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Bijzondere maar mooie herdenkingen
Velsen - Geen publieke bijeen-
komsten dit jaar tijdens de her-
denkingsplechtigheden op 4 mei. 
De kranslegging maandagmid-
dag op Plein 1945 vond plaats 

in aanwezigheid van slechts en-
kele direct betrokkenen. Ook de 
veertiende herdenking van Jan 
Bonekamp op de Westerbegraaf-
plaats kon niet door publiek wor-

den bijgewoond. Schrijfster Con-
ny Braam onthulde bij het graf 
van Bonekamp een gemeentelij-
ke plaquette. Voor het eerst werd 
ook op de begraafplaats De Bie-
zen een ceremonie in het kader 
van 4 mei georganiseerd. Hier be-
vindt zich het graf van verzets-
strijdster Freddie Oversteegen, 
waar eveneens een plaquette 
werd onthuld. Online hield bur-
gemeester Frank Dales een toe-
spraak, waarin hij stilstond bij 
de gevolgen van de coronacri-

sis voor het organiseren van de 
herdenkingen op 4 mei en fees-
telijkheden op 5 mei. Ook maak-
te Dales excuses voor het falende 
overheidsbeleid in de oorlogsja-
ren. Hij sprak daarbij over de twee 
‘foute’ burgemeesters die Velsen 
ten tijde van de Tweede Wereld-
oorlog heeft gehad en benadruk-
te dat burgers en overheid altijd 
aan dezelfde kant moeten staan. 
(Foto’s: Erik Baalbergen, foto bur-
gemeester Dales tijdens toe-
spraak: Arita Immerzeel)
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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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Partijen, zoals ondernemers, die een ge-
bruiksvergoeding betalen en een lopende 
huur- erfpacht of pachtovereenkomst heb-
ben voor vastgoed waar de gemeente Vel-
sen eigenaar van is, kunnen een verzoek 
indienen voor het verlenen van uitstel van 
betaling. 
Ook maatschappelijke organisaties kunnen 
hiervoor in aanmerking komen, afhankelijk 
van de subsidierelatie die zij hebben met de 
gemeente.

Het uitstel van betaling is een betalingsrege-
ling. Dit betekent dat de verschuldigde vergoe-
ding voor het gebruik van gemeentelijk vast-
goed wel betaald dient te worden, maar op een 
later moment.  

De uitstel van betaling geldt voor de periode 
van 1 april 2020 tot 1 oktober 2020. 
Wanneer u gebruik wilt maken van de moge-
lijkheid tot uitstel van betaling, kunt u uw ver-
zoek en de ingevulde verklaring  mailen naar 
ondernemersloket@velsen.nl. 
Heeft u het verzoek ingediend en het betre� en-
de formulier volledig ingevuld? Dan krijgt u van 

ons  naar verwachting binnen twee weken de 
bevestiging van uitstel van betaling. 
 
We bese� en dat veel partijen niet alleen uitstel 
van betaling wensen, maar ook graag een (al 
dan niet gedeeltelijke)  compensatie of kwijt-
schelding van de gebruiksvergoeding willen. 
Dit begrijpen wij. Toch kunnen wij daar op dit 
moment nog niets over zeggen. 
Er is tijd nodig om naast het inventariseren van 
alle verzoeken, objectieve spelregels op te stel-
len die voor alle dan wel gelijke gevallen zullen 
gaan gelden. 

Bij het maken van die objectieve spelregels 
houdt de gemeente ook rekening met bijvoor-
beeld de steunmaatregelen van het Rijk, van 
bankinstellingen, met afspraken vanuit ver-
schillende brancheverenigingen, richtlijnen 
vanuit de VNG en met de rechtspraak.                         
De gemeente wacht die landelijke ontwikkeling 
hierin af en zal daar vervolgens  aansluiting bij 
zoeken. Uitstel van betaling is op dit moment 
de eerste en de enige stap die de gemeente kan 
nemen om in deze crisis coulance te kunnen 
bieden. 

Uitstel betaling gebruiksvergoeding  
vastgoed van gemeente Velsen

Die verdient een lintje!
Kent u iemand in Velsen die een lintje ver-
dient? Bijna iedereen kan deze vraag met 
‘ja’ beantwoorden. Want overal in Neder-
land zetten mensen zich in voor vele doe-
len. Weet u kandidaten? Draag ze voor! 
Dat kan tot en met 1 juli 2020. 

Wie zich jarenlang op bijzondere wijze inzet 
voor de samenleving kan in aanmerking ko-
men. Denk aan vrijwilligers die actief zijn in 
bijvoorbeeld het jeugdwerk, voor de kerk, op 
sportgebied, in de gezondheidszorg of op een 
ander terrein. Denk ook aan mensen die voor 
hun werk lang iets bijzonders doen waar de 
hele samenleving wat aan heeft. Persoonlijke 
inzet, visie en kwaliteiten zijn altijd belang-
rijk. 

Weet u een kandidaat? Neem dan eerst 
contact op met het gemeentehuis in de 

woonplaats van de kandidaat. De ambte-
naar die daar de lintjes behandelt, kan be-
oordelen of de verdiensten inderdaad bij-
zonder genoeg zijn voor een Koninklijke 
Onderscheiding. Ook wordt u precies uit-
gelegd hoe u te werk moet gaan. De con-
tactgegevens staan onderaan dit artikel.
Voordat een lintje wordt toegekend, gaat er 
heel wat tijd voorbij. Wie iemand wil voor-
dragen voor de lintjesregen van 2021 moet 
het verzoek insturen vóór 1 juli 2020.

Meer informatie bij de afdeling kabinets-
zaken: 140255 (geen netnummer nodig) of 
0255-567375. Daar kunt u ook gratis de fol-
der ‘Ere wie ere toekomt’ opvragen. Hierin 
staat alles wat u moet weten over de aan-
vraag van een Koninklijke Onderscheiding. 
Meer informatie ook op  www.lintjes.nl

 DE RAAD  DIGITAAL
Vanwege het coronavirus proberen we alle-
maal zoveel mogelijk thuis te werken. Ook 
de gemeenteraad vergadert sinds de maat-
regelen digitaal, via Zoom. Op donderdag 
23 april vergaderden alle 33 raadsleden 
voor het eerst digitaal tijdens de raadsver-
gadering. Gelukkig ging dit vrijwel pro-
bleemloos. Ook digitaal inspreken door een 
inwoner bleek geen probleem. De raadsver-
gadering was live te volgen via RTV Seaport 
en de website van de gemeente Velsen. De 
vergadering is terug te kijken op www.rtv-
seaport.nl. 

Velsenaren kunnen altijd hun mening of vi-
sie delen met de gemeenteraad door in te 

spreken. Ook nu er digitaal vergaderd wordt 
blijft dit mogelijk. De raadsgri�  e onder-
steunt u daarbij graag technisch. Als voor u 
het gebruik van Zoom geen mogelijkheid is, 
kunt u altijd een schriftelijke bijdrage leve-
ren aan de raad. U kunt hierover contact op-
nemen via gri�  e@velsen.nl.

Nieuws van de raad
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwik-
kelingen in de gemeenteraad? Bijvoorbeeld 
over wat er op de agenda staat, de onder-
werpen die besproken zijn en hoe u ook uw 
stem kunt laten horen? Meld u dan aan voor 
de maandelijkse nieuwsbrief via www.vel-
sen.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad.

Nieuws van de raad

Nieuwe noodverordening
Woensdag 29 april is de nieuwe noodver-
ordening van kracht gegaan voor de Veilig-
heidsregio Kennemerland. Met de noodver-
ordening is formeel geregeld dat de meeste 
maatregelen verlengd zijn tot en met 19 mei, 

en dat er een versoepeling is in de maatrege-
len voor kinderen en jongeren op het gebied 
van sport en school in regio Kennemerland.
U kunt de noodverordening lezen op : 
www.vrk.nl  

KOOP LOKAAL
ZEKER NU

BEZORGENINVELSEN.NL
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Aanleveren van advertentie
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verkoop@jutter.nl 
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Advertentieverkoop
Jeroen van Duijn 
Mobiel 06-33836478 
Gerda Ritskes 
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Maximum aantal woorden: 300
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Directie
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voor www.jutter.nl/
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Druk
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Verspreiding en 
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www.verspreidnet.nl
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Centrale administratie
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Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, 
dient ondertekend te zijn en 
voorzien van naam, adres, tele-
foonnummer en/of e-mailadres. 
Anoniem ingezonden brieven 
worden niet in behandeling ge-
nomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

Let op
Nadrukkelijk  maken wij  u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of  tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.jutter.nl/privacy
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Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

Begin jaren negentig van de vo-
rige eeuw wil de gemeente Vel-
sen van het Thalia-gebouw af na-
dat dit ruim 30 jaar als oefenruim-
te en opslagplaats heeft gediend. 
De verkoop van het pand ver-
loopt op soortgelijke wijze als on-
langs met het Witte Theater: ge-
gadigden stellen een plan op en 
doen een bod.

In die tijd zijn Monique en John 
van Waveren druk bezig met het 
renoveren en uitbreiden van Ho-
tel Augusta. Maar ze lopen warm 
voor Thalia. Monique is aan de 
Bik en Arnoldkade om de hoek 
bij Thalia geboren. En telkens als 
John langs Thalia loopt gaat zijn 
hart sneller slaan en mijmert hij 
over wat zij allemaal met dit ou-
de maar prachtige pand kunnen 
doen. Het stel stelt een plan op 
om Thalia om te bouwen tot ‘mul-
tifunctioneel culinair cultureel 
theater’. Hoewel hun bod niet het 
hoogste is, vindt de gemeente 
hun plan het mooiste en kunnen 
John en Monique in 1993 Tha-
lia kopen. Na de benodigde ont-
werpen en voorbereidingen start 
in 1996 vlak na Pasen de groot-
scheepse verbouwing en reno-
vatie.

Over het innerlijk en uiterlijk van 
Thalia na de verbouwing zegt 
John: ,,Wij hebben goed gekeken 
naar hoe het gebouw ooit be-
doeld was als bioscoop theater, 
en daarbinnen de kleurstelling 
en details op aangepast. Daar-
naast is gekozen voor de warme 
kleuren die de gevel nu heeft. Wij 
raakten tijdens een vakantie ge-
inspireerd in het Art Deco District 
in Miami Beach. Daar staan veel 
bijzondere gebouwen die veel 
gelijkenis hebben met Thalia.’’

Van binnen wordt Thalia com-
pleet aangepast aan het doel wat 
John en Monique voor ogen heb-
ben: een feestlocatie in de ruim-
ste zin van het woord, met vlakke 
vloeren, een kleine zaal, een foyer 
en een keuken. Het toneel wordt 
in ere herstel en biedt mogelijk-
heden voor theater, muziekop-
tredens en �lmvertoning. Geïn-
spireerd door het Lido in Amster-
dam wordt het balkon uitgevoerd 
met drie terrassen waarop gege-
ten, gedanst en gezongen kan 
worden. Thalia wordt met recht 
een ‘multifunctioneel culinair cul-
tureel theater’, een ware aanwinst 
voor IJmuiden!
Op 26 september 1996 – vol-

gend jaar al weer 25 jaar gele-
den! – wordt het vernieuwde Tha-
lia feestelijk geopend door Hans 
Klok en Karin Bloemen. Sinds-
dien bruist Thalia van de activitei-
ten, met formele bijeenkomsten, 
voorlichtingsavonden, feestavon-
den, optredens en sinds enkele 
jaren de Grote IJmuiden Quiz. Het 
hoogtepunt voor John en Mo-
nique is een bruiloft waar Status 
Quo kwam optreden: ,,De band 
had de nodige wensen. Zo moest 
personeel voor het optreden na-
mens de band onder andere een 
bezoek brengen aan de plaatse-
lijke ko�eshop om inkopen te 
doen.’’

Een ander hoogtepunt is ‘een he-
rendiner ter gelegenheid van een 
jubileum met 250 heren rond het 
thema van James Bonds ‘From 
Russia with love’. John: ,,Compleet 
met aangepast entertainment en 
vervoer in oude legervoertuigen. 
Gasten kwamen uitgedost in Rus-
sische kledij en een James Bond 
Look-a-like met bondgirls werd 
ingevlogen uit Oostenrijk. Een 
bonte avond om nooit te verge-
ten.’’ Daarnaast zijn het eerste ho-
mohuwelijk van Velsen met bijbe-
horend knalfeest en ‘The Faulty 
Towers Dinner Experience’ mooie 
evenementen in Thalia.

Na jaren van succes met zowel 
het hotel als het theater, wil het 
paar Van Waveren het rustiger 

aan gaan doen en zetten Augusta 
en Thalia in de “stille” verkoop. 
Augusta verwisselt op 1 novem-
ber 2017 van eigenaar. John en 
Monique verhuizen van hun wo-
ning boven Augusta naar een 
huis in Bergen. Maar Thalia wordt 
toch niet verkocht. ,,Het Thalia 
Theater is een groot gebouw op 
een vreemde plek. Je moet een 
beetje gek zijn om hiervoor je nek 
uit te steken. Wij zijn op dit mo-
ment niet echt actief bezig met 
de verkoop. Stiekem zijn we zelfs 
nog een beetje blij en trots dat 
wij Thalia nog bezitten en vinden 
het �jn om zelf aanwezig te zijn 
bij ieder feest of partij. Eigenlijk 
zoals wij 35 jaar geleden samen 
Augusta begonnen en we hou-
den bovendien zo ook nog con-
tact met IJmuiden en de Velsena-
ren’’, aldus John.

John en Monique zijn dus nog 
steeds volop bezig met Thalia, 
dat zich een vaste plek in cultu-
reel en feestend IJmuiden heeft 
weten te veroveren. Op 28 april 
2020 – helaas middenin de hui-
dige Coronacrisis – is het precies 
100 jaar geleden dat de eerste in-
carnatie van het Thalia Theater 
haar deuren opende. Reden voor 
een feestje? John en Monique 
vinden van wel: ,,De plannen zijn 
er zeker, maar we wachten op be-
tere tijden. Zodat er weer ouder-
wets, gezellig een avondje uitge-
gaan kan worden met een bier-
tje of goed glas wijn. Want op an-
derhalf meter afstand van elkaar 
een feest geven zal een hele uit-
daging worden!’’

De onderste foto toont Thalia in 
haar huidige kleurenstelling. Op 
de bovenste foto staan John en 
Monique van Waveren bij een 
van hun favoriete bioscooppos-
ters; deze poster komt uit 1959.

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 
aflevering 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 afleveringen, in Thalia’s 
lange en typisch IJmuidense geschiedenis te duiken en met de 
huidige eigenaren naar het heden te kijken. Deze week het der-
de en laatste deel.

Dossier uitgelicht van 
de (levens)executeur
Velsen - Of je het nu wilt of niet, 
we kunnen niet om het Coronavi-
rus heen. Je lijdt aan het virus of je 
lijdt onder de gevolgen die het vi-
rus met zich mee brengt. ,,Nooit ge-
dacht dat ik zelf ook zo geraakt zou 
worden’’, vertelt Karin Rutte, per-
soonlijk assistent en (levens)execu-
teur. ,,Gelukkig nog niet door het vi-
rus zelf, maar wel door de omstan-
digheden. Het heeft ook mij aan 
het denken gezet. Want wat nu nog 
niet is kan morgen anders zijn. En 
heb ik het dan allemaal wel goed 
geregeld? Heb ik uitgesproken 
naar mijn kinderen wat in zou wil-
len als ik dat zelf niet meer kan be-
slissen? Dat is toch de ver van mijn 
bed show? Mooi niet dus. Ik meen 

zelfs een beetje van de angst en 
onzekerheid te kunnen voelen die 
mensen gevoeld moeten hebben 
tijdens de oorlogsperiode. En dan 
is er dan toch dat lichtpuntje. Dat 
je met iemand een goed gesprek 
voert waardoor je de dingen weer 
wat beter kunt relativeren. Grappig, 
dat is mijn werk. Gesprekken voe-
ren om de rust te creëren. En wat 
doe ik zelf... Mijn vader had vroeger 
een gezegde: “de bakker eet geen 
brood”. Heel herkenbaar dus in deze 
situatie. Er over praten lost het soms 
niet altijd op, maar opluchten doet 
het zeker. En die oplossingen, daar 
gaan we samen naar op zoek.’’
Meer informatie: www.karinrutte.nl 
of 06-55178475. (Foto: aangeleverd)

Telstar is op zoek naar 
nieuwe stadionsponsor
Velsen - Telstar is op zoek naar 
een nieuwe stadionsponsor. Mo-
menteel prijkt de naam van Rabo-
bank IJmond nog op de gevel van 
het pand, maar het contract met 
deze sponsor loopt dit jaar af. De 
club heeft echter goede hoop dat 
bij de start van het nieuwe voet-
balseizoen de naam van een nieu-
we sponsor gepresenteerd kan 
worden.

Het a�open van het contract met 
Rabobank IJmond (inmiddels door 
een fusie verdergegaan als Rabo-
bank Haarlem-IJmond) had niet op 
een ongunstiger moment kunnen 
komen. Met het a�open van het 
sponsorcontract is voor de voetbal-
club een periode van nieuwe on-
derhandelingen gestart, maar hoe 
overtuig je een sponsor ervan om 
een dergelijke overeenkomst aan te 
gaan, wanneer de hele wereld is ont-
regeld door een rondwarend virus 
en alle grote evenementen - dus ook 
de voetbalwedstrijden - stilliggen? 
Volgens commercieel directeur 
Steef Hammerstein van de ‘Witte 
Leeuwen’ heeft de club leuke alter-
natieven in petto, die voor een spon-
sor heel interessant kunnen zijn. Hij 
wijst op het ‘Avondje Telstar’, dat vo-
rige week bij wijze van proef werd 
georganiseerd. ,,Iedereen was laai-
end enthousiast. We hebben 250 
matchdinerboxen verkocht!’’ De 
maaltijden konden bij het stadion 
worden afgehaald en vervolgens 
kon men thuis genieten van het 
eten en via internet in contact ko-
men met de trainer en de aanvoer-
der van de club. Aansluitend werden 
door de lokale televisiezender RTV 
Seaport beelden van de bekerwed-
strijd, die Telstar speelde tegen Ajax, 
uitgezonden.

Het live uitzenden van wedstrij-

den op televisie kan volgens Ham-
merstein de sleutel zijn voor het 
overbruggen van de periode waar-
in wedstrijden wellicht zonder pu-
bliek gespeeld moeten worden. 
,,Je moet er niet gek van opkijken 
als straks ook partijen als Net�ix en 
Videoland voetbalwedstrijden gaan 
uitzenden. Het probleem is alleen 
nu nog dat we voor de wedstrijden 
in de eredivisie vastzitten aan een 
contract met Fox Sport dat nog ze-
ker vijf jaar loopt.’’ Hammerstein be-
seft bovendien dat helemaal niet ze-
ker is of de competitie in het komen-
de najaar kan worden hervat. ,,Alles 
zal afhangen van hoe wij ons de ko-
mende maanden gedragen en of 
dat betekent dat we onder bepaalde 
voorwaarden weer mogen voetbal-
len per 1 september. Er wordt van-
uit de KNVB gewerkt aan een plan 
om in september weer te kunnen 
voetballen, maar de competitie pas 
op 1 oktober te laten beginnen. We 
zullen dan in een verhoogd tempo 
naar het eind moeten werken.’’ Over 
de discussie of er volgend seizoen 
twintig clubs zouden moeten deel-
nemen aan de eredivisie in plaats 
van achttien, is Telstar duidelijk: ,,Dat 
is voor ons onbespreekbaar. Het is 
een divisie die al jaren schreeuwt 
dat ze naar zestien clubs willen, ter-
wijl ze nu in tijden van kommer en 
kwel op deze manier extra geld wil-
len verdienen ten koste van de Keu-
kenkampioendivisie. Dat vinden wij 
niet netjes en weinig solidair.’’

Hoewel Telstar een sponsor in de-
ze moeilijke tijd weinig zekerheid 
kan geven, is er goede hoop dat 
een nieuwe sponsor in de loop van 
de komende maanden kan worden 
gecontracteerd. ,,Er lopen gesprek-
ken en gelukkig kunnen we het wel 
goed uitleggen’’, reageert Hammer-
stein. (Bos Media Services)

Puzzel winnaar!
De winnares van de

mooie Hanging Basket van Welkoop is
Marga Alofsen-Ligthart

SANTPOORT-NOORD
Hagelingerweg 210 (hoek Biezenweg)
Tel.: 0235 - 37 03 57

59.95
64.95

5.25
7.50

PAKKET 
VOGELVOEDING 
• Voor buitenvogels
•  Inhoud 5-mixslinger, pindanetje,  

zonnebloempitnetje, 4 mezenvetbollen  
en winterstrooivoer

20% 
KORTING

Volledige  
Amerikaanse 
Kurt S. Adler 
collectie

Aanstaande zondag laatste  

koopzondag  van 10.00 - 17.00 uur 

Donderdag koopavond  tot 21.00 uur

KUNSTKERSTBOOM 
• Type Swiss forest
• Gemakkelijk op te zetten
• Hoogte 155 cm

Ook verkrijgbaar in 185 cm en 215 cm

DE MOOISTE KERSTSHOW  
BIJ WELKOOP SANTPOORT!

5 JAAR GARANTIE
2.99

3.99

OPENHAARDHOUT
•  Eiken-, essen- en beukenhout
•  In netzak
•  Inhoud 22 dm3
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Velsen - Na 47 jaar bij garage-
bedrijven verschillende func-
ties binnen de autotechniek te 
hebben vervuld, is Henk Wasse-
naar weer terug bij de functie 
waar het allemaal begon: auto-
monteur.

Henk Wassenaar, 64 jaar jong, vol 
energie, is nu gaan werken bij Hy-
undai Velserbeek. Henk begon 
op zijn 17e als leerling monteur 
bij een klein garagebedrijf. Au-
to’s zijn altijd zijn passie geweest 
en mede daarom doet Henk zijn 
werk nog steeds met veel ple-
zier. Het grootste gedeelte van 
zijn carrière heeft hij gewerkt als 
allround technisch medewerker. 
Henk was in die tijd verantwoor-
delijk voor het onderdelenmaga-
zijn, de ontvangst van klanten en 
het onderhoud en repareren van 
auto’s.

Henk is een echte duizendpoot. 
Door de jaren heen heeft hij veel 
ervaring opgedaan en heeft hij bij 
veel bedrijven in Haarlem en om-

streken gewerkt. Na 17 jaar bij zijn 
voorgaande werkgever was Henk 
toe aan een nieuwe uitdaging.

Automobielbedrijf Velserbeek 
voelde voor hem bekend en ver-
trouwd. Met sommige medewer-
kers had Henk namelijk in het ver-
leden al samengewerkt. Hij twij-
felde niet en ging terug naar zijn 
roots: automonteur, de essentie 
van sleutelen in de werkplaats . 
,,Een verandering maar zeker net 

zo leuk.”, aldus Henk. 
Hyundai Velserbeek is superblij 
met Henk in het team!

De tip van Henk Wassenaar 
voor onze jongeren?
,,Het belangrijkste is dat je iets 
gaat doen wat je leuk vindt, zodat 
je als je straks een stage- of werk-
plek hebt, je met plezier en passie 
je werk uitvoert. Als dat lukt, dan 
komt het helemaal goed.” (Foto: 
aangeleverd)

De cirkel is rond
Henk Wassenaar weer 
automonteur bij Hyundai Velserbeek

Bovendien gereduceerd tarief bij lidmaatschap
Jeugd mag gratis kennismaken
met tennis bij LTC Heerenduinen
IJmuiden - Vanaf woensdag 29 
april mag LTC Heerenduinen ein-
delijk weer tennisles geven aan 
de jeugd tot en met 18 jaar. ,,Om-
dat ook in de gemeente Velsen, 
veel sportmogelijkheden nog 
niet vrijgege-ven zijn en sporten 
belangrijk is bieden we de jeugd 
van Velsen tot 16 mei de gelegen-
heid op ons park te komen ten-
nissen’’, vertelt Arie van Os van de 
IJmuidense tennisclub. ,,Heb je 
nog nooit getennist? Een mooie 
kans om dit eens uit te proberen! 
Je krijgt gratis lessen en voor een 
tennisracket en ballen wordt ge-
zorgd. Het enige wat belangrijk is: 
draag gympen of sportschoenen 
zonder grof pro�el. Je kunt mee-
komen met een vriendje of vrien-
dinnetje, je kunt natuurlijk ook 
komen zonder dat je iemand kent 
die tennist. Als je gebracht wordt 
moet degene die je brengt wel 
buiten de ingang van het park 
blijven, dat zijn tot 20 mei de re-
gels. Natuurlijk worden er tele-
foonnummers genoteerd en zijn 
er altijd senior leden aanwezig.

Aanbieding voor de jeugd
Tot 16 mei dus twee keer per 
week gratis les/training. En vind 
je het leuk? Jaarlidmaatschap tot 
31 maart 2021 kost nu  €50,00 in-
clusief 10 weken les/training tot 
en met de eerste week van juli.

Wanneer?
Op maandag en donderdag: de 
jeugd van 4 tot en met 11 jaar 
krijgt les van 16.00 tot 16.50 uur. 
De jeugd van 12 tot en met 18 
jaar krijgt les van 17.00 tot 17.50 
uur.
Op woensdag: de jeugd van 4 tot 
en met 11 jaar krijgt les van 15.30 
tot 16.20 uur. De jeugd van 12 tot 
en met 18 jaar krijgt les van 16.30 
tot 17.20 uur.
De trainer deelt je in bij een groep 
die het beste bij je past en het 
leukste voor je is!

Welke procedure geldt bij aan-
komst op het park?
Ben je geen lid van de vereniging 
geef dan het telefoonnummer 
van de ouders/verzorgers door 

zodat we hen kunnen bellen als 
dat nodig mocht zijn. Kinderen 
(die thuis al naar het toilet zijn ge-
weest) worden opgevangen door 
de leraar of iemand van de ver-
eniging bij de ingang. Na handen 
reinigen met handgel kunnen de 
kinderen naar de baan. De ouders 
blijven buiten het park.
Kinderen worden na de les weer 
naar de poort gebracht waar ze 
worden opgehaald.
Per baan krijgen maximaal 6 kin-
deren (tot 12 jaar) les. Deze kin-
deren zijn niet verplicht afstand 
te houden. Per baan krijgen maxi-
maal 2 jeugdleden les (vanaf 12 
tot 18 jaar), de 1.5 meter afstand 
dient hier gehanteerd te worden.
Er zullen voortdurend twee seni-
or leden van de vereniging aan-
wezig zijn. Bij blessures of onge-
lukjes zijn zij het aanspreekpunt, 
ze houden er tevens toezicht op 
dat iedereen zich aan de (tijdelij-
ke) regels houdt. 
Van Os: ,,We wensen iedereen 
veel plezier met het tennissen!’’ 
(Foto: aangeleverd)

Datum voorstelling nog onbekend:
Voorverkoop kaartjes 
theaterschool ‘Wat een drama’
Santpoort - Overal in het land 
komen grote en kleine the-
aters, concertzalen en ande-
re culturele podia in financië-
le nood, nu ze tijdelijk geen be-
zoekers meer kunnen ontvan-
gen. Maar ook de kleinschali-
ge lokale initiatieven worden 
door de coronacrisis hard ge-
troffen. Zo ook theaterschool 
‘Wat een drama’ in Santpoort. 
Initiatiefneemster Janna Hand-
graaf werkte met een groep 
van tien kinderen aan de nieu-
we voorstelling ‘De vervelende 
fee’, toen de beperkende maat-
regelen van kracht werden. Ze 
is nu alvast met de voorver-
koop gestart, zodat ze de cri-
sisperiode kan overbruggen.

Veertien jaar lang werkte Janna 
Handgraaf als leerkracht op ver-
schillende basisscholen. Daar-
naast verzorgde ze ook drama-
lessen en drie jaar geleden hak-
te ze de knoop de�nitief door, ze 
richtte een eigen theaterschool 
op. Inmiddels heeft ze al negen 
voorstellingen geschreven, de 
uitvoeringen vinden plaats in de 
recreatiezaal van wooncomplex 
Velserhooft in Santpoort-Noord. 
De nieuwe voorstelling heet ‘De 
vervelende fee’ en wordt ge-
maakt door een groep kinderen 
die variëren in leeftijd van vier tot 
dertien jaar. Ze zitten nu thuis, in 
afwachting van een versoepeling 
van de coronamaatregelen. Jan-
na: ,,Ik heb aan ze gevraagd of 
ze een opdracht mee wilden krij-
gen om thuis aan te werken. De 
helft van de groep heeft daar ja 
op gezegd. Ik heb leuke �lmpjes 
teruggekregen, waarop te zien 
was hoe ze met die opdracht be-
zig waren.’’

Janna bedenkt de voorstellingen, 
maar zoekt ook zelf de muziek 
erbij. ,,Dat kan van alles zijn, van 
The Beatles tot iets instrumen-

taals. Ik houd van onverwachte 
dingen, dat mensen zeggen ‘Hè, 
wat doet dit hierin?’ Het kan ook 
een klassiek muziekstuk zijn, een 
ouverture bijvoorbeeld.’’ In prin-
cipe begeleidt Janna de kinderen 
tijdens de repetities en de uitvoe-
ring voor publiek, maar ze heeft 
ook zelf een keer een rol in een 
voorstelling op zich genomen. 
,,Eén van de kinderen durfde niet 
zo goed, toen heb ik zelf meege-
speeld. Het gebeurt wel eens dat 
kinderen thuis heel spraakzaam 
zijn, maar het op het toneel op-
eens heel eng vinden.’’ Wanneer 
de nieuwe voorstelling te zien zal 
zijn, valt nog niet in te schatten, 
omdat Janna hiervoor geheel af-
hankelijk is van de besluiten die 
de overheid neemt om het coro-
navirus te bestrijden. Toch is ze 
alvast gestart met de kaartver-
koop.
Ze legt uit: ,,Overal zie je borden 
hangen waarop staat ‘steun de 

plaatselijk middenstand’ en der-
gelijke. Of, vanuit de theaters: be-
waar je kaartje, kijk later! Ik ben 
dus ook nu zo’n actie gestart.’’ Ie-
dereen die te zijner tijd de voor-
stelling ‘De vervelende fee’ wil 
komen bezoeken, kan daarvoor 
nu alvast kaartjes kopen. Een gro-
te investering vergt dat niet: ,,Vol-
wassenen betalen 2,50 euro en 
voor kinderen kosten de kaartjes 
1,50 euro.’’ Ze kunnen eenvoudig 
worden gereserveerd door een 
e-mail naar wat1drama@janna-
handgraaf.nl te sturen met daar-
in het gewenste aantal kaartjes. 
Men ontvangt dan een bevesti-
gingsmail met twee betaalmoge-
lijkheden en alle andere info die 
nodig is. Janna verzorgt overi-
gens op aanvraag ook workshops 
theater en poppenspel op loca-
tie. Op haar website www.jan-
nahandgraaf.nl is hierover uitge-
breide informatie te vinden. (Fo-
to: Facebook)

Wie feliciteert 90-jarige juf Heijdenrijk?
IJmuiden - Half IJmuiden kent 
juf Heijdenrijk, juf Nel Heijden-
rijk kent half IJmuiden. Want vol-
gens haar schoonzus Cis Heijden-
rijk heeft zij misschien wel 60 jaar 
voor de klas gestaan op de Clara-
school, die al lang niet meer be-
staat maar gevestigd was in Oud-
IJmuiden. Al die tijd had ze de 
eerste klas (groep 3) onder haar 
hoede dus heel veel inwoners van 
Velsen hebben van haar leren le-
zen en schrijven.
Op 17 mei wordt Nel Heijdenrijk, 

die zich ook jarenlang heeft inge-
zet als coördinator van de Werk-
groep Tanzania, 90 jaar. ,,Maar dat 
kunnen we dus helaas niet uitge-
breid vieren’’, zegt schoonzus Cis 
verdrietig. Maar het lijkt haar een 
leuk idee dat ze veel verjaardags-
kaarten van oud-leerlingen krijgt.
Dus wie wil haar feliciteren? Kaar-
ten worden verzameld op de re-
dactie van onze krant en wij zul-
len zorgen dat ze op haar verjaar-
dag bij haar thuis afgeleverd wor-
den.

Dus graag alsvolgt adresseren:

Mevrouw Heijdenrijk
p/a De Jutter t.a.v. Marja
Zeeweg 189/191
1971 HB IJmuiden

In de bus doen op ons kantoor 
kan uiteraard ook. De kaarten 
moeten uiterlijk donderdag 14 
mei op ons kantoor bezorgd zijn.
En nu maar hopen dat juf He-
ijdenrijk dit bericht niet leest. Niet 
verklappen hoor!

Nieuws van Stichting Welzijn Velsen

Draaiorgel in Velsen
Op Koningsdag (27 april) is het 
draaiorgel, ingehuurd door Stich-
ting Welzijn Velsen, van start ge-
gaan in IJmuiden. 
Op deze prachtige zonnige dag 
werd er door de toeschouwers 
enthousiast gereageerd op het 
draaiorgel. Het draaiorgel, bege-
leid door twee medewerkers van 
SWV, is bij verschillende zorgin-
stellingen en straten waar veel 

ouderen wonen langs geweest. 
Vanaf de balkons, achter de ra-
men en vanuit de deuropening 
werd er vrolijk gezwaaid en mee-
gedanst. Het draaiorgel gaat de 
komende 8 weken op maandag, 
dinsdag, woensdag middag en 
vrijdag door de gemeente Velsen. 
Wilt u weten waar en wanneer 
het orgel speelt? Ga dan naar de 
website www.welzijnvelsen.nl

Vanaf half april verspreid Stichting 
Welzijn Velsen een leuk informatief 
boekje voor senioren als a�eiding 
in deze coronatijd. Het boekje werd 
zeer positief ontvangen en er kwa-
men veel reacties op de prijspuzzel 
(de rebus). Mevrouw Iwema-Kooi-
stra kwam als eerste winnares uit 
de loting en ontving met een bre-
de glimlach een prachtig bloem-
stuk. U kunt de oplossing van de 
rebus nog steeds insturen, we lo-
ten ook nog een tweede winnaar.

1e winnares rebus

Helpende hand 
van BUUV!
Ouderen, kwetsbaren en mensen 
die werken in de zorg, bij de poli-
tie en in supermarkten kunnen in 
deze coronatijd extra hulp gebrui-
ken. BUUV verzameld alle vraag en 
aanbod op één plek: hulp vragen en 
aanbieden is gratis voor maatschap-
pelijke organisaties en particulieren. 
Zo is de kans het grootst dat hulp 
gevonden wordt. In Velsen hebben 
al veel mensen en organisaties hun 
hulp aangeboden onder het kopje 
CORONAhulp op  BUUV. Veel oude-
ren die op dit moment hulp nodig 
hebben zijn zelf niet digitaal actief. 
Dit hoeft geen belemmering te zijn 
om toch met hulpvaardige buurt-
genoten in contact te komen. Via 
het telefonisch meldpunt van Stich-
ting Welzijn Velsen kunnen zij hun 
hulpvraag kenbaar maken. De men-
sen van BUUV zorgen dat de koppe-
ling gemaakt wordt met een buurt-
genoot die kan helpen. Zo zijn er al 
mooie matches tot stand gekomen.

Lezing Hartendorf 
werd TV-uitzending
Op 5 mei 2020 vierden we in Ne-
derland dat we 75 jaar geleden 
door de Geallieerden na vijf zwa-
re oorlogsjaren bevrijd zijn van 
het Duitse juk. Het was een moei-
lijke tijd en roept zeker bij de ou-
dere generatie veel herinnerin-
gen op. Santpoorter en amateur-
historicus Guus Hartendorf publi-
ceerde onlangs zijn vierde boek: 
‘Oorlogsdagen in Velsen 1940-
1945 in ruim 400 foto’s’, en dit is in 
april verschenen. Op 23 april zou 
de auteur in Dorpshuis het Terras 
een lezing geven over zijn boek. 
Vanaf de voormobilisatie via be-

zetting, verzet, evacuatie tot de 
terugkeer van de veteranen naar 
Velsen passeren de revue in beeld 
en woord. Omdat de lezing van-
wege de Corona crisis niet door 
kon gaan is het idee uitgewerkt 
om high-lights uit het boek via 
een TV opname uit te zenden. De-
ze opname is door samenwerking 
tussen Stichting Welzijn Velsen en 
RTVSeaport tot stand gekomen. 
De uitzending was op maandag 4 
mei en dinsdag 5 mei (om 15.00 
uur) op RTVSeaport. Nu kan men 
de opname bekijken via Uitzen-
ding Gemist.
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Effecten van de coronacrisis 
voor Velsense ondernemers 
Velsen - Twee weken geleden lieten we in deze krant een aantal ondernemers aan het woord om te vertellen over de impact van de 
coronacrisis op hun bedrijf. Daaruit bleek dat de onderlinge verschillen best groot zijn. 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 ge-
sloten houden. Er zijn ook ondernemers die juist meer omzetten in de huidige situatie. Onze verslaggever sprak in de afgelopen da-
gen opnieuw met een aantal ondernemers uit verschillende branches. (Foto’s: aangeleverd)

Behangersbedrijf E. Fictoor 
had vorige week nog niet echt 
last van de crisis: ,,Ik heb nog ge-
noeg werk deze week, maar daar-
na wordt het wat stiller. Dat ge-
beurt wel eens vaker, ik heb nog 
geen aanvraag ingediend voor 
compensatie’’, laat eigenaar Jan 
Fictoor weten. Hij werkt zonder 
personeel en is als behanger en 
schilder actief in het gebied dat 
loopt van Heemskerk tot Hoofd-
dorp. Een terugloop in het aan-
tal klussen is voor hem voorals-
nog niet aan de orde, wel houdt 
hij zelf de vinger aan de pols wan-
neer hij afspraken maakt met 
mensen in een kwetsbare doel-
groep. ,,Ik heb bijvoorbeeld een 
oudere dame opgebeld en haar 
gevraagd om er goed over na te 

denken of ze de afspraak wilde la-
ten doorgaan. Ik zei ‘Denkt u er 
goed over na, heb het er met de 
kinderen over.’ Mevrouw woont in 
een klein huisje en dan is het las-
tig om steeds minimaal anderhal-
ve meter afstand te houden. Ze 
heeft besloten de afspraak een 
maand uit te stellen. Daar heb ik 
geen problemen mee.’’ 

Over het algemeen is afstand 
houden overigens prima te doen: 
,,In 75% van de gevallen werk ik 
in ruimtes die leeg zijn. Vandaag 
ben ik bij mensen in de huiska-
mer bezig, maar die mensen zit-
ten zelf in de tuin. Vaak zijn de 
mensen, bij wie ik klussen doe, 
niet eens thuis. Het gaat in veel 
gevallen om verhuizingen.’’

Bij het team van Visrestaurants 
De Meerplaats aan de Trawlerka-
de in IJmuiden kwam de klap op 
15 maart hard aan. Eigenaar Willi-
am Brands vertelt: ,,De schrik was 
heel groot, het was best een emo-
tioneel moment. Om half zes wa-
ren we nog aan het serveren en 
om zes uur moesten we dicht. We 
hebben met z’n allen verslagen 
aan de stamtafel gezeten.’’ Men 

liet zich echter niet uit het veld 
slaan en gebruikte de verplichte 
sluiting om onderhoud aan het 
pand te plegen. Er werd onder 
meer een wand geschilderd en er 
werd een grote schoonmaak ge-
houden. Vervolgens is het bedrijf 
gestart met een afhaalconcept, 
dat precies op tijd kwam voor de 
paasdagen. ,,Dat is een groot suc-
ces geworden, we bereiken hier-

mee nu ongeveer een derde van 
onze omzet. Daarmee kunnen we 
de vaste kosten, zoals verzekerin-
gen en abonnementen, blijven 
betalen.’’ 
Brands heeft tien medewer-
kers in fulltime dienstverband 
en daarnaast nog twaalf partti-
mers. Daarom maakt hij gebruik 
van overheidssteun, die zeventig 
procent van de loonkosten dekt. 

,,We zijn nu bezig met het maken 
van plannen om gefaseerd weer 
open te gaan. Ons geluk is dat we 
een grote zaak hebben, normaal 
zijn er 150 zitplaatsen, dat zul-
len er straks 70 tot 75 zijn.’’ Deze 
week legde hij een werkbezoek 
af bij een horecabedrijf elders in 
het land, om te bekijken hoe men 
daar met de ontstane situatie om-
gaat.

Als je in coronatijd een schoon-
maakbedrijf runt, zit je qua �-
nanciële e�ecten aan de positie-
ve kant van de balans. Dat merkt 
ook Terry Bal van Schoonmaak-
bedrijf Horeman. Het IJmuiden-
se bedrijf is actief in de gemeen-
te Velsen en ziet de laatste weken 
een �inke toename van het aan-
tal opdrachten. Naast glasbewas-
sing houdt het bedrijf zich bezig 
met schoonmaakwerkzaamhe-

den voor bedrijven en verenigin-
gen van eigenaars. Daarbij wordt 
nu extra veel aandacht besteed 
aan het desinfecteren. ,,Bij win-
kels waar we normaal bijvoor-
beeld drie keer in de week langs-
gingen, komen we nu elke dag. 
We desinfecteren alles wat door 
mensen wordt aangeraakt. De 
pinapparaten, de deurklinken, 
enzovoort. Daardoor zijn we er 
nu veel langer bezig. Het bedrijf, 

dat inmiddels zo’n dertig jaar be-
staat en drie medewerkers telt, 
heeft een goede reputatie opge-
bouwd in de schoonmaakbran-
che, die zich nu uitbetaalt. ,,We 
merken dat er heel veel werk bin-
nenkomt, ook van nieuwe klan-
ten. Dat is heel positief.’’ Vanwe-
ge het gevaar op besmetting met 
het coronavirus heeft het bedrijf 
een ander desinfecterend middel 
in gebruik genomen. ,,Het is een 

zwaarder middel, maar je handen 
worden er heel droog van. Daar-
om dragen we nu allemaal hand-
schoenen tijdens het werk.’’ Om-
dat de medewerkers soms ook tij-
dens openingsuren van hun op-
drachtgevers moeten werken, is 
het af en toe passen en meten 
waar het de ruimte betreft. ,,We 
moeten overal omheen werken 
en voldoende afstand houden. 
Dat is soms wat lastig.’’

Afslankstudio Velserbroek was 
in de afgelopen weken alleen op 
dinsdag en vrijdag geopend. Van-
af deze week zijn de openingstij-
den weer wat ruimer. De acht be-
handelkamers zijn inmiddels al-
lemaal voorzien van plexiglas 
schermen en de �essen desinfec-
terende gel staan overal op ta-
fel. Het gebruik van mondkap-
jes en handschoenen is er inmid-
dels standaard geworden. Klan-
ten die voor een behandeling op 
de bank plaatsnemen, liggen op 
grote stukken papier die van een 
rol afkomstig zijn. Zo wordt er-
voor gezorgd dat iedereen vei-
lig kan worden behandeld. Vol-

gens Annette Kortekaas is er mo-
menteel, juist door de coronacri-
sis, veel belangstelling voor de 
afslankstudio: ,,Gebleken is dat 
tachtig procent van de mensen 
die door corona op de intensive 
care belanden, kampen met obe-
sitas. Daar zijn mensen best wel 
van geschrokken.’’ 

Tegelijk zijn mensen, doordat ze 
meer tijd thuis doorbrengen en 
niet kunnen sporten, juist vanwe-
ge het coronavirus wat kilo’s aan-
gekomen. ,,Gemiddeld drie tot 
vijf kilo’’, weet Annette. Ze vertelt: 
,,We hebben daarom juist nu veel 
aanbiedingen lopen.’’

Bij Autoservice Rob Nobels aan 
de Kromhoutstraat in IJmuiden 
is het ‘business as usual’ wanneer 
we het bedrijf bezoeken. Wel zijn 
hier de maatregelen, die men 
heeft moeten nemen om eventu-
ele besmetting met het coronavi-
rus te voorkomen, nadrukkelijker 
zichtbaar. Om het personeel vei-
lig te kunnen laten werken en alle 
klanten veilig te kunnen ontvan-
gen, gelden er nu wat extra spel-
regels. Zo heeft men in de wacht-
ruimte bij de receptie een aantal 
stoelen weggehaald. De gedach-
te daarbij is dat mensen hierdoor 
niet meer te dicht bij elkaar in de 
buurt kunnen gaan zitten. Wach-
tende klanten kunnen daardoor 
eenvoudig de verplichte ander-
halve meter afstand tot elkaar 
houden. De reguliere werkzaam-
heden op het gebied van on-

derhoud en reparatie aan auto’s 
gaat in de garage gewoon door, 
al merkt het team wel dat er in 
de afgelopen maand wat min-
der verzoeken waren voor niet-
spoedeisende zaken. ,,Een ram-
meltje, een kraakje of een lamp-
je, daar blijven ze nu sneller voor 
thuis.’’ De monteurs staan echter 
gewoon klaar om elke klus te kla-
ren en de werkplaats is ruim ge-
noeg om elkaar daarbij niet voor 
de voeten te hoeven lopen. Stre-
pen op de vloer voor de deur van 
de receptie geven de afstand aan 
die wachtende klanten dienen 
aan te houden. Boven de balie is 
een groot plexiglas scherm ge-
plaatst, zoals je dat ook in winkels 
ziet hangen. Want ook voor Auto-
service Rob Nobels geldt dat vei-
lig en verantwoord kunnen wer-
ken voor iedereen voorop staat.
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Kitesurfers, kwallen en algenschuim
IJmuiden - Eind vorige week waren er mooie luchten tussen de buien door en er stond veel wind vanuit 
een gunstige hoek (west); dat betekende veel ‘halvemaantjes’ in de lucht boven het IJmuiderstrand: kite-
surfers. Maar ook veel algenschuim en vooral vrijdag, na de oostenwind, veel kwallen op het strand. Algen-
schuim is een verschijnsel dat vooral in het voorjaar bij harde wind voorkomt. Grote vlokken gelig schuim. 
Het ziet eruit als vervuiling maar dat is het niet. Het zijn resten van afgestorven algen. Het schuim ontstaat 
omdat de gelatinelaag waarin de bruine slijmalg leeft, door de golven wordt opgeklopt. (Foto: Erik Baal-
bergen)

Zeebaars vangen bij Tata Steel 
voor onderzoek naar glasaal

IJmuiden - Onderzoekers van Wa-
geningen Marine Research moni-
toren jaarlijks de intrek van glas-
aal vanuit zee naar de Nederland-
se binnenwateren. Om kennis op 
te doen over het mogelijk jagen 
van grotere roofvissen op glas-
aal bij waterbarrières zoals sluizen 
maken onderzoekers gebruik van 
zeebaarzen die gisteren gevan-
gen zijn in de Staalhaven van Ta-
ta Steel. Na a� oop van het onder-
zoek worden de dieren weer uit-
gezet.
 
Op het terrein van Tata Steel in 
IJmuiden komt veel bijzondere 
natuur voor, van vier soorten or-
chideeën tot meidoorns van meer 
dan honderd jaar oud en een ko-
lonie oeverzwaluwen. In de Staal-
haven voelen veel soorten vis zich 
thuis. Je kunt er zelfs hele scholen 
waarnemen, waaronder ook de 
zeebaars en harders. Dat is ook de 
reden dat er enkele jaren geleden 
een zeehond in de Staalhaven ver-
bleef: hij trof er een rijk gesorteerd 
zeebanket aan.
Jonge palingen ondervinden tij-
dens hun tocht vanuit hun ge-
boortegebied in de Sargassozee 

(duizenden kilometers verderop) 
richting het zoete water van Eu-
ropa veel hinder van allerlei bar-
rières; dammen, schutsluizen en 
stuwen kunnen bijvoorbeeld voor 
vertraging in de trek zorgen. Een 
gevolg is dat vis zich bij barrières 
soms in grote hoeveelheden en 
langdurig kan ophopen. Dit wor-
den knelpunten in de migratierou-
te genoemd. Vooral kleine vis zo-
als glasaal is dan erg kwetsbaar 
door bijvoorbeeld het jaaggedrag 
van grotere roofvissen. Deze zou-
den kunnen pro� teren van gro-
te hoeveelheden kleine vis in een 
onnatuurlijke situatie. Meer ken-
nis hierover is nodig om goed ver-
volgonderzoek op te zetten zodat 
uiteindelijk e� ectieve maatrege-
len kunnen worden genomen.
Wageningen Marine Research on-
derzoekt al sinds 1938 de intrek 
van glasaal (jonge paling) bij de 
Afsluitdijk in opdracht van het mi-
nisterie van LNV. In de jaren 70 tot 
en met 90 zijn hieraan een tiental 
onderzoeklocaties langs de kust 
toegevoegd, waaronder de spui-
sluizen van IJmuiden. In 2019 is 
daarnaast gestart met een groot-
schalig onderzoek waarbij glasaal 

ook een klein zichtbaar kleurmerk-
je meekrijgt. Met als  doel een nog 
beter beeld te krijgen van het jaar-
lijkse aanbod aan glasaal langs de 
Nederlandse kust. Ook doet het 
instituut dat onderdeel uitmaakt 
van Wageningen University & Re-
search onderzoek naar de mate 
waarin glasaal zich verspreid, hoe 
lang ze opgehouden worden en 
wat de e� ecten zijn van eventuele 
migratieoplossingen. De zeebaar-
zen die bij Tata Steel zijn gevan-
gen, worden gebruikt in gedrags-
proeven. Hierbij worden ze onder 
andere gedurende een korte pe-
riode blootgesteld aan gemerk-
te en ongemerkte glasaal, waarbij 
het gedrag van de zeebaars wordt 
geobserveerd. De onderzoekers 
willen weten of roofvis jaagt op 
glasaal en of gemerkte glasaaltjes 
daarbij een hoger risico hebben. 
De glasaal zit hierbij in een door-
zichtige buis en kan niet worden 
opgegeten. De vissen worden na 
a� oop teruggezet in het wild.
IJmuiden is een belangrijke hub 
voor de glasaaltjes, omdat het toe-
gang biedt tot het 26 kilometer 
lange Noordzeekanaal. Van daar-
uit trekken de glasaaltjes de Ne-
derlandse polders binnen. (Foto’s: 
aangeleverd)

Actieve dagbesteding voor jongeren die anders thuis zouden zitten
IJmond Werkt! en het Molenduin slaan 
handen ineen tijdens coronacrisis

Aanleiding
Door de sluiting van de scho-
len verviel het dagritme van de 
leerlingen. In het bijzonder voor 
scholieren die PRO-VSO-onder-
wijs volgen is een strak dagrit-
me van belang om hen binnen 
“de lijntjes” van de maatschappij 
te houden. Vroeger was het mot-
to voor de jongeren: rust, rein-
heid en regelmaat. Tegenwoor-
dig wordt dit dagritme genoemd. 
Dat is voor deze jongeren een be-
langrijk houvast en voorkomt dat 
ze op straat gaan rondhangen of, 
nog erger, in de criminaliteit ver-
zeild raken.

Uitvoering
Ben heeft zich het lot van de-
ze leerlingen aangetrokken. Hij 
heeft met de scholen en de wijk-
agenten in de IJmondgemeenten 
contact gezocht en kwam met de 
concrete vraag: ‘Is er werk voor 
deze jongeren en mag ik daar-

voor wat organiseren?’. Iedereen 
reageerde enthousiast. Een ou-
de IVECO bus is Coronaproof ge-
maakt en met de IJmond Groen-
afdeling in Velsen is afgestemd 
waar werk voor deze jongeren 
ligt. Er zijn stage-overeenkom-
sten met Het Molenduin in Sant-
poort afgesloten en er is gereed-
schap (prikkers, harken etc.) ter 
beschikking gesteld.
Onder begeleiding van Ben en 
Martin, praktijkdocent van Het 
Molenduin, zijn de leerlingen aan 
de slag gegaan. Er zijn mooie re-
sultaten behaald, met onder an-
dere de enorme vermindering 
van het zwerfafval langs het ka-
naal in IJmuiden. Want nu, in het 
voorjaar, is heel goed zichtbaar 
hoe enorm veel vuilnis daar rond-
zwerft!
 
Resultaat
De groenafdeling van IJmond 
Werkt! is blij met al het werk dat 

de leerlingen verrichten. Het Mo-
lenduin is content vanwege het 
feit dat de leerlingen hun dagrit-
me kunnen behouden. Het geeft 
de scholieren een voldaan gevoel 
omdat ze gewaardeerd worden 
en zich nuttig kunnen maken tij-
dens deze crisis. De wijkagenten 
hoeven zich niet om deze jonge-
ren te bekommeren omdat ze on-
der de pannen zijn. En tot slot is 
de Gemeente Velsen erg blij met 
het extra geruimde zwerfvuil en 
een (nog) schoner gemeentelijk 
groen. Kortom, alle partijen zijn 
gelukkig met deze oplossing!

In tijden van crisis leer je je vrien-
den kennen. Dit blijkt wel uit deze 
spontane samenwerking tussen 
IJmond Werkt! en Het Molenduin. 
IJmond Werkt! en het Molen-
duin zien kansen voor meer sa-
menwerking in de toekomst. Met 
dank aan Ben en Martin voor het 
initiatief en de praktische aanpak 
van dit project. IJmond Werkt! no-
digt alle scholen in de regio uit 
om het voorbeeld van Het Mo-
lenduin te volgen. 

Voor meer informatie: Ben Bijker: 
06-1219 7480.

Velsen - Tijdens de Coronacrisis is Ben Bijker van IJmond Werkt! 
een mooi project gestart om leerlingen uit het Praktijk Onderwijs 
en Voortgezet Speciaal Onderwijs (PRO-VSO onderwijs), dat op 
dit moment gesloten is, toch dagritme te geven. Inmiddels is het 
project zijn derde week ingegaan. IJmond Werkt! en het Molen-
duin zijn trots op dit succesvolle project!

Gemeente biedt inwoners mogelijkheid 
om de eigen woning te verduurzamen
Velsen - Het is een bijzondere tijd. 
We werken vanuit huis, soms met 
het hele gezin om ons heen. Ook 
in het weekend zoeken we ver-
maak in en om het huis. Klussen 
die al een tijd liggen te wachten, 
worden afgemaakt. Denkt u daar-
bij ook aan het verduurzamen van 
uw woning? Dat kan met kleine 
maatregelen zoals tochtstrips én 
grote maatregelen zoals zonne-
panelen, waardoor u direct op uw 
energierekening bespaart.
 
Energie besparen
Wilt u uw energieverbruik verla-
gen, dus geld besparen, en com-
fortabel blijven wonen? Met het 
project Duurzamer Wonen biedt 
gemeente Velsen kosteloos digi-
taal energieadvies aan via  Ener-
giecoöperatie Energiek Velsen of 
bureau Klimaatroute. U leert hoe 
kleine maatregelen werken en 
hoe grote maatregelen, zoals bij-

voorbeeld zonnepanelen, in uw 
woning toe te passen zijn. Ook 
ontvangt u via Duurzaam Bouw-
loket kosteloos een bespaarbox 
met kleine maatregelen die di-
rect voor besparing zorgen, zoals 
tochtstrips of een waterbespaar-
der voor de kraan.
 
U kunt zich direct aanmelden via 
www.duurzaambouwloket.nl/
DuurzamerWonen. U krijgt een 
uitnodiging en ‘wandelt’ op de af-
gesproken tijd met de energie-
coach door uw huis. Zo komt u in 
ongeveer een half uur te weten 
hoe en waar u energie kunt bespa-
ren. U heeft wel een computer met 
internet nodig.
 
Energie opwekken
Weet u al dat u zonnepanelen wilt 
aanscha� en of blijkt dat een slim-
me keuze uit uw digitale energie-
advies? In gemeente Velsen is de 

zonnepanelenactie weer een suc-
ces. Inmiddels hebben meer dan 
500 inwoners een aanbod op maat 
aangevraagd. Een collectief van 
vakkundige regionale installateurs 
biedt huiseigenaren de mogelijk-
heid om zonnepanelen te laten in-
stalleren tegen een zeer gunstige 
prijs. Het huisbezoek door de in-
stallateur is aangepast om aan de 
adviezen van het RIVM en het ka-
binet te voldoen. Zo kunt u ook nu 
duurzame maatregelen tre� en.
 
U kunt zich voor de actie in uw 
gemeente aanmelden tot 30 juni. 
Kijk voor meer informatie en aan-
melden op www.duurzaambouw-
loket.nl/actievelsen .
 
De installateurs werken volgens 
de RIVM richtlijnen. Deze richtlij-
nen zijn onder het protocol Sa-
men Veilig Doorwerken te vinden 
op www.rijksoverheid.nl.

De uitgever van deze krant kan 

geen enkele aansprakelijkheid 

aanvaarden voor schade van 

welke aard ook, ontstaan door het  

niet tijdig en/of onjuist plaatsen 

van advertenties in onze bladen. 

Fouten in telefonisch opgegeven 

advertenties of ontstaan door 

onduidelijk handschrift van de 

opdrachtgever behoeven door ons 

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

tuur van voor 1995, platenspeler, 

versterker, boxen enz. Ik haal het 

graag bij u op. Tel. 0251-1234567

* Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektrische en 

gewone �etsen om te knutselen. Tel. 

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

zonder beschadiging en rookvrij kleur 

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

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

heeren van velsen. Er zijn jassen 

verwisseld van het merk suitable. Tel. 

0255-769026Gevraagd:Artiszegels voor een klas kinderen 

van heliomare in heemskerk. Tel. 

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

in goede staat    werk prima ijmuiden 

prijs 50,-. Tel. 06-25141306

Te koop:Nog prima te gebruiken heren�ets. 

Batavus comanche. Prijs slechts 50 

euro. Tel. 023-5376051

Te koop:Rechte bank antraciet grijze stof. 

Goed zitcomfort, geen doorgezakte 

kussens, onbeschadigd, rookvrij. 65 

euro. Tel. 06-83020671

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

Kleur gemelleerd beige grijs. 35 euro. 

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

asielzoeker. Framehoogte ong 53 cm. 

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

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

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

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

kabel mes 630mm lang bijna nieuw 2 x 

gebruikt 25,-. Tel. 0255-532578

Te koop:Jong mooi gekleurd parkietje, kan 

makelijk tam gemaakt worden. Prijs 

10, -. Tel. 0255-532538

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

Gevraagd:Artis zegels / kaarten van de 

dekamarkt voor een groep mensen 

met een rugzakje. Geen handel . Tel. 

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

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

dieren op rijm van rikkert zuiderveld. 

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

125,-. Tel: 06-10770055

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

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

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

haardstell en scherm 30,-, weegschaal 

± 60 jr. oud 30,-, Nijntje huis en 

toebehoren 20,-, persisch kleed 25,-. 

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

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

536794/06-1234567Te koop:

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

200,-, koets met gouden paard 

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

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

kan bezorgd worden. 20,-. Tel: 

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

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

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

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

Naaimach. 65,-, kinder�etsmand 30,-, 

honden �etsmand 20,-, gr. mensen 

step 20,-. Tel: 023-5255325

Te koop:Bokszak Perry en handschoenen 30,-, 

kroonluchter geel kopern, hangend 

aan koperen ketting, 4 kaarsen, antiek, 

60,-. Tel: 06-37581515
Aangeboden:

Gratis af te halen, 2-persoonsbed 

en grenen linnenkast. Tel: 0255-

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

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

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

scho�el 5,-. Tel: 023-5271991

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

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

28” 200,-, stations�ets 40,-. Tel: 

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

geheel nagekeken, 79,99. Tel: 

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

Te koop:Fietszitje bobike achter tot 6 jr 

compleet 30,- �etszitje voorop incl. 

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

023-5254462Te koop:Splinternieuwe pumps in wit, 

zwart, rood en donkerblauw. Maat 

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

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

nagekeken worden 25,-, damessport�ets 

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

06-57536135Gevraagd:Opa en oma willen graag met 

kleinkinderen naar Artis. Wie heeft er 

nog Deka Artis zegels over. Tel: 0255-

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

neetje Deka Velserbroek. Speciaal 

aandenken. Tegen beloning. Tel: 

023-5252098Te koop:Tinnen ambacten van paarden tot 

dokter, schaapsherder 90% tin, 

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

0255-520859Te koop:Seniorenbed + bijbeh grenen 

nachtkastje. Bedhoogte, voeten- en 

hoofdeind zijn electrisch verstelbaar. 

175,-. Tel. 06-12345670

Gevraagd:Wil graag met al mijn kleinkinderen 

naar artis. Heb nog 5 deka artiszegels 

tekort. Wie kan mij helpen? Tel. 

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

Maeve Binchu à 2,50, bouqetreeks, 

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

Te koop:Dekbedovertrekset, 1, 2 pers. 

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

verpakking) Hoenderveren hoofdkus-

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

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

kussentje 10,-, dia’s van Sail 

gratis, schilderezel gratis. Tel: 

06-10481166/0255-511807

Te koop:Twinny load �etsdrager met gebruiks-

aanw. verlichting en nummerplaat en 

trekhaak, 85,-. Tel: 06-19206479

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

bodems, 2 matrassen, 2 nachtkastjes, 

200,-. Tel: 06-40146864

Aangeboden:
6 Vomar spaarkaarten voor keuken-

messen en 7 volle Eftelingkaarten van 

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

kunstboeken, samen 50,-. Tel: 

06-22834077Aangeboden:
Vouwwagen merk camplet met 

kampeerspullen, in goede staat 250 

euro. Tel. 023-5382301

Te koop:Boeken: Velsen en Ijmuiden, heden en 

Verleden van Piet de Greef 10,-, ‘Eene 

plaats van grooten omvang 100 jr. IJm. 

en Noordzeekanaal o.a. Siebe Rolle 

10,-. Heren rib�uwelen 7/8 zomerjas, 

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

herenblazer niet getailleerd, mt. 50 

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

en 2017, per jaargang 20,-. Tel: 

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

magnetron samsung 60 euro. Tel. 

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

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

honde�etsmand 20,-, volwassenen 

step 20,-. Tel. 023-5255325

De uitgever van deze krant kan 

geen enkele aansprakelijkheid 

aanvaarden voor schade van 

welke aard ook, ontstaan door het  

niet tijdig en/of onjuist plaatsen 

van advertenties in onze bladen. 

Fouten in telefonisch opgegeven 

advertenties of ontstaan door 

onduidelijk handschrift van de 

opdrachtgever behoeven door ons 

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

tuur van voor 1995, platenspeler, 

versterker, boxen enz. Ik haal het 

graag bij u op. Tel. 0251-212896

* Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektrische en 

gewone �etsen om te knutselen. Tel. 

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

zonder beschadiging en rookvrij kleur 

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

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

heeren van velsen. Er zijn jassen 

verwisseld van het merk suitable. Tel. 

0255-769026Gevraagd:Artiszegels voor een klas kinderen 

van heliomare in heemskerk. Tel. 

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

in goede staat    werk prima ijmuiden 

prijs 50,-. Tel. 06-1234567

Te koop:Nog prima te gebruiken heren�ets. 

Batavus comanche. Prijs slechts 50 

euro. Tel. 023-5376051

Te koop:Rechte bank antraciet grijze stof. 

Goed zitcomfort, geen doorgezakte 

kussens, onbeschadigd, rookvrij. 65 

euro. Tel. 06-83020671

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

Kleur gemelleerd beige grijs. 35 euro. 

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

asielzoeker. Framehoogte ong 53 cm. 

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

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

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

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

kabel mes 630mm lang bijna nieuw 2 x 

gebruikt 25,-. Tel. 0255-532578

Te koop:Jong mooi gekleurd parkietje, kan 

makelijk tam gemaakt worden. Prijs 

10, -. Tel. 0255-532538

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

Gevraagd:Artis zegels / kaarten van de 

dekamarkt voor een groep mensen 

met een rugzakje. Geen handel . Tel. 

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

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

dieren op rijm van rikkert zuiderveld. 

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

125,-. Tel: 06-10770055

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

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

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

haardstell en scherm 30,-, weegschaal 

± 60 jr. oud 30,-, Nijntje huis en 

toebehoren 20,-, persisch kleed 25,-. 

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

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

536794/06-36403342

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

200,-, koets met gouden paard 

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

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

kan bezorgd worden. 20,-. Tel: 

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

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

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

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

Naaimach. 65,-, kinder�etsmand 30,-, 

honden �etsmand 20,-, gr. mensen 

step 20,-. Tel: 023-123456

Te koop:Bokszak Perry en handschoenen 30,-, 

kroonluchter geel kopern, hangend 

aan koperen ketting, 4 kaarsen, antiek, 

60,-. Tel: 06-1234567
Aangeboden:

Gratis af te halen, 2-persoonsbed 

en grenen linnenkast. Tel: 0255-

517955/06-30128326

Te koop:Espressoapp. Dolce Gusto Picollo 

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

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

scho�el 5,-. Tel: 023-5271991

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

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

28” 200,-, stations�ets 40,-. Tel: 

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

geheel nagekeken, 79,99. Tel: 

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

Te koop:Fietszitje bobike achter tot 6 jr 

compleet 30,- �etszitje voorop incl. 

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

023-1234567Te koop:Splinternieuwe pumps in wit, 

zwart, rood en donkerblauw. Maat 

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

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

nagekeken worden 25,-, damessport�ets 

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

06-57536135Gevraagd:Opa en oma willen graag met 

kleinkinderen naar Artis. Wie heeft er 

nog Deka Artis zegels over. Tel: 0255-

533439/06-21393819

Verloren:18-4-2018 Rood leren portemon-

neetje Deka Velserbroek. Speciaal 

aandenken. Tegen beloning. Tel: 

023-5252098Te koop:Tinnen ambacten van paarden tot 

dokter, schaapsherder 90% tin, 

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

0255-520859Te koop:Seniorenbed + bijbeh grenen 

nachtkastje. Bedhoogte, voeten- en 

hoofdeind zijn electrisch verstelbaar. 

175,-. Tel. 06-19461040

Gevraagd:Wil graag met al mijn kleinkinderen 

naar artis. Heb nog 5 deka artiszegels 

tekort. Wie kan mij helpen? Tel. 

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

Maeve Binchu à 2,50, bouqetreeks, 

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

Te koop:Dekbedovertrekset, 1, 2 pers. 

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

verpakking) Hoenderveren hoofdkus-

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

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

kussentje 10,-, dia’s van Sail 

gratis, schilderezel gratis. Tel: 

06-10481166/0255-1234567

Te koop:Twinny load �etsdrager met gebruiks-

aanw. verlichting en nummerplaat en 

trekhaak, 85,-. Tel: 06-19206479

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

bodems, 2 matrassen, 2 nachtkastjes, 

200,-. Tel: 06-40146864

Aangeboden:
6 Vomar spaarkaarten voor keuken-

messen en 7 volle Eftelingkaarten van 

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

kunstboeken, samen 50,-. Tel: 

06-1234567Aangeboden:
Vouwwagen merk camplet met 

kampeerspullen, in goede staat 250 

euro. Tel. 023-5382301

Te koop:Boeken: Velsen en Ijmuiden, heden en 

Verleden van Piet de Greef 10,-, ‘Eene 

plaats van grooten omvang 100 jr. IJm. 

en Noordzeekanaal o.a. Siebe Rolle 

10,-. Heren rib�uwelen 7/8 zomerjas, 

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

herenblazer niet getailleerd, mt. 50 

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

en 2017, per jaargang 20,-. Tel: 

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

magnetron samsung 60 euro. Tel. 

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

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

honde�etsmand 20,-, volwassenen 

step 20,-. Tel. 023-5255325

De uitgever van deze krant kan 

geen enkele aansprakelijkheid 

aanvaarden voor schade van 

welke aard ook, ontstaan door het  

niet tijdig en/of onjuist plaatsen 

van advertenties in onze bladen. 

Fouten in telefonisch opgegeven 

advertenties of ontstaan door 

onduidelijk handschrift van de 

opdrachtgever behoeven door ons 

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

tuur van voor 1995, platenspeler, 

versterker, boxen enz. Ik haal het 

graag bij u op. Tel. 0251-212896

* Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektrische en 

gewone �etsen om te knutselen. 

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

zonder beschadiging en rookvrij kleur 

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

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

heeren van velsen. Er zijn jassen 

verwisseld van het merk suitable. Tel. 

0255-769026Gevraagd:Artiszegels voor een klas kinderen 

van heliomare in heemskerk. Tel. 

02511234567Te koop:Wasmachine siemens type e 16 16 

in goede staat    werk prima ijmuiden 

prijs 50,-. Tel. 06-25141306

Te koop:Nog prima te gebruiken heren�ets. 

Batavus comanche. Prijs slechts 50 

euro. Tel. 023-5376051

Te koop:Rechte bank antraciet grijze stof. 

Goed zitcomfort, geen doorgezakte 

kussens, onbeschadigd, rookvrij. 65 

euro. Tel. 06-83020671

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

Kleur gemelleerd beige grijs. 35 euro. 

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

asielzoeker. Framehoogte ong 53 cm. 

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

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

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

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

kabel mes 630mm lang bijna nieuw 2 x 

gebruikt 25,-. Tel. 0255-532578

Te koop:Jong mooi gekleurd parkietje, kan 

makelijk tam gemaakt worden. Prijs 

10, -. Tel. 0255-532538

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

Gevraagd:Artis zegels / kaarten van de 

dekamarkt voor een groep mensen 

met een rugzakje. Geen handel . Tel. 

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

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

dieren op rijm van rikkert zuiderveld. 

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

125,-. Tel: 06-10770055

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

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

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

haardstell en scherm 30,-, weegschaal 

± 60 jr. oud 30,-, Nijntje huis en 

toebehoren 20,-, persisch kleed 25,-. 

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

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

536794/06-36403342

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

200,-, koets met gouden paard 

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

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

kan bezorgd worden. 20,-. Tel: 

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

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

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

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

Naaimach. 65,-, kinder�etsmand 30,-, 

honden �etsmand 20,-, gr. mensen 

step 20,-. Tel: 023-5255325

Te koop:Bokszak Perry en handschoenen 30,-, 

kroonluchter geel kopern, hangend 

aan koperen ketting, 4 kaarsen, antiek, 

60,-. Tel: 06-37581515
Aangeboden:

Gratis af te halen, 2-persoonsbed 

en grenen linnenkast. Tel: 0255-

517955/06-30128326

Te koop:Espressoapp. Dolce Gusto Picollo 

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

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

scho�el 5,-. Tel: 023-5271991

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

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

28” 200,-, stations�ets 40,-. Tel: 

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

geheel nagekeken, 79,99. Tel: 

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

Te koop:Fietszitje bobike achter tot 6 jr 

compleet 30,- �etszitje voorop incl. 

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

023-5254462Te koop:Splinternieuwe pumps in wit, 

zwart, rood en donkerblauw. Maat 

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

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

nagekeken worden 25,-, damessport�ets 

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

06-57536135Gevraagd:Opa en oma willen graag met 

kleinkinderen naar Artis. Wie heeft er 

nog Deka Artis zegels over. Tel: 0255-

533439/06-21393819

Verloren:18-4-2018 Rood leren portemon-

neetje Deka Velserbroek. Speciaal 

aandenken. Tegen beloning. Tel: 

023-1234567Te koop:Tinnen ambacten van paarden tot 

dokter, schaapsherder 90% tin, 

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

0255-520859Te koop:Seniorenbed + bijbeh grenen 

nachtkastje. Bedhoogte, voeten- en 

hoofdeind zijn electrisch verstelbaar. 

175,-. Tel. 06-19461040

Gevraagd:Wil graag met al mijn kleinkinderen 

naar artis. Heb nog 5 deka artiszegels 

tekort. Wie kan mij helpen? 

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

Maeve Binchu à 2,50, bouqetreeks, 

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

Te koop:Dekbedovertrekset, 1, 2 pers. 

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

verpakking) Hoenderveren hoofdkus-

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

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

kussentje 10,-, dia’s van Sail 

gratis, schilderezel gratis. Tel: 

06-10481166/0255-511807

Te koop:Twinny load �etsdrager met gebruiks-

aanw. verlichting en nummerplaat en 

trekhaak, 85,-. Tel: 06-19206479

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

bodems, 2 matrassen, 2 nachtkastjes, 

200,-. Tel: 06-40146864

Aangeboden:
6 Vomar spaarkaarten voor keuken-

messen en 7 volle Eftelingkaarten van 

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

kunstboeken, samen 50,-. Tel: 

06-22834077Aangeboden:
Vouwwagen merk camplet met 

kampeerspullen, in goede staat 250 

euro. Tel. 023-5382301

Te koop:Boeken: Velsen en Ijmuiden, heden en 

Verleden van Piet de Greef 10,-, ‘Eene 

plaats van grooten omvang 100 jr. IJm. 

en Noordzeekanaal o.a. Siebe Rolle 

10,-. Heren rib�uwelen 7/8 zomerjas, 

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

herenblazer niet getailleerd, mt. 50 

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

en 2017, per jaargang 20,-. Tel: 

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

magnetron samsung 60 euro. Tel. 

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

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

honde�etsmand 20,-, volwassenen 

step 20,-. Tel. 023-5255325

Door: Arita Immerzeel

Door: Arita Immerzeel

HET VERHAALTJE 
BIJ HET KABAALTJE

HET VERHAALTJE 
BIJ HET KABAALTJE

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

Pascal de Gier uit IJmuiden biedt 
een furminator te koop aan. Wat 
een furminator is, legt zij des-
gevraagd uit. ,,Het is een bor-
stel voor een hond, waarmee je 
tijdens de rui losse haren uit de 
ondervacht kan kammen. Men 
noemt het ook wel een honden-
borstel”. Het exemplaar uit het 
kabaaltje dat Pascal plaatste, is 
maat M, hetgeen betekent dat 
hij korte tandjes heeft. ,,Hij is ge-
schikt voor een vachtlengte van 
maximaal 5 cm”. Pascal hoopt 
op een koper, want zelf heeft zij 
niets aan haar furminator. Hij is 
amper gebruikt, het was een te 
klein maatje. ,,Voor een Golden 
Retriever is hij niet geschikt, wel 
voor bijvoorbeeld een Beagle, 
een Shiba Inu of een hond met 
een Welsh corgi-vacht”, licht zij 
toe. ,,Je doet er een hond geen 

pijn mee en vaak vinden honden 
borstelen juist lekker”. De furmi-
nator werkt zonder elektriciteit 
en heeft een nieuwwaarde van 
40 euro. Er zit een handig knop-
je op, waarmee je de haren uit de 
borstel kan drukken. En bijgele-
verd wordt een geel bescherm-

kapje om de tandjes te bescher-
men. 
Voor Pascal zijn er helaas nog 
geen reacties geweest. ,,Maar 
wat niet is, kan nog komen, want 
de ruiperiode is nog niet voorbij,” 
meldt zij monter. (Foto: aangele-
verd)

Te koop: 
Furminator m oranje zo goed als 
nieuw. Voor 5 cm vacht en honden 
10-23 kg. 25,-. Tel. 06-83020671

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

Geregeld wordt er door la� e vandalen inge-
broken bij dierenopvangcentra. Nu (De Jut-
ter/Hofgeest van 23/4/2020) was het Kerbert-
asiel aan de beurt. Je kon er op wachten, want 
de dieren worden na sluitingstijd zonder enig 
toezicht achtergelaten. Het aloude excuus is 
geldgebrek. Maar al jaren staat de beheerders-

woning (kapitaalvernietiging!) leeg. Zet daar 
een beheerder/bewaker in. Probleem opge-
lost: de dieren worden bewaakt en het huis 
weer bewoond.
 
Met vriendelijke groet,
Luc van Vliet (al jaren donateur Kerbertasiel)

LEZERSPOST
Inbraak Kerbertasiel

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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Gerard Rommers verzamelt klokken
Velsen - Jarenlang werkte Gerard 
Rommers bij Koninklijke Hoog-
ovens, het huidige Tata Steel. In 
2002 kreeg hij op 57-jarige leef-
tijd de kans om met vervroegd 
pensioen te gaan en dat was voor 
hem het moment om te gaan na-
denken over zijn tijdsbesteding. 
Samen met zijn vrouw Betsy ver-
huisde hij van Velserbroek naar 
IJmuiden, om dichter bij de klein-
kinderen te kunnen zijn. Tijdens 
een vakantie in Oostenrijk ving 
Gerard een gesprek op van twee 
dames op een terras. Eén van hen 
was thuis aan de grote schoon-
maak begonnen en vertelde: ,,Al-
les wat ik niet nodig heb, heb ik 
eruit gegooid.’’ 
Gerard Rommers: ,,Toen dacht ik: 
‘Als men iets zo gemakkelijk weg-
gooit, geeft men het ook gemak-
kelijk weg.’ En opeens had ik het. 
Ik ging klokken verzamelen.’’ De 
vraag werpt zich natuurlijk op 
waarom hij speci�ek voor klokken 
koos. Voor het antwoord moet hij 
ver terug, naar zijn vroege jeugd-
jaren. ,,Ik heb geen �jne jeugd 
gehad. Toen ik een jaar of negen 
was, vond ik wat a�eiding in klok-
ken. Toen was ik ze ook al aan het 
verzamelen.’’

Inmiddels staat Gerard Rommers 
bij veel mensen bekend als groot 
liefhebber en kenner van klok-
ken. In de woning van het echt-
paar hangen er maar liefst hon-
derd, daarnaast beschikt Gerard 
over een opslagruimte waar nog 
veel meer uurwerken te vinden 
zijn. Regelmatig heeft hij in deze 
krant oproepjes geplaatst om zijn 
verzameling verder te kunnen uit-
breiden. Hij gaat dan zelf bij men-
sen langs om een klok op te ha-
len. ,,Ik mag overal binnenkomen, 
er is niemand die mij wegstuurt. 

Je ziet ook een heleboel, als je er-
gens komt. Maar je kunt nergens 
over praten’’, legt hij uit. Discre-
tie heeft hij hoog in het vaandel 
staan. Hij kiest zijn woorden dan 
ook zorgvuldig, als hij ons enkele 
verhalen achter de klokken prijs-
geeft. Want achter elk uurwerk 
dat in zijn bezit is, schuilt een ver-
haal. Niet alleen over de klok zelf, 
maar ook over de mensen aan 
wie de klok toebehoorde, voor-
dat Gerard hem in handen kreeg. 
,,Ik heb mijn verzameling groten-
deels te danken aan het vertrou-
wen dat de mensen mij geven’’, 
zegt hij met trots.

De oudste klok in zijn bezit da-
teert uit 1725. ,,Gekregen van een 
dame uit Haarlem’’, glundert hij. 
Er tegenover hangt een exem-
plaar uit 1800. ,,Die is me het 
meest dierbaar. Ik haalde hem 
op in Heemstede. Hij was eigen-
dom geweest van een mevrouw 
die overleden was. Toen ik daar 
binnen kwam, hebben we eerst 
ongeveer een kwartier rondjes 
om die klok gelopen, om hem 
goed te bekijken. Het probleem 
was dat die mevrouw bij leven 
had gezegd dat de klok niet ver-
kocht mocht worden. Ik werd ge-
vraagd om een euro voor de klok 
te geven, dan was de klok eigen-
lijk niet verkocht en ook niet weg-
gegeven en zo zou moeder za-
liger dus niet teleurgesteld zijn.’’ 
Op de schoorsteenmantel staat 
een mooie Franse pendule. ,,Die 
was stuk, maar ik kreeg hem weer 
aan de praat. De man die hem 
kwam brengen, had hem van zijn 
zus gehad. Toen ik belde dat de 
klok klaar was, kwam hij met zijn 
vrouw hierheen. Hij vroeg me wat 
de klok eigenlijk waard was. Ik 
noemde de prijs en toen zeiden 

ze: ‘Hou hem maar, hij is hier goed 
terecht gekomen.’ Sindsdien staat 
hij hier.’’

Vaak wordt Gerard door mensen 
gebeld met de vraag of hij een 
klok kan repareren. In veel ge-
vallen lukt dat ook wel, maar hij 
heeft altijd nog een echte expert 
achter de hand, voor als hij er zelf 
niet meer uit komt. Hij wijst naar 
een klok aan de wand en vertelt: 
,,Van deze was het veertje kapot. 
Ik heb er een nieuw veertje voor 
gemaakt van een pianosnaar. Hij 
loopt weer perfect!’’ 
Ooit ontving hij een telefoontje 
met de vraag of hij zijn klokken 
ook verkocht. ,,Nee, ik verkoop 
ze niet. Maar ik wilde wel het ver-
haal achter die vraag horen, dus ik 
ben naar die man toegegaan en 
ik nam een klok mee. Wat bleek? 
Zijn vrouw was dement gewor-
den en naar een tehuis gegaan. 
Ze hadden veel spullen meege-
nomen daarheen en nu zat hij 
zonder klok. Ik heb de klok, die ik 
bij me had, voor hem opgehan-
gen en afgesteld. Hij legde vijftig 
euro op tafel. Ik zei dat hij dat geld 
snel weer van tafel moest halen, 
anders zou ik de klok weer mee-
nemen.’’ 
Ook bijzonder: ,,Een mevrouw 
belt me af en toe op omdat de 
batterij van haar horloge leeg is. 
Maar het gaat volgens mij hele-
maal niet om die batterij, het gaat 
vooral om het praatje bij een kop-
je ko�e.’’

Heeft u een bijzondere verza-
meling en wilt u deelnemen 
aan de rubriek Velsen Verza-
melt? Stuur dan een e-mail naar 
redactie@jutter.nl met uw tele-
foonnummer en een korte om-
schrijving van wat u verzamelt.

Zafar zwemt nog in havengebied
IJmuiden - Het kostte heel wat 
moeite om dol�jn Zafar vanuit 
Amsterdam weer naar de zee te 
loodsen. Zafar zwom zaterdag 
door de sluizen het Noordzeeka-
naal in. Zaterdagochtend vroeg 
werd Reddingsteam Zeedieren 
Velsen (RTZ) ingeschakeld, die 
op hun beurt de experts van SOS 
Dol�jn erbij haalden. De dol�jn  
was drie dagen meegezwommen 
met een zeilend vrachtschip van-
uit Frankrijk. Ook in het Noord-
zeekanaal bleef Zafar bij het schip 

en zwom zo mee naar Amster-
dam. Geen goede zaak, want dol-
�jnen horen in zout water thuis. 
Een poging om de dol�jn met 
een andere boot terug te lokken 
naar IJmuiden lukte niet. Vandaar 
dat besloten werd het zeilschip 
terug te laten varen naar de slui-
zen bij IJmuiden. 
De dol�jn zwom mee de sluizen 
in. Vervolgens begeleidde een 
team van SOS Dol�jn het dier ver-
der richting zee. 
Maar begin deze week bleek dat 

Zafar nog niet van plan was de 
terugreis naar Frankrijk te begin-
nen, hij werd nog diverse ma-
len gesignaleed in de haven van 
IJmuiden. 
SOS Dol�jn raadt mensen sterk 
af om het dier zelf direct te be-
naderen of aan te raken. Zafar 
is weliswaar speels en benader-
baar, maar het blijft een wild dier. 
Hij kan bijten en heeft voorheen 
in Frankrijk voor problemen ge-
zorgd met zwemmers. (Foto’s: Ton 
van Steijn)

Velsen Verzamelt

Burgemeester neemt jaarboek
Velisena in ontvangst

Velsen - Maandag kon burge-
meester Dales even tijd vrijma-
ken om ‘coronaproof’ het the-
manummer van het Jaarboek 
van de Historische Kring Vel-
sen: ‘Oorlog en Bevrijding Vel-
sen’ in ontvangst te nemen. De 
Historische Kring Velsen heeft 
dit jaarboek uitgegeven ter ge-
legenheid van 75 jaar Vrijheid.

Feiten en herinneringen van vele 
Velsenaren zijn opgetekend in 37 
aangrijpende en soms schrijnen-
de verhalen. 
Daarnaast zijn in deze Velisena, 
van 120 pagina’s, veel foto’s en 
bijzondere afbeeldingen opge-
nomen. Een aantal pagina’s is ge-
wijd aan de krantenartikelen die 
zijn gepubliceerd tussen mei en 
december 1945. Deze schetsen 
een beeld van Velsen na de be-
vrijding en hoe snel het dagelijk-
se leven terugkeerde in de stra-
ten, de scholen en bij de bewo-
ners. 

Het jaarboek wordt gratis aan de 
leden van de HKV verstrekt. Voor 
niet-leden is het voor € 12,50 te 
koop bij Readshop op het Markt-
plein in IJmuiden, Rozing in Vel-
sen-Noord en Boekhandel Brede-
ro in Santpoort-Noord.  
Geïnteresseerden buiten Velsen 
kunnen met de HKV contact op-
nemen via secretariaat@histori-
schekringvelsen.nl.
U kunt natuurlijk ook via www.
historischekringvelsen.nl voor 15 
euro lid worden van Historische 
Kring Velsen, dan ontvangt u de-
ze Velisena bij uw lidmaatschap 
en kunt u daarnaast deelnemen 
aan alle ledenactiviteiten. (Foto: 
aangeleverd)

Chinook helikopter vliegt 
kort boven Santpoort
Santpoort - Bewoners van 
het gebied tussen de Hagelin-
gerweg en de Rijksweg N208 
staarden vorige week donder-
dag met grote verbazing naar 
boven, nadat ze het zware ge-
ronk van een Chinook helikop-
ter hadden gehoord. 

Het is vrij zeldzaam dat een he-
likopter van dit type laag over 
bewoond gebied vliegt. Deze 
helikopters worden gewoonlijk 
gebruikt voor het transport van 
militaire troepen, maar ze wor-
den door de luchtmacht ook 
wel ingezet om te assisteren bij 
het blussen van bosbranden, 
zoals vorige maand nog ge-

beurde in een Brabants natuur-
gebied. 

Maar dit keer was de reden voor 
de onverwachte vlucht van ge-
heel andere orde. Het bleek te 
gaan om een eerbetoon aan 
twee inwoners van Santpoort, 
om hen een hart onder de riem 
te steken. Naar verluidt heeft 
de betrokkene zelf jarenlang 
als piloot bij de luchtmacht ge-
vlogen en was door een aantal 
oud-collega’s geregeld dat hij 
en zijn partner op deze wijze 
een blijk van waardering moch-
ten ontvangen. (Tekst: Bos Me-
dia Services, foto: Arita Immer-
zeel)
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75 jaar bevrijding: omgekomen Canadees krijgt gezicht

Canadezen rijden in 1945 in Driehuis op een mijn

Ter hoogte van het voormalige 
Huis te Velsen aan de Hagelin-
gerweg (toen het oost-west lo-
pende deel van de weg in Drie-
huis) gaat het op zondag 17 ju-
ni 1945 goed mis. Een Chevrolet 
met daarin twee Canadezen en 
twee Haarlemse meisjes loopt in 
een weiland op een veldmijn die 
ontploft. Het wapentuig ligt on-
geveer twee meter uit de rand 
van de weg. Eén Canadees is op 
slag dood en de 20-jarige Djoe-
ke Vonk uit Haarlem (beiden za-
ten op de achterbank) is uit de 
auto geslingerd. Het meisje blijft 
op ongeveer vier meter hoogte 
hangen in de draden van lucht-
leidingen. Toegesnelde Cana-
dezen uit het Missiehuis in Drie-
huis halen Djoeke naar beneden. 
Zij is zwaargewond en overlijdt 
kort na aankomst in het Elisa-
beth Gasthuis in Haarlem. Djoe-
ke wordt op 22 juni op de r.-k. be-
graafplaats St. Barbara in Haar-
lem begraven. 
Het andere meisje, de 19-jarige 
Jacoba Dora Thea van der Schaar, 
raakt lichtgewond. Zij overlijdt 
in 2004. De andere militair raakt 
ook lichtgewond. De namen van 
de twee militairen zijn dan niet 
bekend.
Vorig jaar komt secretaris Mari-
anne Kwant van de Historische 
Kring Velsen achter de identiteit 
van de omgekomen Canadees. 
In zijn onlangs verschenen fo-
toboek ‘Oorlogsdagen in Velsen 
1940 – 1945’ kan Hartendorf zijn 
hoofdstuk nog net voor het ter 
perse gaan aanvullen, maar zon-
der foto van de omgekomen mi-

litair. Hartendorf komt in contact 
met Djoeke Joskin-Vonk, nichtje 
en naamgenoot van het slacht-
o�er Vonk. Zij komt er via de Ca-
nadese Begraafplaats in Holten 
achter dat de omgekomen mili-
tair de dertigjarige Lance Corpo-
ral (soldaat 1e klas) Arnold Han-
son Christianson was.
Zij zegt over het trieste voorval: 
,,Djoeke was de jongste van zes 
kinderen. Na de bevrijding werd 
er �ink gefeest. De familie veron-
derstelt dat mijn tante met haar 
vriendin de twee Canadezen in 
Amsterdam heeft ontmoet om 
vervolgens ’s avonds een ritje te 
maken. Het is een leuk en span-

nend afspraakje: twee jonge 
vrouwen en twee jonge mannen 
in een mooie auto. Misschien was 
het wel een �auwekulletje om de 
meisjes bang te maken door dat 
weiland in te rijden.”
Uit documenten van de Cana-
dese Begraafplaats blijkt dat 
Christianson automonteur is. Hij 
treedt in januari 1942 in dienst 
bij de Royal Canadian Engineers 
(RCE) in Vancouver. Hij is dan vier 
maanden weduwnaar en heeft 
twee kinderen: Stanley en Ethel.
Voorjaar 1945 trekt Christianson 
naar Nederland en werkt in het 
hele land. Aangezien hij tijdelijk 
wordt begraven in Hilversum, be-

staat het vermoeden dat hij daar 
gelegerd is en een technische 
klus in (de omgeving van) Velsen 
moet uitvoeren of gewoon een 
autoritje maakt met zijn maat 
en de twee meisjes. Op 29 maart 
1946 vindt Christianson zijn laat-
ste rustplaats op de Canadese Be-
graafplaats in Holten.

Na enig speurwerk krijgt Djoeke 
Vonk contact met een kleinzoon 
van Christianson: Stan Christian-
son. Die stuurt vorige week een 
foto van zijn grootvader en daar-
mee krijgt die bijna 75 jaar na da-
to via deze krant ook in Velsen en 
Holten een gezicht.

Velsen - Aan de hand van dagrapporten van de gemeentepolitie Velsen uit juni 1945 schrijft Guus 
Hartendorf in 2000 een artikel over een noodlottig ongeval waarbij twee doden vallen.  Vorig jaar 
komt secretaris Marianne Kwant van de Historische Kring Velsen achter de identiteit van de omge-
komen Canadees. Dit kon Hartendorf nog melden in zijn onlangs verschenen boek ‘Oorlogsdagen in 
Velsen 1940 – 1945’. Maar hij had geen foto van de Canadees. Vorige week kreeg hij deze alsnog via 
een kleinzoon van de omgekomen Canadees. Een bijzonder verhaal.....

Op de foto, uit de eerste jaren van de oorlog, staat Djoeke met haar broer Jan Vonk. (Foto: familie Vonk)

Arnold Hanson Christianson bij zijn legervoertuig. (Foto: fam Christian-
son)

Chocola voor cliënten 
van Buurtteam Zeeweg
IJmuiden - Zorgbalans heeft sa-
men met chocolaterie Noes in 
IJmuiden als sponsor handge-
maakte bonbons gemaakt voor 
cliënten van buurtteam Zeeweg. 
Omdat deze cliënten vaak alleen 
thuis wonen en daar minder op-

tredens worden verzorgd zo-
als bij de woonzorglocaties ver-
dienen zij wel iets lekkers om de 
moed erin te houden. Een leuk 
idee van buurtteam Zeeweg om 
hun cliënten in het zonnetje te 
zetten. (Foto: aangeleverd)

Strandhuisjes SVIJS mogen geplaatst worden

Dat laatste geldt voor de leden 
van SVIJS in elk geval. Hun huis-
jes zijn aangesloten op de riole-
ring en de gebruikers ervan hoe-
ven dus geen gebruik te maken 
van gemeenschappelijke sani-
taire voorzieningen. Gezamen-
lijk gebruik van sanitair wordt, uit 
vrees voor besmetting met het 
coronavirus, momenteel niet ge-
tolereerd. Voor het bestuur van 
SVIJS was al snel duidelijk dat de 
landelijk genomen maatrege-
len voor hen niet van toepassing 
zijn, dus werd een brief naar de 
gemeente gestuurd. Inmiddels is 
duidelijk dat de huisjes er mogen 
staan en dat de eigenaren ervan 
er ook mogen verblijven. Marian-
ne Schuurmans, voorzitter van de 
veiligheidsregio, heeft dat besluit 
vorige week genomen na overleg 
met de burgemeesters van Zand-
voort, Bloemendaal, Velsen, Be-

verwijk en Heemskerk.

Wachten op goedkeuring
Het versoepelen van de gelden-
de maatregelen is mede bedoeld 
om grote drukte op de stranden 
te voorkomen op het moment 
dat er nog meer wordt toege-
staan. Immers, als de strandhuis-
jes er alvast staan, op het mo-
ment dat ook andere strandge-
bruikers zich aandienen, hoeven 
er niet te veel mensen op een te 
kleine ruimte te werken. Volgens 
voorzitter Ron van der Wal van 
SVIJS duurt het nog even voor-
dat de huisjes er ook daadwerke-
lijk staan. Hij legt uit: ,,We moes-
ten nu eerst een protocol indie-
nen bij de veiligheidscoördinator 
en de burgemeester. Dat hebben 
we inmiddels gedaan. Zodra dat 
protocol goedgekeurd is, kunnen 
we aan de slag. Maar het strand 

moet ook opnieuw gevlakt wor-
den en het bedrijf, dat de huisjes 
voor ons neerzet, heeft ook tijd 
nodig. Al met al verwachten we in 
het weekeinde van Hemelvaarts-
dag de huisjes te kunnen plaat-
sen. Maar het kan ook zijn dat het 
nog een week later wordt.’’

Opslagterrein
Ook het terrein waar de huisjes 
gestald staan, was de afgelopen 
weken verboden gebied. Inmid-
dels weet de vereniging dat ook 
hier weer mag worden gewerkt, 
maar ook hiervoor moest een 
protocol worden gemaakt. ,,We 
hebben toestemming om twee 
mensen alvast wat werkzaamhe-
den te laten doen.’’ Om te voor-
komen dat straks, wanneer de 
bezitters van strandhuisjes weer 
het terrein op mogen, mensen te 
dicht bij elkaar komen, is een sy-
steem bedacht. De huisjes staan 
op een onderlinge afstand van 
een meter, gedurende twee da-
gen mogen alleen de bezitters 
van de even huisjes erheen. Daar-
na volgen twee dagen lang de 
oneven huisjes. Het merendeel 

van de leden is blij met de versoe-
peling van de maatregelen, al zijn 
er ook wat terughoudende reac-
ties. ,,Dat zijn leden die tot een 
risicogroep behoren. Voor hen 
geldt dat we de huisjes wel ge-
woon op het strand zetten, zodat 
ze kunnen komen als ze dat wil-
len’’, vertelt Ron van der Wal. Hij 
kijkt ernaar uit om straks weer in 
zijn strandhuisje te kunnen ge-
nieten.

Intussen doet de vereniging er al-
les aan om de regels strikt na te 
leven. Problemen worden op dat 
vlak overigens niet verwacht: ,,Je 
ziet nu al dat iedereen er goed re-
kening mee houdt. We hebben 
ook stickers laten maken, waarop 
staat dat je anderhalve meter af-
stand moet houden. En als er ge-
werkt wordt, dan dragen we ge-
le hesjes, zodat we duidelijk her-
kenbaar zijn. Mochten er ondanks 
alles toch nog leden zijn die zich 
niet aan het protocol houden, 
dan zijn wij als bestuur van de 
vereniging gemachtigd om deze 
mensen van het strand af te stu-
ren.’’

IJmuiden - Het bestuur van strandvereniging Het IJmuider Strand 
(SVIJS) is blij met het nieuws dat ze de huisjes alsnog op het ‘klei-
ne strand’ mogen plaatsen. Vorige week werd bekend dat vanuit 
de veiligheidsregio toestemming was verleend om, onder strik-
te voorwaarden, gebruik van de strandhuisjes te mogen maken, 
mits die volledig zelfvoorzienend zijn.

Velsenaren volgen 
gemeente via internet
Velsen - De communicatie van 
de gemeente via de online kana-
len lijkt aan te slaan. Burgemees-
ter Frank Dales heeft inmiddels 
enkele malen via Facebook recht-
streeks met inwoners gecommu-
niceerd en die interactie lijkt van 
beide zijden goed te bevallen. 
Er wordt goed naar gekeken en 
ook de reacties op de wijze waar-
op Dales de vragen van kijkers 
beantwoordt, zijn positief. Vori-
ge week werd door de gemeente 

Velsen een alternatieve lintjesre-
gen gepresenteerd, die door RTV 
Seaport live in beeld werd ge-
bracht. Ook dit programma werd 
via het kanaal van de gemeente 
op Facebook rechtstreeks uitge-
zonden, dat leverde zesduizend 
weergaven op. Een live registratie 
van het spelen van het volkslied 
door een trompettist en een toe-
spraak door wethouder Jeroen 
Verwoort op Koningsdag leverde 
zelfs 16.500 weergaven op.

Opa en oma Betty en Cor van 
Os willen graag hun kleinzoon 
voorstellen. ,,Ons vijfde klein-

kind maar wel een speciale’’, aldus 
oma Betty. ,,We hadden nooit ver-
wacht dat onze zoon Dennis ooit 

Aangenaam!

Aangenaam!

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

een kindje zou krijgen, maar de 
liefde besliste anders!’’

Demian, zoon van papa Dennis 
en mama Miranda, is geboren in 
het Rode Kruis Ziekenhuis door 
een onverwachte keizersnede op 
28 april, 8 dagen eerder dan ver-
wacht. Hij woog 3085 gram en al-
les gaat naar omstandigheden 
goed.
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D66 Velsen stelt vragen aan college:
Kan Velsen iets doen voor weeskinderen 
uit Grieks vluchtelingenkamp?
Velsen - Marc Hillebrink heeft na-
mens de fractie van D66 Velsen 
aandacht gevraagd voor de vijf-
honderd weeskinderen in Grie-
kenland, waarover momenteel 
veel te doen is. Het gaat om kin-
deren die zich bevinden in vluch-
telingenkampen en voor wie de 
situatie, onder invloed van de co-
ronacrisis, nog slechter is gewor-
den dan die al was. D66 Velsen wil 
van het college weten of de ge-
meente bereid is toe te treden tot 
de zogenoemde ‘coalition of the 
willing’, een groeiende groep Ne-
derlandse gemeenten die de re-
gering willen oproepen deze kin-

deren op te vangen.

Hillebrink schrijft: ,,Deze kinderen 
zijn extreem kwetsbaar; ze kun-
nen worden misbruikt en verhan-
deld en sommigen verdwijnen 
volledig uit het zicht. Griekenland 
heeft Europa om hulp gevraagd 
om de meest kwetsbare kinderen 
te herplaatsen.  Frankrijk, Finland, 
Portugal en Luxemburg hebben 
toegezegd om kinderen op te ne-
men. Tot op heden heeft Neder-
land aangeven dit niet te doen.’’ 

Een aantal gemeenten in ons 
land, waaronder Leiden, Utrecht, 

Groningen, Amsterdam, Haarlem 
en Middelburg, hebben zich in-
middels verenigd. Het kabinet 
moet echter wel eerst een be-
sluit nemen over het opvangen 
van deze kinderen in Nederland. 
Hillebrink wil van het college ook 
weten of de gemeente Velsen be-
reid is om naar redelijke verhou-
ding verweesde vluchtelingen-
kinderen uit Griekenland op te 
nemen. Het zou dan naar ver-
wachting om twee of drie kinde-
ren gaan. Verder vraagt hij in hoe-
verre het voorzieningenniveau 
in Velsen toereikend is om dat te 
doen.

Na 75 jaar verschenen: 
drie dagboeken uit de IJmond
Regio - Hoewel alle activiteiten 
rondom de viering van 75 jaar 
vrijheid stilliggen, brengt het 
Historisch Genootschap Mid-
den-Kennemerland toch een 
boek uit over dit thema. Van-
wege de corona-maatregelen 
vindt er geen feestelijke pre-
sentatie plaats. Maar wie op-
recht geïnteresseerd is in het 
verloop van de Tweede Wereld-
oorlog in onze omgeving kan 
vanaf 5 mei bij de lokale boek-
handel terecht voor de aan-
schaf van een bundel, die recht-
streeks verlag doet uit de laat-
ste oorlogsjaren.

Het idee voor het uitbrengen van 
deze nieuwe boekuitgave begon 
bij het HGMK toen daar vorig jaar 
het dagboek van Wim Vermeij ter 
sprake kwam. Dochter Truus had 
dat tien jaar geleden al eens hele-
maal uitgetypt en ook de bewaar-
de foto’s en krantenknipsels ge-
digitaliseerd. “Dat is destijds aan 
onze aandacht ontsnapt, maar ik 
werd direct enthousiast toen ik 
het bij de plannen voor de viering 
van 75 jaar vrijheid onder ogen 
kreeg”, aldus Arie van Dongen, 
die bij het HGMK al sinds 2001 al-
le publicaties verzorgt. “En toen er 
uit andere hoeken nog twee on-
gepubliceerde dagboeken over 
die periode opdoken raakten we 
er meer en meer van overtuigd 
dat we hiermee een uniek inkijkje 
in de werkelijkheid van die don-

kere dagen konden bieden.”

De dagboeken, fraai uitgevoerd 
in de vorm van drie ouderwet-
se cahiers, beschrijven de situa-
tie tussen 1943 en de bevrijding. 
Elk van de drie schrijvers heeft 
een eigen invalshoek en een ei-
gen stijl, maar ze bestrijken alle-
drie de toestand in zowel IJmui-
den als Velsen-Noord en Bever-
wijk. Niet zo gek als je bedenkt 
dat er tijdens de evacuaties over 
en weer �ink verhuisd werd. En 
toch is het verrassend om te zien 
hoe de IJmond toen veel meer als 
een geheel werd ervaren dan te-
genwoordig.

De drie dagboekschrijvers wa-
ren alle ambtenaar in gemeen-
telijke dienst; twee in Velsen en 
een in Beverwijk. Daardoor waren 
ze meestal goed geïnformeerd 
over wat er op bestuurlijk niveau 
speelde. Maar ook door hun da-
gelijkse oversteek met de pont, 
of door informatie uit de illegale 
pers, wisten ze allemaal veel meer 
dan de bezetter ze langs de o�-
ciële kanalen wilden laten weten.
De drie dagboeken zijn geïllu-
streerd met foto’s en overdrukken 
uit verzetskrantjes, om de ver-
schillende beschreven gebeur-
tenissen aan te vullen. Daarmee 
wordt een zeer indringend beeld 
gegeven van het dagelijks leven 
in de jaren van de bezetting. De 
lezer beleeft als het ware van dag 

tot dag de voortdurende drei-
ging, het schrijnende gebrek aan 
alles, de honger en ellende mee. 
Maar hij krijgt ook inzicht in de 
worsteling van de ambtenaren 
met het opgelegde gezag.

Het HGMK publiceert de boeken 
zonder winstoogmerk, maar van-
uit de overtuiging dat het belang-
rijk is de geschiedenis door te ver-
tellen. De oplage is zeer beperkt 
gehouden, ook al omdat het ei-
gen verkoopkanaal via Museum 
Kennemerland voorlopig geslo-
ten is.

De dagboeken zijn in elk geval te 
koop bij The Readshop in Bever-
wijk en IJmuiden en bij Brede-
ro in Santpoort. Op vertoon van 
hun ledenpas krijgen HGMK-le-
den daar zelfs 2 euro korting op 
de normale prijs van € 24,–.
Dagboeken WO2, 368 pagina’s, 
geïllustreerd, isbn 978-90-75839-
27-2. (Foto: aangeleverd)

Win vrijkaarten met prijsvraag 
Ruïne van Brederode
Santpoort-Zuid - Het zou zo 
mooi geweest zijn: ‘In naam van 
Oranje doe open de poort’ de Ru-
ine openstellen voor Kleedjesver-
koop met Koningsdag. 

Het eerste jaar gingen de beheer-
ders Rob en Angelique met Ko-
ningsdag op zoek naar blokken 
om de Ruïne weer op te bouwen. 
Het tweede jaar gingen zij op 
zoek naar kleine bewoners voor 

de Ruïne: barbies. En voor dit jaar 
hadden ze bedacht met Konings-
dag Kleedjesverkoop voor kinde-
ren tot en met 12 jaar op de Ruï-
ne mogelijk te maken. Nu dit niet 
kon doorgaan hebben ze een 
prijsvraag bedacht. 

Heel veel mensen stammen af 
van de adelijke familie Bredero-
de. Is koning Willem-Alexander 
ook een Brederode nazaat? Rea-

geer met ja of nee op de Konings-
prijsvraag op de Facebookpagina 
van de Ruïne van Brederode (tot 
en met 12 mei). Uit de goede ant-
woorden loten ze een winnaar. 
Die wint twee vrijkaarten voor als 
de Ruïne weer opengaat. 

En Kleedjesverkoop op Konings-
dag op de Ruïne? Rob en Ange-
lique  hopen dat deze droom voor 
2021 uitkomt. (Foto: aangeleverd)

Lekker spelen in de buitenlucht
Santpoort-Noord - Op de hoek van de Valckenhoe�aan en de Santpoortse Dreef, tegenover station 
Santpoort-Noord, is een opleving in buitenspelen waar te nemen. Stepjes, �etsjes en skeelers zijn door 
menige jeugdige Velsenaar tevoorschijn gehaald en ingeruild voor gamen achter de computer. (Arita 
Immerzeel)

Kinderprogramma op de televisie
en website van RTV Seaport
Velsen - Woensdag 29 april is RTV 
Seaport gestart met een kinder-
programma op televisie en op de 
website. Om 9.00 uur en 17.00 uur 
vertelt juf Karin Wilmink van kin-
deropvang ‘t Piraatje korte ver-
haaltjes voor de allerkleinste tus-
sen 2 en 4 jaar.

,,In deze Corona tijden moet je 
wel een beetje creatief zijn. Ge-
lukkig is daar het internet en ge-
lukkig is daar Facebook. Overal 
lees je dat er veel gedaan wordt 
voor de basisschoolkinderen en 
voor de oudere doelgroep. Maar 
hoe zit het met de peuters? Zij 
gaan ook niet meer naar het peu-
tercentrum’’, aldus juf Karin.
 Zij heeft �lmpjes gemaakt die 
herkenbaar zijn voor de peu-
ters die, normaal gesproken, een 
paar keer per week naar het peu-
tercentrum gaan.  Deze �lmpjes 
bevatten verhaaltjes, liedjes en 
meer!
De �lmpjes zijn verschillend in 
lengte. De kortste duurt zo’n 30 
seconden, terwijl de langste 6 mi-

nuten is. De �lmpjes kunnen een 
liedje bevatten en andere �lm-
pjes zijn verhaaltjes. In één �lm-
pje worden er zelfs dieren weg 
getoverd met een theedoek. 
De �lmpjes zijn dagelijks om 

9.00 en 17.00 uur te bekijken op 
de Facebookpagina van de peu-
terspeelzaal ‘t Piraatje, op RTV 
Seaport (Ziggo kanaal 40) en via 
de website van www.rtvseaport.
nl. (Foto: RTV Seaport)

Scherpere controle op naleving 
coronamaatregelen in winkels
Velsen - Met name in supermark-
ten en drogisterijen lijkt het lastig 
te zijn om de drukte goed te re-
guleren. 
Bij de gemeente zijn hierover 
klachten binnengekomen  en 
daarom wordt door de gemeen-
telijke handhavers intensiever 
op deze locaties gecontroleerd. 
Daarbij gaan de handhavers met 
de bedrijfsleider in gesprek en als 

er een overtreding geconstateerd 
wordt, volgt een waarschuwing. 
Ondernemers die voor de tweede 
keer de fout in gaan, kunnen een 
boete verwachten en uiteindelijk 
kan de gemeente zelfs tot tijde-
lijke sluiting van de winkel over-
gaan. 
In de periode van 20 tot en met 
26 april werden, in het kader van 
de noodverordening, 141 contro-

les uitgevoerd. Dit cijfer betreft 
het totale aantal controles in de 
gemeente, dus niet speci�ek ge-
richt op winkels. Er werd 32 keer 
gewaarschuwd en 19 keer werd 
een bekeuring uitgedeeld we-
gens het overtreden van nood-
verordening. Daarmee werden in 
een week tijd meer bekeuringen 
uitgedeeld dan in de zes weken 
ervoor.

Weggelopen kat na vier jaar terug
IJmuiden/Haarlem - Een gro-
te verrassing voor een inwo-
ner uit Haarlem. Zijn kat Lo-
wietje glipte vier jaar geleden 
de deur uit en was sindsdien 
spoorloos. Vorige week kreeg 
hij echter totaal onverwacht 
een telefoontje van Stichting 
Zwerfkatten Havengebied 
IJmuiden: Lowietje was gevon-
den.

Marya Dekker is de drijven-
de kracht achter deze stichting. 
Soms vangt ze zwerfkatten op 
en zoekt ze er een nieuw baasje 
voor. Er zijn echter ook katten die 

zodanig verwilderd zijn dat her-
plaatsing geen optie meer is. Die 
katten blijven rondzwerven in 
het havengebied. 
Marya geeft ze te eten en zorgt 
ervoor dat ze worden gecas-
treerd of gesteriliseerd, zodat 
er geen kans meer is op verde-
re uitbreiding van de populatie. 
Recent zag ze, op een plek waar 
gewoonlijk vier katten rondhan-
gen, twee voor haar onbekende 
katten lopen. Eén ervan kon ze 
relatief snel vangen en deze kat 
bleek gechipt te zijn. 
Marya: ,,We vinden wel vaker kat-
ten die gechipt zijn, maar heel 

vaak blijken dan de gegevens 
niet goed te zijn geregistreerd. 
Dat is zo jammer! Maar in dit ge-
val klopten de gegevens wel.’’ 
De tweede nieuwe kat op de be-
tre�ende plek in de haven pro-
beert Marya ook nog te vangen. 
Het laten chippen van een huis-
kat door de eigenaar is voor haar 
een belangrijk middel om de 
herkomst van gevonden katten 
te kunnen achterhalen. 
Ze adviseert kattenbezitters om 
regelmatig de chipregistratie te 
controleren. ,,Dat kan eenvou-
dig door op www.chipnummer.
nl het nummer in te voeren.’’
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Geslaagd Techport thuisblijf diner

Velsen - Onlangs verzorgde 
Techport samen met 3D Ma-
kers Zone en Smart Indus-
try een origineel diner voor 
mkb’ers met als thema Digital 
Twinning. Door de huidige om-
standigheden werd het diner 
een thuisblijf editie. Het eten 
werd bij de deelnemers thuis-
bezorgd, het gesprek vond on-
line plaats. 

Voor het diner werden vertegen-
woordigers van mkb-bedrijven 
of toeleverancier van de maak- 
en onderhoudsindustrie uit de 

regio IJmond en Haarlem uit-
genodigd. Omstreeks 17.00 uur 
werd het diner bij de 25 deelne-
mers thuisbezorgd. Nog voor de 
eerste gang nam Wilfried Ho�-
man van Axionomic de deel-
nemers mee in de basisprinci-
pes van Digital Twinning. Digi-
tal Twinning is een verzamel-
naam voor allerlei toepassingen 
waarin fysieke objecten worden 
gekoppeld aan digitale model-
len. Op die manier krijgt een fy-
siek product of proces een ‘digi-
tale dubbelganger’. Nadat het 
voorgerecht was opgegeten gin-

gen Theo Koster van Techport en 
Herman van Bolhuis van 3D Ma-
kers Zone in gesprek met Mark 
Denys, director Quality Tata Steel 
Europe, over de rol van Digi-
tal Twinning bij het staalbedrijf. 
Rond 18.00 uur werd het hoofd-
gerecht ‘uitgeserveerd’ en gin-
gen de deelnemers met elkaar 
in gesprek. Het dessert werd om 
18.30 uur op hetzelfde moment 
gegeten en om 19.00 uur werd 
het diner afgerond met een huis-
gemaakt kopje ko�e en konden 
de deelnemers aan de afwas be-
ginnen. ,,Het was een nieuwe, 
maar vooral leuke ervaring om 
op deze manier met elkaar te di-
neren. Natuurlijk was het wen-
nen, maar de sfeer was meteen 
goed. Dit smaakt wat ons betreft 
naar meer”, vertelt Theo Koster 
na a�oop. Medeorganisator Her-
man van Bolhuis is ook enthousi-
ast over het diner: ,,We weten dat 
Nederland tot de landen met de 
beste ICT-infrastructuur hoort, 
maar dat de industrie nog niet 
optimaal gebruik maakt van de 
mogelijkheden. Met deze manier 
van vergaderen laat de industrie 
zien echt wel digitaal te zijn.”

De inhoudelijke samenvatting 
van het diner en het interview 
met Mark Denys, director Quality 
Tata Steel Europe, is terug te vin-
den op techport.nl.

Kathelijn Rombaut van 3D Makers Zone brengt diner langs bij Miklas 
Dronkers, directeur Crown van Gelder. (Foto: aangeleverd)

Nu al 3.000 deelnemers aan de Grote Clubactie
Verenigingen zoeken 
massaal naar extra inkomsten
Regio - Even geen mooie mo-
menten bij de vereniging, maar 
voor vele verenigingen helaas wel 
�nanciële uitdagingen. De im-
pact van het coronavirus op het 
verenigingsleven is groot: inkom-
sten uit de kantine, evenemen-
ten of toernooien blijven uit. Ex-
tra geld is hard nodig om de vaste 
lasten te betalen en voor te berei-
den op volgend seizoen. 
Al bijna 50 jaar is de Grote Club-
actie er om verenigingen te on-
dersteunen in de werving van �-
nanciën. Juist nu is dat zo nood-
zakelijk.

De Grote Clubactie 2020
Zaterdag 19 september start de 
Grote Clubactie 2020 met de lo-
tenverkoop voor verenigingen. 
Hoe de wereld er in september uit 
ziet is nog onduidelijk, maar de 

Grote Clubactie 2020 staat. Door 
het aanbieden van verschillen-
de verkoopmethodes, waaron-
der online lotenverkoop, is er al-
tijd een geschikte manier om lo-
ten te verkopen en zo geld op te 
halen voor de club.

Al 3.000 deelnemende vereni-
gingen
Maar liefst 3.000 verenigingen 
hebben zich al ingeschreven voor 
komende actie. Nog niet eerder 
stond de teller zo hoog rond de-
ze tijd van het jaar. Dit benadrukt 
de pure noodzaak van extra in-
komsten voor verenigingen, nu 
zij nauwelijks geld in het laatje 
krijgen.
Directeur Grote Clubactie Frank 
Molkenboer: ,,Competities zijn 
over en daarmee is het seizoen 
2019-2020 tot een abrupt einde 

gekomen. Veel verenigingen den-
ken na over hun toekomst en hoe 
zij het �nancieel moeten bolwer-
ken. Als Grote Clubactie kunnen 
we voor veel verenigingen nu het 
verschil maken. Extra inkomsten 
uit een actie zijn voor clubs zeer 
welkom om de �nanciën draaglijk 
te krijgen en te houden. Wij heb-
ben er vertrouwen in dat de deel-
nemende verenigingen na de zo-
mer weer mooie opbrengsten be-
halen en zo een bijdrage kunnen 
leveren aan het voortbestaan van 
het fantastische verenigingsleven 
dat we hebben in Nederland.”
Groot, klein, sport of cultuur: ie-
dereen kan meedoen met de Gro-
te Clubactie. Jaarlijks halen ver-
enigingen met de actie tussen de 
€ 500,- en € 15.000,- op. Kijk voor 
meer informatie op clubactie.nl. 
(Foto: aangeleverd)

Bewoners Heemskerk maken van buurt 
een Greenspot voor Biodiversiteit
Regio - In de nieuwbouwwijk 
Broekpolder in Heemskerk 
slaan meer dan 20 buurtbe-
woners de handen in één om 
de buurt te vergroenen. Van-
wege het coronavirus leek dit 
eerst uitgesteld te worden, 
maar toch is onlangs door een 
groepje bewoners de eerste 
stap gezet.

Het is zaterdagochtend 18 april 
en terwijl bijna iedereen in 
Heemskerk binnen of in de ach-
tertuin te vinden is, zijn er in 
de nieuwbouwwijk Broekpol-
der een aantal buurtbewoners 
al vroeg uit de veren. Vandaag 
planten ze zo’n 35 ‘slieten’, tak-
ken afkomstig van geknotte wil-
gen. Vanwege het coronavirus is 
de oorspronkelijke publiekelijke 
plantdag ingeperkt tot een acti-
viteit met een bescheiden aan-
tal bewoners om de anderhalve 
meter afstand te kunnen garan-
deren.

Aantrekkelijke 
buurt voor mens en dier
Dat de bewoners zelf aan de slag 
gaan, is ontstaan vanuit het ver-

langen naar de beloofde groe-
ne buurt. In de oorspronkelij-
ke nieuwbouwtekeningen wa-
ren veel bomen opgenomen, 
maar vanwege de natte grond, 
klei en veel wind bleken niet veel 
bomen het vol te houden. “Het 
is hier zo kaal, bijna geen enke-
le boom staat er”, is een veelge-
hoorde kreet van de bewoners. 
“We willen meer kleur, we wil-
len fruitbomen, bloemen en vo-
gels!” Binnen het project Groen-
Spoor van gemeente Heemskerk 
hebben de bewoners deze wen-
sen voor meer groen in hun wijk 
naar voren gebracht en concreet 
gemaakt. 

Het plan is om veel bomen te 
planten, een - voor mens én 
dier - aantrekkelijke bloemen-
border te maken aan het begin 
van Stroomwal en een wilgen-
rij langs het wandelpad laan het 
water. Door deelname aan het 
project Greenspots voor Biodi-
versiteit kunnen de eerste wen-
sen gerealiseerd worden om zo 
een heuse Greenspot te creë-
ren. Dit keer door de veel kleine-
re slieten te planten, welke het 

beter moeten doen dan de oor-
spronkelijke geplante bomen.

Greenspots voor Biodiversiteit 
Greenspots voor Biodiversiteit 
is een project van Natuur en Mi-
lieufederatie Noord-Holland en 
IVN Natuureducatie in opdracht 
van de samenwerkende Terrein-
beherende Organisaties (TBO’s) 
Noord-Holland om de biodiver-
siteit in Noord-Holland te stimu-
leren. Voor 2021 zullen er min-
stens tien fysieke Greenspots 
ontstaan: plekken waar actief de 
lokale biodiversiteit wordt gesti-
muleerd en de buurt wordt be-
trokken. Van wilde bloementui-
nen en voedselbossen tot duur-
zame ontmoetingsplekken en 
groene woonwijken: samen met 
buurtbewoners en experts gaan 
de initiatiefnemers aan de slag 
om een plek te creëren waar de 
natuur wordt verrijkt. 
Iedereen die graag iets wil bij-
dragen aan de natuur, is van 
harte welkom om mee te hel-
pen met het opstarten van een 
Greenspot of na realisatie mee te 
doen aan één van de activiteiten. 
(Foto: aangeleverd)

Lichtpuntje in coronacrisis:
Honderden extra oren voor Luisterlijn

In deze tijd waarin sociaal con-
tact beperkt is, is de behoefte 
aan contact of een luisterend oor 
groot. 
Door nieuwe vrijwilligers ver-
sneld (online) op te leiden hoopt 
de Luisterlijn nog meer oproepen 
te kunnen beantwoorden. Deze 
vrijwilligers gaan de tijdelijke ‘Co-
ronapraatlijn’ bemensen, een ex-
tra telefoonlijn die speciaal is ge-
opend voor als je even een praat-
je wilt maken, je verhaal kwijt 
wilt, wilt kletsen of omdat je be-
zorgd bent (maar niet in paniek). 
De extra lijn is te bereiken via 
het reguliere Luisterlijn-nummer 
0900 0767.

Dubbel zoveel gesprekken
Waar vrijwilligers van de Luister-
lijn normaal gesproken zo’n 700 
tot 800 gesprekken per dag voe-
ren, is dat aantal bijna verdub-
beld tot zo’n 1200 gesprekken 
per dag. 
Meer dan de helft van de ge-
sprekken gaat over corona en de 
bezorgdheid daarover. En een 
deel van de mensen die over co-
rona bellen willen gewoon even 
iemand spreken, hun bezorgd-
heid uitspreken en iemand die 
luistert zonder oordeel. De afge-
lopen maand werd de Luisterlijn 
overspoeld met aanmeldingen 
van mensen die zich (tijdelijk) wil-

len inzetten. Een groot deel hier-
van zijn mensen die in deze druk-
ke tijd willen helpen nu ze zelf 
minder of helemaal niet kunnen 
werken. ,,Het is echt hartverwar-
mend om te zien hoeveel mensen 
willen helpen door er even te zijn 
voor een ander”, zegt Helen Mai-
er, manager locaties en projecten. 
,,Onze uitdaging was hoe deze 
nieuwe mensen snel, eenvoudig 
en met zo weinig mogelijk kos-
ten in te zetten. Samen met onze 
telefoonprovider Cloud Contact 
kwamen we met de oplossing: 
een telefonieplatform, waarop el-
ke nieuwe vrijwilliger vanuit huis 
kan inloggen. Hierdoor kunnen 
we meer mensen te woord staan 
die even hun hart willen luchten 
over de huidige situatie.”

De Luisterlijn is dag en nacht be-
reikbaar voor een anoniem ge-
sprek. Bel naar 0900 0767 of chat 
of mail via www.deluisterlijn.nl.

Regio - Het is al weken extra druk bij de Luisterlijn. Nederlanders 
nemen massaal contact op voor emotionele steun of voor een 
praatje. Gelukkig is er ook een andere kant: de afgelopen maand 
boden ruim achthonderd nieuwe vrijwilligers hulp aan om die ex-
tra oproepen te beantwoorden. Met een verkort opleidingstra-
ject, én een extra telefoonlijn ‘de Coronapraatlijn’, is de Luisterlijn 
er nu voor nog meer mensen die om een praatje verlegen zitten.

Digitale vrijheidswandeling

Langs 25 locaties in Haarlem
De fysieke vrijheidswandeling 
voert straks langs 25 punten in 
Haarlem met een link naar (on)
vrijheid of de Tweede Wereld-
oorlog. 
Zo maken het glasvenster ‘Vre-
de en verdraagzaamheid’ in 
de Grote of St. Bavokerk en 
een plaquette ter nagedach-
tenis van de Sinterklaasraz-
zia op station Haarlem CS deel 
uit van de route. De wandeling 
neemt zo’n 2-2,5 uur in beslag. 
De route wordt beschreven 
in een boekje, verkrijgbaar bij 
het VVV-kantoor aan de Grote 
Markt. Ook is het te zijner tijd 
te downloaden na het scannen 
van een QR-code via de app 
van izi.TRAVEL.

Op verschillende punten in de 
route zijn korte video’s te bekij-
ken die iets over de betreffen-
de locatie vertellen. Zo komt 
de route juist ook voor jonge-
ren ‘tot leven’. 
David Johnson (20 jaar) maak-
te de video’s: “Ik denk normaal 
niet na over de geschiedenis 
van Haarlem. Aan veel punten 
in de Vrijheidswandeling fietste 
ik normaal gesproken zo voor-
bij. Ik had geen idee wat daar 
allemaal gebeurd is. Het maken 
van de video’s heeft mij veel 
meer van de historische con-
text laten begrijpen. Ik weet nu 
dat Haarlem zo veel meer ver-
halen te vertellen heeft dan 
waar je je normaal gesproken 
bewust van bent.”

Prijzen voor deelnemers digi-
tale vrijheidswandeling
De fysieke vrijheidswandeling 
kan worden gelopen zodra 
de beperkende maatregelen 
rondom het coronavirus zijn 
opgeheven. Tot die tijd is wel 
al een ingekorte – digitale vrij-
heidswandeling beschikbaar. 
Deze is op 5 mei gelanceerd via 
www.bevrijdingspop.nl en om-
vat tien locaties. Van die plek-
ken is achtergrondinformatie 
en per locatie een video be-
schikbaar. Bij deelname aan de 
digitale vrijheidswandeling be-
staat de mogelijkheid om enke-
le kennisvragen te beantwoor-
den. Wie dat doet, maakt kans 
op concertkaartjes van een ar-
tiest uit de line-up van Bevrij-
dingspop 2020 (o.a. Maan, Kris 
Kross Amsterdam, Danny Vera) 
en 5 exemplaren van Notities 
voor Herman, aangeboden 
door boekhandel De Vries Van 
Stockum. (Logo: aangeleverd)

Regio - Samen met het Noord-Hollands Archief en Bevrijdingspop 
Haarlem ontwikkelden studenten van Hogeschool Inholland een 
wandeling door Haarlem ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid. De 
digitale vrijheidswandeling is op bevrijdingsdag beschikbaar ge-
komen, de fysieke wandeling is op een later moment te lopen.
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Fit tijdens de Ramadan
Regio - Buurtsportcoach bij 
SportSupport in Haarlem-Noord, 
Sahar Yagoubien en Abid Azan-
nay van Dock Haarlem doen bei-
de mee aan de Ramadan. Om ie-
dereen een hart onder de riem 
te steken en voor leuke feitjes en 
weetjes en lekkere recepten gaan 
Sahar en Abid wekelijks in ge-
sprek met een bijzondere gast. Zo 
komt er een Iman, een voedings-

deskundige, een personal trainer, 
een jongerenwerker en een poli-
tie agent. In totaal zijn er vier af-
leveringen vanaf donderdag 30 
april. De andere a� everingen zijn 
op donderdag 7, 14 en 21 mei. 
Om 15:00 is de video te zien via 
het YouTube SportSupportHaar-
lem. Want ook tijdens de Rama-
dan is het belangrijk om � t en ge-
zond te blijven!

Volgens Spaarne Gasthuis:
Onterechte zorgen
bij zwangere vrouwen
Regio - Nog maar een paar we-
ken en dan moet Tamara Jan-
sen bevallen. ,,Eerst wilde ik 
in het ziekenhuis bevallen en 
vond ik dat een veilig idee, 
maar sinds de uitbraak van het 
coronavirus heb ik toch veel 
twijfels.” Helaas is ze niet de 
enige die er zo over denkt, zeg-
gen verloskundige Annemarij-
ke Brienesse en gynaecoloog 
Pieter-Kees de Groot. ,,Jam-
mer, want dit is onterecht.”

Het Vrouw & Kind Centrum van 
het Spaarne Gasthuis, de verlos-
kundigen uit de eerste lijn en de 
kraamzorg hebben zich samen 
goed voorbereid op de corona-
crisis. Er zijn allerlei maatregelen 
genomen om de veiligheid van 
moeder en baby te waarborgen. 
Zowel tijdens de zwangerschap 
als tijdens een eventuele beval-
ling in het ziekenhuis of thuis.
 
Tijdens de zwangerschap
Brienesse: ,,Zwangere vrouwen 
komen in principe alleen naar de 
controles en echo’s. Partners kun-
nen uiteraard inbellen om mee te 
kijken. Er wordt zoveel mogelijk 
afstand gehouden tussen mede-
werkers en zwangeren. Een groot 
deel van de normale afspraken in 
een zwangerschap gaan gewoon 
door. Uiteraard blijven medewer-
kers met klachten thuis. Dat vra-
gen we ook aan zwangeren.”
 
De Groot: ,,Soms kan een af-
spraak niet te lang worden uit-
gesteld. Indien zorg nodig is dan 
zal een zwangere die ook krijgen, 
zeker bij spoedsituaties. De zorg 
voor zwangeren blijft te allen tij-
de heel belangrijk. Bij klachten 
is het belangrijk dat de zwange-
re altijd contact kan opnemen 
met haar zorgverlener. Dit is nog 
steeds hetzelfde als voor de coro-
na uitbraak.”
 
De Groot: ,,Wij werken binnen 
het Verloskundig Samenwer-
kings Verband (VSV) Rondom-
Zwanger intensief samen met 
verloskundigen, gynaecologen 

en kraamzorgorganisaties en 
zorgen ervoor dat de geboorte-
zorg ook tijdens de coronacrisis 
zo goed mogelijk verloopt. Mo-
menteel is er een dagelijks over-
leg tussen alle partijen om de 
zorg steeds goed op elkaar af te 
blijven stemmen.”
 
Tip: Het VSV heeft de website 
www.rondomzwanger.nl. Op de-
ze website kunnen vrouwen veel 
informatie vinden over zwanger 
zijn, bevalling en het coronavi-
rus. Ook staan hier antwoorden 
op de meeste gestelde vragen 
over corona en zwangerschap.
 
Tijdens de bevalling
Als zwangere heb je nog steeds 
de vrije keuze om thuis of polikli-
nisch in het ziekenhuis te beval-
len. Als er een medische indicatie 
is zal de bevalling altijd in het zie-
kenhuis plaatsvinden. Als de be-
valling zich aandient zijn zorgen 
vaak onterecht: De Groot: ,,Er zijn 
16 bevalsuites in Haarlem Zuid. 
Er is genoeg plek om te bevallen. 
De afdeling is zo ingericht dat pa-
tiëntstromen goed gescheiden 
worden. Zwangeren gebruiken 
de “schone” ingang bij de spoed-
eisende hulp. Hier komen geen 
patiënten die verdacht worden 
van het coronavirus. Moet er een 
vrouw bevallen die het coronavi-
rus heeft? Dan hebben we daar 
een aparte verloskamer voor vrij 
gemaakt. Ook de partner is nog 
steeds welkom bij de bevalling. 
Zelfs met klachten van verkoud-
heid. Wel zullen we de aanstaan-
de vader dan vragen een mond-
kapje op te doen, afstand te hou-
den en op de bevalsuite te blij-
ven.”
 
Na de bevalling
Petra de Wilde, vertegenwoordi-
ger van het Kraamzorg Samen-
werkingsverband (KSV): ‘,,Op het 
moment dat de kraamvrouw 
naar huis gaat, kunnen wij sa-
men met de verloskundige de 
zorg voor de kraamvrouw en de 
pasgeborene thuis voortzetten.” 
(Foto: aangeleverd)

Provincie aan de slag met 
actieplan weidevogels
Regio - De populatie weidevo-
gels in Noord-Holland neemt al 
decennialang af. Om deze afna-
me te stoppen heeft de provincie 
een tien-stappenplan opgesteld: 
het actieplan weidevogels.

De acties, die in sommige geval-
len al zijn uitgevoerd, lopen uit-
een van het afronden van het Na-
tuurnetwerk Nederland tot het 
mogelijk maken van kennisdeling 
tussen experts en het beheer van 
natuurlijke vijanden van de wei-
devogels. Provinciale Staten had-
den om het actieplan gevraagd 
door middel van een motie.

Gedeputeerde Esther Rommel 
(Natuur en Landschap): ,,Weide-
vogels horen bij Noord-Holland, 
maar hebben het moeilijk. Met 
dit actieplan vol concrete acties 
zetten we alles op alles om ze 
voor Noord-Holland te behou-
den. Samen met de vele vrijwil-
ligers, boeren en terreinbeheer-
ders.”

Vernatting en kruidenrijk gras
Weidevogels leven in natte ge-
bieden en zoeken naar voedsel 
en broeden in kruidenrijk gras. 
Vernatting van graslanden helpt 
de populatie en is belangrijk voor 
andere uitdagingen waarvoor 
we staan zoals bodemdaling en 
de aanpassingen die we moeten 
doen vanwege klimaatverande-
ring.
De provincie stimuleert het ma-

ken van zogeheten plasdras-plek-
ken, waarbij water uit de sloot 
op het weiland wordt gepompt 
waardoor deze onder water komt 
te staan. In deze gebieden ont-
staan echter soms ook proble-
men met fosfaat dat in het water 
terechtkomt. Uit onderzoek dat 
samen met waterschappen en 
agrarische collectieven is uitge-
voerd, zijn aanbevelingen voort-
gekomen om de bodem- en wa-
terkwaliteit te behouden.

Agrariërs en particuliere natuur-
beheerders spelen een belang-
rijke rol bij het in stand houden 
van de huidige aantallen weide-
vogels. Er is onder hen grote be-
reidheid om de beste omstandig-
heden voor deze vogels te creë-
ren, alleen ontbreekt het bij hen 
soms aan concrete handvatten. 
Daarom wil de provincie inzetten 
op meer kennisdeling. 

Bijvoorbeeld kennisdeling over 
predatiebeheer. Vogelbescher-
ming Nederland is in samenwer-
king met partners een langdu-
rig onderzoek gestart naar pre-
datiebeheer. De provincie draagt 
� nancieel bij aan dit onderzoek. 
De nieuwe inzichten die dit on-
derzoek opleveren worden ge-
deeld met Agrariërs en natuurbe-
heerders.

Alle tien acties zijn terug te lezen 
op de website van de provincie. 
(Foto: Georg Wietschorke)

Als je dan toch, binnen de kaders, even je huis verlaat
Even weg, als kind en vader, van hoe het thuis vergaat
Van de drukte daarbinnen naar de stilte op straat 
Op weg, waar de zinnen zeggen waar het op staat
Waar het bezinnen vergaat, het je van binnen bepraat.. 
en je eigen gedachte de kunst van het winnen verstaat
Met je neus in de wind en je gezicht op de straat.. 
Minder tegen de buren, meer met je vier muren praat
In een tijd waar anticiperen boven het sturen gaat
De controle loslaat, en het op vertrouwen doet
Met de hoop en de wens die je vasthouden moet
We laten daden harder dan onze woorden klinken
Laten onze moed niet door al het verstoorde zinken
Onze zintuigen zeggen meer dan al de te schrijven zinnen
Alle helden strijden, daarbuiten.. of ze blijven binnen

Het is de afstand die ons juist dichterbij elkaar brengt en ons ver-
sterkt
Iedereen die noodgedwongen, ook thuis, achter de schermen 
werkt
Iedereen die aan eigen huis en haard is gekluisterd
Omdat zij wiens andermans leven wat waard is luistert
Naar de richtlijnen en de adviezen die ons worden aangereikt
Waar iedereen naar zijn eigen bordje, maar ook buiten de ramen 
kijkt
Waar we allemaal anderhalve meter van elkaar af staan
Zodat er minder geliefde mensen vroegtijdig naar hun graf 
gaan

Het helemaal voorkomen, nee dat kunnen we niet
Tuurlijk mogen we dromen, maar deze show runnen we niet
En alle tranen die stromen, ook die gunnen we niet
Alles wat nog gaat komen, nee we zullen het niet..
..kunnen voorspellen, dus leef met de dag
Laat het vooral positief zijn, en geef me je lach
Voor allen die je lief zijn of die je graag mag
Toon je ware gezicht met je eigen gedrag

Vroeg of laat, wat je doet of laat, het maakt je.
En ook al word je niet ziek, deze crisis raakt je
Soms door merg en been, over alle grenzen heen
En anders soms vreemd, blijken alle mensen een
Teveel onbelangrijks krijgt normaal teveel tijd.
En nu is onze aandacht ineens niet meer zo afgeleid
Van dat wat telt, van waarde en betekenis
Ik denk dat dat .. ondertussen wel gebleken is
Alle gedeelde smart in de tijd die verstreken is
Wat niet een kwestie van jaren, maar van dagen en weken is
Ik hoop dat dit besef niet eindigt, maar pas de start is
En dat straks uit het oog niet ook uit het hart is

En wees eerlijk, al dit mooie is niet nieuw te noemen
Het was er altijd, maar wisten het goed te verbloemen
De saamhorigheid, liefde voor alles, iedere persoon
Dat is niets bijzonders, dat is nou precies.. gewoon.
Naar mijn idee.. is dat samenleven zoals het hoort te zijn
Ook al is het leven nu even verstoord door pijn..
Likken we allemaal de wonden van ons verwonde land
Alles draait om ons gedrag en ons gezonde verstand

Niet alleen nu, maar ook straks.. als ik loop over straat
Dat is waar mijn wens.. en waar hoop over gaat
Als straks ieder mens.. weer loopt over straat.

Linda Zuidervliet

LEZERSPOST

“Als straks ieder mens weer 
loopt over straat..“

Theatermakers maken 
Coronakinderkanaal
Regio - Theatermaker Pieter Tid-
dens heeft samen met collega’s 
een nieuw Youtubekanaal opge-
zet. Het Coronakinderkanaal pre-
senteert elke dag een nieuw � lm-
pje, gemaakt door theaterma-
kers. 

Het Coronakinderkanaal is voor 
het hele thuiszittende gezin. Er 
wordt elke dag een nieuw � lmpje 
gemaakt door theatermakers. 

Pieter: ,,We zijn drie weken gele-
den begonnen en op dit moment 
staan er al heel veel to� e � lm-
pjes op. Als je abonnee bent, krijg 
je een waarschuwing als er een 
nieuw � lmpje op staat. Zo zorgen 
we ervoor dat het thuiszitten wat 

aangenamer wordt.”
Op het Coronakinderkanaal zijn 
verschillende soorten � lmpjes te 
zien. Gerangschikt in rubrieken.

Eigen Werk Theaterteam pro-
beert op deze manier iets leuks 
te doen in deze thuiszittijd. En ie-
dereen kan meedoen door idee-
en in te sturen of eigen � lmpjes 
naar coronakinderkanaal@gmail.
com. Dan bekijken de acteurs wat 
ze er mee kunnen. 
De theater� lmpjes zijn te vinden 
op Youtube onder de noemer Co-
ronakinderkanaal. Ook is het ka-
naal te vinden op Facebook en 
Instagram. Voor meer informatie: 
www.pietertiddens.nl. (Foto: aan-
geleverd)

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.

Overbruggingslening voor startups, 
scale-ups en innovatieve mkb-ers
Regio - Vanaf vandaag kun-
nen groeibedrijven een aan-
vraag indienen voor een spe-
ciaal overbruggingskrediet, de 
zogenaamde Corona Overbrug-
gingslening (COL). 
Het kabinet stelt in eerste in-
stantie honderd miljoen eu-
ro beschikbaar. De COL wordt 
uitgevoerd door de Regiona-
le Ontwikkelingsmaatschappij-

en (ROM’s), die deze regeling 
op verzoek van het kabinet uit-
voeren. 
In Noord-Holland wordt de 
COL verstrekt door het Innova-
tiefonds en aanvragen worden 
behandeld door de samenwer-
kende partijen PIM-NH, Ont-
wikkelingsbedrijf NHN, PDENH, 
gemeente Amsterdam en het 
Innovatiefonds.

De COL is bedoeld voor star-
tups, scale-ups en innovatieve 
MKB-bedrijven. Het gaat hierbij 
om bedrijven die overwegend 
met extern eigen vermogen ge-
financierd zijn. Aanvragen voor 
de COL kunnen alleen via www.
rom-nederland.nl/corona-over-
bruggingslening worden inge-
diend. Op deze website is ook 
alle informatie omtrent deze re-

geling te vinden. Mochten er 
desondanks nog vragen zijn, 
dan kunnen die per e-mail (col-
nh@pimnh.nl) worden gesteld 
aan het adviesteam van de 
COL in Noord-Holland. Het ad-
viesteam is op werkdagen van 
08.00 tot 21.00 uur en op zater-
dag van 10.00 tot 14.00 uur ook 
telefonisch bereikbaar via num-
mer 085 0290721.
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Sportvereniging Dschen Dui weer actief

Dolgelukkige ruiters 
op manege Kennemergaarde
Santpoort - Vanaf vorige week  
woensdag mogen er onder stren-
ge voorwaarden weer georga-
niseerde paardensportactivitei-
ten onder begeleiding plaatsvin-
den voor kinderen tot en met 12 
jaar, mits dit in de buitenlucht ge-
beurt. 
Ook jeugd van 13 tot en met 18 
jaar mag weer komen rijden, 
maar hierbij moet er wel mini-
maal 1,5 meter afstand worden 
gehouden tussen elkaar. Geluk-
kig heeft manege Kennemergaar-
de een hele grote buitenrijbaan 
en konden de lessen weer wor-
den hervat met maximaal 8 rui-
ters. Er zijn diverse maatregelen 
getro�en zodat alles veilig ver-
loopt. Er mogen ook geen ouders 
langs de rijbaan staan en de foyer 
blijft nog gesloten. 
Uiteraard waren de ruiters dol-
blij toen zij hoorden dat ze weer 
mochten komen lessen, wat heb-

ben zij hun paardenvriendjes ge-
mist! Afgelopen weken hebben 
de kinderen regelmatig wat lek-
kers afgegeven voor hun favorie-
te paarden en pony’s en werden 
ze dagelijks met leuke foto’s en 

verhaaltjes op de hoogte gehou-
den via Facebook en Instagram. 
Uiteraard geldt nog steeds bij 
klachten zoals koorts, hoesten 
of verkoudheid: blijf thuis! (Foto: 
manege Kennemergaarde)

Santpoort - Op zaterdag 2 mei 
heeft de Santpoortse sportver-
eniging Dschen Dui de jeugdtrai-
ningen Karate weer opgestart. De 
lessen Karate, maar ook Pencak 
Silat, Yoga, Kiaido, Tai Chi, Judo, 
Jiu Jitsu en Krav Maga moesten in 
maart abrupt stoppen vanwege 
het besmettingsgevaar door het 
corona virus. Met toestemming 
van de overheid én volgens de in-
structies van NOC-NSF heeft de 
sportvereniging de draad weer 
een beetje opgepakt.
Ondanks dat het kort dag was, is 
het met enthousiasme van leraar 
Hugo Nibte en zijn assistent Ezra 
gelukt om twee groepen Karate-
ka’s les te geven; de jongsten op 

het pleintje voor het sportcom-
plex aan de Wüstelaan te Sant-
poort-Zuid en de oudere jeugd in 
het er naast gelegen burgemees-
ter Rijkenspark. Ook de jongste ju-
doka’s waren uitgenodigd en de-
den enthousiast mee. De “zwem-
stengels” konden bij de training 
ook prima dienst doen om de no-
dige afstand te bewaren.
Het was wel even wennen na de 
gedwongen “lenteslaap”, maar 
het enthousiasme voor de sport 
keerde snel terug. Voor de jeugd 
was het voor het eerst dat de trai-
ningen in de buitenlucht plaats 
vonden in plaats van in de Dojo. 
Menig sporter was hier enthou-
siast over. Dus ook na de coro-

na is dit een mooi alternatief om-
dat dit mooie park vlak achter de 
sportaccommodatie ligt. Er werd 
naast de basistraining en condi-
tietraining ook aandacht besteed 
aan de kata’s (schijngevechten te-
gen meerdere tegenstanders). De 
oproep van de overheid om ook 
niet-leden actief mee te laten 
doen is opgepakt door de vereni-
ging: iedereen die echt geïnteres-
seerd is mag tot 1 juli gratis mee-
doen met de trainingen op de za-
terdag. Voor de jongeren (6 tot 13 
jaar) is dit van 10.00 tot 11.00 uur. 
Voor de oudere jeugd (tot 19 jaar) 
is dit van 11.00 tot 12.00 uur.
Meer informatie? bestuur@
dschendui.nl. (Foto: aangeleverd)

Bibliotheek Velsen viert 75 jaar vrijheid
Velsen - Helaas zijn alle lezin-
gen, interviews en exposities 
omtrent 75 jaar vrijheid in de 
maanden april en mei in de bi-
bliotheek komen te vervallen. 
Maar gelukkig is de Historische 
Kring Velsen zo vriendelijk ge-
weest 3 online boeken ter be-
schikking te stellen aan de le-
den van de bibliotheek. Kijk op 
www.biblotheekvelsen.nl bij ac-

tueel voor een link naar deze 
prachtige werken over de be-
vrijding van Velsen. 

Nog meer lezen over de 
bevrijding, kijk op de 
online bibliotheek
Nu beschikbaar voor iedereen, 
ook voor iedereen die geen lid 
is van de bibliotheek. www.on-
linebibliotheek.nl

#ikleesthuis 
Samen met de CPNB is de cam-
pagne #ikleesthuis gelanceerd 
en in de LuisterBieb, de biblio-
theek-app voor luisterboeken, 
zijn ruim 100 extra titels toege-
voegd die beschikbaar zijn voor 
iedereen. Download nu de app 
en geniet van het mooie aan-
bod. Geheel gratis! (Foto: aan-
geleverd)

De bal rolt ook weer bij VSV

Subsidie voor het bouwen van
mini-bibliotheken in de hele regio
Regio - Door samen te werken, 
lokale verbindingen te leggen en 
elkaar te helpen maken we de we-
reld een stukje mooier. En dat kan 
ook met iets kleins, toont de actie 
van CityShapers en Stichting Pre-
sent aan. Zij roepen Inwoners van 
Haarlem en omgeving op om een 
minibibliotheek te knutselen om 
hun buurt op te �euren. 
Een minibieb is een plek waar 
buurtgenoten boeken kunnen 
uitwisselen. Een klein kastje in de 
voortuin, waar iedereen een boek 
kan “lenen” in ruil voor een ander 
boek dat wordt ingeleverd. Hier-
door wordt duurzaam (her)ge-
bruik van boeken gestimuleerd. 
Bovendien komen buren zo mak-
kelijk met elkaar in contact. 
Een leuke bijkomstigheid is bo-
vendien de mogelijkheid om ook 
puzzels uit te wisselen, iets dat 
steeds vaker gedaan wordt met 
behulp van de minibieb.
Dankzij een sponsor kunnen 
Stichting Present en jongerennet-
werk CityShapers zeker zo’n 60 
minibibliotheken in Haarlem en 
omgeving subsidiëren. Ga je aan 
de slag met dit bouwwerk, dan 
ontvang je bouwtekeningen, een 
handleiding en een boodschap-
penlijstje voor de bouwmarkt. 

De eigen bijdrage is 25 euro, en 
de rest van het bedrag wordt ge-
sponsord. 

De subsidie geldt voor Haarlem, 
Velsen, Heemstede, Bloemen-
daal en Beverwijk.

Wil je er één maken, maar niet 

in je tuin zetten, of andersom? 
Neem dan ook contact met de or-
ganisatoren op. Misschien kun je 
er eentje voor een ander maken, 
of eentje van een ander krijgen. 
Informatie over de twee organisa-
ties is te vinden op www.citysha-
pers.nl en www.presenthaarlem.
nl. (Foto: aangeleverd)

Velserbroek - Je weet pas wat je 
mist als het er niet meer is en dit 
gaat voor het voetballen ook ze-
ker op, de lege sportparken de-
den treurig aan de afgelopen we-
ken. 
Maar onlangs kondigde de rege-
ring aan dat er onder voorwaar-
den een versoepeling voor de 
jeugd kon gaan plaatsvinden en 
VSV zou VSV niet zijn om hier ge-
lijk actie op te ondernemen. Om 
aan alle voorwaarden te kunnen 
voldoen werd er binnen de ver-
eniging gelijk een plan de cam-
pagne volgens de het sportproto-
col van de NOC/NSF en de richt-
lijnen van de gemeente en over-

heid opgesteld. Alles bij elkaar 
betekende dit dat op 29 april 
weer met de groepstrainingen 
voor de jeugd kon worden ge-
start, verdeeld in groepstrainin-
gen voor de jeugd tot en met 
12 jaar en de trainingen op af-
stand voor de jeugd van 13 tot 
en met 18 jaar. Onder het toe-
zicht oog van de corona-coördi-
nator en trainers konden de trai-
ningen voor de allerkleinsten om 
14.30 uur starten en deze gebeur-
tenis had veel weg van een kud-
de koeien die weer voor het eerst 
van het seizoen de wei in moch-
ten. Het was een lust voor het oog 
om spelertjes die elkaar soms we-

ken niet hadden gezien, weer 
achter de bal te zien rennen. Ook 
de oudere jeugd was zichtbaar 
verheugd om weer op het veld 
te staan en het was opvallend om 
te zien hoe keurig zij zich daarbij 
aan de richtlijnen hielden. 
De communicatie tussen de ou-
ders en spelers is binnen het ge-
heel erg belangrijk gebleken en 
het nieuws op de site van VSV 
hierover wordt dan ook regelma-
tig geüpdatet. Er is dus weer een 
voorzichtige start gemaakt en ho-
pelijk kunnen de sportactiviteiten 
bij VSV en andere verenigingen 
weer langzaam verder worden 
uitgebreid. (Foto: aangeleverd)

Ludieke actie Zonnebloem Velserbroek
Velserbroek - Vanwege het coronavirus konden de vrijheidsmaaltijden van de Zonnebloem afdeling Vel-
serbroek op 5 mei, bevrijdingsdag, geen doorgang vinden. De vrijwilligers, die met deze activiteit bezig 
waren, hebben iets anders bedacht. Zij gingen op 5 mei ‘s morgens bij alle gasten een plantje brengen met 
het bijgaande kaartje. (Foto: aangeleverd)








