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Tulpen opsteker voor ouderen
IJmuiden - Leden van het Ta-
ta Steel young professional net-
werk de Magneet, hebben oude-
ren in seniorencentrum Zeewijk 
in IJmuiden in het zonnetje ge-
zet. De bewoners kregen allemaal 
een bos tulpen overhandigd.
 
De Coronacrisis heeft grote ge-
volgen voor de maatschappij. In 
het nieuws is dagelijks te volgen 
dat bijvoorbeeld ouderen een-
zaam zijn en tulpenkwekers met 
hun bloemen blijven zitten. De 
Magneet is daarom in actie geko-

men om mensen een hart onder 
de riem te steken.
Kim van de Geest, voorzitter van 
de Magneet: ,,Het slechte nieuws 
rondom Corona gaat ons zeer 
aan het hart. Toen de gevolgen 
van het Coronavirus steeds dui-
delijker werden, wilden onze le-
den in actie te komen om voor-
al de mensen die geïsoleerd zijn, 
een hart onder de riem te steken.”
 De Magneet heeft voor dit ini-
tiatief Stichting Welzijn Velsen 
(SWV) benaderd met de vraag 
waar deze actie het best zou kun-

nen plaatsvinden. Bestuurder No-
ra Azarkan van SWV: ,,Stichting 
Welzijn Velsen beheert onder an-
dere het seniorencentrum onder 
het wooncomplex. Gedurende de 
coronacrisis is dat echter gesloten 
met als gevolg dat de senioren 
hun ‘huiskamer’ moeten missen. 
Toen De Magneet ons benaderde 
met dit initiatief dachten we met-
een aan deze senioren en we wer-
ken graag mee aan dit initiatief.”
 
De tulpen zijn van de tulpenkwe-
ker Jos Beentjes. De Magneet 

Bij scooterbrand
Brandweer redt mensen via balkon 
IJmuiden - De brandweer heeft 
zaterdag in alle vroegte een aan-
tal bewoners van een �at aan het 
Moerbergplantsoen in IJmuiden 
via hun balkon naar beneden ge-
haald. Even na half drie was een 
scooter die aan de voorkant te-
gen de gevel stond in brand ge-
vlogen. De brand ging gepaard 
met veel rookontwikkeling die 

ook in het trappenhuis van de �at 
terecht kwam.
Al vrij snel werd er opgeschaald 
naar middelbrand waarna meer-
dere brandweereenheden ter 
plaatse kwamen. Vanwege de 
rookontwikkeling is een aantal 
bewoners met de ladderwagen 
van de brandweer aan de ach-
terkant van hun woning naar be-

neden gehaald. Een ambulance 
stond paraat om deze mensen na 
te kijken.
De brandweer heeft het vuur ge-
blust. De voorkant van de �at liep 
door de brand behoorlijke scha-
de op. Het is op onze redactie 
onbekend hoe de scooter in de 
brand heeft kunnen vliegen. (Fo-
to: Michel van Bergen)

sponsort deze actie met geld van 
haar eigen leden. (Foto: aangele-
verd)
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  Onderhoud van alle merken v.a. € 169,- incl. APK 

Koene auto, dealer in Velserbroek is niet alleen specialist voor Fiat, Alfa-
Romeo, Abarth en Jeep, maar wij onderhouden ook alle andere merken 

 

Wilt u liever de deur niet uit, maak gebruik van onze haal en brengservice. 

Wij hanteren verregaande hygiënische 
maatregelen om verspreiding van het 
Coronavirus te voorkomen. 

Koene Auto, Broekerdreef 120, 1991AZ Velserbroek tel.023-5379700   www.koene.nl 
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AmberJewels
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www.tinholt.nl    023 5385550
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van de gemeente 
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braak.nl☎ 0251-211825 0251-211825

SAMEN 
maken we het ZOVEEL MOOIER!

KOZIJNEN AANBOUW OPBOUW SERRE

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

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

 

Omg. Zeeweg te IJmuiden (240 kranten)
Omg. Hoofdstraat te Santpoort-Noord (200 kranten)

Wij zijn met SPOED 
op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS

&

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN

www.albatrosbanden.nl

ONDERHOUD AAN UW 
VOERTUIG BESTELLEN?
Dan kunt 

u ons 
bellen!

0255-511730
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Gewijzigde 
openingstijden
gemeentehuis 

De Lintjesregen vindt dit jaar op aangepaste 
wijze plaats door de coronamaatregelen. De 
decorandi worden op vrijdag 24 april om 10.30 
uur live via RTV Seaport en de Facebookpagina 
van de gemeente Velsen bekendgemaakt. Ui-
teraard houdt burgemeester Frank Dales, zoals 
ieder ander jaar, tot de dag van bekendmaking 
de namen van de decorandi voor zich. Op een 
later tijdstip in het jaar worden de decorandi  
uitgenodigd om o�  cieel het lintje opgesteld te 
krijgen.

Live-uitzending 
van Lintjesregen

Hart onder riem

Het gemeentehuis is gesloten op vrijdag 
1 mei (Dag van de Arbeid), maandag 4 mei 
(verplichte vrije dag) en dinsdag 5 mei 
(Bevrijdingsdag).

Het college steunt in deze coronacri-
sis de inwoners, bedrijven en instellin-
gen zoveel mogelijk, maar ook zij geven 
graag het goede voorbeeld door zo min 
mogelijk in de openbaarheid te verschij-
nen en zich ook aan de thuisquarantaine 
te houden.  Toch steken zij door het plaat-
sen van blogs en vlogs op de sociale me-
dia zoveel mogelijk mensen een hart on-
der de riem.

Marianne Steijn, wethouder sociaal domein 
en onderwijs heeft voor drie groepen, die op 

dit moment een bijzondere rol in de samen-
leving vervullen, een speciale boodschap in-
gesproken, die onlangs naar hen is verstuurd. 
Deze groepen zijn; onderwijs en kinderop-
vang, mantelzorgers en zorginstellingen. 

Weten waar deze bijzondere groepen in hun 
werk tegenaan lopen, wat hun twijfels en on-
zekerheden zijn en waarom ze deze pluim 
van de wethouder verdienen?

Kijk naar de speciale boodschappen op www.
velsen.nl/coronavirus

Met ons hart bij u
Mensen in Velsen. Geraakt, geveld door corona. Wat valt de 
stilte dan hard. Dit Velsense hart wil staan voor geven. Van 

ruimte voor elkaars verdriet. En het geven van broodnodige 
troost. Met een blik, een gebaar staan we voor elkaar klaar. 

Houd vol, houd moed en heb lief.

“Oorlogsdagen in Velsen” 
Burgemeester Frank Dales heeft het eerste 
boek “Oorlogsdagen in Velsen” thuis ont-
vangen. Een boek wat speciaal is uitgegeven 
vanwege 75 jaar bevrijding van de Duitse be-
zetting in Velsen. Wat gebeurde er allemaal 
in de jaren 1940-1945 in Velsen? Hoe vieren 

wij Bevrijdingsdag en hoe herdenken wij de 
verschillende groepen slachto� ers? Dit is al-
lemaal te lezen in dit boek dat geschreven is 
door Guus Hartendorf en uitgegeven door 
Cornegge Media.   Het is te koop bij Bredero 
Boeken Santpoort en Read Shop IJmuiden.

 Wij spelen hier!
Bewoners van de Radarstraat in IJmuiden 
werkten, met hulp van de gemeente,  afge-
lopen weekend samen aan een fi jne kinder-
speelplek in het Stadspark. Kinderen spelen 
graag op de groene heuveltjes langs de Radar-
straat. Helaas stappen ze daarbij best vaak in 
de hondenpoep.  Ouders uit de buurt dachten 
na over hoe hondenbezitters meer rekening 
kunnen houden met de speelruimte van de 
buurkinderen. Met twee borden ‘Wij Spelen 

Hier’ en een hek, worden hondenbezitters 
gevraagd om even om te lopen met de hond. 
De gemeente hielp om paaltjes voor de bor-
den te plaatsen. De bewoners zorgen verder 
voor het onderhoud en beheer.

Een mooi bewonersinitiatief dat er hopelijk 
voor zorgt dat kinderen hier lekker kunnen 
blijven spelen.
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Rond de feestdagen gaat de afvalinzame-
ling 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 uw bak wordt 
geleegd of de zakken worden opgehaald.  

Koningsdag en Bevrijdingsdag
Op Koningsdag (27 april) en Bevrijdings-
dag (5 mei) komt HVC op een andere dag 
langs dan u gewend bent. Wilt u weten op 
welke dag uw bak geleegd wordt? Download 
de HVC afval-app of kijk in de online afval-
kalender op hvcgroep.nl en vul uw post-

code en huisnummer in. In de app kunt u 
er ook voor kiezen om een melding te ont-
vangen wanneer HVC langskomt en kunt 
u opzoeken welk afval in welke bak hoort.

Afvalbrengstations gesloten
De afvalbrengstations zijn op feestdagen ge-
sloten. De dagen voor en na feestdagen zijn 
vaak drukker. Mocht een bezoek toch nood-
zakelijk zijn, houd dan rekening met langere 
wachttijden. Kijk voor het adres en de ope-
ningstijden van het dichtstbijzijnde afval-
brengstation in de HVC afval-app of op hvc-
groep.nl/afvalbrengstations.

Afvalinzameling tijdens de 
feestdagen

Afgelopen week zijn de winnaars van het 
Sportgala Velsen 2020 toegevoegd aan de 
Wall of Fame.
  
Op deze Wall of Fame staan de a� eeldin-
gen van topsporters uit Velsen waar we trots 
op zijn. De sporters zijn Nederlands kampi-
oen, Europees kampioen, winnaar van een 
Olympische medaille of hebben een bijzon-
dere prestatie neergezet. Een muur die geldt 
als eerbetoon aan onze sportkampioenen uit 
Velsen.

Tijdens ons jaarlijkse sportgala in het prach-
tige Thalia Theater zijn deze sportkampioe-
nen bekend gemaakt.  De banieren zullen ge-
durende één jaar zichtbaar zijn aan de gevel 
van sporthal IJmuiden-Oost. De Wall of Fame 
wordt jaarlijks vernieuwd met iconische Vel-
sense topsporters die hun prijzen hebben ge-
wonnen op een NK, EK, WK of Olympische 
Spelen of een grote rol hebben gespeeld in de 
sportwereld. Behalve het doek van onze Spor-
ticoon Matthijs Büchli, deze blijft nog wel wat 
jaren hangen.

Winnaars toegevoegd aan Wall of 
Fame

De energiecoöperatie Energiek Velsen 
biedt een nieuwe gezamenlijke inkoopac-
tie aan waarmee inwoners voordelig hun 
muren kunnen laten isoleren. Het is nu een 
goed moment om uw woning te isoleren 
en voor te bereiden op de komende winter.   

Door uw muren te isoleren, kunt u energie be-
sparen. Spouwmuurisolatie zorgt namelijk 
voor minder gasverbruik en is snel terugver-
diend. U bespaart dus geld op uw energiere-
kening.

Het gaat om een doorlopende actie. Ener-
giek Velsen verzamelt de inschrijvingen tot 
eind mei. Daarna plant het isolatiebedrijf 
een bezoek in. Uiteraard wordt hier rekening 
gehouden met de maatregelen rond het co-
ronavirus. Meer informatie staat op: www.
energiekvelsen.nl/spouwmuurisolatie

Eerder organiseerde Energiek Velsen meer-
dere isolatie-inkoopacties, waarbij in Velsen 
ongeveer 125 woningeigenaren aansloten en 
de muren van hun woning zijn geïsoleerd.

Bespaar geld op uw energierekening!
Energiek Velsen start inkoopactie 
spouwmuurisolatie

DE VISIE VAN DE PVDA
De Raad van Velsen heeft twee soorten open-
bare vergaderingen. Namelijk sessievergade-
ringen en raadsvergaderingen. In sessieverga-
deringen worden geagendeerde onderwerpen 
verder uitgediept en besproken. In de raadsver-
gaderingen worden aanpassingen ingediend en 
neemt de raad daadwerkelijk een besluit. 

INSPREKEN
U heeft de mogelijk tot inspreken over een 
groot aantal onderwerpen. Als u wilt inspreken 
over een onderwerp dat deze maand wordt 
besproken, dan kan dat alleen bij sessieverga-
deringen. Dit is ook het moment waarop raads-
leden nog een oordeel vormen en waar u dus 
ook het meeste invloed kunt hebben.

DE EERSTVOLGENDE VERGADERING
Op donderdag 23 april vergadert de Raad van 
Velsen. De vergadering start om 19u30 en is 
digitaal te volgen via de website.

WIST U DAT

Ben Hendriks, 
fractievoorzitter PvdA

Het doet nogal wat met ons, deze Corona crisis. 
En dan bedoel ik niet alleen dat we thuis moeten 
blijven, of dat het begrip “anderhalvemetersamen-
leving” is geïntroduceerd. Aan alle kanten hoor en 
lees je dat er fi nanciële problemen ontstaan. Voor-
al bedrijven worden genoemd. En dat is natuurlijk 
ook terecht. Wanneer je geen spullen kan verko-
pen, dan houd je de zaak niet overeind. Bedrijven 
- groot en klein - sturen medewerkers naar huis en 
kloppen bij de overheid aan voor steun. 
Niet iedereen die zijn baan verliest kan dat fi nan-
cieel goed opvangen. Gelukkig hebben we in dit 
land een behoorlijk vangnet en krijgen mensen 
voorlopig nog een inkomen. In ieder geval in de 
meeste gevallen. 

Mensen met minder inkomen zullen hun gewoon-
tes moeten aanpassen. Niet iedereen lukt dat. In 
de meest vervelende gevallen kan dat leiden tot 
armoede. Armoede is een complexe situatie waar-
bij mensen in een sociaal isolement terecht kun-

nen komen. Vaak ook zijn kinderen de dupe. Die 
kunnen dan bijvoorbeeld geen verjaardag vieren, 
of deelnemen aan een vereniging. Het heeft ook 
gevolgen voor de gezondheid van de mensen. Het 
is triest om te moeten vaststellen dat in de tijd 
waarin de welvaart stijgt, niet iedereen hiervan 
kan profi teren. Het welzijn van deze groep mensen 
is onvoldoende.
Er zijn genoeg studies bekend waaruit blijkt dat 
armoede een heel serieus probleem is in onze wes-
terse samenleving.

De gemeente is bezig met het opstellen van een 
nieuw armoedebeleid. Het is goed dat we hier veel 
aandacht voor hebben. In de gemeente Velsen heb-
ben we namelijk ook een groep mensen die hulp 
goed kan gebruiken. Ook is het goed dat we juist 
nu met dit beleid bezig zijn. Laten we voorkomen 
dat de coronacrisis de armoede in onze gemeente 
vergroot, door er op tijd bij te zijn om iedereen te 
helpen bij (dreigende) fi nanciële problemen. 

Nieuws van de raad

U kunt contact opnemen met de PvdA fractie via info@pvdavelsen.nl
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u meer informatie over 
vergunningen, burgerzaken, buurtbemid-
deling, bureau discriminatiezaken, onder-
nemersloket, openbare ruimte, sociale za-
ken en nog veel meer. 

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

trum in het gemeentehuis. Het KCC is ge-
opend op maandag tot en met vrijdag van 
08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag van 08.00 
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen 
over bestemmingsplannen, omgevingsver-
gunningen of vragen die daarmee te maken 
hebben, kunt u een afspraak maken met één 
van de vakspecialisten via 14 0255. 

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. 
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 

uur per dag een afspraak maken. U kunt na-
tuurlijk ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00 
uur bellen met het Klant Contact Centrum 
voor een afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen 
of klachten over discriminatie. Bij het Klant 
Contact Centrum van het gemeentehuis is 
een formulier verkrijgbaar, waarop u uw mel-
ding of klacht kunt noteren. Graag deze ver-
volgens versturen naar: Bureau Discrimina-

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

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Velsen maken bekend dat zij 
in de periode van 10 april tot en met 17 
april 2020 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning hebben ont-
vangen op grond van de wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht. De datum 
van ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden
Lange Nieuwstraat 751, vervangen gevelre-
clame (10/04/2020) 38640-2020
Steentijm 25, plaatsen berging in zijtuin 
(11/04/2020) 38788-2020 
Tuindersstraat 1, veranderen voorgevel 
(ramen en buitenisolatie) (16/04/2020) 
40410-2020 
binnenkanaal nabij Noordersluisweg, ver-
vangen remmingwerk Nuon (16/04/2020) 
40313-2020
 
Velsen-Zuid
nabij Driehuizerkerkweg 2, plaatsen hek en 

deur in bunker (16/04/2020)
 40327-2020

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 244, plaatsen dakopbouw 
(11/04/2020) 38714-2020
binnenkanaal nabij Wenckebachstraat, ver-
vangen remmingwerk Nuon (16/04/2020) 
40313-2020  

Santpoort-Zuid
Duinlustparkweg 59, kappen boom 
(10/04/2020) 38671-2020  
Van Dalenlaan 160, legaliseren dakkapel 
(voorzijde) (13/04/2020) 38894-2020 
Brederoodseweg 53, kappen 3 bomen 
(14/04/2020) 39040-2020 
Bloemendaalsestraatweg 167, plaatsen 3 
vlaggenmasten (15/04/2020) 39852-2020

Santpoort-Noord
Huis te Wissenlaan 13, kappen 1 boom 
(10/04/2020) 38592-2020 
Narcissenstraat 17, plaatsen dakkapel 

(voorzijde) (15/04/2020) 39994-2020
Stuyvesantstraat 4, plaatsen dakkapel 
(voorzijde) (17/04/2020) 40884-2020

Driehuis
Valeriuslaan 43, vervangen erker, isoleren 
voor- en zijgevel (14/04/2020) 39542-2020 

Velserbroek
Ambachtsweg ong., oprichten horecagele-
genheid (naast Jongerencentrum De Koe) 
(10/04/2020) 38650-2020
Krommeweid 2, kappen boom (13/04/2020) 
38922-2020 

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

Verlengen beslistermijn 

Santpoort-Zuid 
Bloemendaalsestraatweg 138 C, oprich-
ten kleinschalige naschoolse opvang 
(15/04/2020) 110006-2019
Wüstelaan 76, uitbreiden entree met voor-
portaal (16/04/2020) 20940-2020

Velserbroek
Johanna Westerdijkstraat 4, plaatsen 
warmtepomp (voorzijde) (15/04/2020) 
14059-2020

Ingediende aanvragen standplaatsver-
gunningen APV artikel 5:15

Santpoort-Noord
Bennys Fruit, op donderdag en zaterdag 
vanaf 1 mei 2020, locatie: Hagelingerweg 
(14/04/2020) 39659-2020

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Vel-
sen hebben de hierna volgende besluiten 
genomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het be-
stuursorgaan dat het besluit heeft geno-
men (zoals college van burgemeester en 
wethouders van Velsen of burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een voor-
lopige voorziening kan alleen worden 
aangevraagd, indien er ook een bezwaar-
schrift is ingediend. De verzenddatum 
van het besluit is tussen haakjes ver-

meld.

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

IJmuiden
Dudokplein 1, restaureren natuursteen 
plinten gemeentehuis (16/04/2020) 
12891-2020(Rijksmonument)
Leeuweriklaan 25, plaatsen dakopbouw 
(17/04/2020) 26279-2020
Meeuwenlaan 53, uitbreiden woning, vergro-
ten dakkapel (voorzijde) (17/04/2020)

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 53, doorbreken 
dragende binnenwand (17/04/2020) 33219-
2020
Broekbergenlaan 37, plaatsen dakkapel (ach-
terzijde) (17/04/2020) 30554-2020

Driehuis

Da Costalaan 42, plaatsen dakkapel (voor-
zijde), vergroten 1e verdieping (achterzijde) 
(17/04/2020) 28236-2020

Ingetrokken standplaatsvergunningen 
APV artikel 5:15
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben standplaatsvergunning 
ingetrokken voor: 

IJmuiden
Evangelisatiebus, op 18 april 2020, locatie: 
Velserduinweg (15/04/2020) 20424-2020

Velsen-Zuid
Verkoop vis, (tijdelijk), locatie: parkeer-
plaats t.o. Minister van Houtenlaan 123 
(15/04/2020) 35487-2020
De burgemeester van Velsen heeft het hierna 
volgende besluiten genomen. Op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht kan een belang-
hebbende bij het onderstaande besluit gedu-
rende zes weken na de dag van verzending 
van het besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift 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 be-
stuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haar-
lem. Een voorlopige voorziening kan alleen 
worden aangevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. De verzenddatum 
van het besluit is tussen haakjes vermeld.

Ingetrokken evenementenvergunnin-
gen APV artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft een evene-
mentenvergunning ingetrokken voor: 

IJmuiden
Parc & Bike, op 1 t/m 3 mei 2020, locatie: 
Kennemerboulevard (15/04/2020) 3349-
2020

Verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders hebben beslo-
ten een individuele gehandicaptenparkeer-
plaats aan te leggen voor het volgende per-
ceel:

• Rijksweg 494, 2071 CW  SANTPOORT

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

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

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de re-
ceptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden.
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Kennisgeving publicatie Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
Op grond van art. 7.27 Wet milieubeheer 

Burgemeester en wethouders van Velsen ma-
ken ingevolge artikel 7.27 van de Wet milieu-
beheer bekend dat het concept van de Noti-
tie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor 
de realisatie van een Energiehaven, ter inza-
ge wordt gelegd. De NRD ligt met ingang van 
vrijdag 24 april 2020 gedurende zes weken 
voor een ieder ter inzage. 

Inzage en informatie 
U kunt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
van 5 december 2019 inzien bij de recep-
tie van het gemeentehuis, Dudokplein 1 in 
IJmuiden. Voor openingstijden zie velsen.nl. 
De NRD is digitaal beschikbaar via velsen.nl. 

Tijdens de vermelde periode kan een ieder, 

bij voorkeur elektronisch of schriftelijk, een 
zienswijze over dit plan naar voren brengen. 
Dit kan via ro@velsen.nl of Postbus 465
1970 AL IJmuiden, onder vermelding van 
“zienswijze NRD Energiehaven”. Vergeet 
daarbij niet duidelijk uw fysieke postadres 
aan te geven.
Voor het indienen van mondelinge zienswij-
zen kunt u een afspraak maken met de behan-
delend ambtenaar, de heer Kloosterman, te-
lefoonnummer 0255-567200. 
Een schriftelijke reactie moet binnen de ter-
mijn aan de gemeente verzonden zijn. 

Aanleiding 
Het voornemen heeft tot doel ca. 16 hectare 
ruimte te bieden aan bedrijfsactiviteiten
gerelateerd aan de energietransitie, meer 
specifi ek het faciliteren van de bouw en/of 

onderhoud van windparken op zee. De lo-
catie bevindt zich ter plaatse van de huidige 
Averijhaven in de nabijheid van de Noordpier 
van Velsen.
Daarnaast wil men de nautische veiligheid in 
het gebied  vergroten, meer specifi ek een
lichterlocatie te realiseren waarlangs door-
gaand scheepvaartverkeer op een veiliger 
wijze kan passeren.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
De eerste stap in de milieue� ectrapportage 
is het a� akenen van de onderzoekkaders. Dit 
gebeurt in de ter inzage gelegde Notitie Reik-
wijdte en Detailniveau. In deze notitie wordt 
onder meer de voorgenomen activiteit be-
schreven. Vervolgens wordt beschreven wel-
ke milieue� ecten worden onderzocht. 

Iedereen kan een zienswijze geven op de in-
houd van de NRD en aangeven wat naar zijn 
of haar mening in het milieue� ectrapport 
moet worden onderzocht.

De wettelijke adviseurs en enkele betrokken 
overheids- en maatschappelijke organisa-
ties worden apart gevraagd een advies over 
de NRD uit te brengen. De commissie voor de 
m.e.r. wordt ook om advies gevraagd.
Op basis van de ingebrachte zienswijzen 
wordt de defi nitieve versie van de NRD vast-
gesteld door het college. Daarbij wordt een 
zienswijzenota opgesteld, waarin wordt aan-
gegeven of, en zo ja op welke manier, de de-
fi nitieve NRD is aangepast naar aanleiding 
van de verschillende zienswijzen.
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75 jaar bevrijding: boek over oorlogstijd laat zich lezen als een thriller
Jan de Jong geeft zijn vader Piet een gezicht
IJmuiden - Praten over de oor-
logsjaren…? Dat deed de uit 
Scheveningen afkomstige Piet 
de Jong nooit. De traumati-
sche ervaringen uit die tijd ver-
zweeg hij altijd en ook zijn zoon 
Jan, nu 68 jaar oud, had er geen 
weet van. Toch is hij er - met ex-
terne hulp - vorig jaar in ge-
slaagd om er een boek over te 
kunnen schrijven. Een boek dat 
voor veel inwoners van IJmui-
den wellicht een beeld van her-
kenning zal oproepen. Zijn va-
der Piet heeft namelijk meer 
dan 45 jaar in IJmuiden ge-
woond en was bij velen bekend 
door zijn (kerkelijke) functies en 
werkzame leven bij de uitvaart-
verzorging.

,,Toen de Tweede Wereldoorlog 
uitbrak werkte mijn vader in de 
gemeente Den Haag bij het ar-
beidsbureau”, vertelt Jan de Jong. 
Hij gaat verder: ,,Duitse artsen be-
paalden of jonge mannen ‘fähig’ of 
‘unfähig’ (geschikt of ongeschikt) 
waren om te werk gesteld te wor-
den in de Duitse oorlogsindustrie. 
Als vader op die lijsten namen van 
vrienden of kennissen zag, vulde 
hij in dat ze daar ongeschikt voor 
waren. Uiteraard liep hij een keer 
tegen de lamp. In juni 1942 - hij 
was toen 20 jaar - was het zover. 
Hij werd ontslagen, opgepakt en 
naar de gevangenis in Schevenin-
gen gebracht. Dat gebouw staat 
nu als Oranjehotel bekend. Daar-
na verbleef hij, onder erbarme-
lijke omstandigheden, tien we-

ken in Kamp Amersfoort. Toen zijn 
zaak voorkwam bij de rechtbank 
in Den Haag werd de doodstraf 
geëist. Dankzij een advocaat is dat 
vonnis niet uitgevoerd maar om-
gezet in vijf jaar Zuchthaus.”

,,Na bijna vier jaar van 
veel ontberingen werd hij 
door het Russische leger 

bevrijd.’’
Op vijf verschillende locaties 
heeft Piet de Jong in Duitse tucht-
huizen, gevangenissen en con-
centratiekampen uiteenlopende 
lichamelijk zware werkzaamhe-
den moeten verrichten. Hij kreeg 
te maken met Duitsers die hem 
soms goed, maar vaak ook slecht 
hebben behandeld. Op 26 april 
1945, na bijna vier jaar van veel 
ontberingen, werd hij door het 
Russische leger bevrijd. Hij is rich-
ting het westen gelopen, waar hij 
uiteindelijk in door de Amerika-
nen bezet gebied terechtkwam. 
Nadat hij voldoende was aan-
gesterkt is hij, via Noord-Frank-
rijk, Luxemburg, België en Maas-
tricht, weer in Kamp Amersfoort 
terecht gekomen. Vanwege de 
totale evacuatie van Schevenin-
gen woonde zijn moeder tijdelijk 
bij een gastgezin Ermelo, waar hij 
uiteindelijk met haar is herenigd.

,,Ze waren niet in staat 
om met elkaar over hun 

oorlogservaringen te 
praten.’’

Jan de Jong: ,,Vóór de oorlog 
had mijn vader een meisje leren 
kennen waar hij later mee is ge-
trouwd. Ook zij had het een an-
der meegemaakt. Veel van haar 
familieleden, vrienden en kennis-
sen hebben de oorlog niet over-
leefd. In sommige opzichten was 
het een moeizaam huwelijk, want 
ze waren niet in staat om met el-
kaar over hun oorlogservaringen 
te praten. Dan klapten ze hele-
maal dicht. Als wij, kinderen, daar 
soms vragen over stelden kregen 
we een draai om onze oren. Ge-
lukkig waren er ook tal van gezel-
lige momenten.”’

,,In alle anonimiteit kon 
hij eindelijk zijn verhaal 
kwijt zonder dat daar-
over werd geoordeeld.’’

Vele jaren later kreeg dr. Geral-
dien von Frijtag Drabbe Künzel, 
een medewerkster van het Nati-
onaal Instituut Voor Oorlogsdo-
cumentatie (NIOD) het dossier 
van Piet de Jong over diens eer-
ste verblijf in Kamp Amersfoort 
in handen. Ze heeft twee boe-
ken geschreven: ‘Kamp Amers-
foort’ en ‘Het Recht van de Sterk-
ste’, over de Duitse strafrechtsple-
ging in bezet Nederland. 

Tijdens haar speurtocht naar in-
formatie interviewde ze een aan-
tal mensen, waaronder Piet de 
Jong. In alle anonimiteit kon hij 
zo, in 1996, eindelijk zijn verhaal 
kwijt zonder dat daarover werd 

ge- of veroordeeld. Het verhaal 
is vastgelegd op twee cassette-
bandjes. Anderhalf jaar geleden 
heeft Jan de Jong ze van Geral-
dien gekregen. ,,Ik liep al langer 
rond met het idee om een boek 
over mijn vader te schrijven. Door 
de vondst van die cassetteband-
jes is dat in een stroomversnelling 
geraakt.’’

,,Door dit boek te schrij-
ven heb ik meer begrip 
voor mijn ouders gekre-

gen.’’
Jan ging met het materiaal aan de 
slag en had daarbij een duidelijk 
doel voor ogen: ,,In het boek heb 
ik mijn vader het gezicht willen 
geven dat hij nooit heeft gehad. 
Ik heb aan willen tonen dat hij va-
ker gezien werd, en dat er vaker 
rekening met hem is gehouden 
dan hij zelf heeft ervaren. Om-
dat ik er nooit met mijn ouders 
over heb kunnen praten, bevatte 
zijn verhaal veel informatie waar 
ik geen weet van had. Door dit 
boek te schrijven zijn mijn ouders 
meer voor mij gaan leven en heb 
ik meer begrip voor hen gekre-
gen. Bovendien heb ik het nu ook 
een plekje voor mezelf kunnen 
geven. Ik heb twee hoofdstukken 
gewijd aan het leven van hun kin-
deren en kleinkinderen, dat door 
hun ervaringen ook voor een deel 
is gevormd en bepaald.”

Het boek ‘De man die niet werd 
gezien’ is gedrukt in een be-

perkte oplage. De boekjes zijn 
voor 12,50 euro te koop bij di-
verse boekhandels in IJmui-
den.

Velsen - Het Coronavirus brengt 
onrust op vele gebieden, zo ook 
bij huizeneigenaren. Want wat 
is nu het meest wijze besluit? 
Moet ik mijn huis nu wel of niet 
verkopen? Deze vraag krijgen 
makelaars nu regelmatig te ho-
ren. ,,Gelukkig kunnen wij on-
ze klanten daar goed in advise-
ren’’, aldus Robin van Andel, di-
recteur van zes Teer Makelaars 
vestigingen. ,,De geluiden uit 
de woningmarkt zijn nog steeds 
positief en wij verwachten hier 
ook geen verandering in. Ook 
het aantal zoekers blijft stabiel. 
Wij wonen en werken in een 
regio waar veel meer vraag is 

naar woningen dan er aanbod 
is. Daarnaast is de rentestand 
laag. Deze factoren zorgen er-
voor dat het juist een goed mo-
ment is om een woning nu te 
verkopen.’’
Ook vanuit de NVM blijft de 
landelijke constatering dat de 
krapte van de markt er nog 
steeds is. Dat maakt ook dat 
er van prijsdaling vooralsnog 
geen sprake is. ‘Gemiddeld ge-
nomen wordt er nog steeds bo-
ven de vraagprijs betaald voor 
een woning.’, aldus de NVM. 
Hetgeen wat wel razendsnel 
is veranderd, is de manier van 
werken. ,,Wij houden ons na-

tuurlijk aan de richtlijnen van 
het RIVM. Dat houdt ook in dat 
wij creatief moeten zijn om al-
les soepel door te laten lopen. 
Zo worden woningen onder an-
dere extra via een live videobe-
zichtiging op social media be-
keken, doen wij onze adviesge-
sprekken online en worden ak-
tes digitaal ondertekend.’’
,,Uiteraard kunnen belangstel-
lenden nog steeds een fysieke 
bezichtiging doen. Juist in de-
ze tijd is een goede woning be-
langrijk. Je moet je echt thuis 
kunnen voelen. Het goede ge-
voel met een huis moet er dus 
wel direct zijn’’, aldus collega 

Eline Van der Maden (foto) van 
vestiging Beverwijk. 

Ook de projectontwikkelaars 
zitten niet stil en alle mooie 
nieuwbouwprojecten staan 
nog steeds op de planning.

Heeft u plannen om te verhui-
zen? Dan biedt Teer een vrijblij-
vende waardebepaling van uw 
huis aan. ,,Mensen kunnen fo-
to’s en gegevens van de woning 
per WhatsApp doorsturen en 
krijgen dan binnen een paar da-
gen een waarde-indicatie terug. 
Makkelijker en sneller kan het 
haast niet!’’ (Foto: aangeleverd)

Ondanks Coronacrisis

Woningmarkt in IJmuiden
en omstreken goed
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COLOFON Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

Het markante Thalia Theater aan de 
Breesaapstraat is 130 jaar geleden 
gebouwd als Oud-Katholieke kerk. 
Na de opening van het Noordzee-
kanaal in 1876 kiest een groeiend 
aantal vissersschepen de monding 
aan de zeezijde van het nieuwe ka-
naal als veilige haven voor het los-
sen van hun lading. IJmuiden begint 
zich al snel stormachtig te ontwikke-
len als vissersplaats. Steeds meer vis-
sers uit andere vissersplaatsen vesti-
gen zich met hun gezinnen in IJmui-
den. En vaak nemen zij hun geloof 
mee. Vanuit Egmond en Den Hel-
der komen vooral veel Oud-Katho-
lieken in het jonge IJmuiden wonen. 
In 1878 wordt een stuk grond ge-
kocht voor een eigen kerk maar tot 
een daadwerkelijke kerkbouw komt 
het voorlopig nog niet. Later blijkt 
deze bouwgrond onderdeel te zijn 
van de door het Rijk te onteigenen 
gronden voor de aanleg van de vis-
sershaven. Er volgt jarenlang gedoe 
over deze kwestie.

Vanaf 1888 houdt de Oud-Katholie-
ke gemeente haar kerkdiensten in 
een gehuurd lokaal in het Hotel Wil-
lem Barendsz aan de Kanaalstraat. 
Voor de bouw van een kerk met pas-
torie kopen zij uiteindelijk een stuk 
grond aan de Breesaapstraat, te-
genover de openbare lagere school. 
Het ontwerp van het kerkgebouw 
in neorenaissance stijl is van archi-
tect T.J. van Harderwijk uit Utrecht. 
De bouw van de kerk wordt gegund 
aan de dan nog minderjarige aanne-
mer J.C. van Vendeloo uit Velsen. In 
juli 1889 begint deze met het grond-
werk. Op 13 augustus 1889 wordt de 
eerste steen gelegd. Op 8 mei 1890 
wordt de Oud-Katholieke Kerk aan 
de Breesaapstraat ingewijd door de 
Oud-Katholieke bisschop van Haar-
lem, Mgr. J.C. van Rinkel. De kerk is 
gewijd aan Engelmundus, een van 

de eerste evangeliepredikers in on-
ze contreien. De Oud-Katholieke ge-
meente groeit snel. De kerk aan de 
Breesaapstraat wordt al gauw te 
klein en de gemeente heeft behoef-
te aan meer kerkruimte.

Besloten wordt tot de bouw van een 
veel grotere kerk aan de Koningin 
Wilhelminakade. In 1907 wordt deze 
nieuwe Engelmunduskerk ingewijd. 
Het in ongebruik geraakte kerkge-
bouw aan de Breesaapstraat wordt 
eerst nog enkele jaren verhuurd en 
in 1913 verkocht, onder de voor-
waarde dat de kerk voorlopig geen 
uitgaansgelegenheid wordt. In de-
ze jaren wordt het gebouw eerst ge-
bruikt als mandenmakerij van de � r-
ma Groen en daarna als pakhuis met 
een nettenboeterij op zolder. Na en-
kele jaren koopt een ‘� nancieel ster-
ke combinatie’ het pakhuis van de 
Visscherij-Maatschappijen Rosa en 
Hansa, met de bedoeling deze te 
verbouwen tot schouwburg, bios-
cooptheater en concertzaal.

In 1919 wordt de voormalige kerk 
door aannemers J. Lindhout en J. de 
Waard verbouwd tot theater-bios-
coop naar een ontwerp van J.T. Cra-
mer. De voorgevel wordt gepleis-
terd en voorzien van een Art Deco 
uiterlijk. In september van dat jaar 
geeft de IJmuider Courant een uit-
voerige beschrijving van de plan-
nen voor ‘Schouwburg-Bioscoop-
Concertzaal Thalia’. De naam Thalia 
verwijst naar de muze van het blij-
spel. Thalia is voor die tijd een mo-
dern theater met ruime zitplaatsen 
voor 350 personen in de zaal en 200 
personen op het balkon, een groot 
toneel, orkestbak, ruime voorzie-
ningen “back stage” voor de arties-
ten, centrale verwarming, elektri-
sche verlichting, modern sanitair, 
brandblusinstallatie, nooduitgan-

gen en “tochtvrij afsluitbare toegan-
gen”. De naastgelegen voormali-
ge pastorie wordt ingericht als kof-
� ekamer. In 1922 wordt hier, even-
eens naar ontwerp van J.T. Cramer, 
een kleine concertzaal achter ge-
bouwd. De IJmuider Courant schrijft 
ten tijde van de opening lyrisch over 
Thalia: ‘De schouwburg, die zowel 
uitwendig als inwendig aan hooge 
aestetische eischen voldoet en ook 
beantwoordt aan vereischten van 
comfort, hygiène en veiligheid, is 
een waar sieraad en een groote aan-
winst voor onze plaats.’

De o�  ciële opening van Thalia voor 
genodigden vindt plaats op woens-
dag 28 april 1920. De avond wordt 
geopend met een toespraak door 
directeur Otter en het spelen van 
de ‘Thalia-marsch’. De genodigden 
genieten vervolgens van een fees-
telijk variété-programma met zang 
en muziek, voordrachten, een op-
treden van het beroemde “Duo 
Weston” en een vertoning van de 
voor die tijd populaire � lm De Oes-
terprinses met Ossi Oswalda. Een 
verslaggever van de IJmuider Cou-
rant, die een half uur te laat bin-
nenkomt, heeft duidelijk meer oog 
voor de dames: ‘Als daar maar ani-
mo voor is, dan weten de dames te 
IJmuiden wel groot toilet te maken 
en doen ze daarin voor haar groot-
steedsche zusters beslist niet onder, 
integendeel zouden we zeggen’. Ge-
lukkig geeft hij ook nog een korte 
beschrijving van de rest van de ope-
ningsavond. Hij schrijft nog wel be-
wonderend over Thalia’s eigen vaste 
orkest met een selectie van ‘supra-
krachten’ uit de IJmuider Kunstkring 
die spelen op vleugelpiano, orgel, 
cello en viool.

Donderdag 29 april vindt de ope-
ning plaats voor het “gewone” pu-
bliek met een optreden van het Duo 
Weston en vertoning van de � lm ‘De 
Oesterprinses’.

Op de foto van ca. 1900 zien we de 
Breesaapstraat met de Oud-Katho-
lieke kerk, het latere Thalia. De foto 
is gemaakt door de IJmuidense foto-
graaf Leo P. Tismeer, Noord-Hollands 
Archief / Foto’s Gemeente Velsen, nr. 
KNA001019213

Wekelijks staat Erik Baalbergen stil bij een IJmuidens onderwerp, 
naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis, 
een evenement of de mooie taferelen die IJmuiden biedt. In deze 
a� evering aandacht voor het typisch IJmuider Thalia Theater. Op 
dinsdag 28 april 2020 is het precies 100 jaar geleden dat Thalia 
haar deuren opende als ‘Schouwburg-Bioscoop-Concertzaal Tha-
lia’. Goede reden om, verspreid over drie a� everingen, in Thalia’s 
lange en typisch IJmuidense geschiedenis te duiken en met de 
huidige eigenaren naar het heden te kijken. Deze week het eer-
ste deel.

Creatieve ondernemers 
slaan handen ineen, 
Sterkeruitdecoronacrisis!
Regio- Nu er door de Coronacrisis 
noodgedwongen geen activiteiten 
meer plaatsvinden, lees je dat veel 
ondernemers ervoor hebben ge-
kozen niet stil te zitten, maar juist 
nu hun bedrijfspand te voorzien 
van een nieuwe uitstaling door bij-
voorbeeld het schilderen van hun 
pand en/of interieur. Sterkeruitde-
coronacrisis biedt deze onderne-
mers de mogelijkheid hun nieuw 
opgeknapte zaak door middel van 
professionele fotogra� e en/of pro-
motie� lm vast te leggen. 

Ook is het nu tijd om eindelijk eens 
dat nieuwe logo te laten ontwer-
pen, je menukaart  professioneel 
op te laten maken, je bedrijf/pro-
ducten/merk (her)kenbaar te ma-
ken in de markt of je website te op-
timaliseren. Sterkeruitdecorona-
crisis biedt u de mogelijkheid om 
(zodra premier Rutte het groene 
licht geeft) te starten met een so-
cial media campagne, zodat u met 
een vliegende start in no time weer 
back in business bent!

Wie zijn die creatieve initiatief-
nemers?
Sterkeruitdecoronacrisis is een ini-
tiatief van drie Haarlemse onder-
nemers: Bo Balsing (fotogra� e en 
social media), Mark Westerveld 

(creatieve communicatie online en 
o�  ine) en Nick Urbanus (� lm en 
fotogra� e). Met meer dan 40 jaar 
ervaring staan zij garant voor een 
professionele uitstraling en kwali-
teit.

Wat is nou het voordeel voor de 
ondernemer?
Westerveld: ,,Wij begrijpen dat het 
water bij vele ondernemers nu aan 
de lippen staat en daarom geven 
wij 20 procent korting en kunt u 
bij ons in 12 maandelijkse termij-
nen betalen, zonder extra kosten.’’ 
Ga naar www.sterkeruitdecorona-
crisis.nl en stel uw gewenste com-
municatiepakket samen.

Waar kunnen ondernemers zich 
aanmelden?
,,Zodra u contact met ons heeft op-
genomen komen wij bij u langs en 
bespreken (op veilige afstand) uw 
wensen’’, aldus Westerveld. ,,Ver-
volgens maken wij een planning 
voor het maken van de fotogra� e 
en/of promotie� lm en uw wensen 
met betrekking tot uw nieuwe lo-
go of andere communicatiemidde-
len. Zodra u akkoord gaat met de-
ze planning gaan wij voor u aan de 
slag en zorgen wij dat u sterker uit 
de Coronacrisis komt! #samenster-
ker.’’ (Foto: aangeleverd)

Mooi afscheid helpt 
de draad weer op te pakken
Velsen - Juist in deze tijd waar we 
meer op afstand van elkaar zijn, 
maar misschien wel dichterbij elkaar 
dan ooit, hebben uitvaartbegelei-
ders Yvonne van Ophuizen en Pat-
ty-Lou Leenheer de handen ineen-
geslagen. Beide zijn veteraan op het 
gebied van de uitvaartverzorging 
en expert in het regelen van een 
crematie of begrafenis. Door jaren-
lange ervaring en actief te luisteren 
naar wat echt belangrijk is, staan zij 
garant voor een waardevol afscheid. 
Patty-Lou: ,,Samen zijn we er voor ie-
dereen, ongeacht geloof of achter-

grond”. De dagen voor de uitvaart 
zijn een emotionele periode, waar-
in tegelijkertijd ook veel praktische 
zaken geregeld en georganiseerd 
moeten worden. Yvonne: ,,Wij bie-
den u daarbij stap voor stap onder-
steuning en geven advies over alle 
mogelijkheden. Hierbij houden we 
ook rekening met speci� eke cultu-
rele bijzonderheden of duurzame 
wensen.’’
Beiden blijven onder de naam van 
hun eigen uitvaartonderneming 
opereren, maar versterken elkaar in 
raad en daad. Getijden van Patty-

Lou is actief in Spaarndam, Velsen, 
Beverwijk en de wijde omgeving. 
Yvonne van Ophuizen uitvaartver-
zorging is actief in Limmen, Castri-
cum en de wijde regio. Patty-Lou: 
,,Wij zijn oprecht geïnteresseerd in 
uw verhaal, creatief in de aanpak. 
We doen wat we afspreken, zijn be-
naderbaar en betrokken. Een ken-
nismakingsgesprek is kosteloos, dus 
wilt u meer informatie, advies of ge-
woon kennismaken, bel dan gerust: 
06-86889918 of stuur een e-mail 
naar info@getijdenuitvaartzorg.nl. 
(Foto’s: aangeleverd)

Beste lezers,
Begrijpt u het ook niet…loop je door de supermarkt en ben je 
bezig je dagelijkse boodschappen te halen, en wat schetst mijn 
verbazing?
De supermarkten maken over de Corona crisis heen extra mis-
bruik van de situatie om de prijzen nog maar eens omhoog te 
schroeven. Wat een schorum! Ten eerste is dat de sector die er 
juist op vooruit ging omdat klanten gingen hamsteren. Ten twee-
de zijn zij ook nog eens de sector die gewoon open kan blijven!
Nu worden zoveel mensen direct in hun portemonnee geraakt 
omdat hun bedrijf failliet is gegaan, of omdat ze gewoon geen 
werk meer hebben omdat hun bedrijf moest sluiten vanwege 
het feit dat de salarissen niet meer betaald kunnen worden. Deze 
mensen worden nog eens dubbel geraakt doordat de producten 
met gemiddeld 5 tot 10 cent duurder zijn geworden.
Hoe halen ze het in hun hoofd juist nu de boodschappen duur-
der te maken! Ze maakten al meer omzet, dus waarom dan ook 
nog eens een extra prijsverhoging? Wij moeten dus boeten voor 
wat????

S.C. v.d. Hulst

LEZERSPOST

Duurdere boodschappen

De inhoud van ingezonden brieven valt buiten verantwoordelijkheid
van de uitgever. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of
inkorten. Anonieme brieven worden niet in de krant afgedrukt.
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Koningsdag bij AH Spaarndam:
Afdingen gaat niet, 
maar u gaat wel happy naar huis
Velsen - Klantgenoten. We 
vieren Koningsdag dit jaar 
thuis. Met een digitale kleed-
jesmarkt, een thuistoost en 
het Wilhelmus zingend van-
uit je raam. Anders dan an-
ders, maar de nieuwe Albert 
Heijn in Spaarndam probeert 
het je daarbij zo gemakkelijk 
en gezellig mogelijk te ma-
ken. Zijn zij dit jaar toch even 
jouw Oranjemarkt! Afdingen 
lukt hier niet, maar de mede-
werkers van AH Spaarndam 
weten zeker dat je happy naar 
huis gaat met al die lekkere 
happen en drankjes. Slenter 
(wel op een veilige 1,5 meter 
afstand van elkaar) langs de 
vitrines met oranje tompou-
cen en soesjes en scoor Oran-
jebitter bij de Gall & Gall. Sla 
daarna vlees, saus en stokbro-
den in en kroon jezelf tot bar-

becuekoning. ‘Zo maken we er 
samen een gezellige dag van’, 
is het motto.

Met de veiligheid voorop, is het 
goed shoppen bij AH Spaarn-
dam. Ruim opgezet, brede pa-
den, een groot, gratis parkeer-
terrein voor de deur én een rui-
me voorraad kwaliteitsproduc-
ten.

Breaking News
Bierfanaten van Restaurant de 
Kolk en Albert Heijn Spaarndam 
hebben met Jopenbier een fan-
tastisch recept voor een eigen 
biertje gebrouwen: Jopen Kol-
kend Blond! Kijk bij de speciaal-
bieren.

Bij de Buuf
(lokale shop van Spaarndam)
Bent u al Bij de Buuf geweest? 

Het echte Koningsdaggevoel tij-
dens deze afwijkende Konings-/
Woningsdag krijgt u met de bij-
zondere en lekkere lokale pro-
ducten zoals de wereldberoem-
de - in Spaarndam gerook-
te - Holland Paling. Op geroos-
terd brood met een lik roombo-
ter … u vindt ‘m nergens lekker-
der. Meer tips? Haal ook DijkSlijk 
voor bij de koffie, Dijkman kaas, 
Spaarnwouder paardenworst en 
HanSje bier voor bij de borrel 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 gro-
te supermarkt op het Marsman-
plein. Fijne Koningsdag! (Foto: 
aangeleverd)

Dolblij zijn de twee zussen Cha-
lina en Lindsey van beide 5 jaar 
met hun kleine zusje Emma, ge-
boren op zaterdag 4 april in het 
Rode Kruis Ziekenhuis in Bever-
wijk. Trotse papa Leon Terol en 
mama Kelly Molenaar zijn dolge-
lukkig net als opa William en oma 
Ida Molenaar, die hun kleindoch-
ter aanmeldden voor deze ru-
briek.
Knu�elen zal er voor opa en oma 
voorlopig helaas niet inzitten 
vanwege de coronacrisis. ,,Maar 
wij genieten wel van de vele lief-
devolle foto’s en live beelden via 
Whatsapp’’.

Aangenaam!

Aangenaam!

AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!

In deze rubriek stellen we nieu-
we plaatsgenootjes voor. De 
meeste Velsense baby’s zien 
het levenslicht buiten Velsen 
en hun namen komen dus niet 
te staan bij de geboorteaan-
kondigingen van de gemeen-
te Velsen in deze krant. Daar-
om nu de mogelijkheid om uw 
(klein)kind in deze rubriek voor 
te stellen. Stuur een foto uiter-
lijk 4 weken na de geboorte 
naar redactie@jutter.nl. Deel-
name is gratis.

NU TOT € 2.000,- 
EXTRA INRUILPREMIE

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

DE KRACHTIGE
MAZDA CX-5

OP ALLE FRONTEN HOOG

  Hoge instap

  Hoge trekkracht tot 2.100 kg

  Hoog afwerkingsniveau

  Zeer rijke standaarduitrusting

DE NIEUWE
MAZDA MX-30

DE 100% ELEKTRISCHE 
MAZDA

  Bestel nu de royaal uitgeruste 
First Edition

 Imposant voorkomen

 Hoge instap

 Perfect als zakelijke auto

DE STILLE
MAZDA CX-3

COMPACTE CROSS-OVER

  Luxe en verfi jning

  Extra isolatie

  Hoogwaardig interieur

  Krachtige 2.0L motor

DE COMFORTABELE
MAZDA CX-30

EEN NIEUW GELUID

  Mazda Harmonics Acoustics

  Veiligste auto ter wereld

  Hoog uitrustingsniveau

  Leverbaar met Skyactiv-X motor
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Lieve opa’s & oma’s, 

Wat missen we jullie kusjes, knuf-

fels, boksen en high �ve!

Hopelijk kunnen we dit snel weer 

doen..
Liefs, Finn, Suus & Bobbi

Hoi mam/oma in woonzorgcentrum 
Velserduin. Hoop dat we gauw naar 
het nieuwe normaal gaan. De deuren 
weer open. Samen gezellig beneden zit-
ten. Groet van Esther, René, Mariette, 
Truus en Nico en alle familie en al onze 
fb vrienden die je volgen. Beterschap en 
snel weer de oude. Xxx

Velsen - De komende weken maken we in onze kranten plaats voor 
lieve berichtjes. Mis jij of missen jullie je oma en opa? Of je lieve 
nee�e waarmee je altijd zo leuk speelt? Of opa en oma, missen jullie 
je kleinkinderen? Stuur uiterlijk maandag 27 april een foto van jezelf 
of van jullie zelf en de boodschap van maximaal 40 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.

Lieve moeders,
Helaas mochten we u in april niet komen bezoeken. Vanuit Oostenrijk toch nog een lieve groet van ons!

Eis en Maja

Lieve moeders,
Helaas mochten we u in april niet komen bezoeken. Vanuit Oostenrijk toch nog een lieve groet van ons!

Eis en Maja

Bijna 92, nog zelfstandig wonen 

en dan ook nog eens leren face-

timen zodat je je kinderen, klein- 

en achterkleinkinderen kunt blij-

ven zien. We zijn trots op je!

Familie Ramerman-Krab

Lieve opa’s & oma’s, 

Wat missen we jullie kusjes, knuf

fels, boksen en high �ve!

Hopelijk kunnen we dit snel weer 

doen..

Lieve Luuk,Word je eindelijk een tiener, kun-nen we je niet eens komen knuf-felen! Gelukkig kan het wél via de krant: een dikke verjaardagspak-kerd en een �jne verjaardag! Onze logeerpartij doen we natuurlijk zo snel mogelijk!
Liefs, oma en oma

Lieve moeders,
Helaas mochten we u in april niet komen bezoeken. Vanuit Oostenrijk toch nog een lieve groet van ons!

Lieve opa en oma, 

Wij missen jullie en hopen jullie 

gauw weer te zien.

Dikke kus!
Tamara en Kaylee 

Lieve familie, 

We missen jullie heel erg. Hope-

lijk kunnen we snel weer spelen 

en knu�elen. Dikke kus!
 Jolie en Scott 

Lieve oma, we missen u! Hopelijk snel 
weer met z’n allen aan tafel om uw over-
heerlijke zelfgemaakte soep te eten. Dikke knu�el en kus XxXx We houden 

van u Xx

Lieve oma Groen en opa en oma ‘t Hart,
Wij missen jullie,  hopelijk kunnen we snel weer knu�elen.  Kusjes en groetjes, 

Jesse en Finn xxx

Hoi mam/oma in woonzorgcentrum 
Velserduin. Hoop dat we gauw naar 
het nieuwe normaal gaan. De deuren 
weer open. Samen gezellig beneden zit
ten. Groet van Esther, René, Mariette, 
Truus en Nico en alle familie en al onze 
fb vrienden die je volgen. Beterschap en 
snel weer de oude. Xxx

Lieve oma Groen en opa en oma ‘t 
Lieve oma Groen en opa en oma ‘t Hart,
Wij missen jullie,  hopelijk kunnen we snel weer knu�elen.  Kusjes en groetjes, 

Jesse en Finn xxx

lijk kunnen we snel weer spelen 

 Jolie en Scott 

Lieve oma Groen en opa en oma ‘t Hart,
Wij missen jullie,  hopelijk kunnen we snel weer knu�elen.  Kusjes en groetjes, 

Dag lieve opa’s & oma’s wij missen 

jullie heel erg en hopen jullie snel 

weer te kunnen knu�elen!

Dikke kus!
Jaylen & Daley

Een mooi stukje van wethouder 
Bal in de Jutter van 16 april.
Hij heeft het over afvalscheiding 
en, er is een foto bijgeplaatst van 
ondergrondse containers, keurig 
allemaal.
Op de hoek Kanaalstraat/Am-
stelstraat is het echter vrijwel ie-
dere dag een grote bende, veel 
bewoners gebruiken keurig de 
containers maar anderen dum-
pen alles ernaast, zij hebben 
geen pasje schijnbaar, de meeu-
wen doen vervolgens de rest.
Misschien kan wethouder Bal 
deze afvalscheiding midden op 
straat ook eens te lijf gaan?

Willem Ramerman

LEZERSPOST
Afvalscheiding

De inhoud van ingezonden brieven valt buiten verantwoordelijkheid
van de uitgever. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of
inkorten. Anonieme brieven worden niet in de krant afgedrukt.

45 jaar broedvogelinventarisatie in 
het Houtglop in de Kennemerduinen
Regio - In 1975 startten Henk Wijk-
huisen en Jelle van der Helm op 
15-jarige leeftijd met het inventari-
seren van broedvogels in een aan-
tal gebieden in het toenmalige 
Nationaal Park De Kennemerdui-
nen. Een van die gebieden was het 
Houtglop in het meest noordweste-
lijk deel van De Kennemerduinen.
Inmiddels zitten de heren in hun 
zestigste levensjaar en bezoeken 
nog steeds in het voorjaar elk week-
end Het Houtglop en omgeving om 
de broedvogels te inventariseren.
Henk (rechts op de foto): ,,Er is wel 
wat veranderd in de vogelstand in 
45 jaar. Veel typerende duinsoorten 
zijn verdwenen, zoals de wulp, de 
tapuit en het paapje. Dit zijn soor-
ten die echt bij het duin hoorden 
en nogal wat eisen stelden aan hun 
omgeving. Verdroging, vergrassing, 
het dichtgroeien van de duinen. Het 
heeft er allemaal geen goed aan ge-
daan. Ook de komst van de vos was 
bepalend voor veel grondbroedvo-
gels. In 1975 telde ik nog overal de 
meeuwenkolonies, zoals bij de Ere-
begraafplaats. Vanaf 1976 werd de 
vos niet meer bejaagd en waren 
de meeuwenkolonies binnen twee 
jaar verdwenen. Ook soorten als 
bergeend en wulp zijn mede door 
de vos verdwenen als broedvogel. 
Ik mis nog elk jaar het gejodel van 
de wulp, maar er zijn ook weer veel 
nieuwe soorten bijgekomen. In de 
jaren zeventig belde je elkaar op 
als er in mei een buizerd rondvloog. 
Nu zitten overal buizerden te broe-
den. En ook de havik is als broedvo-

gel in de duinen gekomen. En met 
sommige soorten gaat het gewoon 
goed. Overal zingen boomleeuwe-
riken en we hebben in het Natio-
naal Park een van de grootste po-
pulaties nachtegalen van Noord-
west Europa. Het blijft een feest om 
hier elk jaar te mogen genieten van 
de dynamiek van de natuur. We ho-
pen dit nog een tijdje te mogen 
voortzetten”.
Jelle: ,,Toen we begonnen was het 
gebied erg verdroogd door de wa-

terwinning. Er waren alleen wat ou-
de bomkraters met water en een 
klein meertje. Maar door het stop-
pen van de grondwaterwinning 
is het nu een natte duinvallei ge-
worden. Dit jaar is het in februari 
en maart extreem nat geweest. Zo 
hoog heeft het grondwater in al die 
jaren nog nooit gestaan. Het gebied 
was helemaal dichtgegroeid met 
struweel en aan de kust stonden 
nog overal bunkers uit de oorlog. 
De meeste bunkers zijn weg of on-

der het zand gebracht. De afgelo-
pen jaren is het landschap en de ve-
getatie in het Houtglop enorm ver-
anderd. Er zijn openingen gemaakt 
in de zeereep waardoor het zand de 
vallei in waait, het struweel is weg-
gehaald en wind en zand hebben 
vrij spel. Een mooi voorbeeld van 
een geslaagd natuurherstel. Het is 
nu onderdeel van de dynamische 
Noordwest Natuurkern van het hui-
dige Nationaal Park Zuid-Kenne-
merland”. (Foto: Henk Wijkhuisen)













20 23 april 2020

Effecten van de coronacrisis 
voor Velsense ondernemers
Velsen - Dat de coronacrisis een ongekende �nanciële impact heeft op het bedrijfsleven, is inmiddels wel duidelijk. Toch zijn 
de onderlinge verschillen best groot. Waar het voor de ene ondernemer, weliswaar met de nodige voorzorgsmaatregelen, 
‘business as usual’ is, moet een ander de deuren van zijn bedrijf noodgedwongen geheel gesloten houden. En er zijn ook on-
dernemers die juist meer omzetten in de huidige situatie. Onze verslaggever Raimond Bos maakte een rondje door de ge-
meente en bezocht een aantal ondernemers in uiteenlopende branches, om zich zo een beeld te vormen van de situatie in 
Velsen.

Voor het team van Rigo Ver�a-
briek in IJmuiden heeft de coron-
acrisis twee gezichten. De acht 
medewerkers in de buitendienst 
zitten nu thuis, omdat het a�eg-
gen van bezoekjes aan klanten 
geen strikte noodzaak is en het 
bedrijf de adviezen van de over-
heid in dit opzicht zeer serieus 
neemt. 

Tegelijkertijd ziet het bedrijf een 
toename van het aantal klanten 
in de winkel. ,,Veel mensen die 
nu thuis zitten, besluiten om dan 
maar wat klussen te gaan doen, 
die waren blijven liggen. Ik heb 
ook het gevoel dat men daar-
bij de lokale speciaalzaken goed 

weet te vinden’’, zegt marketing-
medewerkster Henriette van 
Westerhoven. 

Ze spreekt van een �jne dyna-
miek, die ze ook bij andere lokale 
ondernemers ervaart: ,,Het is heel 
plezierig om elkaar op die manier 
een hart onder de riem te kunnen 
steken.’’ 

De ver�abriek van Rigo draait in-
tussen gewoon door, al heeft het 
bedrijf hier wel extra maatrege-
len moeten nemen om ander-
halve meter afstand tot elkaar te 
kunnen houden en daarmee de 
veiligheid voor de medewerkers 
te kunnen garanderen.

Ook bij brood- en banketbakkerij 
Ben Vreman aan de Terrasweg in 
Santpoort-Noord staan de klan-
ten nu regelmatig buiten voor de 
deur te wachten tot ze naar bin-
nen mogen. Maar dat heeft niets 
te maken met een toegenomen 
verkoop. ,,Normaal gesproken 
kunnen we zeven klanten tegelijk 
helpen, nu maar vier’’, legt Remco 
Vreman uit. In de bakkerswinkel 
mogen nu maximaal vier men-
sen tegelijk naar binnen. ,,Daar-
door lijkt het drukker, maar dat 
is niet zo.’’ Van een dalende ver-
koop is echter ook beslist geen 
sprake. ,,Er zijn meer mensen die 

hun bestelling nu vooraf aan ons 
doorgeven, zodat wij het kunnen 
klaarleggen. Daarom hebben we 
doordeweeks iemand extra neer-
gezet om alle bestellingen te ver-
werken. Klanten kunnen de be-
stelling dan ’s middags ophalen, 
op een moment waarop het rus-
tiger is. Zo kunnen ze de drukte in 
de winkel vermijden.’’ 

Ook in dit bedrijf geldt dat het im-
proviseren blijft op de werkvloer 
om de collega’s op veilige afstand 
van elkaar te kunnen laten wer-
ken. ,,Het is lastig, qua ruimte, 
maar we doen ons best!’’

Eveneens in Santpoort-Noord ge-
vestigd is het tuincentrum van 
Welkoop. Juist in deze tijd van 
het jaar is het altijd bijzonder 
druk in het bedrijf, maar met de 
enorme oppervlakte van het win-
kelpand en de erachter gelegen 
buitenafdeling is men nog prima 
in staat om de stroom bezoekers 
de baas te blijven. Een groot bord 
voor de deur attendeert de be-
zoekers op de maatregelen die in 
verband met het coronavirus zijn 
genomen. Bedrijfsleider Sander 
Gozeling: ,,We zien wel dat het 

iets drukker is dan normaal. Al-
les valt of staat voor ons natuur-
lijk met het weer. Als het mooi 
weer is, zie je het altijd drukker 
worden. Maar het is nu nog goed 
te doen. We hanteren een maxi-
mum van honderd klanten tege-
lijk en we hebben steeds twee of 
drie kassa’s open, zodat er geen 
rijen ontstaan en iedereen weer 
snel weg kan. Mocht het te druk 
worden, dan zetten we iemand 
buiten voor de deur neer om al-
les te regelen, maar dat is nu nog 
niet nodig.’’

Bij Albatros Banden aan de Dok-
weg in IJmuiden gaat het werk 
gewoon door. Het bedrijf heeft 
het druk met de dagelijkse werk-
zaamheden, maar manager Thom 
van de Graaf verwacht dat de ef-
fecten van de coronacrisis voor 
de bandenspecialist pas in een la-
ter stadium zullen volgen. 

,,Ik denk dat voor ons de �nan-
ciële klap nog moet komen. Bij 
veel bedrijven staan de wagen-
parken nu stil. Ook de mensen 
die nu thuis werken, rijden niet 
in hun auto’s rond. Daar zullen 
wij later het e�ect van gaan mer-
ken. Bovendien zijn autofabrie-
ken en bandenfabrikanten nu ge-
sloten. Voorlopig redden bedrij-
ven als wij het nog prima met 

de beschikbare voorraad. Maar 
als dit langer gaat duren, krijg je 
schaarste op de markt.’’ 

Normaal gesproken mogen klan-
ten altijd in de werkplaats meekij-
ken als de werkzaamheden wor-
den uitgevoerd, maar die optie is 
tijdelijk komen te vervallen. 

,,We hebben de werkplaats afge-
sloten voor klanten, zodat onze 
medewerkers veilig kunnen wer-
ken. Daar is gelukkig begrip voor. 
Verder hebben we bij de recep-
tie plexiglas schermen geplaatst, 
dragen onze monteurs hand-
schoenen als ze in de auto stap-
pen en worden de autosleutels 
schoongemaakt voordat we ze 
overhandigen.’’

Bedrijven die vallen in de catego-
rie contactberoepen moeten al 
weken de deuren noodgedwon-
gen gesloten houden. Zo ook 
Tjeerd Meinema Coi�ures, het 
bedrijf is nota bene genomineerd 
voor de verkiezing van de leuk-
ste kapper en kapsalon van 2020, 
maar kan nu niet anders dan af-
wachten wanneer de werkzaam-
heden weer hervat mogen wor-
den. 

Van stilzitten is echter geen spra-
ke, want afgelopen week zijn in 
de kapsalon schermen geplaatst 
tussen alle kappersstoelen. 
Bedrijfsleider Sabine Meinema 
- van Duijn: ,,We hebben zelf de 
materialen aangeschaft en zijn 
aan de slag gegaan. Het gaat ons 

om de veiligheid van onze klan-
ten en ik krijg hier een goed ge-
voel bij. Door de schermen kun-
nen we de anderhalve meter af-
stand tussen de klanten waarbor-
gen. Verder gaan we de ko�e ser-
veren in plastic bekers, liggen er 
geen boekjes meer op tafel en 
dragen alle medewerkers hand-
schoenen en mondkapjes.’’ 

In afwachting van groen licht 
voor het hervatten van het kap-
perswerk zitten de zeven leden 
van het team nu thuis. ,,We zijn 
wel twee dagen in de week van 
10.00 tot 11.30 uur open voor 
productverkoop en we houden 
contact met de klanten door fo-
to’s en �lmpjes op sociale media 
te plaatsen.’’

Keurslager Theo van Haaster 
aan het Ster Bastion in Velser-
broek heeft amper tijd om ons 
te woord te staan. Hij ziet zijn 
omzet dezer dagen juist stijgen. 
,,Dat gaat ten koste van de hore-
ca’’, schat hij in. Het lijkt een lo-
gische verklaring voor de toege-
nomen drukte: ,,Mensen koken 
nu veel meer thuis. Je ziet bij alle 
verszaken de verkoop toenemen.’’ 
Om die extra drukte in goede ba-
nen te leiden, heeft de slager een 
aantal maatregelen genomen. 
De winkelvloer is in vier vakken 
verdeeld, dat houdt dus in dat 
er maximaal vier klanten tegelijk 

welkom zijn. Zijn er meer dan vier, 
dan dient men buiten de winkel 
te wachten met anderhalve me-
ter tussenruimte. Ook kunnen 
klanten alleen nog met de pin-
pas betalen en om eventuele be-
smetting met het coronavirus te 
voorkomen is een beschermkap 
op de toonbank geplaatst. Ook 
voor het personeel in de zaak is 
het aanpassen. Er wordt immers 
op een relatief kleine oppervlakte 
gewerkt. Hoe gaat men hiermee 
om? ,,De medewerkers moeten 
elkaar passeren met de rug naar 
elkaar toe en verder zo veel mo-
gelijk afstand van elkaar houden.’’

Hans de Lange levert, installeert 
en repareert witgoed aan huis. Hij 
merkt dat het aantal reparatiever-
zoeken sinds de start van de co-
ronacrisis drastisch is gedaald. 

Uit de cijfers die hij noemt blijkt 
dat het aantal telefoontjes ge-
middeld een derde is van wat 
het voorheen was. ,,Je merkt dat 
mensen je niet over de vloer wil-
len hebben en hun reparaties uit-
stellen.’’ 

Dat roept natuurlijk vragen op, 
want hoe overbrugt men de pe-
riode tot die tijd? ,,Soms vragen 
ze me of ze iets zelf kunnen repa-
reren. En niet alle reparaties heb-
ben prioriteit. Een vaatwasser bij-

voorbeeld is geen prioriteit, als 
denken sommige mensen daar 
anders over.’’ 

Een bijkomend probleem voor 
Hans is dat hij nu zelf in qua-
rantaine moet verblijven: ,,Mijn 
vrouw werkt in de zorg en zij 
heeft corona. Ik kan dus nu ook 
niet meer naar de klanten toe. Ge-
lukkig heb ik nog een collega, hij 
rijdt wel gewoon door. Maar we 
moeten nu iemand inhuren, want 
hij kan de apparatuur niet in zijn 
eentje dragen.’’ 
De verplichte quarantaine komt 
voor Hans op een vervelend mo-
ment, want: ,,Qua verkoop is het 
momenteel heel erg druk, het is 
amper te bestellen.’’

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITE: CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.JUTTER.NL 
EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!
ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL 

EN HOFGEEST.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Bezoek onze website:

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

Bezoek onze website:
WWW.50PLUSWIJZER.NL
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Nu te koop!

‘Oorlogsdagen in Velsen’

Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding van de duitse 
bezetting in Velsen van WOII, geeft Cornegge Media 
een speciaal dik boek uit met 256 pagina’s over Velsen 

in oorlogstijd en de wederopbouw.
De Velsense mobilisatie van militairen, Duitse bezettings-

jaren, bombardementen in Velsen, bunkers met on-
derzeeboten, het Velsense Verzet, de bevrijding door 
Canadezen, de wederopbouw, herdenkingen enz...
Veel foto’s en uitleg, door Santpoorter Guus Harten-
dorf.

Te koop bij: 
Bredero Boeken Santpoort en Read Shop IJmuiden 
Marktplein.
Online via www.7x7cornegge.nl/uitgeverij

Absoluut comfortabel, ronduit stijl-
vol de Fiat Panda hybrid

De nieuwe Panda Hybrid Launch Edition is de milieuvriende-
lijkste Panda ooit. Nu in de showroom bij Koene Auto in Vel-
serbroek. De vanafprijs bedraagt nu 14.290 euro. 

BOSS Orange nu exclusief 
verkrijgbaar bij Patrick van 
Keulen in IJmuiden!

Urban casualwear. Dat is de stijlvol-
le, losse, nonchalante kledingstijl 
van BOSS Orange. Het kleding-

merk voor levensgenieters. BOSS Oran-
ge vind je voortaan ook in IJmuiden. Bij 
Patrick van Keulen. De stijlvolle, kleurrijke 
en vrolijke zomercollectie hangt nu in 
onze winkel. Kom dus snel langs bij Pa-
trick van Keulen aan de Lange Nieuw-
straat. We staan voor je klaar.

Ontdek de nieuwste voorjaar/ zomer trends in Velsen. 
Hier vind je informatie over de laatste trends 
van dit seizoen. Van kleding tot sieraden voor 

iedereen!Vrijwel alle winkels zijn open, misschien met iets 
aangepaste openingstijden. U krijgt de gewone persoon-
lijke service, goede kwaliteit en de juiste adviezen in de 
winkels. Wij houden natuurlijk rekening met alle Corona 
maatregelen zodat uw bezoek vlekkeloos verloopt. Zorg 
goed voor elkaar en steun elkaar in deze tijd.

Winkel bij Zorgvrij ook nu open
Gezond, duurzaam 
lokaal eten bij Van Streek
Sinds 1 maart is boerderij Zorgvrij uitgebreid met Van 
Streek, een streekwinkel waar de (h)eerlijkste lokaal 
geteelde of geproduceerde versproducten verkrijg-
baar zijn. Rechtstreeks van lokale ambachtelijke pro-
ducenten, leveranciers en boeren. Het doel is om 
gezond, duurzaam lokaal eten aan te bieden aan 
de inwoners van Velsen.

Onbespoten groente en fruit uit Heemskerk, maar 
ook heerlijk biologisch vlees van de Koningshoeve in 
Spaarnwoude. De koeien hebben daar een goed le-
ven; ze krijgen biologisch voer en antibiotica worden 
zo min mogelijk gebruikt. Lokale producenten worden 
volop gesteund. Zo kun je er een uniek Spaarnwouds 
biertje van Santpoorts Bier krijgen, net als de heerlijke 
jam van J’Aime uit Santpoort met veel minder suiker 
en heel veel fruit. 
Door de coronacrisis is het bezoekersaantal fl ink af-
genomen. De winkel is daarom tijdelijk alleen op 
woensdagmiddag en zaterdagmiddag open. 
Online bestellen via www.vanstreek.nl is echter heel 
simpel, de boodschappen kunnen dan afgehaald 
worden. Tijdelijk wordt in de gemeente Velsen ook 
aan huis bezorgd. (Foto: aangeleverd)

Corona-update
Wat gebeurde er de afgelopen week?
‘Perfecte’ corona-app is er nog niet, bijna 20 miljard euro voor steunmaatregelen en nieuwe mond-
kapjes uit China aangekomen: corona houdt Nederland in zijn greep. Wekelijks op deze plek een 
update met de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen dagen.*

Mardou van Kuilenburg

Het coronavirus maakt nog el-
ke dag slachto� ers in Neder-
land. Tot 28 april zijn alle horeca, 
sport-clubs, scholen en kinder-
opvangcentra gesloten. Mensen 
wordt met klem verzocht thuis 
te blijven en alleen noodzakelij-
ke boodschappen te doen. Tot nu 
toe telt ons land meer dan 3.700 
doden. Het aantal geregistreer-
de besmettingen ligt boven de 
32.000. Dat aantal groeide afgelo-
pen week op-nieuw minder hard 
dan in de periode daarvoor.

‘Voorlopig geen corona-app’
Er is nog geen corona-opspo-
ringsapp die gebruikt kan wor-
den. Dat meldt het ministerie van 
Volks-gezondheid. Afgelopen 
weekend werden zeven verschil-
lende apps getest door experts, 
maar zij zijn kritisch. Dinsdag 
heeft het kabinet besloten over 
de mogelijk inzet van de apps. De 
app zou mensen moeten waar-
schuwen als zij in de buurt zijn 
geweest van iemand die het virus 
onder de leden heeft. Het kabinet 
laat de optie onderzoeken om de 
corona-maatregelen te kunnen 
versoe-pelen.

Mondkapjes uit 
China aangekomen
Maandagochtend landde een 
vrachtvlucht uit Shanghai op 
Schiphol met daarin honderd-

duizenden mondkapjes en tien-
duizenden isolatiejassen en vei-
ligheidsbrillen. Zo’n grote partij 
werd nog niet eerder geleverd. 
Deze week komt dagelijks zo’n la-
ding binnen. De materialen moe-
ten hulpverle-ners beschermen 
tegen het coronavirus. Volgens 
minister Van Rijn (Medische Zorg) 
komen deze week zes miljoen 
mondkapjes ons land binnen.

Afvlakking in 
ic-opnames en doden
Er worden opnieuw minder men-
sen opgenomen op de ic in Ne-
derland en het aantal meldin-
gen van overleden coronapatiën-
ten neemt af. Dat meldt het RIVM. 
Maandag werden 110 mensen 
opgeno-men op de ic, meer dan 
tachtig mensen stierven aan de 
gevolgen van het virus. Het to-
taal aantal coronapatiënten dat 
in het ziekenhuis opgenomen is 
(geweest) ligt nu op 9704. In de 
opnamecijfers zit een vertraging.

Bijna 20 miljard voor steun-
maatregelen
Het kabinet heeft tot nu toe bij-
na 20 miljard euro aan steun-
maatregelen gereserveerd. RTL Z 
heeft het extra geld uit deze zo-
genoemde suppletoire begrotin-
gen bij elkaar opgeteld. Het gaat 
om een schatting. Het geld is nog 
niet uitgekeerd aan noodlijdende 

bedrijven, zzp’ers en de cultuur-
sector. Hoeveel de crisis precies 
gaat kosten is nog niet duidelijk. 
Eerder repte het kabinet over tien 
tot twintig miljard voor alleen het 
eerste kwartaal.

‘Pas op met 
(lange) schermtijd’
Het Oogfonds zet een sms-actie 
op om Nederlandse ouders voor 
te lichten over de ‘schermtijd’ van 
hun kinderen. Elke twintig mi-
nuten schermtijd betekent twin-
tig seconden pauze. Dat wil zeg-
gen: wegkijken van een laptop of 
telefoon. ‘Weinig buitenlicht en 
veel dichtbij kijken kunnen op de 
lange-re termijn zorgen voor bij-
ziendheid’, aldus het fonds. Het 
Oogfonds maakt zich zorgen nu 
kinderen meer tijd achter een 
scherm doorbrengen als gevolg 
van de coronacrisis. Door online 
onderwijs bijvoorbeeld. Ouders 
die tips willen ontvangen kunnen 
‘scherm’ smsen naar 4333.

*Vanwege de snel-
le ontwikkelingen is de 
nieuwsstroom over het 
corona-virus amper bij te 
houden. Het kan voorko-
men dat de informatie in 
dit artikel niet altijd de 
meest actuele is. 
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Kinderen mogen meepraten 
over herinrichten speelplekken

Drama voor dierentehuis en knaagdiercentrum:
Inbrekers gaan er vandoor
met gedoneerd geld
Velsen - De medewerkers van 
het Kerbert Dierentehuis en 
het ernaast gelegen Knaag-
dierencentrum IJmuiden zit-
ten met de handen in het 
haar. In het Paas-weekeinde 
zijn beide panden door inbre-
kers bezocht. Niet alleen lie-
ten ze een enorme ravage ach-
ter, ook zijn boxen met gedo-
neerd geld verdwenen en zijn 
veel dieren totaal van slag ge-
raakt.

Wat voor de dieren gewoon-
lijk een veilige plek is, verander-
de in de nacht van zaterdag op 
zondag in een waar slagveld. Op 
camerabeelden is te zien hoe 
twee mannen over het hek klim-
men en zich op die manier on-
geoorloofd toegang tot het ter-
rein verscha�en. Dat ze vervol-
gens inbreken in de twee pan-
den is niet te zien, maar blijkt uit 
hetgeen de medewerkers aan-
tro�en. Kasten waren overhoop 
gehaald, lades op de grond ge-
gooid en overal lag rommel. Uit 
de camerabeelden, die inmid-
dels zijn overgedragen aan de 
politie, blijkt dat de mannen on-
geveer anderhalf uur op het ter-
rein zijn geweest. In die tijd heb-
ben ze kans gezien om de kluis, 
die verstopt stond, te vinden. 
Vermoedelijk is deze kluis met 
behulp van een bijl losgehakt, 
om vervolgens elders in het 
pand de kluis te kraken. Daarin 
stonden enkele donatieboxen 
met geld, dat vanwege de co-

ronacrisis nog niet was afge-
stort.
De beide opvangvoorzieningen 
voor dieren vallen onder het 
beheer van de Dierenbescher-
ming. Volgens woordvoerster 
Carmen Silos van die organisatie 
hebben de inbrekers naar schat-
ting tweeduizend euro aan con-
tant geld buitgemaakt. De mate-
riële schade die de daders daar-
bij hebben veroorzaakt is moge-
lijk in dezelfde orde van grootte. 
De inbraak heeft ook grote im-
pact op het welzijn van de aan-
wezige dieren. ,,Normaal is het 
daar heel rustig en nu waren er 
opeens allemaal geluiden. De 
dieren zijn daar behoorlijk van 
geschrokken en een aantal die-
ren is nu ziek. We hebben die-
ren naar een andere plek moe-
ten brengen om bij te komen. 

Er loopt een kat los rond op het 
terrein, dat is onze huiskat. De-
ze kat wilde na de inbraak niet 
meer eten en was onrustig.’’ In-
middels is de Dierenbescher-
ming op internet een actie ge-
start om snel weer voldoende 
geld in kas te hebben.

Via de onderstaande links kan 
worden gedoneerd:
Kerbert Dierentehuis:
https://kerbert-dierentehuis.
voordierenbescherming.nl/pro-
ject/help-ons-na-inbraak-die-
renopvang.

Knaagdierencentrum:
https://knaagdierencentrum-
ijmuiden.voordierenbescher-
ming.nl/project/help-ons-na-in-
braak-knaagdierencentrum.
(Foto: aangeleverd)

De speelplek aan ’t Kaetie in Vel-
sen-Zuid heeft een uitsteken-
de ligging, op een groot stuk 
gras, waar een rustige straat om-
heen loopt. Wel staan er veel au-
to’s rond het speelterrein gepar-
keerd. Het aanbod qua speeltoe-
stellen is niet groot. Een kleine 
glijbaan, een klimnet tussen twee 
paaltjes en een wip, daar moeten 
de kinderen het mee doen. Toch is 
het voor de 6-jarige Tim een �jne 
plek om te zijn. Hij vertelt dat hij 
er meerdere keren per week komt 
om te spelen. Wat zou Tim graag 
anders willen zien? Daar moet hij 
even over nadenken. Even later 
antwoordt hij: ,,Een groter klim-
toestel, dat wil ik graag.’’ Zijn zusje 
Fenna (4) heeft ook wel een wens: 
,,Ik wil graag een hogere glijbaan.’’ 
Dit speelterrein ligt ingeklemd 
tussen een aantal rijtjes eenge-
zinswoningen. Een bewoonster, 
die toevallig net even in de tuin 
is, vertelt: ,,Er zijn hier meer ge-
zinnen met jonge kinderen ge-
komen. We hebben nu vijf gezin-
nen met kinderen in de buurt. Er 
wordt veel gebruik gemaakt van 
het speelterrein.’’ De gemeen-
te Velsen heeft een inventarisa-
tie gemaakt van het totaal aan-
tal kinderen in de wijk, niet alleen 
van deze woonblokken maar ook 
van de directe omgeving. Uit die 
gegevens blijkt dat er 18 kinde-
ren van 0-6 jaar wonen en 14 kin-

deren van 7-12 jaar. In de nieuwe 
richtlijnen voor het beheren van 
speelplekken staat dat tenminste 
één toestel kan worden gebruikt 
door kinderen met een beper-
king. In de huidige situatie is dat 
op de speelplek aan ’t Kaetie las-
tig, omdat er bijvoorbeeld geen 
pad naar de speelplek loopt. De 
toestellen staan her en der ver-
spreid over het grasveld. Voor het 
opknappen van deze speelplek 
heeft de gemeente 20.000 euro 
gereserveerd.

In Santpoort-Zuid ontmoeten we 
Pilar en Louise bij de speelplek 
aan het Van den Bergh van Eysin-
gaplantsoen. De meisjes zijn alle-
bei 10 jaar oud, zijn buren van el-
kaar en kennen elkaar al vrijwel 
hun hele leven, want ze schelen 
nauwelijks met elkaar qua leeftijd. 
Over de speelplek zijn ze eensge-
zind: ,,Het is een leuke plek, maar 
er zou een schommel bij moeten 
staan.’’ Pilar ziet bovendien een 
paal, waar je vanaf kunt glijden, 
wel zitten: ,,Zo’n brandweerpaal!’’ 
Dan voegt ook Susanne, de moe-
der van Louise, zich bij de meis-
jes. Ze zegt: ,,In Velserbroek heb je 
zo’n beetje om de tweehonderd 
huizen een speelplek. Daar kom 
je hier in Santpoort-Zuid niet aan. 
De gemeente vergeet de kinde-
ren hier een beetje.’’ Ook voor de-
ze speelplek maakte de gemeen-

te een inventarisatie van het aan-
tal kinderen in de wijk. Dat zijn er 
15 in de leeftijd van 0-6 jaar en 10 
in de categorie van 7-12 jaar. De 
woorden van Susanne lijken al 
door de gemeente zelf te worden 
bevestigd, want in het renovatie-
plan staat bij deze speelplek te le-
zen: ,,Er zijn weinig andere speel-
plekken in de directe omgeving 
voor kinderen uit alle leeftijds-
groepen.’’ De toegankelijkheid 
van deze speelplek is prima in or-
de, maar de toestellen zelf zijn 
ook hier niet geschikt voor kin-
deren met een beperking. De ge-
meente kwali�ceert de huidige 
speelwaarde bovendien als ma-
tig. Volgens een bewoonster van 
de wijk, die we tre�en als ze net 
de deur van haar portiek opent, 
zijn hier juist minder gezinnen 
met kinderen gekomen. Ze woont 
er al 54 jaar en was er dus ook bij 
toen deze speelplek in 2006 werd 
aangelegd. ,,Daarna is er verder 
niets meer aan gebeurd’’’, zegt ze.

Behalve op deze twee locaties 
worden ook speelplekken in Vel-
serbroek (Wijkpark, A. Mollet-
straat, Roosje Vosstraat en Broers-
kamp), IJmuiden (Maasplantsoen) 
en Santpoort-Noord (Valcken-
hoe�aan) dit jaar gerenoveerd. 
Eerst kunnen de kinderen en hun 
ouders via een enquête hun wen-
sen uitspreken met betrekking tot 
de toekomstige inrichting. Ze krij-
gen daarbij afbeeldingen te zien 
van de mogelijkheden die er zijn. 
Daarna gaat een ontwerper aan 
de slag en het ontwerp wordt ver-
volgens weer aan de belangstel-
lenden voorgelegd. Na de even-
tuele
opmerkingen maakt de ontwer-
per het de�nitieve ontwerp en 
uitvoeringsplan. (Tekst en foto’s: 
Bos Media Services)

Velsen - Acht speelplekken, verspreid over de diverse woonker-
nen in de gemeente, staan op de nominatie om dit jaar te worden 
gerenoveerd. Kinderen en hun ouders mogen zelf aangeven hoe 
ze hun speelplek het liefste zien. De gemeente Velsen benadrukt 
dat bij het maken van keuzes voor de inrichting ervan de stem 
van de kinderen het belangrijkste is. Hun wensen zullen worden 
verwerkt in het uiteindelijke ontwerp. In verband met de corona-
crisis is nog niet duidelijk of het geplande participatietraject na 
de zomervakantie zal kunnen plaatsvinden. Wij gingen alvast bij 
twee speelplekken van de lijst langs om de mening van de kinde-
ren te peilen.

Susanne met haar dochter Louise en buurmeisje Pilar (rechts) op de speelplek aan het Van den Bergh van Eysin-
gaplantsoen in Santpoort-Zuid.

De speelplek aan ’t Kaetie in Velsen-Zuid.

Convenant voor ontwikkeling 
Energiehaven ondertekend
Velsen - In de ontwikkeling van 
de Averijhaven bij IJmuiden tot 
Energiehaven is een belangrijke 
stap gezet. Vertegenwoordigers 
van de betrokken overheden 
en het bedrijfsleven hebben af-
gelopen donderdag het conve-
nant ondertekend waarin de sa-
menwerking tussen de verschil-
lende partijen wordt geregeld. 
De nieuw te ontwikkelen haven 
is met haar strategische locatie 
cruciaal voor onder andere de 
bouw van o�shore windparken 
op de Noordzee, die de komen-
de jaren een vlucht neemt. De 
Energiehaven versterkt de po-
sitie van het Noordzeekanaal-
gebied als hèt Nederlandse cen-
trum voor wind op zee.

Al in 2015 werd opdracht gege-
ven om een quick scan uit te voe-
ren voor een duurzame energie-
transitie van het Noordzeeka-
naalgebied. Het rapport dat daar-

uit voortkwam vormde de basis 
voor een gezamenlijke visie voor 
de doorontwikkeling van het O�-
shore Wind Energie Cluster. Sylvia 
Boer, directeur Amsterdam IJmui-
den O�shore Ports (AYOP): ,,Het 
nieuwe haventerrein biedt onze 
leden grote kansen om direct en 
indirect bij te dragen aan de ener-
gietransitie en aan belangrijke re-
gionale en nationale klimaatdoe-
len. Wij kunnen niet wachten!” 
Het convenant werd donderdag 
door het ministerie van Infrastruc-
tuur en Waterstaat, de provincie 
Noord-Holland, de gemeente Vel-
sen, Tata Steel, Zeehaven IJmui-
den NV en Port of Amsterdam on-
dertekend. De Energiehaven krijgt 
een oppervlakte van ruim vijftien 
hectare en een multifunctione-
le haventerminal. Zowel het are-
aal van de huidige Averijhaven als 
ook het naastliggende terrein van 
vijf hectare van Tata Steel worden 
gebruikt om een  openbaar ha-

venterrein in te richten. De nieuwe 
Energiehaven biedt de mogelijk-
heid om de bouw van de windpar-
ken Hollandse Kust West en IJmui-
den Ver voor de Hollandse kust te 
ondersteunen. Maar niet alleen 
voor o�shore wind is het conve-
nant belangrijk nieuws. In de Ne-
derlandse wateren liggen circa 
190 olie- en gasplatforms waarvan 
een deel ingezet kan worden voor 
de opslag van bijvoorbeeld water-
stof of CO2. De rest zal op termijn 
ontmanteld worden. De Energie-
haven biedt veel potentie voor de-
ze opkomende markt. De locatie 
wordt nu nog door Rijkswaterstaat 
gebruikt als baggerdepot. 
Het terrein zal eerst leeg moeten 
worden gemaakt, tegelijk wordt 
gestart met een onderzoek naar 
milieu-impact van de aanleg van 
de Energiehaven. Uitgangspunt 
hierbij is dat het binnen de be-
staande milieukaders moet pas-
sen.

Verwen uzelf, laat dat lekkere 
visje gewoon thuis bezorgen!

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 heer-
lijke 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.
Op Viskoop.nl vindt u een uitge-
breide keuze aan visboxen. Enkele 

voorbeelden: een bbq-visbox, een 
panklare visbox, een vis�let-box, 
een Noordzeevis box, maar ook 
een schelpdierenbox of een verse 
wilde zalm box. Maar ook uw spe-
ciale 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!

Doe een vispakket cadeau
En hoe bijzonder is dat! Een vis-
pakket cadeau doen aan een dier-
bare. Laat een vispakket bezor-
gen. Ook dat kan via www.vis-
koop.nl. Zorg goed voor elkaar!

Viskookboek cadeau
Voor iedereen die een bestelling 
doet van 75 euro of meer ligt een 
fraai viskookboek klaar. Die wordt 
uiteraard toegevoegd aan uw be-
stelling. Volg Viskoop.nl op social 
media. (Foto: aangeleverd) 
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Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens 
Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend dat  
zij drie aanvragen om een vergunning ingevolge de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft ontvangen.

De aanvragen betreffen: 
-  het vastleggen van de brandcompartimentering en het  

brandwerendheidsniveau van het pand Rekencentrum,  
ontvangstdatum 27 maart 2020, zaaknummer 9534590;

-  het vastleggen van het brandveiligheidsniveau van het pand 
DBB Poort Rooswijk, ontvangstdatum 6 april 2020, zaaknummer 
9551866;

-  het wijzigen van de reeds verleende vergunning met kenmerk 
OLO-3540479, d.d. 25 juni 2018. De wijzigingen betreffen het 
verplaatsen van een sprinklercontainer, het omdraaien van een 
trap en het verlengen van een bordes bij Windmachine 26,  
ontvangstdatum 8 april 2020, zaaknummer 9557466.

Aanvrager: Tata Steel IJmuiden B.V.
Locatie: Wenckebachstraat 1, Velsen-Noord

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de 
aanvraag en bijbehorende stukken nog niet inzien. Ook kunt u nog 
geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een besluit 
nemen op de aanvraag. Dit besluit maken wij dan ook bekend.  
Dan zullen wij ook de bij het besluit behorende stukken publiceren.

Heeft u een vraag over deze procedures, dan kunt u gebruik maken 
van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact 
met u opgenomen.

IN DE REGIOOp zoek naar werk jobIN DE REGIOOp zoek naar werk job

Wegens uitbreiding van onze werkzaamheden
zijn wij op zoek naar een enthousiaste

voorbewerker / spuiter
Heeft u interesse?
Bel ons of mail naar: 

info@autoschadeijmuiden.nl

Bronsstraat 15, IJmuiden, tel. (0255) 511 720

AUTOSCHADE IJMUIDEN V.O.F.

Wabo, uitgebreide procedure, ontwerpbeschikking

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens 
Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend  
dat zij een ontwerpbeschikking ingevolge de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ter inzage heeft gelegd.

De ontwerpbeschikking betreft het voornemen tot het plaatsen  
en in gebruik nemen van een propaantank en een zuurstoftank  
bij bedrijfsonderdeel Site Facility-Waste Management (SF-WMA). 

Daarnaast betreft de ontwerpbeschikking het voornemen tot het 
ambtshalve wijzigen van voorschriften van de revisievergunning 
d.d. 16 januari 2007, kenmerk 2007-00001, op grond van artikel 
2.30, eerste lid juncto artikel 2.31, eerste lid, onder b, van de Wabo 
(actualisatie). 
De wijziging heeft betrekking op het intrekken van voorschrift 
0.2.15 en 0.2.16 vanwege de verwijzing naar inmiddels verouderde 
richtlijnen, en het toevoegen van nieuwe voorschriften die verwijzen 
naar de PGS 19 Propaan en butaan: opslag, versie 1.0 (oktober 2013). 
De nieuwe voorschriften zijn van toepassing op alle propaantanks 
binnen de inrichting. 

Aanvrager: Tata Steel IJmuiden B.V.
Locatie: Wenckebachstraat 1, Velsen-Noord
Zaaknummer: 8845020

Inzage
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang 
van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op loket.
odnzkg.nl onder bekendmakingen en (digitaal) bij:
-  provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem (op afspraak, 

via info.div@noord-holland.nl of telefonisch, 023-514 4440);
-  Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk;
-  de Klantenservice van het stadhuis van Velsen, Dudokplein 1  

te IJmuiden;
-  De Bibliotheek IJmond Noord, Kerkplein 5 te Beverwijk;
-  De Bibliotheek IJmond Noord, Maerten van Heemskerckplein 3  

te Heemskerk;
-  het Centraal Publieksbureau van de gemeente Beverwijk, 

Stationsplein 48 te Beverwijk. 

In verband met sluiting van overheidsgebouwen als gevolg van  
de Corona-epidemie kan het zijn dat stukken die ter inzage zijn 
gelegd niet ter plaatse kunnen worden ingezien. De stukken zullen 
daarom desgewenst, op verzoek digitaal worden toegestuurd.  
U kunt contact opnemen met gemeente of provincie over 
alternatieve mogelijkheden van inzien.
Wilt u stukken digitaal ontvangen of heeft u vragen, dan kunt  
u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl  
of telefonisch contact opnemen met tel. 088-567 0200. 

Zienswijzen
Binnen de inzagetermijn kan eenieder zienswijzen over de 
ontwerpbeschikking naar voren brengen via digitale formulieren 
op de website loket.odnzkg.nl. Uw persoonsgegevens zullen niet 
openbaar worden gemaakt. Een schriftelijke zienswijze stuurt u  
aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Regiebureau, 
Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam.
Heeft u vragen over deze procedure of wilt u mondelinge 
zienswijzen naar voren brengen, dan kunt u gebruik maken van  
het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact  
met u opgenomen.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke 
beschikking kan worden ingediend, als men belanghebbende is bij 
die beschikking en als een zienswijze naar voren is gebracht over  
de ontwerpbeschikking.

Te koop:
Jan van haasteren legpuzzel. Doos 
2 x 1000 stukjes, 7,50. Doos 3 x 1000 
stukjes10,-. Tel. 06-21990488
Gratis afhalen:
Zinken melkemmer, zinken bloem-
gieter en zinken teil voor in de tuin. 
Tel. 06-23067460
Gevraagd:
Een kunststof balkonkast, met 
planken en deur, ong. 1mtr. br x 1.75 
hg. Maten mogen iets afwijken . Tel. 
06-24314728
Gevraagd:
Artis zegels/kaarten van de deka-
markt voor een groep mensen met 
een rugzakje. (Catch-it) geen handel 
a.u.b. Tel. 06-37010414
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Ruiter- en lentetips 
Duin en kruidberg
Velsen - In Duin en Kruidberg 
komen veel mensen wande-
len, hardlopen en � etsen. Er is 
ook een ruiterpad, dat een mooi 
rondje door het Nationaal Park 
biedt. Ruiters hebben een ei-
gen klaphek om het gebied in te 
gaan. Dat hek ging de laatste tijd 
slecht open en dicht. Het wordt 
op korte termijn gerepareerd: 
Natuurmonumenten laat door 
een aannemer een nieuwe dik-
ke paal slaan waar het hek aan 
gehangen wordt. Het pad is dus 
niet afgesloten als anti-corona-
maatregel.

Samen in Duin en Kruidberg
Duin en Kruidberg is open voor 
bezoekers, maar de drukte wordt 
extra in de gaten gehouden. Ook 
in natuurgebieden geldt dat je 
afstand houdt tot andere be-
zoekers, niet alleen voor wande-
laars, maar ook te paard, op de 
� ets en als je aan het hardlopen 
bent. Vermijd drukke plekken en 
drukke momenten en hou je aan 
de gebiedsregels. 
De boswachters van Natuurmo-
numenten zien de laatste tijd 
ook af en toe hardlopers, spelen-
de kinderen en mountainbikes 
op het ruiterpad. Dat is niet toe-
gestaan en kan zelfs heel gevaar-
lijk zijn. Paarden komen soms 
met een vaart om de bocht en 
kunnen � ink schrikken van on-
verwachte ontmoetingen op het 
ruiterpad. Daarom blijven � et-
sers op de � etspaden en hardlo-
pers en kinderen op de wandel-

paden. Ruiters houden zich aan 
het ruiterpad.

Afstand en rust
Hou altijd afstand als je de gro-
te grazers tegenkomt. De Schot-
se hooglanders, konikpaarden 
en Shetlanderpony’s leven in het 
wild en kunnen onvoorspelbaar 
reageren. Ga er met een boog 
omheen.
Blijf verder op de wandel-, � ets- 
en ruiterpaden. Van de paden 
af gaan is niet toegestaan: dat 
verstoort dieren enorm en kan 
kwetsbare planten beschadigen. 
Juist nu in de broedtijd en de tijd 
dat dieren jongen krijgen, is rust 
heel belangrijk.

Tips van het seizoen
De lente is voor veel mensen ge-
nieten: steeds meer bloemen, 
steeds meer groen, steeds meer 
vogelzang. De meidoorns in het 
duin hebben al veel blad, en zul-
len in mei gaan bloeien. Prach-
tig witte dotten vormen ze dan 
in het landschap. Je hoort nu 
spechten ro� elen: dat is hun ma-
nier om hun territorium duide-
lijk te maken. Steeds meer vo-
gels zijn terug van hun overwin-
teringsgebieden en beginnen te 
zingen. Ook de eerste nachtega-
len zijn gehoord! Hun zang is be-
roemd en een prachtig natuur-
concert. Op www.natuurmonu-
menten.nl en www.oerrr.nl vind 
je nog meer tips voor je tuin en 
om de lente in jouw buurt te ont-
dekken. 

Dodenherdenking Tata 
Steel zonder publiek
Velsen - In verband met de co-
ronamaatregelen zal de jaarlijkse 
Dodenherdenking bij Tata Steel 
op maandag 4 mei dit keer zon-
der publiek plaatsvinden. Elk jaar 
vindt op die datum bij Tata Steel 
de herdenking plaats van alle 
burgers en militairen die sinds de 
Tweede Wereldoorlog zijn omge-
komen in oorlogssituaties en bij 
vredesmissies. Op 4 mei zullen 
alleen Hans van den Berg (direc-
teur van Tata Steel in IJmuiden) 
en Gerrit Idema van de Centrale 
Ondernemingsraad aanwezig zijn 
bij de 75e herdenking. Zij leggen 
kransen bij het oorlogsmonu-
ment aan de Wenckebachstraat 

en bij het gedenkteken ter her-
innering aan de dwangarbeiders 
uit de oorlogsjaren. De plechtig-
heid, inclusief speech van Hans 
van den Berg, wordt ge� lmd. De 
beelden zijn na a� oop te bekijken 
via de website en social media-
kanalen van Tata Steel.

Tijdens de herdenkingsbijeen-
komst wordt in het bijzonder stil-
gestaan bij de 69 medewerkers 
van het staalbedrijf die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog zijn omge-
komen. Hun namen staan op het 
oorlogsmonument.
De aangeleverde foto is gemaakt 
op 4 mei 2019.

En de merel zingt...
Santpoort - Ter gelegenheid van 
de herdenking van vijfenzeven-
tig jaar bevrijding is een boek van 
de in Santpoort-Noord wonende 
Roel Pomp (geb.1932) versche-
nen. Hij vertelt daarin over erva-
ringen en ontmoetingen die hij 
had met mensen die de oorlog 
ternauwernood hebben over-
leefd. Hij vraagt zich af hoe zij er-
op terugkijken en hun leven een 
nieuwe wending hebben gege-
ven. Zo ontmoet hij Joden en 
Duitsers, spreekt met een verzets-
vrouw en met kinderen van ou-
ders die in het verzet zaten, ver-
raden werden en gefusilleerd of, 
zoals zijn eigen vader, versprei-
der van het verzetsblad Trouw, 
omkwamen in Duitsland. Pomp 
schrijft in een deel van het boek 
ook over de oorlogsjaren zelf in 
de Drentse veenkolonie Nieuw 
Buinen, waar hij als kind woonde. 
Hij kwam ertoe omdat een van 
zijn kleinkinderen aan hem vroeg: 
‘Opa, hoe was het toen jij zo oud 
was als ik nu ben?’ Het kleinkind 

was acht jaar toen het deze  vraag 
stelde en opa was acht jaar toen 
de oorlog uitbrak. Er over vertel-
len ging toen vanzelf, elke veer-
tien dagen een verhaal via e-mail. 
En nu in dit boek opnieuw bij el-
kaar gezet.
De titel van het  boek luidt ‘En de 
merel zingt’, een uitspraak van de 
holocaustoverlevende Joodse au-
teur Abel Herzberg, die daarmee 
wil zeggen: ‘Vergeet niet hoe het 
was, al dat onmenselijke, word 
niet onverschillig, blijf waakzaam,  
probeer mens te zijn zoals de 
mens bedoeld is, vrij van angst en 
in vrede omgaan en samenleven 
met je medemensen, zeg daar ‘ja’ 
tegen, zingt de merel. En zeg ‘nee’ 
tegen vernedering en verachting 
van mensen.’
‘En de merel zingt’ telt 256 blad-
zijden, kost 21,90 euro en is ver-
krijgbaar bij  boekhandel Brede-
ro in Santpoort-Noord, Hoofd-
straat 234 en bij de schrijver zelf, 
Roos en Beeklaan 4a. (Foto: aan-
geleverd)

Roel Pomp

En de merel zingt
Een Drents dorp in de  
Tweede Wereldoorlog
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Persoonlijke herinneringen aan de Tweede 

Wereldoorlog, over de grote thema’s van 

het menselijk bestaan: angst, hoop, lijden, 

liefde, verzet, verraad, moed. Verhalen 

die ons raken, troosten en in beweging 

zetten. In die angstaanjagende oorlog 

werd vurig verlangd naar een veilig en vrij 

bestaan voor iedereen, ongeacht ras, geloof 

en seksuele voorkeur. Velen hebben hun 

leven ervoor op het spel gezet. In “En de 

merel zingt” worden we, via verhalen en 

re�ecties daarop, eerlijk en onomwonden 

uitgedaagd om in concrete situaties van 

minachting, vrij en open, het op te nemen 

voor wie onrecht wordt aangedaan.
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Maud Mooij uit Velserbroek schreef 
dit gedicht over de tijd waarin we nu leven. 

Maart roert zijn staart,
dat is zoals het gaat
Het voorjaar gaan we beleven,
deze keer wel met een ander gegeven
Een gegeven dat zorgen baart.

Het coronavirus heeft de kop  opgestoken,
een pandemie is ontsproten
We volgen wat deskundigen zeggen,
een vinger kun je er niet op leggen
En grip op het leven is je ontschoten.

Veel zieken en doden worden er geteld,
dagelijks wordt dit in de media vermeld
Elkaar bezoeken gaat niet,
en op afstand afscheid nemen geeft verdriet.
Zo wordt de samenleving gekweld

Ook april doet wat hij wil,
op straat is het stil
Mensen werken thuis of zijn ontslagen,
dus slijten ze binnen hun dagen
Het gezin is de spil.

Families worden hierdoor hecht,
of het wordt een gevecht
Door dagelijks dicht op elkaar te zitten,
wordt het liefde of vitten
Ook dit gebeurt echt.

De economie gaat bijna ten onder,
toch gebeurt er een wonder
Mensen delen en zorgen voor elkaar,
Het verbindt de mensen zowaar
dus dit is wel bijzonder.

We zitten in een isolement,
die zijn weerga niet kent
Goede tijden komen er weer aan, 
wetend dat we in slechte tijden ons mannetje staan
En sterker geworden zijn door dit impediment.

LEZERSPOST

En zo is het.....

Nieuwe initiatieven Socius
Contact-mogelijkheden 
in tijden van corona
Velsen - Nu veel mensen thuis zijn 
vanwege de corona-maatregelen is 
alles anders. Als je ouder bent, chro-
nisch zieken of gehandicapt, kan 
het contact met  familie en vrienden 
(mantelzorgers) wegvallen. Niet 
even bij elkaar op de ko�  e of een 
samen een boodschapje doen. 
Mensen werken thuis en iedereen 
blijft zoveel mogelijk binnen. Juist 
die plekken waar je wel eens ande-
ren mensen kunt ontmoeten (zo-
als sportclubs, cafés, buurthuizen of 
musea) zijn dicht. Nu al die dingen 
wegvallen kan het stil en leeg zijn 
om je heen. 
Juist voor hen biedt Socius (Maat-
schappelijk Dienstverleners) nieu-
we initiatieven die WEL mogelijk 
zijn tijdens deze corona crisis. Zo-
wel per telefoon als online is verbin-
ding met anderen mogelijk. Con-
tact, kennismaken, je verhaal delen 
en horen hoe anderen met de situ-
atie omgaan.
Per telefoon gaat het om kleine bel-
cirkels. De groepjes zullen uit maxi-
maal vier personen bestaan. Ieder-
een krijgt ook maar één telefoon-
nummer. Nummer één belt num-
mer twee en nummer twee belt 
nummer drie enzovoort. Er wordt 

geïnventariseerd aan welke fre-
quentie mensen behoefte hebben. 
Mensen die elkaar vaker willen spre-
ken komen zo mogelijk in dezelfde 
groep. 
Margit Kooter en collega Eline Heer-
mans coördineren de telefooncir-
kels. Deelnemers kunnen zo op hen 
terugvallen. Aanmelden kan via te-
lefoonnummer 088-8876900 of per 
mail naar infomantelzorg@socius-
md.nl. Overigens hoef je geen man-
telzorger te zijn om toch te kunnen 
deelnemen!
De online groep komt wekelijks, of 
vaker naar behoefte, bij elkaar via 
beeldbellen op een vast tijdstip en 
onder begeleiding van een sociaal 
werker. Er zitten maximaal 6 deelne-
mers in een groep en de leden ken-
nen elkaar niet. Als je besluit mee te 
doen ontvang je via de mail een uit-
nodiging met datum en tijd en een 
link om te kunnen inloggen. Na-
tuurlijk wordt er gestart met kennis-
maken en wanneer de groep is ge-
vormd verandert de samenstelling 
niet meer. 
Heb je interesse? Neem dan contact 
op met Hansje Veen via telefoon-
nummer 06-33956888 of mail naar 
hveen@socius-md.nl.

Beste profi elwerkstuk:
Leerlingen Vellesan 
College vallen in de prijzen
Velsen - Niels van der Zijden en 
Carmen Patrus, leerlingen havo 
van het Vellesan College, hebben 
een prijs gewonnen in de wed-
strijd voor beste pro� elwerkstuk. 
De twee bouwden een headban-
gende robot, die van de jury de 
hoogste waardering kreeg van 
de acht ingezonden werkstukken 
op havoniveau. Ze hebben daar-
mee een bedrag van 500 euro in 
de wacht gesleept.
Niels en Carmen, allebei wonend 
in IJmuiden, wilden meer erva-
ring opdoen in het leren coderen 
en in elektrotechniek. Ze maak-
ten tekeningen en berekeningen 
en gingen aan de slag met hob-
byelektronica uit allerlei winkels. 

Na de nodige tegenslagen heb-
ben ze uiteindelijk hun werk-
stuk, dat de naam Metalhead Ro-
botic kreeg, kunnen voltooien. 
En werkstuk dat volgens de ju-
ry in feite van vwo-niveau is. De 
wedstrijd is geïnitieerd door de 
Koninklijke Hollandsche Maat-
schappij der Wetenschappen 
(KHMW) te Haarlem en vindt jaar-
lijks plaats. Omdat de jaarlijk-
se prijsuitreiking niet kon plaats-
vinden vanwege de maatregelen 
rond het coronavirus, belde prof. 
dr. Louise Gunning-Schepers, 
voorzitter van de KHMW, de win-
naars afgelopen vrijdag persoon-
lijk op om hen het goede nieuws 
te vertellen.

Subsidieregeling Velsen 
voor verduurzaming VvE’s
Velsen - In de Nederlandse uit-
werking van het Klimaatakkoord 
is afgesproken om de nationale 
uitstoot van broeikasgas in 2030 
met 49% terug te dringen ten op-
zichte van 1990. Gemeente Vel-
sen vindt het belangrijk om Ver-
enigingen van Eigenaren (VvE’s) 
te ondersteunen bij de verduur-
zaming van hun (bestaande) wo-
ningen, om daarmee de uitstoot 
van broeikasgas te verlagen. Om 
VvE’s, maar ook woningcorpora-
ties en energiecoöperaties hier-
bij te helpen, heeft de gemeente 
nu een subsidieregeling beschik-
baar. Deze is overigens niet be-
doeld voor individuele leden van 
VvE’s. Aanvragen kunnen worden 
ingediend bij Omgevingsdienst 
IJmond.

Het nadrukkelijke doel van de sub-
sidieregeling is dat de maatrege-
len die genomen moeten worden, 
betaalbaar blijven voor inwoners. 
Het streven is dat de woonlasten 
niet zullen toenemen door de ver-
duurzamingsmaatregelen. Maatre-
gelen om woningen energiezuini-
ger of zelfs -neutraal te maken zijn 
bijvoorbeeld: dak-, vloer- en muur-
isolatie, het aanbrengen van HR++ 

glas, maar ook ledverlichting of zon-
nepanelen. 

Investeren in energiebesparing
VvE’s van woningeigenaren heb-
ben vaak wel een onderhoudsplan 
voor de instandhouding van het ge-
bouw, maar vaak geen reserverin-
gen voor investeringen in het ne-
men van energiebesparende maat-
regelen of de verduurzaming van 
hun woningen. De gemeente Velsen 
biedt VvE’s nu een stimulans met de-
ze subsidieregeling. Het minimum-
bedrag dat aangevraagd kan wor-
den, is € 5.000,- en het maximum € 
25.000,-. De hoogte van de subsidie 
is maximaal 50% van de kosten van 
de te nemen maatregel(en). De sub-
sidieregeling loopt tot en met 31 de-
cember 2023, of totdat het budget-
plafond is bereikt.

Meer informatie en voorwaarden
De volledige lijst van maatrege-
len waarvoor subsidie kan worden 
verleend en meer informatie over 
de voorwaarden is te vinden op 
de website van Omgevingsdienst 
IJmond. Daar kan ook een aanvraag 
worden ingediend. Ga naar https://
www.odijmond.nl/projecten/subsi-
die-velsen/

Buurtbemiddeling Velsen 
nu ook per telefoon
Velsen - Buurtbemiddeling Velsen 
(onderdeel van Stichting Welzijn 
Velsen) bemiddelt tijdens de coro-
natijd telefonisch in burencon� ic-
ten. De vrijwillige bemiddelaars van 
Buurtbemiddeling Velsen hebben 
daarvoor een speciale opleiding ge-
volgd.
Heel veel mensen werken in de-
ze tijd thuis en dat kan een uitda-
ging zijn. Het is moeilijk om je af te 
sluiten van het geluid van spelen-
de kinderen of een klussende buur-
man, terwijl het werk wel doorgaat. 
Dan liggen irritaties op de loer.
Buurtbemiddeling Velsen heeft zich 
de afgelopen weken toegelegd op 
bemiddeling op afstand.
“Met het hele team bemiddelaars 
hebben we een speciale cursus ge-
volgd om ook op afstand de beno-
digde hulp te kunnen bieden bij op-
lopende irritaties en burencon� ic-
ten. We komen dus niet bij de men-
sen thuis, maar staan de mensen te-
lefonisch te woord.”, aldus coördina-
tor Martine Heeremans. “Soms gaat 
het om al langer lopende con� icten, 

die nu uit de hand dreigen te lopen. 
In eerste instantie was iedereen be-
gripvol en behulpzaam, maar nu 
de maatregelen langer duren, is de 
harde muziek van de buurvrouw 
toch heel vervelend. Of de stam-
pende kindervoetjes in het huis bo-
ven je.  Als je er zelf niet uitkomt met 
de buren, neem dan contact met 
ons op. We proberen hoe dan ook 
te helpen”.
 
Buurtbemiddeling Velsen
Buurtbemiddeling Velsen is onder-
deel van Stichting Welzijn Velsen. 
Buurtbemiddeling Velsen is er voor 
alle inwoners van Velsen die een 
(dreigend) con� ict met hun buren 
hebben en hier graag iets aan wil-
len doen. Buurtbemiddeling is be-
reikbaar op telefoonnummer 0255-
548570 of via e-mail info@buurtbe-
middelingvelsen.nl. Buurtbemid-
deling Velsen bestaat uit een groep 
van 20 getrainde vrijwilligers, die 
ondersteuning biedt aan alle inwo-
ners van de gemeente bij het oplos-
sen van con� icten tussen buren.
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Santpoort - Frans Heeremans 
werd zondag 91 jaar. De buren uit 
de Hoofdstraat in Santpoort, op-
perden om dit samen buiten te 
vieren. Er werd live klarinet ge-
speeld door Simon Heeremans 
van Soli. De tuin werd versierd 
met ballonnen en iedereen legde 
zijn kaart, bloemen of cadeautjes 
op de bank. Buurman Frans ge-
noot zichtbaar achter het raam. 
De buren wensen hem nog vele 
gezonde jaren toe. (Foto’s: aan-
geleverd)

Frans Heeremans 91 jaar
Verjaardag op
gepaste wijze gevierd

Tips om (mentaal) 
gezond te blijven deel 3
Velsen - We brengen meer tijd 
thuis door. De redactie van De 
Jutter/De Hofgeest verzamelde 
weer een aantal tips om mentaal 
gezond te blijven uit de media en 
ontvangt ook graag uw tips om 
gezond te blijven om ze te delen 
met andere lezers.

Tip 21
Met verkeerde been uit bed ge-
stapt? Kijk tussen je werkzaamhe-
den door naar grappige �lmpjes op 
internet. YouTube.com staat er vol 
mee.
.
Tip 22
Tijdens het thuiswerken kun je 
naar klassieke muziek luisteren, op 
www.24classics.com kun je kiezen 
uit kostenloze speellijsten met een 
thema. Bv. Bach, piano -of �lmmu-
ziek.

Tip 23
International Documentaire Festival 
Amsterdam, afgekort IDFA, heeft op 
www.idfa.nl 300 documentaires on-
line gezet. Ze zijn gratis te bekijken. 
Voor ongeveer 5 euro zijn er even-
tueel nog meer te zien. Met die bij-
drage worden overigens distribu-
teurs en �lmmakers ondersteund.

Tip 24
Doe mee met gym voor senioren op 
RTV Seaport. Elke dag is er een serie 
oefeningen voor senioren in Velsen 
om 11 uur. Duurt 20 minuten. Op 
Ziggo kanaal 40.

Tip 25
Vantevoren bedenken wat je gaat 

eten en een weekendmenu samen-
stellen geeft rust in je hoofd en is 
ook handig bij het (zo min mogelijk) 
boodschappen doen.

Tip 26
Bezoek eens een museum, bijvoor-
beeld het Groninger Museum digi-
taal via museum360.nl. Het Gugen-
heim, musea in New York en Ber-
lijn zijn ook digitaal te bezoeken. Je 
kunt door de zalen dwalen en door 
een icoontje aan te klikken meer in-
formatie lezen over de getoonde 
kunst.

Tip 27
De luisterlijn van Omroep Max, 24 
uur per dag, biedt een luisterend 
oor. Telefoonnr. 0900 0767

Tip 28
Iets te vieren? Huur een orgeldraaier 
in voor een gezellig uurtje muziek. 
De hele straat kan meegenieten van 
het vrolijkmakende e�ect.

Tip 29
Tot slot de tip van een jonge oma. 
Maak een speurtocht in de buurt 
met stoepkrijt. Vanaf de eigen voor-
deur door de buurt. Leuk voor 
(klein) kinderen maar ook leuk voor 
bijvoorbeeld de buren. Hier en daar 
kan een cijfer gekrijt worden, die 
correspondeert met een opdracht-
je of vraag.

Ook een tip delen? Schrijf of mail 
ons. Redactie De Jutter/DeHof-
geest, Zeeweg 189-191, 1971 HB 
IJmuiden of redactie@jutter.nl. 
(Arita Immerzeel)

Nog een bijzonder 
verjaardagsfeestje
IJmuiden - Vorige week donder-
dag werd mevrouw Hendriks op 
haar verjaardag verrast met een 
draaiorgelconcert voor haar huis. 
Haar zoon Hans, die deze verras-
sing voor haar regelde, deed dit 
voor haar 87e verjaardag, om on-
danks alle coronamaatregelen 
toch een feestelijk tintje aan de-
ze dag mee te geven. Er gingen in 
de Fahrenheitstraat, waar de to-
taal verraste mevrouw Hendriks 

woont, veel deuren open om mee 
te genieten van de Hollandse le-
vensliedjes. Er werd spontaan 
meegezongen en geklapt met de 
gezellige deuntjes. Een buurman 
bood de jarige een rode roos aan 
als blijk van genegenheid. Op de 
foto zien wij kleindochter Jing (26 
jaar) naast een vrolijke mevrouw 
Hendriks. Zo is 87 jaar worden on-
vergetelijk. (Tekst: Arita Immer-
zeel, foto: aangeleverd)

Oranjevereniging ziet
af van sponsorbijdragen
Santpoort - Oranje Vereniging 
Santpoort-Noord heeft haar 
sponsoren een brief gestuurd 
waarin afgezien wordt van de bij-
dragen van dit jaar. ‘In het land 
gaan wel stemmen op om deze 
populaire feestdag na de zomer 
alsnog te vieren met elkaar. Als 
bestuur van Oranje Vereniging 
Santpoort-Noord kijken wij van-
zelfsprekend ook naar deze mo-
gelijkheden. Maar hier is op dit 
moment nog niets met zekerheid 
over te zeggen.’
Vooruitlopend op een eventueel 

besluit Koningsdag alsnog later 
in het jaar te kunnen vieren, heeft 
het bestuur besloten dit jaar geen 
bijdrage te vragen aan haar spon-
soren. ‘Gelet op de onzekere eco-
nomische situatie voor (onder 
meer) het MKB is dit wel het min-
ste wat wij kunnen doen.’

De vereniging hoopt volgend 
jaar weer groots uit te pakken, 
dan staat ook de viering van het 
100-jarige bestaan van de Oranje 
Vereniging Santpoort-Noord op 
het programma..

Bij De Waerden en W.F. Visserhuis
Zaterdag weer optredens
IJmuiden - Michael Peperkamp en 
Dj Rob Hukema komen zaterdag 
25 april naar IJmuiden een vrolijke 
noot te brengen in deze voor veel 
mensen vervelende tijd. Zij geven 
een buiten-optreden bij De Waer-
den op de Burgemeester Rambon-

netlaan om 12.45 en om 15.30 uur. 
Daarna gaan zij naar het W.F. Visser-
huis waar ze om 16.00 en om 17.00 
uur een optreden verzorgen. 
Uiteraard alles met gepaste afstand, 
zoals op de aangeleverde foto te 
zien is.

Koningsspelen 2020 op 
Basisschool Parnassia
Santpoort - Vrijdag 17 april heeft 
Basisschool Parnassia alternatie-
ve koningsspelen georganiseerd.
De groepen 1 tot en met 3 had-
den een kroontjes-speurtocht 
door het dorp. Heel veel kinderen 
kwamen even langs bij school. 
Daar hing ook een kroon.

Vanuit Atlant was ook een Ko-
ningsdag georganiseerd, de kin-
deren kregen hier een link van.
Ook vanuit SportSupport Velsen 
was een livestream te bekijken.
Door ouders en kinderen werd 
hier heel enthousiast op gerea-
geerd. (Foto: aangeleverd)

Eigenaren hond getraceerd
IJmuiden - Vorige week bericht-
ten wij in deze krant over de kat 
Puck, die door de beet van een 
hond zodanig gewond raakte, 
dat eigenaresse Annelies Koolen 
het dier heeft moeten laten insla-
pen. Inmiddels is ze erin geslaagd 
om de hond en diens eigenaren 

te traceren. 
Ze kwam vervolgens tot de con-
clusie dat de desbetre�ende 
hond op de lijst van risicohonden 
staat. ,,Ik heb dus vanmorgen of-
�cieel aangifte kunnen doen en 
dat lucht enorm op’’, laat ze we-
ten.

23% korting op alle stoffenproducten:
Gordijnatelier Venice 
verlengt jubileumactie
IJmuiden - Gordijnatelier Venice 
heeft alles in huis voor de com-
plete woningsto�ering. Niet al-
leen gordijnen dus, maar ook 
vloeren en raamdecoratie! Te-
vens hét adres bij uitstek voor al 
het binnen en buiten schilder-
werk. Al 23 jaar lang combineert 
het bedrijf maatwerk met een ho-
ge servicegraad en professioneel 
vakmanschap. De jubileumac-
tie wordt verlengd en blijft tot 31 
mei gelden.

Beginnen de lentekriebels te ko-
men? Kies dan voor een opfris-
beurt van de woning en stap 
eens binnen bij Monique Venice 
en Carlo van der Wal, de eigena-
ren van Gordijnatelier Venice. Zij 
bieden voor elke interieurvraag 
een passende oplossing en ko-
men met een compleet advies op 
maat waar je echt iets mee kunt. 
Ondanks de beperkingen die nu 
gelden in verband met het coro-
navirus blijft het wel mogelijk om 
de winkel te bezoeken, mocht de 

winkel toch gesloten zijn neem 
dan telefonisch contact op (0255 
577366 of 06 34633154) voor het 
maken een afspraak. 
Monique en Carlo: ,,Een goe-
de hygiëne stond bij ons altijd al 
voorop. We zijn ons bewust van 
het besmettingsgevaar en heb-
ben daarom in de winkel hand-
schoenen klaarliggen en wor-
den alle staaltjes steeds grondig 
gereinigd.’’ Gordijnatelier Veni-
ce zorgt voor de complete afwer-
king van de woning. Een afspraak 
voor het thuis opmeten kan des-
gewenst ook in de avond worden 
gemaakt. Vanzelfsprekend wor-
den ook die werkzaamheden op 
de meest hygiënische manier uit-
gevoerd. 

Om te vieren dat de zaak tien 
jaar aan de Kennemerlaan 77a 
in IJmuiden gevestigd is en to-
taal 23 jaar bestaat, geldt tot en 
met 31 mei 2020 23 procent ac-
tiekorting op alle sto�enproduc-
ten. (Foto: aangeleverd)

Woningmarkt in beweging
Velsen - Op Koningsdag 2020 
hangen we in heel Nederland 
vlag en wimpel uit voor de ko-
ning én voor elkaar. Voor één keer 
gaan we niet de straat op, maar 
blijven we in onze woning. En op 
deze ‘Woningsdag’ neemt u mis-
schien een besluit over uw eigen 
woning.

Gaat u een woning zoeken, en 
moet dat een koopwoning of 
een huurwoning zijn? Of wilt u 
juist verkopen, en hoe pakt u 
dat aan in deze tijd? De make-
laars van de Brantjes-vestigingen 
in Heemskerk, Beverwijk, Assen-
delft, IJmuiden en Wormer den-
ken graag mee. Over bezichtigin-
gen, bijvoorbeeld. Veel kan digi-
taal in de voorbereiding op een 
fysiek bezoek. Bij een fysiek be-
zoek begeleiden de makelaars 
van Brantjes de gang van zaken, 
zodat dat veilig verloopt voor al-
le betrokkenen.

Anderhalve meter
Voorlopig moeten we er samen 
rekening mee houden dat het vi-
rus bij ons blijft. Niet alleen in de 
zorg, het vrachtvervoer, het on-
derwijs en andere vitale beroe-
pen. Het gaat de héle samenle-
ving aan. We zullen daarom sa-
men de komende tijd vorm gaan 
geven aan de anderhalvemeters-
amenleving. Dat heeft ook in-
vloed op de makelaardij, maar 
betekent niet dat de woning-

markt stil ligt.

Woningmarkt
Niemand weet precies hoe de 
toekomst er uit zal zien. Maar wat 
altijd blijft, is de noodzaak om er-
gens te wonen. Al lange tijd is de 
vraag naar woningen veel groter 
dan het aanbod. Er zijn niet ge-
noeg woningen beschikbaar om 
aan de vraag te voldoen. 

Verkoop gaat door
Daarom zal de woningmarkt in 
beweging blijven, ondanks het 
coronavirus. Misschien nemen 
aanstaande kopers even een 
time-out, om opnieuw te beoor-
delen hoe ze ervoor staan. Wat 
kan wel, en wat kan niet? Als die 
vraag is beantwoord, gaan ze 
door met hun zoektocht. Want de 
druk op de woningmarkt is voor-
lopig nog niet opgelost. Dat geldt 
voor bestaande bouw en nieuw-
bouw, voor koop en huur.

Uw huis te koop?
Bent u van plan om uw huis te 
verkopen? Bespreek de mogelijk-
heden met de makelaar. Natuur-
lijk wilt u eerst weten wat uw wo-
ning waard is. Een vrijblijvende 
manier om daar achter te komen, 
is de waardebepaling via Brantjes 
Makelaars. Wie de voucher in de-
ze krant invult en instuurt, weet 
binnenkort, zonder verplichtin-
gen, de waarde van zijn woning. 
(Foto: aangeleverd)
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Bij Garage Velserbeek
De cross-overs van Mazda: 
een klasse op zich

Velserbroek - De merkloyaliteit 
van de eigenaren van een Maz-
da is het grootst van alle auto-
merken in Nederland. Van al-
le mensen die een aantal ja-
ren geleden een nieuwe Maz-
da kochten, kocht afgelopen 
jaar 83 procent opnieuw een 
nieuwe Mazda. En daar is Ga-
rage Velserbeek in Velserbroek 
trots op! 

De cross-overs hebben hier vol-

gens Velserbeek een sterke in-
vloed op. Aan de stille Mazda CX-
3 en de krachtige Mazda CX-5 in 
de cross-over-serie is vorig jaar de 
comfortabele Mazda CX-30 toe-
gevoegd. Die ze bij Garage Vel-
serbeek met trots de veiligste au-
to ter wereld kunnen noemen. 
Daarnaast is de allereerste 100% 
elektrische cross-over, de Mazda 
MX-30, nu te bestellen!
De cross-overs van Mazda vor-
men een klasse op zich. De-

ze combineren het stoere, ho-
ge voorkomen van een SUV met 
een sportieve, ver�jnde rijbele-
ving. En dat is slechts het begin. 
Ook het design, de afwerking en 
het comfort zijn van een onge-
kend hoog niveau. En om de keu-
ze nog makkelijker te maken ont-
vangt men nu € 2.000,- extra in-
ruilpremie op de huidige auto. 
Welke cross-over past het beste 
bij jou?  
Garage Velserbeek istaat voor 
kwaliteit, service en mobiliteits-
garantie. Je kunt bij Velserbeek 
terecht voor de nieuwste model-
len, betrouwbare occasions, on-
derhoud en reparatie voor álle 
merken. Dus rijd je een Nissan, 
Peugeot of Toyota? Geen pro-
bleem. Je bent van harte welkom!

Met een proefrit, taxatie en a�e-
vering op locatie staat Velserbeek 
ook online voor iedereen klaar. 
Kijk op www.mazdavelserbeek.
nl of neem contact op via 023-
5132949. (Foto: aangeleverd)

Huisartsenzorg in coronatijd: 
‘Wij zijn er voor u!’
Velsen - Dat is de boodschap van 
de huisartsen uit IJmuiden, Drie-
huis en Velsen-Zuid aan hun pa-
tiënten. Maakt u zich zorgen, 
bent u ongerust of heeft u klach-
ten waar u normaal gesproken 
uw huisarts voor belt, aarzel dan 
nu ook niet om contact op te ne-
men. 
Sinds het begin van de corona-
crisis houden de huisartsen een 
spreekuur voor patiënten die mo-

gelijk besmet zijn met het virus. 
Dit gebeurt op een aparte locatie 
met extra voorzorgsmaatregelen. 
Zo scheiden de huisartsenpraktij-
ken hun patiëntenstromen.

In de eigen huisartsenpraktijk zijn 
er nu andere praktijkregels om 
de veiligheid te kunnen waarbor-
gen. Er worden zo min mogelijk 
patiënten tegelijkertijd ontvan-
gen in de praktijken om aan de 

anderhalve meter afstand regel 
te kunnen voldoen. Consulten 
worden waar mogelijk vervangen 
door telefoontjes, beeldbellen en 
email-consulten. Visites zullen 
waar nodig worden afgelegd. 
Informeer bij uw eigen huisart-
senpraktijk welke spreekuren er 
zijn.
Op deze manier willen de huisart-
sen u zo goed mogelijk zorg blij-
ven leveren. RTV Seaport herdenkt Gertjan 

Huijbens met speciale ‘In Memoriam’
Velsen - Zondag om 19.00 uur 
zond RTV Seaport een specia-
le uitzending uit, waarin Gertjan 
Huijbens’ werk en leven werd her-
dacht. Vrienden en vrijwilligers 
organiseerden deze avondvul-
lende herdenking om iedereen 
die dit wilde, ruimte te geven met 
muziek, foto’s en woorden herin-
neringen op te halen.
Velen Velsenaren luisterden en 
keken naar de ontroerende anek-
dotes, herinneringen en �lmpjes. 
Uit alle hoeken van Velsen kwa-
men reacties aan bod, die eer de-
den aan de veelzijdigheid van de-
ze markante persoonlijkheid. Zo 
sprak er een leerling, die in de 
brugklas les van Gertjan heeft ge-
had. Burgemeester Frank Dales 
kwam aan het woord, er werd 

muziek gespeeld en diverse vrij-
willigers van Vluchtelingenwerk 
en RTV Seaport en lokale politici 
leverden een bijdrage. Full Count, 
de derde helft in het Polderhuis, 
Soli, de krant, studiebegeleiding, 
onderwijs, zijn vaderschap en zijn 
vriendschappen: in de ruim drie 
uur durende uitzending werd ge-
tracht recht te doen aan zijn veel-
zijdigheid. Hoe geliefd hij was 
bij velen kreeg een prachtig po-
dium. Energiek, vriendelijk, aar-
dig, scherp, to the point, onder-
nemend, trouw, veelzijdig en een 
duizendpoot zijn een greep uit de 
woorden die men koos om Gert-
jan te beschrijven. Er zijn op de 
site memori.nl reeds meer dan 
3200 digitale kaarsjes voor Gert-
jan aangestoken. De man, die CO-

VID-19 een gezicht gaf aan vele 
Velsenaren, is niet meer. Wat blijft, 
en dat werd zondagavond heel 
duidelijk, is wie hij was en wat hij 
deed. Er werd een mooi voorstel 
gelanceerd, om de muziektent 
in de Hoofdstraat in Santpoort-
Noord de naam van Gertjan mee 
te geven. Het ligt tegenover zijn 
nieuwste project, Het Bolwerk, 
wat zijn vrouw José en Gertjan 
aankochten voor hun onderne-
mingen. Een mooi idee.

Uitzending gemist? Op www.rt-
vseaport.nl zijn links om de uit-
zending terug te zien en te luis-
teren.
Kaarsje aansteken voor Gertjan? 
Dat kan op www.memori.nl. (Ari-
ta Immerzeel)

Eén plus één is… veel?
Velsen-Zuid - It takes two to tango, luidt een bekend gezegde. Welnu, de tweede ooievaar is gearriveerd 
in park Velserbeek. Waar mensen over de hele wereld tenminste anderhalve meter afstand bewaren om 
verspreiding van het coronavirus te voorkomen, trekt de rest van de natuur zich van dit alles niets aan. De 
ooievaars lijken het goed met elkaar te vinden en dus mogen we rekenen op spoedige gezinsuitbreiding. 
Voorwaarde is dan wel dat ze het gezegde van hierboven niet te letterlijk nemen… (Foto: Ton van Steijn)

Velsen - Het bestuur van Pre-
Sail IJmond heeft alle begrip 
voor het besluit van de over-
heid om alle evenementen tot 
1 september 2020 te verbie-
den vanwege de coronacrisis. 
Hierdoor gaat PreSail IJmond 
ook niet door. Het evenement 
zou op 9, 10 en 11 augustus, 
op de dagen voorafgaand aan 
SAIL Amsterdam, plaatsvin-
den in de havens van IJmuiden 
en Beverwijk. 

,,Het is jammer dat we een 
streep moeten zetten door Pre-
Sail, maar wat er momenteel 
in de wereld gebeurt gaat ons 
voorstellingsvermogen te bo-
ven en is uiteraard veel groter 
dan welk evenement ook’’, al-
dus Jerry Notenboom, voorzitter 
van Stichting PreSail Havenfes-
tival. ‘Onze gedachten gaan uit 
naar alle mensen die door het 
virus zijn getro�en en iedereen 

die zich inzet om het virus on-
der controle te krijgen. Corona 
veroorzaakt veel leed, ook in de 
IJmond en in uw en onze naaste 
omgeving.’

,,Wij bedanken de projectgroep 
die onder leiding van No Non-
sense Producties & Entertain-
ment sinds de zomer van 2019 
veel tijd, energie en enthousi-
asme in PreSail heeft gestoken’’, 
vult Peter van de Meerakker, vi-
ce-voorzitter van de organise-
rende stichting, aan. ,,De voor-
bereidingen waren zo goed als 
klaar en het programma stond 
als een huis. Wij willen ook de 
partners en sponsoren heel har-
telijk bedanken voor hun toege-
zegde steun. Wij nemen zo snel 
mogelijk contact op om tot een 
goede afhandeling van de ge-
maakte afspraken te komen.’ De 
volgende editie van PreSail vindt 
plaats in 2025.

Dorpsfeest Santpoort
In het 268-jarig bestaan is dit de 
8e keer dat het Dorpsfeest Sant-
poort geen doorgang kan vin-
den. ‘Het zit in onze aard om al-
tijd optimistisch te blijven en 
wij hadden reeds een aantal al-
ternatieve scenario’s uitgewerkt 
om onze 261e editie voort te 
kunnen zetten’, meldt het be-
stuur op facebook. ‘Helaas is op 
21 april bekend geworden dat er 
tot 1 september 2020 geen ver-
gunningsplichtige evenemen-
ten georganiseerd mogen wor-
den.’

Dance Valley en Dutch Valley
De organisatie van Dance Val-
ly en Dutch Valley inventariseert 
de mogelijkheid om de evene-
menten naar september te ver-
plaatsen. Wordt toch geannu-
leerd dan blijven tickets geldig 
voor de edities van 2021.

Dance Valley en Dutch Valley misschien in september
PreSail IJmond en Dorpsfeest 
Santpoort gaan niet door
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Frans zingt verpleeghuisbewoners blij
Driehuis - Vrijdagmiddag kwa-
men gelegenheidsformatie Frans 
en Frans, in de rollen van zanger 
en geluidstechnicus, een optre-
den verzorgen voor Huis Ter Ha-
gen. Wegens alle coronamaat-
regelen bleven zij buiten, maar 
door de vele open ramen en deu-

ren kwam het geluid naar bin-
nen. Er werd meegezongen met 
de Hollandse levensliederen en 
her en der werd ook meegedanst 
en gezwaaid. Het geluid was van 
dusdanige sterkte, dat er tot in de 
verre omtrek kon worden meege-
noten. Een bewoner op de bega-

ne grond, die vrolijk meebewoog 
op de liedjes van Frans Bauer en 
André Hazes, riep blij, dat zijn ge-
hoorapparaten stuk zijn, maar dit 
heel goed kon horen. Het weer 
werkte ook al goed mee bij dit 
openluchtoptreden. (Arita Im-
merzeel) 

Tóch een avondje Telstar
Velsen - Een avondje Telstar. Het 
zit er nog even niet in om dit op 
uw vertrouwde plekje op de tri-
bune te doen. En juist daarom 
brengt de club het avondje Tel-
star naar u via de ‘Avondje Tel-
star box’. Omcirkel zondag 26 
april in uw agenda, gooi uw Tel-
star shirt en shawls in de was. 
Strijk ze tijdig en zorg dat alles 
klaar is om er die zondagavond 
een ouderwetse Telstar avond 
van te maken.
 
Op zondag 26 april wil Telstar er, 
samen met u en verschillende lo-
kale cateraars van de club en in 
nauwe samenwerking met Stich-
ting Noordzeevis IJmuiden, weer 
een typisch avondje Telstar van 
maken. Dit doen zij door het ver-
kopen van een pakket met daar-
in een viergangendiner met ver-
schillende soorten vis en een 
heerlijke cheesecake om het di-
ner mee af te sluiten. Het diner is 
slechts een opwarmertje naar dat 
wat komen gaat! 
 
Herbeleef Telstar - Ajax
Vanaf 19.00 uur zendt RTV 
Seaport de gehele bekerwed-
strijd Telstar - Ajax van 18 decem-
ber jongstleden integraal uit. Zo 
kan heel de regio wederom ge-
nieten van deze heroïsche wed-
strijd waarmee Andries Jonker en 
zijn mannen de club nog steviger 
op de kaart hebben gezet. Voor 
supporters die geen beschikking 
hebben over RTV Seaport zullen 
de beelden ook via de website 
van RTV Seaport (livestream) wor-
den uitgezonden.
 
Commercieel directeur Steef 
Hammerstein: ,,Wij denken en ho-
pen hiermee het Witte Leeuwen 
gevoel weer door de aderen te la-
ten stromen. We kunnen elkaar al 
langere tijd fysiek niet meer zien. 
Daarom is het juist zo mooi dat 
wij, met behulp van een aantal 
trouwe sponsoren, op deze ma-
nier een unieke avond bij Telstar 
kunnen herbeleven. Met daarna 
de nabeschouwing denk ik dat 
we iets moois hebben kunnen 
neer zetten voor iedereen.” 

In gesprek met Jonker en Kor-
pershoek 
Voorafgaande aan de wedstrijd 
(18.30 uur), in de rust en na a�oop 
van de wedstrijd hebben alle per-
sonen die een Avondje Telstar 
box hebben gekocht online de 
mogelijkheid om samen met trai-
ner Andries Jonker en aanvoerder 
Frank Korpershoek te praten over 
hun bevindingen. Hoe hebben zij 
de wedstrijd beleefd? Waar lagen 
er meer kansen voor Telstar? Wat 
was vooraf de gekozen tactiek? 
Allemaal onderwerpen die u sa-
men met Jonker en Korpershoek 
kunt bespreken. Dé kans om van 
twee op en top professionals te 
horen wat voor ervaring dit voor 
hen geweest is.
 
Bestellen
De ‘avondje Telstar boxen’ zijn 
per direct online te bestellen. Via 
www.telstarfanshop.nl koopt u 
voor € 35,- uw box. Uw box be-
vat prachtige producten van ver-
schillende lokale restaurants en 
is goed voor 1 persoon. Uiteraard 
kunt u meerdere boxen bestellen.
 
Inhoud:
Voorgerecht: garnalen cocktail 
(van Es catering & partijservice)
Tussengerecht: bretonse vissoep 
(visrestaurant de Meerplaats)
Hoofdgerecht: Kabeljauw haas 

(ca. 200 gr) met puree en groente 
(Vis online/visrestaurant de Meer-
plaats)
Dessert: cheesecake met crumble 
van kandijkoek en rood fruit (Korf 
catering)
 
Daarnaast heeft u via de webshop 
de mogelijkheid om een heer-
lijke �es wijn toe te voegen aan 
uw box vanaf € 6,-. De wijn bevat 
een uniek Telstar-etiket die u di-
rect aan de verzameling kunt toe-
voegen!
 
Afhalen
Op zondag 26 april heeft u tus-
sen 15.00 en 18.00 uur de mo-
gelijkheid uw box af te halen 
bij het Rabobank IJmond Stadi-
on. Er wordt daar een route uit-
gestippeld waarbij u geen fy-
siek contact heeft met de mede-
werkers en zij veilig de box met u 
mee kunnen geven. De box bevat 
naast de ingrediënten ook een 
unieke code waarmee u ’s avonds 
voorafgaande, tijdens en na af-
loop van de wedstrijd kunt inlog-
gen en met trainer Andries Jonker 
en Frank Korpershoek in gesprek 
kunt gaan. 
 
De box is te bestellen tot vrijdag 
24 april 17.00 uur. Er is een be-
perkt aantal boxen beschikbaar! 
(Foto: aangeleverd)

Feest op de Waterviolier
Velserbroek - Vorige week 
woensdag was het feest op de 
Waterviolier (een woongroep van 
de Hartekampgroep) in Velser-
broek. 
Zanger Gerrald Beute heeft op 
initiatief van buurvrouw Erika an-

derhalf uur lang op het grasveld 
voor de woning een muzikaal op-
treden verzorgd.
Bewoners mochten van te voren 
verzoeken indienen en werden 
op hun wenken bediend. Er werd 
gezongen en gedanst op muziek 

van onder andere Jan Smit, Ram-
ses Sha�y en Marco Borsato.
Het was een hele mooie verras-
sing in deze moeilijke tijd, waar-
in alle sociale contacten stilvallen. 
Iedereen vond het voor herhaling 
vatbaar. (Foto: aangeleverd)

Op RTV Seaport
Nieuw radioprogramma ‘Radio Home 
Alone’ met verzoeknummers
Velsen - Omdat veel mensen 
aan huis zijn gebonden en daar-
door soms weinig sociale contac-
ten hebben heeft Stichting Wel-
zijn in samenwerking met de lo-
kale omroep het initiatief geno-
men voor een gezellig informa-
tief programma. Afgelopen dins-
dagmddag ging ‘Radio Home 
Alone’ op RTV Seaport van start.
Tijdens het voorlopig wekelijk-
se programma dat van 14.00 tot 
16.00 uur duurt worden inter-
views gehouden met mensen 
die werken in de zorg maar ook 
met vrijwilligers van buurthuizen 
die hun steentje in deze moeilij-
ke tijd bijdragen. Verder worden 

interviews gehouden met perso-
nen die initiatieven nemen om 
deze tijd goed door te komen.
 
Het is een luchtig programma 
waarvoor luisteraars een ver-
zoeknummer kunnen aanvragen 
voor zichzelf maar ook voor opa 
en oma via nieuws@rtvseaport.
nl en tijdens het programma via 
telefoonnummer 0255-577922. 
 
Op woensdagavond van 19.00 
tot 21.00 uur krijgt het radio-
programma een vervolg. Op dat 
tijdstip wordt een speciale edi-
tie van het programma Geer-
Akkoord uitgezonden. Ook dan 

kunnen mensen een verzoek-
nummer aanvragen en hun ver-
haal doen.
 
Uitzending
Dinsdagmiddag van 14.00 tot 
16.00 uur: gepresenteerd door 
Theo Koster en Netty Struijs (her-
haling donderdag van 10-12 
uur).
Woensdagavond van 19.00 tot 
21.00 uur: Gerard Boer en Theo 
Koster (herhaling vrijdagmiddag 
van 14.00 tot 16.00 uur)
RTV Seaport is te beluisteren  op 
de radio via kabel en FM 107.8 en 
via internet www.rtvseaport.nl/
live-radio. (Foto: aangeleverd)

Enthousiaste reacties op de online 
W(K)oning(s)spelen van SportSupport
Regio - Veel scholen uit gemeen-
te Haarlem, Bloemendaal, Heem-
stede, Hillegom en Velsen zouden 
normaal gesproken op vrijdag 17 
april meedoen aan de o�ciële 
Koningsspelen op het strand, bij 
Olympia of op het eigen school-
plein. Omdat dit niet door kon 
gaan vanwege het Corona virus 
was het idee ontstaan bij Sport-
Support om (een variant van) de 
Koningsspelen online aan te bie-
den.
Als thema stonden verschillende 
kamers in het huis centraal voor 
het verzamelen van spelmateria-
len. Dit sloot uiteindelijk perfect 
aan op de inmiddels o�ciële om-
gedoopte Woningspelen.

De opening werd gedaan door 
de altijd enthousiaste presenta-
tor Alex Nelissen en vervolgens 
werd de openingsdans gedaan 
door Freya en Sanne van Dans- en 

balletstudio Jolein. Iedereen kon 
lekker mee dansen met de Pasap-
as van Kinderen voor Kinderen. 
Daarna waren de buurtsportcoa-
ches aan de beurt. Buurtsport-
coach Patrick had de keuken als 
ruimte. Hij ging zaklopen met een 
uitgezet parcours van attributen 
uit de keuken. Met Bram, inmid-
dels ook bekend van de live gym-
les op donderdagochtend, moes-
ten de kinderen een grote stapel 
kleding uit de slaapkamer halen 
om vervolgens binnen 1 minuut 
zoveel mogelijk over elkaar heen 
te trekken. Toen moest er in deze 
dikke laag kleding nog een aan-
tal oefeningen gedaan worden. 
Als laatste was Tessa aan de beurt 
die ging bowlen met water�esjes 
en bidons. 
Tijdens de pauze kwam de mas-
cotte van JOGG Haarlem, Drup-
pie, nog langs en werd nog ge-
toond hoeveel suikerklontjes er 

in bepaalde pakjes of blikjes drin-
ken zitten. En natuurlijk dat wa-
terdrinken gezond, goedkoop en 
lekker is.

Freya en Sanne sloten ook af met 
de Pasapas. Het was een groot 
succes. De live stream werd op 
het hoogtepunt door bijna 1300 
huishoudens bekeken en inmid-
dels is de video die online staat al 
ruim 6000 keer bekeken. Ook wa-
ren er op social media veel kinde-
ren te zien die actief meededen 
met deze Koningsspelen.

SportSupport kijkt met veel ple-
zier terug op deze online editie en 
bedankt Alex Nelissen en Dans- 
en Balletstudio Jolein voor hun 
vrijwillige bijdrage aan dit onli-
ne event en natuurlijk een groot 
applaus voor alle kinderen en ou-
ders die enthousiast meegedaan 
hebben. (Foto: aangeleverd)








