd.
www.wolf-garten.com

Plasmamade

COREtec
COREtec® vloeren in nieuwbouwwoning
Familie Woelkens uit Den Haag opteert voor de nieuwe COREtec® vloeren in hun nieuwbouwwoning. ‘We wilden een vloer waar we lang plezier van konden hebben. Maar tegelijkertijd hebben
we een gezin met 4 jonge kinderen, dus hadden we ook twijfel over de bestendigheid en onderhoud van een houten vloer. COREtec® was precies de goede mix voor ons: 100% waterproof,
krasbestendig, geschikt voor vloerverwarming en niet van echt hout te onderscheiden.’
www.coretecfloors.com

Hoe schoon is jouw lucht?
PlasmaMade, bekend van de revolutionaire filter voor afzuigkappen, heeft nu een unieke Air Sensor aan het assortiment toegevoegd. Met de Air Sensor meet je
de luchtvochtigheid, koolstofdioxide, TVOC (mate van vervuiling) en
de temperatuur. De bijbehorende
app zorgt er voor dat je de gemeten waardes eenvoudig kunt uitlezen op je smartphone of tablet.
www.plasmamade.nl

Door onze ruime openingstijden,
extra genomen maatregelen en groot
opgezette winkels kunt u ons volgens
de RIVM-richtlijnen veilig bezoeken.
2,5+Hoek+2,5+Longchair Eagle

Schitterende, trendy hoekcombinatie in Supreme met heerlijk zitcomfort. Italiaanse design-topper!
Leverbaar in een groot aantal bekledingen, kleuren en opstellingen. Normaal 1799,- voor 1299,-. Nu 1073,55. Als 2,5+Hoek+2,5:

ALLEEN
GELDIG
OP:

Woensdag

Donderdag

APRIL

APRIL

8

KOOPAVOND

9

normaal 13

99,- voor 99

KOOPAVOND

09.30 - 21.00 uur

09.30 - 21.00 uur

Vrijdag

Zaterdag

Maandag

APRIL

APRIL

09.30 - 18.00 uur

09.30 - 17.00 uur

nu

10 11 13
GOEDE VRIJDAG

APRIL

2e PAASDAG
09.30
- 18.00 uur
2e PAASDAG

EXTRA LANG OPEN: KOOPAVONDEN TOT 21.00 UUR!

2e PAASDAG GEOPEND

9,-

825,62

Woonlandschap Monte Carlo
(262x224 cm) Royale zithoek voor ieder
interieur in Stofcategorie 1, keuze uit
een groot aantal bekledingen en kleuren.
Ook in spiegelbeeld leverbaar.

van 09.30-18.00 uur

Nieuwegein 2e Paasdag open van 12.00-18.00 uur
normaal 74

9,- voor 599,

2,5+2 zits Lucca

Stoer en robuust bankstel
in Stofcategorie 1.
Diverse kleuren- en
stoffencombinaties mogelijk.
Ook leverbaar als hoekbank.

nu

-

495,04

Fauteuil Chuck
normaal 99

In Stofcategorie 1. Met
industrieel metalen
sledeframe. Ook
leverbaar in afgebeelde
microvezelstof met
leerstructuur en in diverse
kleuren.

9,- voor 779,

nu

-

643,80

normaal 32

9,- voor 219,

nu

Boxspring Corso

Complete 2-persoons boxspringcombinatie. Geheel
meegestoffeerd en leverbaar in diverse maten en bekledingen.

normaal 74

nu
inclusief
gratis
topper!

412,40

Gratis parkeren + Kids Corner in alle vestigingen
www.woonsquare.nl

Dit zit er
allemaal bij:

99,- voor 13

-

Openingstijden deze week: MA t/m DO 09.30 - 21.00 uur.
VR Goede Vrijdag 09.30 - 18.00 uur. ZA 09.30 - 17.00 uur.
Zondag altijd gesloten. MA 2e Paasdag 09.30 - 18.00 uur.

180,99

TV/Audio/HIFIDressoir
Eetkamertafel
Salontafel

normaal 20

9,- voor 499,

nu

Compleet interieur Versailles tabacco oak

-

nu

2e PAASDAG GEOPEND
09.30-18.00 uur!

filiaal Nieuwegein 2e Paasdag
open van 12.00-18.00 uur

99,-

1156,20

Alkmaar
Almerestad
Amersfoort
Bergen op Zoom
Eindhoven

Zelf samen te stellen: alles is ook los leverbaar en in verschillende maten

Koedijkerstraat 4
Videostraat 21
Amsterdamseweg 39b
Wassenaarstraat 45
W. van Konijnenburglaan 1d

Gratis parkeren + Kids Corner in alle vestigingen
www.woonsquare.nl

Heerlen
Middelburg
Nieuwegein
Oosterhout
Oss

In de Cramer 76
Mortiereboulevard 12
De Liesbosch 70
Beneluxweg 3
Frankenweg 31

Interieur is een gevoel

Even

In deze aflevering nemen wij een kijkje in de woning van familie Nelis in Velsen-Zuid. Moeder Kim 36
jaar) is docent kunstvormen en vader Antoon (35 jaar) werkt bij het Korps Mariniers. Fedde, Lenne,
Tieme en Linde zijn hun vier kinderen in de leeftijd van 6 tot 13 jaar. En hun poes heet Moos.
Tekst en foto’s: Arita Immerzeel
Bij binnenkomst
Wie een stapel schoenen of jassen achter de zwarte voordeur verwacht, komt bedrogen uit. Ook al is het nog vroeg
in de morgen als ik even binnen mag kijken en zijn alle kinderen thuis wegens de onderwijsstaking, oogt alles schoon
en opgeruimd. Kim licht toe: ,,Dat is geen toeval. Ik hou niet
van troep. Alles moet matchen en opgeruimd zijn. Ik ben
daar heel consequent in!”
Geschiedenis
Familie Nelis is het tweede gezin, dat het huis bewoont. De
eerste bewoners hebben het huis in de jaren 50 van vorige
eeuw laten bouwen. Daarbij is bewust op zoninval en windrichting gelet. Toen Kim en Antoon het huis twee jaar geleden kochten, was het in originele staat. Voor het energieke echtpaar Nelis is dit het derde huis, wat ingrijpend verbouwd en gemoderniseerd werd. Of dit voorlopig het laatste huis zal zijn wat het stel aanpakt, moge de toekomst leren. ‘Nooit’ komt namelijk niet expliciet in hun woordenboek voor. Al wonen zij momenteel wel enorm naar hun zin.
Gouden handjes
Kim komt met de ideeën en Antoon voert ze uit. Soms mist
hij een tekening bij een verzoek van Kim. Toch komen ze er
samen altijd wel uit. Antoon heeft voorheen opleidingen in
de bouw gevolgd en er ook in gewerkt. Hij blijkt de ideale
klusser, want hij is ook de maker van veel meubilair, zowel
binnen als buiten. Nachtkastjes, deuren, bedden, kasten,
stoelen, tuinbanken en fotolijsten: noem het en hij blijkt
het zelfgemaakt te hebben. Van steenschotten maakte hij
de loodzware eettafel, waar met Kerst 28 mensen aanschoven. Onlangs maakte hij de uitbouw om een ruime leefkeuken te realiseren. Het volgende project is een kweekkas in
de tuin.
Kleur bekennen
Kim is behalve van de ideeën ook van de styling. Geel,
groen, zwart en grijstinten zijn haar kleuren daarbij. Rood
zal zij nooit voor kiezen. Van oude legertenten fabriceerde zij overgordijnen. Heel blij is zij met het behang in de
keuken, waarop ‘het meisje met de parel’ meekijkt bij het
koken en ontbijten aan het kookeiland. Ook vanuit de tuin
heb je ook goed zicht op haar.
Gevraagd en ongevraagd advies
Kim geeft graag haar adviezen aan wie het maar horen wil.
,,Mijn tip is, verf nooit de héle muur. Maak kleurvlakken
of laat een brede rand bij het plafond open. Maar wel afplakken hoor, anders krijg je een lelijk randje!”. En dan deze
tip: ,,Iedereen verklaart je soms voor gek, maar als het niet
matcht, nou, dan doe je het gewoon over!”
Leefruimte in de tuin
Veel groen werd gerooid ten behoeve van speeltoestellen
voor de kinderen, moestuinbakken, een buitenkeuken met
veel zitjes, een sauna en een jacuzzi. Wat bleef is de blikvangende monumentale beuk. Hij maakt deel uit van ‘het
beukenlaantje’, voorheen van Landgoed Waterland. Bij de
buurttuinen zijn er ook nog een aantal behouden.

Zullen we nooit wegdoen
Daar moet het stel heel hard over nadenken. ,,Interieur
is een gevoel en overal te realiseren”, licht Kim toe. ,,Misschien de steen, die Antoon inbracht, toen wij gingen samenwonen? De steen is een herinnering aan zijn opleiding
toen hij werd opgeleid tot marinier. Het was overigens het
enige, wat hij inbracht toen wij gingen samenwonen, naast
zijn kleding”. Op de valreep roept Kim, dat ze het weet, wat
ze nooit weg zullen doen: ,,De twee vijgenbomen! De één is
van mijn oma geweest en de ander kregen we bij ons trouwen van onze trouwe vriendengroep. Zeker weten, die zullen we altijd meenemen!”
Arita Immerzeel

binnenkijken

Een puppy op komst?
Met deze tips maak je het veilig in huis

De komst van een pup is vergelijkbaar met die van een baby: je huis moet veilig gemaakt worden voor
de nieuwe kleine hond. Aan de slag dus!
Veel liefde, zorg en aandacht
Een pup verlaat over het algemeen tussen
8,5 en 12 weken het nest en gaat dan naar
een nieuw baasje. Dat is heel spannend voor
zo’n kleintje, want hij is ineens ver weg van
zijn mama en moet wennen aan een nieuwe omgeving. En voor het baasje is het ook
best spannend. Je hebt ineens een hondenbaby’tje in huis, dat heel veel liefde, zorg en
aandacht nodig heeft.
Een veilig huis
Als je er een klein kindje op komst is, maken ouders hun huis altijd babyproof. Bij de
komst van een puppy wordt dat nog wel
eens vergeten en dat is niet handig. Een puppy moet tenslotte nog veel leren en is zich
nog van geen enkel gevaar bewust. Aan jou
dus de taak om je huis zo veilig mogelijk te maken voor de kleine pup. Dan kan het hondje lekker ravotten in huis en hoef jij je minder zorgen te maken.
Puppy’s kauwen op alles!
Puppy’s verkennen hun nieuwe wereld met hun bekje en hun - superscherpe - tandjes. Zorg daarom altijd voor speeltjes waar ze lekker op kunnen kauwen. Losse snoeren zijn gevaarlijk voor de kleine pup,
dus zorg ervoor dat hij daar niet bij kan. Stoelpoten en ander meubilair kun je het best even bedekken
met doeken of tijdelijk op een plek zetten waar de pup niet bij kan.
Scherm stopcontacten af
In de meeste huizen zijn stopcontacten tegenwoordig laag ingebouwd: precies op puppyhoogte. Mooi,
maar niet handig natuurlijk. Voorkom dat de kleine pup zich verwondt en plak beschermplaatjes over de
stopcontacten. Die kosten zowat niks en zijn bij elke bouwmarkt verkrijgbaar.
Bedek gladde vloeren
Jouw pup is volop in de groei de eerste twee jaar en een gladde vloer kan blijvende schade veroorzaken aan spieren en gewrichten. Leg daarom (speel)kleden neer op de plekken in huis waar de kleine veel
speelt en rent.

Fleur je huis op met
zelfgemaakte
bloemen!
Nederland zit massaal binnen en moet zichzelf thuis zien te vermaken. Voor
veel mensen is dat aanleiding om de aankleding van de woonkamer eens onder
de loep te nemen en te bekijken wat er anders kan. Tegelijk ontstaan er allerlei
nieuwe creatieve hobby’s waarbij mensen de mooiste creaties realiseren. Als we die twee zaken met elkaar combineren, komen we uit bij het zelf maken van decoraties voor in huis. En
gezien het jaargetijde is het maken van bloemen natuurlijk voor velen een mooie uitdaging.
Bloemen zijn natuurlijk in hun natuurlijke vorm volop verkrijgbaar. Ze zijn
nu zelfs extra goedkoop, omdat kwekers het aantal internationale bestellingen in rap tempo zagen teruglopen door de wereldwijd ingestelde maatregelen met betrekking tot het coronavirus. Maar misschien kies je er bewust
voor om geen echte bloemen in huis te halen. Daar kan een allergie aan ten
grondslag liggen, maar ook gewoon het besef dat bloemen onderhoud vergen. Bloemen kun je echter ook heel goed zelf maken van papier. Het voordeel daarvan is bovendien dat je volop kunt variëren met kleuren en het is
gewoon een ontzettend leuke bezigheid om ze te maken. En omdat de bloemen van papier natuurlijk veel langer mooi blijven dan hun natuurlijke equivalenten, zijn de uiteindelijk nog veel goedkoper ook. Dus snel de juiste benodigdheden aanschaffen en aan de slag!
Papieren bloemen maak je het beste van crêpepapier. Dat is in veel verschillende kleuren verkrijgbaar, dus kies de kleur die je het mooist vindt en combineer de kleuren zo veel als je wilt. Crêpepapier wordt als gevouwen pakketje verkocht, belangrijk is dat je het ook opgevouwen laat als je begint met het maken van de bloemen. Je hebt nu eerst een ronde vorm met een diameter van acht
centimeter nodig die als mal kan dienen. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld een schoteltje gebruiken.
Leg de mal op het dichtgevouwen crêpepapier en trek met een balpen een cirkel op het papier.
Verwijder de mal en zet met een nietmachine kruislinks twee nietjes door het crêpepapier in het
midden van de cirkel. Daarna knip je de cirkelvorm uit en vervolgens kun je naar keuze de randjes
wat versieren door er karteltjes in te knippen. Tenslotte vouw je de blaadjes één voor één omhoog.
Zo ontstaat vanzelf een mooie bloem, die je op een stukje ijzerdraad kunt vastzetten.

Ruim losse spullen op
Batterijen, knikkers, haarspelden en andere kleine
spullen kunnen levensgevaarlijk voor je puppy zijn.
Leer jezelf en de rest van het gezin daarom aan om
niks te laten slingeren in huis. Zet bijvoorbeeld tijdelijk een
paar opbergdozen (hoog) neer, waar iedereen alles in kan opruimen. Laat ook geen voedsel slingeren. Chocola bijvoorbeeld is zeer
giftig voor honden.
Zet planten hoog
Ook planten kunnen giftig zijn voor honden: sommige soorten zijn zelfs echt gevaarlijk. Zet planten daarom altijd op een plek waar de pup niet bij kan. En wil je het helemaal zeker weten? Check dan deze lijst
met giftige planten voor huisdieren even.
Lekker veilig slapen
Elke kersverse puppyeigenaar heeft zijn handen vol de eerste paar weken. Lekker slapen is dan natuurlijk een must. Laat je pup daarom ’s nachts in een bench slapen, want dan weet je zeker dat hij zich niet
bezeert. Traphekjes zijn trouwens ook superhandig! Elke ruimte waar de pup niet mag komen,
scherm je daarmee makkelijk en veilig af.
Controleer alles goed
De koorden van rolgordijnen hangen vaak tot
aan de grond en daar kan een pup heel makkelijk
in verstrikt raken. Gevaarlijk dus. Plak de koordjes
daarom tijdelijk hoog weg met een stukje tape.
Sommige honden zijn gewoon heel erg slim: die
weten precies hoe ze een kastje of prullenbak
open kunnen maken. Niet fijn, want daar kunnen
scherpe of giftige dingen in zitten. Breng daarom
veiligheidshaakjes op beide plaatsen aan. Die zijn
gewoon bij de bouwmarkt verkrijgbaar en werken perfect!
Als je deze tips opvolgt, kan jouw kleine beste
vriendje veilig ravotten in huis. Heb je nog vragen of wil je meer tips? Dan kun je het best even je dierenarts raadplegen. BRON: Tekst & foto’s WONEN.nl
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DIJKSTRA

Hoorne 8a 1911 BE Uitgeest

Tel. 0251 - 31 72 70
www.stoffeerderij-dijkstra.nl

✔ Voor al uw stoffeerwerk
✔ Showroom vol meubel-, gordijn- en tapijtstalen
✔ Gespecialiseerd in leer
Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur. Donderdagavond op afspraak.

De grootste
beddenspeciaalzaak
van de regio

PAAS SALE!
2e
g
Paasda!
open *

VELDA BOXSPRING LARVIK

1.998,-

7.00u*

11.00-1

1.498,*

160/180 x 200/210 cm

Elektrisch verstelbaar

2.998,- 2.498,-*

Naast de beste Paasdeals ook vele showmodellen
met extra veel voordeel en korte levertijden!
**

Wij zijn open onder strik te voor waarden en bij voorkeur op afspraak. Meer info op w w w.goodnight.nl

Altijd Goedemorgen!
Spaarneweg 18 | Woonboulevard Cruquius
T 023 - 529 39 84 E info@goodnight.nl
GNslaapkamers

goodnightslaapkamers

*Vraag naar de actievoorwaarden in de winkel

Met 5.000 m2
de grootste
slaapkamer van
Nederland!
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DAGEN
PER WEEK

OPEN!

Zelf je eigen plantjes stekken
Op vrijwel elke straathoek kun je tegenwoordig kamerplanten krijgen. In de meeste supermarkten zijn ze te koop en ook zijn er nog altijd speciaalzaken te vinden waar je mooie
planten vindt om je interieur mee te verrijken. Maar vervolgens is het dan wel belangrijk om die planten de juiste verzorging te geven. Daar gaat het vaak mis, waardoor veel
planten de strijd al na een paar maanden opgeven. Zonde, want daarvoor zijn ze natuurlijk niet gekweekt. Met de juiste kennis van zaken kun je niet alleen je plantjes lang in leven
houden, maar ook nog eens zelf stekken!

graag in het licht en heeft voldoende aan eens
per week een scheutje water. Het stekken van
de plant is zeer eenvoudig. Na verloop van tijd
groeit vanuit de stam een nieuwe uitloper.
Daaraan ontwikkelen zich nieuwe bladeren en
eigenlijk is die uitloper een complete nieuwe
plant. Je kunt die eenvoudig van de stam afbreken en in een eigen potje met natte potgrond zetten. Je kunt er ook voor kiezen om
het stekje eerst in een jampotje met water te
zetten, tot er wortels aan groeien. Maar ook
wanneer je het stekje direct in de potgrond
zet, zullen er al snel wortels gaan groeien en
ontwikkelt het stekje zich in rap tempo tot een
mooie nieuwe plant. De moederplant kun je na
Het is een veel gehoorde opmerking: ,,Ik heb verloop van tijd op dezelfde manier ‘inkorten’
geen groene vingers.’’ Bedoeld wordt dat men door het bovenste deel van de stam af te breniet goed weet hoe men met planten om moet ken en het opnieuw in de aarde te zetten.
gaan. Mensen die dat zeggen, beseffen kennelijk niet dat het goed verzorgen van plan- Een plant die in vele verschijningsvormen beten een stuk eenvoudiger is dan vaak wordt staat en relatief weinig verzorging nodig heeft,
gedacht. Het is gewoon een kwestie van jezelf is de cactus. Je hebt bolvormige soorten, waareven verdiepen in de specifieke eigenschappen bij na verloop van tijd een klein bolletje aan
van de plant die je hebt aangeschaft. Vraagt de- de grote bol groeit. Zo’n bolletje kun je van de
ze plant om een zonnige of juist schaduwrijke moederbol verwijderen. Soms gebeurt dat vanplaats in huis? Moet er veel of juist water wor- zelf al, in dat geval hoef je het alleen nog maar
den gegeven? Zijn extra meststoffen noodza- te planten. Leg het gewoon met het gedeelte
kelijk en moet de plant regelmatig worden bij- dat voorheen aan de moederbol zat op de aargeknipt? Al deze zaken zijn over het algemeen de en de natuur doet zelf verder het werk. Het
prima te vinden op het internet of in boeken bolletje zal wortels ontwikkelen om water mee
te kunnen opnemen. Wacht met het geven van
over de verzorging van (kamer)planten.
water tot zich wortels gevormd hebben. DaarEen eenvoudig te verzorgen kamerplant is de na verzorg je de plant zoals gebruikelijk en heb
Tradescantia Spathacea. Deze van oorsprong in je er dus een cactus bij! Heb je geen bolvormide tropen van Noord- en Zuid-Amerika groei- ge maar een ‘lange’ cactus? Ook die kun je stekende plant heeft bladeren die aan de bovenzij- ken, namelijk door de stam vlak bij de grond af
de groen zijn en aan de onderzijde paars. Dat te snijden met een scherp mesje. Daarna moet
maakt de plant al meteen tot een zeer deco- de snijwond eerst drogen (trek daar gerust een
ratief object in huis. De witte bloemen van de week voor uit) en vervolgens kun je het stekje
plant verschijnen in een soort gondeltje, waar- in de grond zetten. Een cactus prefereert een
door de plant in de volksmond wel de bena- mix van potgrond en zand. In de eerste periomingen ‘Adam en Eva in een schuitje’ en ‘Mo- de zet je het stekje beter niet in de volle zon,
zes in een biezen mandje’ kreeg. De plant staat maar zorg er wel voor dat er voldoende licht op

het plantje valt. Als er eenmaal wortels ontwik- en vijftien graden zou ideaal zijn. In de winterkeld zijn, kun je een plekje kiezen waar wel di- maanden volstaat eens per week water geven,
in de zomermaanden voer je die frequentie lierect zonlicht komt.
ver op naar twee keer per week. In de natuur
Een derde plant die we hier behandelen, is de krijgen de nieuwe plantjes vanzelf (letterlijk)
Tolmiea Menziesii. Ook deze plant, in de volks- voet aan de grond wanneer de bladeren van de
mond bekend als ‘Kindje op moeders schoot’, moederplant door het gewicht van de nieuwe
laat zich heel gemakkelijk stekken. De naam plantjes doorzakken. Thuis hoef je zo lang nazegt het eigenlijk al, er groeien steeds nieu- tuurlijk niet te wachten. Je knipt de stekjes van
we ‘kindjes’ aan de plant en het enige wat je de plant en zet ze in een pot met vochtige potdan nog hoeft te doen is ze los te maken van grond. Belangrijk is dat het blad de potgrond
de moederplant en ze zo een zelfstandig leven raakt, want daaruit groeien de nieuwe wortels.
te geven. Deze plant staat graag op een lich- Om de luchtvochtigheid hoog te houden, doe
te plek, maar zonder direct zonlicht. Omdat de je een plastic zak over de pot, deze zak zet je
plant van oorsprong uit Noord-Amerika komt met een elastiek vast. De wortels zullen na onen daar gewend is aan temperaturen onder geveer twee weken gaan groeien. Als de plant
het vriespunt, is het goed om deze plant ge- wortels heeft en dus zichzelf tot een zelfstandidurende de wintermaanden in een wat koelere ge plant heeft ontwikkeld, kun je de plastic zak
ruimte te zetten. Een temperatuur tussen tien verwijderen.

Houten vloeren
rechtstreeks uit de fabriek!
ROYALE SHOWROOM IN VELSERBROEK

GRATIS
ONDERVLOER!
Profiteer van onze
voorjaarsactie
Actie is geldig t/m
30 april 2020

Vrjrsactie

VERLENGD!

Krijg nu de ondervloer gratis
bij aankoop van een Floorify©-vloer
ADRES

OPENINGSTIJDEN

MEER INFORMATIE?

Zeilmakerstraat 2,
1991 JC Velserbroek

ma 13:00-17:00
di t/m za 10:00-17:00

Bel ons:
023 - 8888037

WWW.PARKETFABRIEK.COM

Binnen- en buitenschilderwerk
Sauzen van wanden en plafonds
Decoratieve wandafwerking

Vraag vrijblijvend een offerte
aan en reserveer tijdig voor
een afspraak in 2020.
Voor meer informatie
kijk op mijn website
www.schildersbedrijfmol.nl
Dennekoplaan 31 1974 VA IJmuiden
Tel. 0255 52 52 51 Mob. 06 23 69 54 01 info@schildersbedrijfmol.nl

Goede Vrijdag geopend
van 07:00 - 17:00 uur

Tweede Paasdag gesloten, vier Pasen met ons online!

Ambachtsring 13 (Binnenduinrandweg N197)
Heemskerk | Tel. 0251-232314

Bekijk de nieuwste trends in onze unieke showtuin

10%

Douglas overkapping al vanaf

949,-

10%

Korting op

Korting op

alle
tuinmeubelen

overkappingen
& veranda’s
St. Peter
loungeset

van 1.999,- voor

Onderstaande meubels extra

1.795,-

scherp geprijsd: OP = OP

Nu 15% extra korting op onze tuinhoutacties
15% extra korting op deze tuinhoutac(kortingen reeds verwerkt)

Douglas
Paal
van

6,15 voor

5,20

Abby tuinset wit

per m1

Tuintafel Acaciahout 165x90x76 cm.

Stoel nu

63,50
per stuk

van 594,- voor 469,- nu

399,-

Schutting
15 planks
van

Schuttingplank grenen

42,50 voor

35,95

Sidney loungeset (wit)

York grey dining tuinset

van 1.865,- voor 899,- nu

van 3.005,- voor 1.895,- nu

765,-

1609,-

van

21 planks nu van 82,50 voor 69,-

1,25 voor

1,05
per m1

Onze Voorjaars voordeelweek!
van 10 t/m 17 april 2020

Flinke kortingen op tuinhout, bestrating en tuinmeubelen
Moestuinbak robuust grenen
80x100x50 cm (hxbxd)
+ GRATIS
4 zakken
bemeste
tuinaarde

groen geïmpregneerd
nu

Zweefparasol Horizon antraciet
(300x300 cm)

49,95

van 425,nu

319,- excl voet

Bekijk ook onze andere parasols in de opruiming!

Smartton betontegel
(60x60x3 cm)

Betaling graag per PIN of via IDEAL.

ACTIES!

van 26,50 voor 19,50
nu

Houd hier rekening mee i.v.m. Covid-19

en nog
diverse andere

16,50 per m

2

Ventatops betontegel
(60x30x4,7 cm)

Keramiek 3 cm dik

van 30,- voor 22,49

60x60x3 cm

nu

19,- per m

2

verkrijgbaar in 3 kleuren

van 64,50 voor 44,95
nu

Gebakken klinkers
van 49,- voor 39,99
nu

34,- per m

2

38,- per m

2

90x90x3 cm
van 80,- voor 59,95
nu

51,-

per m2

1,5 m

Waar mogelijk lopen we mee op de showtuin.
Wij houden een minimale afstand van 1,5 m.
We zien erop toe dat niet te veel mensen
tegelijk onze showtuin betreden.
Onze producten zijn ook online te bestellen
en we kunnen deze bezorgen.
Op Tweede Paasdag hebben wij dit jaar géén
Paasshow en zijn daarom niet geopend.

Bestel makkelijk en snel op www.bakkerbuitenleven.nl!

Actievoorwaarden: m.u.v. aanbiedingen | Geldig van 10 t/m 17 april 2020 | Kortingen reeds verwerkt | Zolang de voorraad strekt | Druk- en zetfouten voorbehouden.
LET OP: AFHAAL VAN SIERBESTRATING, TOEBEHOREN, ZAND, GROND EN GRIND GEWOON MOGELIJK OP GOEDE VRIJDAG.

Zo maak je zelf je eigen
schoonmaakmiddelen
Het voorjaar is voor veel mensen het ideale moment om het hele huis van boven tot
onder aan een grote schoonmaak te onderwerpen. De laatste jaren groeit echter het
besef dat we vooral duurzaam en milieubewust moeten leven. Wanneer je met die
gedachte in het achterhoofd een kritische blik werpt in de schoonmaakkast, kom je
al snel tot de vraag of het niet anders kan. Al die reinigingsproducten uit de winkel
zijn misschien handig om te hebben, maar we doen het milieu er bepaald geen plezier mee. Gelukkig zijn er prima alternatieven voorhanden. Je kunt zelf je eigen natuurvriendelijke schoonmaakproducten thuis maken en daarmee aan de slag gaan.
Laten we beginnen met een veelgebruikt product; de allesreiniger. Je kent ze vast wel, die
flacons met een vrolijk gekleurde vloeistof erin. De fabrikanten beloven vooral dat ze
goed ontvetten en lekker ruiken. Dat is natuurlijk mooi, maar over de schade die
deze producten indirect toebrengen aan onze natuur, wordt veelal gezwegen.
Uiteindelijk komen die stoffen natuurlijk wel in ons riool terecht en daarna in de natuur. Dat gaat met hele kleine beetjes tegelijk, maar bedenk je
eens hoe groot die hoeveelheid wordt, als we het allemaal doen? Je kunt
zelf een krachtige allesreiniger maken op basis van uitsluitend natuurlijke ingrediënten. Koop een stuk Marseillezeep. Zoals de naam al doet vermoeden, is deze zeep afkomstig uit de Franse stad Marseille. Het product
wordt al meer dan een eeuw gemaakt op basis van hetzelfde traditionele
recept. Olijfolie, soda en zout zijn de enige ingrediënten. Wanneer je met behulp van een rasp twintig gram van deze zeep afschaaft en dit oplost in 1,25 liter kokend water, heb je een prima basis voor een goed product. Laat het geheel nog
even een paar minuten doorkoken en giet het in een bak om het te laten afkoelen. Tijdens het afkoelen wordt het product dikker, als het eenmaal afgekoeld is, kun je het als
allesreiniger gebruiken.

Kook na een thuiswerkdag
in de tuin!
Open je deuren en laat de zon
naar binnen schijnen. De lente
is eindelijk hier! Het opkomende
groene gras, de geur van bloemen. In het seizoen van de lente
komt de natuur tot leven.
Ga dus naar buiten en ontdek je eigen nabije omgeving.
Kook na een thuiswerkdag samen met z’n twee of met het
hele gezin in de tuin en steek een terras kookkachel aan
als het ‘s avonds wat kouder wordt. Het maakt niet uit of
het weer goed of slecht is, samen buiten koken brengt ons
dichterbij elkaar én onze omgeving.
Vuur verbindt
Slow Cooking, tijd voor elkaar en fijn in de tuin genieten is
rustgevend en heeft veel charme. Buiten koken is een moment van rust in alle hectiek. Geen snelle
hap slik weg maaltijd, maar gezamenlijk
met het hele gezin buiten koken. Met voor
iedereen een eigen rol. Van houtsprokkelaar
tot roerder en van snijder tot pyromaantje.
www.hetvuurlab.nl
Mail & win een terras kookkachel van
het Vuur LAB. t.w.v. € 150,00
We verloten deze maand een kookkachel
van ø 39 cm, incl. paëllapan en een grote
houten lepel van 70 cm.
Meedoen? Stuur je mail met motivatie
aan danielle@wonencrossmedia.nl en
maak kans!

Op vrijwel dezelfde wijze kun je ook zelf je eigen afwasmiddel maken. Ook dan los je wat Marseillezeep
op in kokend water, maar je voegt er extra wat zuiveringszout aan toe en wat etherische olie, om het
geheel een aangename(re) geur te geven. Sommigen voegen er ook nog wat zuurstofbleekmiddel
aan toe. Op internet zijn overigens diverse instructiefilmpjes te vinden waarin duidelijk wordt uitgelegd hoe je te werk moet gaan voor het beste resultaat. En wat dacht je van een zelfgemaakte ontvetter? Los wat zeep op in heet water, doe er twee eetlepels baksoda bij en voeg twintig druppels etherische olie (citroen) toe. Doe het mengsel in een plantenspuit en vul die verder met heet water. Vervolgens even goed schudden, zodat de baksoda de gelegenheid heeft om op te lossen. Je kunt daarna met
je zelfgemaakte ontvetter aan de slag! Wat staat er
nog meer in de schoonmaakkast? Waarschijnlijk een
schuurmiddel. Dit maak je min of meer
op dezelfde manier als de ontvetter, maar dan met

andere verhoudingen. Je gebruikt honderd gram
baksoda, enkele druppels vloeibare zeep en ongeveer vijf druppels etherische olie. Dit alles meng
je goed door elkaar tot een soort pap. Houd er rekening mee dat je dit schuurmiddel niet heel lang
kunt bewaren.

En dan het reinigen van de ramen. Daar zijn allerlei middeltjes voor te krijgen in de winkel, het een
nog mooier en kleurrijker dan het ander. Toch is
dat allemaal niet echt nodig. Een mengsel van water en azijn in gelijke hoeveelheden doet al wonderen. Een andere goede tip is gebaseerd op het gebruik van een ui. Pel de ui en snijd hem in vier delen. Gooi die in een emmer water en was daarmee
de ramen. Een derde optie is om een dessertlepel
soda op te lossen in vijf liter water voor een streeploos resultaat. Tenslotte noemen we hier nog even
de verstopte afvoer. Ook daarvoor zijn allerlei chemische middelen verkrijgbaar,
maar een simpele, natuurvriendelijke oplossing is het gebruik van soda
en (eventueel) azijn. Giet eerst een
kopje soda in de afvoer en giet daar
vervolgens heet water overheen.
In veel gevallen zal de verstopping dan al verholpen
zijn. Blijft de boel nog vastzitten, maak dan wat gewone huishoudazijn het en
giet ook daarvan voorzichtig een kopje over de afvoer
heen. Houd er rekening mee
dat hierbij veel schuim gaat ontstaan. Laat het geheel vervolgens even
vijf minuten rusten en giet er dan een liter kokend water overheen. Succes met de
grote schoonmaak!

Daarom is een blokhut zo handig…!
ren dergelijke irritaties tot het verleden. Richt
in de blokhut een tweede woonkamer in met
een televisietoestel en een comfortabele fauteuil. Je kunt ter verhoging van de sfeer natuurlijk wat extra accessoires naar eigen inzicht toevoegen. Zo creëer je een prima plek om in alle
rust naar je favoriete televisieprogramma te kijken, terwijl je huisgenoot tegelijkertijd op een
ander net afstemt. Met een tweede fauteuil erbij kun je nog iemand anders ook uitnodigen.
Op dezelfde wijze is het natuurlijk goed mogelijk om de blokhut om te toveren tot een echte mancave, een ruimte die mannen kunnen gebruiken om zich, al dan niet met vrienden, in terug te trekken.

Heb je de beschikking over een flinke tuin
en weet je nog niet precies hoe je deze wilt
gaan indelen? Of kom je ruimte in huis tekort en zou een extra kamer ideaal zijn?
Overweeg je om een bedrijf aan huis te starten? Denk dan eens na over de aanschaf van
een blokhut. In de afgelopen jaren zijn deze
kleine houten huisjes razend populair geworden en dat heeft natuurlijk een reden.
Voor velen is een blokhut de ideale aanvulling op de woning gebleken.

gen en kunnen voor allerlei toepassingen worden gebruikt. Een voor de hand liggende gebruiksmogelijkheid is het opslaan van allerlei
zaken. Je kunt er bijvoorbeeld het tuinmeubilair in de wintermaanden stallen, maar ook de
grasmaaier, het tuingereedschap of bijvoorbeeld de fiets. Belangrijk bij dit alles is dat je
de blokhut dan wel goed kunt afsluiten, je wilt
immers te allen tijde voorkomen dat inbrekers
er met je kostbare spullen vandoor gaan. Kies
er dus bij de aanschaf van een blokhut meteen
voor om ook deugdelijke sloten aan te schafEen blokhut is opgebouwd uit boomstam- fen.
men of massief houten balken. In onherbergzame, bosrijke gebieden, zoals in Scandinavië Woon je met meerdere mensen onder één
en Oost-Europa, komen van oudsher veel blok- dak en heb je niet dezelfde smaak op het gehutten voor. Tegenwoordig worden ze ook vol- bied van televisieprogramma’s? Dat kan thuis
op geproduceerd voor de Nederlandse markt. leiden tot de nodige woordenwisselingen en
Ze worden geleverd in verschillende afmetin- frustraties. Met een blokhut in de tuin beho-

Klein balkon?
Zo richt je dat in!

Ben je startend ondernemer en heb je behoefte
aan een praktijkruimte, kantoor of werkplaats?
Dan is vaak de stap naar het huren van een bedrijfsruimte nog te groot. Toch wil je misschien
liever niet je klanten in je eigen woning ontvangen. Ook dan biedt de blokhut uitkomst. Wat
dacht je bijvoorbeeld van een schoonheidssalon of kapsalon in je achtertuin? Ook wanneer
je bijvoorbeeld fietsen of bromfietsen repareert, komt een blokhut goed van pas en kun
je er een prima werkruimte van maken. En wat
te denken van een kantoor? Of je nu een klein

TAPIJT EN VINYL ACTIE,

uitzendbureau hebt of je beweegt in de wereld van de financiële dienstverlening, je richt
een blokhut gemakkelijk in als ontvangstruimte
voor je klanten, terwijl je er in de overige uren
ongestoord je eigen administratie kunt bijwerken.

De m’ogelijkheden zijn dus legio, je bepaalt uiteindelijk natuurlijk helemaal zelf hoe je het wilt
aanpakken. Controleer wel even bij de gemeente of je de blokhut vergunningsvrij mag plaatsen. Vaak is dit afhankelijk van de afmetingen,
beneden bepaalde normen is het plaatsen veelal vergunningsvrij. Het is echter niet toegestaan
om er echt een tweede woning van te maken.
Ook moet je natuurlijk goed nadenken over de
voorzieningen die je er wilt realiseren. Voor het
aansluiten van apparatuur
heb je natuurlijk elektriciteit nodig, daarnaast kun je
ook overwegen om een kabel voor televisie en/of internet te trekken. Het zijn
zaken waarvoor je eerst een
duidelijk plan moet maken,
voordat je overgaat tot aanschaf en plaatsing van de
blokhut. Zo zul je er vervolgens jarenlang plezier van
hebben, want de mogelijkheden voor je eigen blokhut zijn eindeloos!
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Kliklaminaat

GRATIS

• isolatorfoam
LAMINAAT BREDE PLANKEN
• vochtisolator

Quick Step /
Inclusief
Egger
/ ondervloer, plakplinten
en gratis gelegd
Berry Floor
in
30€ kleuren...
van
39.50 voor

€

25,50

• afdekplinten
• en gelegd

Actie

Een klein balkon inrichten… Tja, hoe doe je dat? Je wilt het beste
uit de kleine ruimte halen, zonder dat het propvol staat met spullen.
Er zijn manieren om je balkon zowel knus en ge- enige waar mee op moet passen is dat er niet per
zellig in te richten als praktisch. Wij hebben de ongeluk een burger naar beneden valt, maar je
moet er wat voor over hebben!
beste tips voor jou opgeschreven.
Meubels ophangen
Het kan gek klinken: meubels ophangen. Zo’n
raar idee is het eigenlijk niet. Er zijn namelijk hele
mooie hangstoelen te verkrijgen die even mooi
zijn als normale tuinmeubelen, maar dan hangend. Het scheelt veel ruimte en ziet er nog leuk
uit ook. Je kan ook een hangmat nemen voor dat
echte tropische gevoel. Een kokosnoot erbij en
je hebt je eigen oase gecreëerd. Naast bepaalde
tuinmeubels die je kan ophangen is er nog een
tweede optie en dat zijn opklapbare stoelen en
tafels. Aan het einde van de dag kan je ze dan inklappen en aan de muur ophangen.
Barbecue voor op een balkon
Een balkonbarbecue. Het is niet heel bekend,
maar het bestaat echt. Houd jij van etentjes met
vrienden en ben je jaloers op de mensen die kunnen barbecueën in hun achtertuin? Jij kan dat
ook met de balkonbarbecue. Deze speciale barbecue hang je op aan de reling van je balkon. Het

Lichte materialen
Met een klein balkon moet je flexibel zijn met je
indeling. De ene avond heb je misschien meer
mensen op bezoek dan op een andere avond
en dan wil je het wel praktisch kunnen inrichten. Tuinmeubels aanschaffen die je makkelijk
kan verplaatsen is daarom de beste beslissing.
Zo heb jij de vrijheid om je balkon anders in te
delen. Lichte materialen waar je aan kan denken
zijn bijvoorbeeld rope of hout. Bonustip: wieltjes
onder je meubels vastmaken! Waarom meubels
tillen als je ze ook kan rollen?
Is je balkon zodanig klein dat je liever niet teveel
tuinmeubels neerzet, dan kan je ook de vloer gebruiken. Hier is wel wat creativiteit voor nodig.
Met leuke kleden, wandkleden en een heleboel
kussens heb jij zo een knusse loungebank gemaakt, maar dan op de vloer.
Zo zie je maar weer; een balkon inrichten hoeft
geen uitdaging te zijn!
BRON: Tekst & foto’s WONEN.nl
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WONING- EN PROJECTSTOFFERING
WONINGEN PROJECTSTOFFERING

Vergierdeweg 250 Haarlem Mob.: 06 - 13237699

Vergierdeweg 250 Haarlem Mob.: 06 - 13237699

W W W. E F F E C T L A M I N A AT TA P I J T H A A R L E M . N L

Vrij. en zaterdag geopend van 9.00 tot 15.00 uur
· tapijt · vinyl · marmoleum · karpetten · gordijnen · vitrage
· zonwering · parket · laminaat · projectinrichtingen

WOONCENTRUM UBO KOK
SINDS 1986

Wij zijn weer OPEN!
Lieve mensen

Vanaf 7 april is onze winkel weer open.
Uiteraard doen wij dit onder enige regels en voorwaarden.
- Wij houden 1,5 meter afstand
- Kom liever niet met meer dan 2 personen naar de winkel
- Desinfecteer uw handen bij binnenkomst, dit staat bij de
ingang voor u klaar.
- Blijf thuis als u zich niet goed voelt.
Hou onze website en Facebook in de gaten voor
afwijkende openingstijden.
Voor vragen zijn wij dus ook weer te bereiken
op ons gewone telefoonnummer, 0255-536060
of mobiel 0657067575 .
Team Ubo Kok

pvc

