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Tata Steel kondigt vertrek 
topman Theo Henrar aan
Velsen - Theo Henrar (60) stopt 
per 1 juni aanstaande als directie-
voorzitter van Tata Steel Neder-
land. Het staalbedrijf heeft dat in 
een persbericht laten weten. Tot 
het vertrek is volgens Tata Steel 
in onderling overleg besloten. De 
Centrale Ondernemingsraad van 
het bedrijf en vakbond FNV zeg-
gen echter dat Henrar is ontsla-
gen. Hij staat bekend als een be-
stuurder die strijdt voor het be-
houd van de Nederlandse tak van 
Tata Steel.

In de afgelopen periode is regel-
matig gesproken over een groot-
scheepse renovatie bij Tata Steel in 
Europa. Daardoor zouden moge-
lijk duizenden banen verloren gaan. 
Henrar kaartte meer dan eens bij 
de directie van het concern in India 
aan dat voor hem een reorganisa-
tie niet aan de orde was. Tata Steel 
in Velsen draait winst, terwijl de Brit-
se afdeling verlies draait en met de 
winst uit Nederland draaiend wordt 
gehouden. Insiders vrezen dat de 
reorganisatie alsnog wordt door-
gezet zodra Theo Henrar is opge-
stapt. Volgens Tata Steel hebben die 
twee dingen niets met elkaar te ma-
ken en blijft Henrar tot het eind van 

het jaar nog aan als adviseur van het 
concern.

Henrik Adam, CEO van Tata Steel 
Europe, noemt Henrar een man bij 
bijzonder leiderschap en iemand 
die heeft bijgedragen aan het pad 
naar een duurzame toekomst. Hij 
doelt daarmee onder meer op de 
doelstelling om de CO2-uitstoot in 
2030 �ink te hebben verminderd. 
Tata Steel wil klimaatneutraal zijn in 
2050, door te investeren in een mix 
van baanbrekende technologie-
en voor duurzame staalproductie. 
Theo Henrar heeft volgens Henrik 
Adam aan de wieg gestaan van de-

ze ambitie en is er ook altijd de drij-
vende kracht achter geweest, onder 
meer door partnerships met ande-
re industriële bedrijven op te zetten.

De Centrale Ondernemingsraad 
heeft verontwaardigd gereageerd 
en het vertrouwen in de Europese 
directie van Tata Steel opgezegd. 
Maandag zijn, na het bekend wor-
den van het nieuws, door het perso-
neel werkonderbrekingen gehou-
den. Die zijn mogelijk een voorbo-
de van meer acties binnen het be-
drijf. Het nieuws heeft gezorgd voor 
veel onrust op de werkvloer. (Foto: 
Tata Steel)

Oude prenten om herinneringen op te halen:

Ansichtkaarten voor de senioren
IJmuiden - Eric en Astrid Harten-
dorf beheren de pagina ‘Je bent 
IJmuidenaar als...’ op Facebook. 
Toen hen onlangs ter ore kwam 
dat in de verzorgingshuizen ge-
brek was aan materialen om de 
bewoners een leuke tijdsbeste-
ding te geven, plaatsten ze een 
oproep. Dat leverde heel veel spul-
len op, zoals boeken, cd’s, puz-
zels en schildersezels. Twee we-
ken geleden hebben ze de aange-
boden goederen over de verzor-
gingshuizen verdeeld. Inmiddels 
groeide bij het echtpaar het be-
sef dat het geen pretje moet zijn 
om als bewoner door de corona-
crisis de hele dag binnen te moe-
ten blijven en geen bezoek te mo-

gen ontvangen. En als er al bezoek 
mogelijk is, dan is dat vooralsnog 
achter glas. Eric Hartendorf: ,,Daar-
om wilden we iets bedenken om 
die mensen in contact te brengen. 
We kwamen met het idee om an-
sichtkaarten te maken met afbeel-
dingen van IJmuiden vroeger. Dat 
roept meteen herinneringen op 
bij die mensen. Ze weten vaak nog 
precies wat er bijvoorbeeld in 1941 
gebeurde en kunnen de hele dag 
nog goed beschrijven. Dan ko-
men de verhalen wel los.’’ Het wer-
den uiteindelijk kaarten op A5-for-
maat, zodat de afbeeldingen wat 
groter konden worden geplaatst. 

Je� Folkerts van Uitprinten.nl rea-

geerde direct enthousiast en zeg-
de meteen zijn steun aan het pro-
ject toe. Dezelfde positieve reactie 
kregen Eric en Astrid ook van de 
Alliander Foundation en daarmee 
was voldoende �nanciële dekking 
gevonden om het plan ten uitvoer 
te brengen. 
De ansichtkaarten bestaan uit een 
reeks van dertig unieke afbeeldin-
gen uit de periode van 1920 tot 
en met 1950. Ze zijn digitaal inge-
kleurd en op de achterzijde staat 
een lieve boodschap voor de ont-
vanger. Afgelopen zaterdag was 
het zover. Eric en Astrid hebben sa-
men met Je� Folkerts maar liefst 
vijftienhonderd kaarten naar de 
verzorgingshuizen gebracht. Een 

fotoactie op Facebook leverde leu-
ke inzendingen op en van de twee 
winnende foto’s zijn legpuzzels ge-
maakt. 
Deze foto’s werden ingestuurd 
door Charlotte Bijenveld-Sneyers 
(De Watertoren) en Cees Ebbinge 
(De Haven). Inmiddels is er zo po-
sitief gereageerd op de actie, dat 
het initiatief een vervolg gaat krij-
gen. Eric vertelt: ,,De serie van der-
tig ansichtkaarten zal binnenkort 
ook voor anderen verkrijgbaar zijn. 
De opbrengst uit de verkoop wil-
len we aan een goed doel schen-
ken. We zijn daarover nog aan het 
nadenken. Er zijn zoveel stichtin-
gen en ook privéacties die dat geld 
goed kunnen gebruiken.’’

Links Je� Folkerts en in het midden Astrid en Eric Hartendorf voor de deur van Breezicht, waar medewerkster Nadine van den Boogaard-Huijser (rechts) 
de kaarten, de puzzels en de wandposter in ontvangst nam. (Foto: aangeleverd)

Burgemeester Dales sluit twee panden
IJmuiden - Op 27 maart tro�en me-
dewerkers van de politie in een leeg-
staand bedrijfspand aan de Krom-
houtstraat een hennep-/stekken-
kwekerij aan en later is daar ook 
munitie gevonden. Op 6 april werd 
in een woning aan de Kennemer-
laan een hennepkwekerij aangetrof-
fen. Burgemeester Dales heeft bei-

de panden daarom gesloten voor 
respecievelijk twee en zes maanden 
op grond van artikel 13b Opiumwet. 
,,We tolereren in Velsen geen produc-
tie van en illegale handel in drugs”, al-
dus Dales. ,,Ik vind het van groot be-
lang dat we deze vorm van crimina-
liteit opsporen en aanpakken. Daar-
om roep ik alle inwoners van Velsen 

op om bij de politie te melden als u 
signalen heeft dat in uw buurt drugs 
verhandeld worden of een hennep-
kwekerij of drugslaboratorium aan-
wezig is.” Melden kan via de gewo-
ne nummers van de politie (0900-
8844 of bij spoed 112), maar ook via 
Meld Misdaad Anoniem ( 0800-7000 
of www.meldmisdaadanoniem.nl).
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ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN

www.albatrosbanden.nl
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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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Persbericht 
 
Vermijd drukte; júist tijdens Hemelvaartsweekend 
 
Er wordt een zonovergoten Hemelvaartsdag voorspeld en het merendeel van Nederland 
geniet straks van een lang weekend vrij. Reden voor Veiligheidsregio Kennemerland om 
extra te benadrukken dat de huidige maatregelen gewoon gelden om verspreiding van het 
coronavirus te bestrijden. De veiligheidsregio roept de inwoners op om drukte te 
vermijden, júist op een dag als Hemelvaart. Ga niet massaal naar de stranden en duinen in 
de regio (Bloemendaal, Heemskerk, Wijk aan Zee, IJmuiden, Zandvoort), parken of andere 
trekpleisters. Mocht het op bepaalde plekken toch te druk worden, dan worden extra 
(verkeers)maatregelen genomen of gebieden worden afgesloten.  
 
“De verdere versoepelingen vanaf 1 juni, zoals het openstellen van de terrassen, komen steeds 
dichterbij. Toch gelden de huidige maatregelen nog gewoon voor de komende twee weken tot 1 
juni. Dat doen we niet voor niets”, aldus Marianne Schuurmans, voorzitter van de Veiligheidsregio 
Kennemerland. “We begrijpen dat dit moeilijk en vervelend is, zeker met een lang en 
waarschijnlijk ook zonnig Hemelvaartsweekend voor de boeg. Maar het coronavirus is nog niet 
weg! Het is ontzettend belangrijk dat iedereen zich aan de maatregelen houdt, zodat maatregelen 
stap voor stap verder versoepeld kunnen worden. Dit kan alleen, zolang het virus onder controle 
blijft. Dus laten we dit goede vooruitzicht op versoepeling nu met z’n allen niet verpesten door 
laconiek om te gaan met de maatregelen. Daarom: blijf weg van drukke plekken. Fiets of wandel 
een rondje in je eigen omgeving en stap niet massaal in de auto of in de trein om naar 
trekpleisters te gaan. Vermijd drukte, juist met Hemelvaart.” 
 
Extra maatregelen bij drukte 
In de veiligheidsregio Kennemerland gelden al langere tijd in verschillende gemeenten 
(verkeers)maatregelen die van kracht worden op het moment dat er drukte wordt verwacht, zoals 
het afzetten van wegen of sluiten van parkeerplaatsen. Als het te druk wordt bij de ponten in 
IJmuiden en Buitenhuizen worden verkeerregelaars en dranghekken ingezet en mensen 
gedoseerd toegelaten. Dat kan leiden tot flinke wachttijden.   
 
“We gaan ervan uit dat mensen de komende dagen hun gezond verstand gebruiken en dat 
verdere maatregelen niet nodig zijn”, aldus Marianne Schuurmans. “Maar wanneer het op 
bepaalde plekken toch te druk wordt, zullen we extra maatregelen nemen of gebieden geheel 
afsluiten. De gebruikelijke horecagelegenheden en andere faciliteiten in natuurgebieden zijn nog 
gesloten conform de noodverordening. Wie zich niet aan de 1,5 meter afstand houdt of besluit te 
gaan wildplassen, moet er echt op rekenen dat er wordt opgetreden. We willen de mensen daar 
vooraf op wijzen in het geval ze zij toch besluiten op pad te gaan.”  
 
 
 
Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie over dit persbericht, kunt u contact opnemen met  
Youssef Eddini, 06-46250818. 
 

Rijkswaterstaat voert tussen maandag 
25 mei en vrijdag 3 juli in de avond en nacht 
werkzaamheden uit aan de A208 direct na 
afrit Velserbroek, Santpoort, Driehuis tot 
en met afrit IJmuiden, Velsen-Zuid, Am-
sterdam. De A208 is in deze periodes ter 
plaatse van de werkzaamheden volledig 
afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid. 
Weggebruikers moeten rekening houden 
met een extra reistijd van ongeveer 5 mi-
nuten.
  
Werkzaamheden
De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit 
asfaltreparaties en vervangen van hemelwa-
terafvoer en geleiderail.

Afsluitingen
Tijdens de werkzaamheden is de A208 vanuit 
Bloemendaal richting Amsterdam afgeslo-
ten. Om de hinder voor het verkeer te beper-
ken vinden de werkzaamheden ’s avonds en 
‘s nachts plaats. Overdag is de weg open voor 
verkeer. 

Week 22
25 mei t/m 29 mei, dagelijks van 21.00 tot 
06.00 uur
Week 23
1 juni t/m 6 juni, dagelijks van 21.00 tot 06.00 
uur

Week 24
8 t/m 12 juni, dagelijks van 21.00 tot 06.00 uur
Week 25
15 t/m 19 juni, dagelijks van 21.00 tot 06.00 
uur
Week 26
22 t/m 26 juni, dagelijks van 21.00 tot 06.00 
uur
Week 27 
29 juni t/m 3 juli dagelijks van 21.00 tot 06.00 
uur
 
Omleidingsroutes 
Het verkeer vanuit Bloemendaal wordt om-
geleid via de N208 naar de Rijksweg, Amster-
damseweg, aansluiting IJmuiden.
Gedurende de afsluitingen is de Rijksweg van 
Hillegondswegje tot aan de Roosensteinweg 
een eenrichtingsweg. 
In week 22 is de A9 toerit IJmuiden op links 
richting Rottepolderplein afgesloten. Ver-
keer wordt omgeleid via de N202.
 Gele borden geven de omleidingsroutes aan. 
De hulpdiensten en lijndiensten kunnen wel 
gebruik maken van de afgesloten A208.

Advies aan weggebruikers
Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers 
goed voorbereid op weg te gaan en hun reis te 
plannen met behulp van www.rws.nl/werk-
zaamheden.  

Komende dagen is mooi weer voorspeld. 
Gaat u naar buiten? Geef elkaar de ruim-
te en vermijd drukte, ook onderweg. Maak 
alleen gebruik van de pont als dit echt no-
dig is. Voor een mooie fi etstocht is het niet 
noodzakelijk om de pont te nemen. Wielren-
ners en recreatieve fi etsers vragen wij daar-

om aan één kant van het kanaal te blijven. 
Voor gemotoriseerd verkeer geldt: maak, 
indien mogelijk, gebruik van de tunnel.
Zo blijft er voldoende ruimte voor noodzake-
lijk verkeer via de pont en kan men op de pont 
1,5 meter afstand houden tot elkaar. 

Gebruik de pont alleen als het echt 
nodig is

Vanuit Bloemendaal richting Amsterdam
 Werkzaamheden aan A208 

Gewijzigde 
openingstijden
gemeentehuis 
Het gemeentehuis is gesloten op maandag 
1 juni (Pinksteren).

Er wordt een zonovergoten Hemelvaarts-
dag voorspeld en het merendeel van Ne-
derland geniet straks van een lang week-
end vrij. Reden voor Veiligheidsregio 
Kennemerland om extra te benadrukken 
dat de huidige maatregelen gewoon gel-
den om verspreiding van het coronavirus 
te bestrijden. De veiligheidsregio roept 
de inwoners op om drukte te vermijden, 
júist op een dag als Hemelvaart. Ga niet 
massaal naar de stranden en duinen in de 
regio (Bloemendaal, Heemskerk, Wijk aan 
Zee, IJmuiden, Zandvoort), parken of an-
dere trekpleisters. Mocht het op bepaalde 
plekken toch te druk worden, dan worden 
extra (verkeers)maatregelen genomen of 
gebieden worden afgesloten.
  
“De verdere versoepelingen vanaf 1 juni, zo-
als het openstellen van de terrassen, komen 
steeds dichterbij. Toch gelden de huidige 
maatregelen nog gewoon voor de komende 
twee weken tot 1 juni. Dat doen we niet voor 
niets”, aldus Marianne Schuurmans, voorzit-
ter van de Veiligheidsregio Kennemerland. 
“We begrijpen dat dit moeilijk en vervelend 
is, zeker met een lang en waarschijnlijk ook 
zonnig Hemelvaartsweekend voor de boeg. 
Maar het coronavirus is nog niet weg! Het 
is ontzettend belangrijk dat iedereen zich 
aan de maatregelen houdt, zodat maatrege-
len stap voor stap verder versoepeld kun-
nen worden. Dit kan alleen, zolang het virus 
onder controle blijft. Dus laten we dit goede 

vooruitzicht op versoepeling nu met z’n al-
len niet verpesten door laconiek om te gaan 
met de maatregelen. Daarom: blijf weg van 
drukke plekken. Fiets of wandel een rondje 
in je eigen omgeving en stap niet massaal in 
de auto of in de trein om naar trekpleisters te 
gaan. Vermijd drukte, juist met Hemelvaart.”

Extra maatregelen bij drukte
In de veiligheidsregio Kennemerland gel-
den al langere tijd in verschillende gemeen-
ten (verkeers)maatregelen die van kracht 
worden op het moment dat er drukte wordt 
verwacht, zoals het afzetten van wegen of 
sluiten van parkeerplaatsen. Als het te druk 
wordt bij de ponten in IJmuiden en Buiten-
huizen worden verkeerregelaars en drang-
hekken ingezet en mensen gedoseerd toege-
laten. Dat kan leiden tot fl inke wachttijden.
“We gaan ervan uit dat mensen de komende 
dagen hun gezond verstand gebruiken en dat 
verdere maatregelen niet nodig zijn”, aldus 
Marianne Schuurmans. “Maar wanneer het 
op bepaalde plekken toch te druk wordt, zul-
len we extra maatregelen nemen of gebieden 
geheel afsluiten. De gebruikelijke horecage-
legenheden en andere faciliteiten in natuur-
gebieden zijn nog gesloten conform de nood-
verordening. Wie zich niet aan de 1,5 meter 
afstand houdt of besluit te gaan wildplassen, 
moet er echt op rekenen dat er wordt opge-
treden. We willen de mensen daar vooraf op 
wijzen in het geval ze zij toch besluiten op 
pad te gaan.”

Vermijd drukte; júist tijdens 
Hemelvaartsweekend

BESPROKEN IN DE SESSIES

• Treasurystatuut
• Onthe¥  ng woonplaatsvereiste wethouder 

S.Y. Dinjens
• Toetreding tot de belastingsamenwerking 

Gouwe Rijnland
• Bestemmingsplan Volkstuinen De Biezen 

(onder voorbehoud van sessie)
• Parapluplan woningsplitsing en kamerver-

huur
• Fractieverantwoording 2019
• Nieuw steunfractielid VVD
• Opleggen geheimhouding Meerjarenprog-

nose grondexploitaites (Mpg)

De raadsvergadering is op donderdag 28 mei om 
19:30 en wordt digitaal gevoerd. U kunt de vergade-
ring live volgen via www.velsen.nl/gemeenteraad .

VOLG ONS!
Bestemmingsplan Volkstuinen 
De Biezen
Er wordt gesproken over nieuwe regels 
rond volkstuinen De Biezen waar dag-
verblijven te groot zijn en weinig wordt 
gehandhaafd. Vijf insprekers deelden hun 
kritische blik op de plannen. Raadsleden 
stelden vervolgens vragen aan het college 
over het bestemmingsplan. De omvang van 
het park en de consequenties die dat heeft, 
kwam aan bod. Op initiatief van Velsen Lo-
kaal en LGV  wordt nu door alle partijen in 
de raad gekeken naar voorstel voor aanpas-
sing van de plannen. 
De wethouder gaf aan dat regels voor ie-
dereen hetzelfde zijn. Die kunnen soepel 
zijn, als het maar redelijk is. Er zal worden 
gehandhaafd.

Herinrichting sportpark Schoonen-
berg-Waterloo
De raad heeft in 2017 1,7 miljoen euro be-
schikbaar gesteld voor het herinrichten en 
vergroenen van sportpark Schoonenberg-
Waterloo. Een ambtenaar presenteerde 
tijdens de sessie de plannen. Onder meer 

aan de hand van luchtfoto’s werd getoond 
hoe het park beter kan worden ingericht, 
er meer biodiversiteit komt en meer moge-
lijkheden voor individuele sporters.
Raadsleden stelden vragen over het aantal 
velden en parkeerplaatsen. Ook werd ge-
vraagd of het plan volledig genoeg is en er 
waren zorgen over jongerenoverlast. 
De wethouder gaf aan de Dorpsdialoog af 
te wachten, voordat hij de plannen verder 
invult. Woningbouw rond het park is een 
apart programma, maar die plannen moe-
ten aansluiten bij die van het sportpark. Er 
volgt nog een sessie.

Parapluplanwoningsplitsing en ka-
merverhuur
Om woningnood tegen te gaan, worden 
woningen steeds vaker gesplitst, wat voor 
overlast in de buurt kan zorgen. Het college 
presenteerde plannen met nieuwe regels. 
Vanuit de raadsleden werd daarop posi-
tief gereageerd. De VVD vroeg zich af of 
het niet beter is om één lijn te trekken met 
andere plannen. Er kwamen verder vra-
gen over handhaa« aarheid en regels over 

Airbnb. Nadat een ambtenaar nog enkele 
technische vragen had beantwoord, stelde 
de wethouder dat Airbnb onder regels voor 
bed & breakfast valt. 

Op een later moment verduidelijkt de wet-
houder andere voorwaarden voor kamer-
splitsing.

Bij de raadsvergadering op 28 mei wordt 
over dit onderwerp gestemd.

Wilt u altijd op de hoogte blijven van wat 
er in de gemeenteraad gebeurt? Volg ons op 
sociale media:

       Facebook: raadvanvelsen
  
       Instagram: gemeenteraadvelsen

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

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

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

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

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

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

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

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 9 mei tot en met 15 mei 
2020 de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning hebben ontvan-
gen op grond van de wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Lange Nieuwstraat t.o. 755, gebruik voor tijde-
lijk plaatsen oliebollenkraam (09/05/2020) 
47484-2020
De Lumeystraat 2, plaatsen dakopbouw 

(11/05/2020) 47840-2020
Rijnstraat 61, plaatsen 2 dakramen (voor-
zijde), plaatsen opbouw (achterzijde) 
(12/05/2020) 48303-2020
Marktplein 33, vervangen reclame 
(12/05/2020) 48460-2020
Nabij Dokweg 22, plaatsen kunstwerk 
(15/05/2020) 49784-2020

Velsen-Noord
Concordiastraat 84, legaliseren lichtmasten 
(15/05/2020) 49605-2020

Santpoort-Zuid

Wüstelaan 3, kappen boom (14/05/2020) 
49483-2020

Santpoort-Noord
Marowijnestraat 20, bouwen fi etsenafdak 
(12/05/2020) 48602-2020
Kweekerslaan 21, kappen 2 bomen 
(15/05/2020) 49794-2020

Velserbroek
Waterranonkel 11, plaatsen dakkapel (achter-
zijde) (11/05/2020) 47756-2020
Vestingplein t.o. nr. 58, gebruik voor tijde-
lijk plaatsen oliebollenkraam (13/05/2020) 

49140-2020

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

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van Vel-
sen maken bekend dat zij het voornemen 
hebben een omgevingsvergunning te ver-
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Inspraak voorontwerpbestemmingsplan De Schouw
Vanaf vrijdag 22 mei 2020 tot en met donder-
dag 2 juli 2020 ligt het voorontwerpbestem-
mingsplan De Schouw ter inzage. 

Het bestemmingsplan maakt de bouw van 
36 woningen mogelijk op het terrein van 
het voormalig conferentiecentrum van Tata 
Staal in Velsen-Noord. 

Ligging plangebied
Het gebied wordt aan de westzijde begrensd 
door de Grote Hout- of Koningsweg, aan de 
zuidzijde door de Schulpweg, aan de oostzij-
de door de Bleyenhoevelaan en aan de noord-
zijde door de Wenckebachstraat.

plan inzien
Het voorontwerpbestemmingsplan De 
Schouw (idn: NL.IMRO.0453.BP0403DE-
SCHOUW1- V001) ligt met ingang vrijdag 
22 mei 2020 gedurende zes weken voor een 
ieder ter inzage. Naast het voorontwerpbe-
stemmingsplan liggen tevens de daarop be-
trekking hebbende onderzoeken en rappor-
tages ter inzage. 

Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden.
Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmui-
den.
Digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijke-
plannen.nl. 

Inspreken
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage 
ligt, kunt u een inspraakreactie indienen op 
het voorontwerpbestemmingsplan.
Dit doet u door een brief te richten aan:
College van burgemeester en wethouders
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Of via ro@velsen.nl. Onder vermelding van 
“inspraakreactie bestemmingsplan vooront-
werpbestemmingsplan De Schouw”.. Vergeet 
daarbij niet duidelijk uw fysieke postadres 
aan te geven.

Deze publicatie is tevens een mededeling als 
bedoeld in artikel 1.3.1 van het Besluit ruim-
telijke ordening. 

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

• Wijkerstraatweg 265, 1951 EG  VELSEN-
NOORD

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

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

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de re-

ceptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden.

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

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

IJmuiden
Celsiusstraat 50, plaatsen dakkapel (voorzij-
de) (11/05/2020) 45072-2020

Dokweg 21, legaliseren gevelbekleding en re-
clame (12/05/2020) 3539-2020
Rondweg 34, legaliseren gebruik voor (on-
dergeschikte) horeca voor maximaal 10 jaar 
(12/05/2020) 26923-2020
nabij Kennemermeer (parkeerplaats ach-
ter Kennemerboulevard), plaatsen tijdelijk 
recreatief nachtverblijf (tot en met oktober 
2025) (13/05/2020) 30927-2020
Van der Helststraat 14, plaatsen dakopbouw 
(13/05/2020) 42490-2020
Venusstraat 5, plaatsen dakkapel (voorzijde), 
isoleren dak (13/05/2020) 34899-2020
Lange Nieuwstraat 751, vervangen gevelre-
clame (14/05/2020) 38640-2020

Velsen-Zuid
Zuiderdorpstraat 15, restaureren t.b.v. bewo-
ning (14/05/2020) 34954-2020(Rijksmonu-
ment)

Velsen-Noord
Pontweg 1 D, wijzigen oplaadstation (wij-
ziging op vergunning 5998-2018 d.d. 4 juli 
2018) (12/05/2020) 42967-2020

Santpoort-Noord
Kieftendellaan 46, plaatsen dakkapel (voor-
zijde) (11/05/2020) 45556-2020

Driehuis
Waterlandweg 2, renoveren en schilderen 
woning (12/05/2020) 24913-2020 (Gemeen-
telijk monument)
Driehuizerkerkweg 22, plaatsen dakramen 
(13/05/2020) 34208-2020(Gemeentelijk 

monument)

Velserbroek
Floraronde 73, bouwen schuur met 2 over-
kappingen (13/05/2020) 31833-2020
Mina Krusemanstraat 22, plaatsen dakkapel 
(voorzijde) (13/05/2020) 38413-2020

Verleende standplaatsvergunningen 
APV artikel 5:15 
Het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben een stand-
plaatsvergunning verleend voor: 

Santpoort-Noord
Verkoop visproducten, broodjes, soepen, 
vanaf 1 juli 2020 elke maandag, dinsdag, 
woensdag en donderdag, locatie: Burge-
meester Weertsplantsoen / Hagelingerweg 
(11/05/2020) 43204-2020

Verkoop kaas, vanaf 25 mei 2020 elke zater-
dag, locatie: Burgemeester Weertsplantsoen 
/ Hagelingerweg (11/05/2020) 42011-2020

De burgemeester van Velsen heeft het 
hierna volgende besluiten genomen. Op 
grond van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende bij het 
onderstaande besluit gedurende zes we-
ken na de dag van verzending van het be-
sluit een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bestuursorgaan dat het 
besluit heeft genomen (zoals college van 
burgemeester en wethouders van Vel-

sen of burgemeester van Velsen Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een voorlo-
pige voorziening worden gevraagd bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank 
Noord-Holland, locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem. Een voorlopige voorziening 
kan alleen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is ingediend. 
De verzenddatum van het besluit is tus-
sen haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Nationaal Circus Barani, van 27 mei t/m 
7 juni 2020, locatie: Heerenduinweg t.h.v. 6 
(13/05/2020) 73939-2019

Santpoort-Noord
Avondvierdaagse Basisschool Parnassia, van 
12 mei t/m 15 mei 2020, locatie: omgeving 
Santpoort-Noord (13/05/2020) 18429-2020

Velserbroek
Avondvierdaagse Velserbroek, van 12 mei 
t/m 15 mei 2020, locatie: omgeving Velser-
broek (13/05/2020) 19732-2020 

lenen voor de onderstaande aanvraag. De 
aanvraag, de ontwerpomgevingsvergun-
ning en de bijbehorende stukken liggen 
met ingang van 15 mei 2020 gedurende 
zes weken ter inzage bij de afdeling Pu-
bliekszaken. Om de stukken in te zien 
kan contact worden opgenomen met de 
werkeenheid Vergunningen, telefoon 
140255. 
Tijdens deze periode van terinzageleg-
ging, kan een ieder naar keuze mondeling 
of schriftelijke zienswijzen inbrengen 

tegen de ontwerpomgevingsvergunning. 
Zienswijzen moeten worden gericht aan 
het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen, Publiekszaken, werk-
eenheid Vergunningen, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden (bezoekadres Dudok-
plein 1 te IJmuiden). Voor het kenbaar 
maken van mondelinge zienswijzen kunt 
u contact opnemen met de werkeenheid 
Vergunningen, telefoon 140255.
IJmuiden
Zeeweg 1: het brandveilig gebruik van de 

ruimte voor dagbesteding (26/03/2019) 
17792-2020.

Verlengen beslistermijn 

IJmuiden
Konijnenberglaan 1, plaatsen erker 
(11/05/2020) 31248-2020
Ampèrestraat 11, uitbreiden kantoor met 2e 
verdieping (13/05/2020) 31369-2020

Velsen-Noord

Wijkerstraatweg 180, legaliseren gebruik ka-
mergewijze verhuur 9 kamers (11/05/2020) 
30189-2020

Santpoort-Zuid
Blekersveld 1, legaliseren tourniquet 
(11/05/2020) 30378-2020

Velserbroek
Broekeroog ong. tov Hillegondswegje, aanleg-
gen riolering (11/05/2020) 31927-2020



Infopagina

21 mei 2020 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |  gemeentevelsen |  gemvelsen |  gemeente_velsen

Het coronavirus vraagt op dit moment 

bijzondere aandacht van ons allemaal. De 

gemeente doet er alles aan om inwoners, 

ondernemers en instellingen te helpen 

zich aan te passen aan de nieuwe situatie 

in de samenleving. Tegelijkertijd is Velsen 

hard op weg naar een duurzame, klimaat-

neutrale gemeente. In de gemeente wor-

den al veel stappen gezet die bijdragen. 

Prachtige kleine en veelomvattende initiatieven die 

inspireren en waarvan wij graag het verhaal doorvertellen. 

Onder andere hier op deze themapagina, maar ook op  

onze website en via social media. 

Wat doet de gemeente zelf?
Als gemeente proberen we zelf het goede voorbeeld te  

geven. Zo liggen er zonnepanelen op het dak van het 

gemeentehuis, doen we aan afvalscheiding en wordt de 

ko�eprut hergebruikt als voedingsbodem voor het  

kweken van oesterzwammen. We zijn binnen de 

gemeente begonnen met het verduurzamen van onze 

sportvoorzieningen. Een recent voorbeeld is het zwembad 

waar de glijbaan geïsoleerd is. Dit bespaart het zwembad 

15.000 m3 gas per jaar, net zo veel als het gemiddelde 

jaarverbruik van tien huishoudens. 

Verder werken wij aan meer groen in de openbare ruimte 

voor de opname van CO2. Een mooi voorbeeld daarvan is 

de parkeerplaats achter de Hema aan het Velserduinplein. 

Het geasfalteerde parkeerterrein is nu groen en water-

doorlatend. We zijn ook bezig met het vergroenen van 

Iedereen doet wat!

Velsen op weg naar een duurzame, klimaatvriendelijke gemeente
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“ Belangrijk is dat iedereen mee kan doen. Dat we inwoners,  
ondernemers en instellingen betrekken bij het vormgeven 
van een duurzame toekomst voor Velsen.”    Burgemeester Frank Dales

schoolpleinen en het plaatsen van meer bomen op 

verschillende plekken in Velsen.

Besparen, vergroenen en vaker op de fiets!
Nu wij allemaal veel in en rond het huis verblijven, is het 

een goed moment om eens na te denken hoe je eenvoudig 

energie kunt besparen, hoe je je tuin kunt vergroenen en 

wanneer je wat vaker de fiets zou kunnen pakken. Misschien 

trommel je de buurt bij elkaar en doe je samen mee met de 

zonnepanelenactie. Prettig voor jou en je gezin, jouw buurt 

en het milieu!

Denk en doe mee!
Wij nodigen je van harte uit: denk en doe mee!   

Stel vragen, deel ervaring en kennis en ga in gesprek!  

www.duurzaamvelsen.nl of mail: duurzaam@velsen.nl

Meld u zich dan aan via  

www.duurzaambouwloket.nl.  

Kies dan eerst voor de 

gemeente Velsen en dan; 

‘gratisenergiebespaarbox  

en energieadvies aan huis’.

De gemeente helpt mee

Verduurzamen in huis
De gemeente Velsen helpt u graag bij het verduurzamen 
van uw huis. Naast gratis energieadviezen  bieden we u 
een gratis box aan met eenvoudige energiebesparende 
maatregelen zoals tochtstrips en  radiatorfolie. 

Vrijdag 15 mei jl. heeft energiecoach John Schmidt onze Velsense burgemeester Frank Dales online geholpen 
met advies hoe energie te besparen in zijn woning. De energiecoaches komen normaal gesproken thuis langs 
voor een gesprek van circa een uur. In deze tijd van corona zijn de coachingsgesprekken online. Energiek Vel-
sen biedt deze service gratis aan voor Velsenaren.

Burgemeester Dales krijgt online energiecoach over de vloer

Online coaching Energiek Velsen

Meer informatie en aanvragen van een gesprek  
is te vinden op www.energiekvelsen.nl/
vraag-een-energiecoach

‘We zijn blij met de deelname van onze burge-

meester”, aldus Martijn Mewe, voorzitter van de 

energiecoöperatie. “Frank Dales gaf aan dat hij veel 

aan het gesprek gehad heeft en zich vooral ook extra 

bewust is geworden van de invloed van het eigen 

gedrag. Onze energiecoaches zijn er niet alleen voor 

de burgemeester, maar voor alle woningbezitters in 

Velsen. We hebben al veel coachgesprekken gedaan 

de afgelopen maanden en willen graag nog veel meer 

mensen verder helpen.” Fragmenten van het gesprek 

zijn te zien op www.energiekvelsen.nl.  

GRATIS 
energie

bespaarbox

Hebt u belangstelling voor deze energiebespaarbox? 
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Regelmatig gaat Nikki Spil met een  
surfplank en een peddel het water in. 
Niet om te peddelsurfen, maar om  
te kijken hoe haar zeewier erbij staat.  
Nikki is namelijk een ambitieuze  
‘seaweed farmer’, samen met haar  
compagnon Sjoerd Laarhoven. 

Nikki: ‘Tijdens mijn studie architectuur aan de Willem de 

Kooning academie kreeg ik de kans onderzoek te doen 

naar duurzame grondsto�en. Toen kwam ik achter de 

veelzijdigheid van zeewier. Zo helpt zeewier ons, net als 

bomen, ademen. En neemt CO2 (koolmonoxide) en andere 

schadelijke sto�en op uit het zeewater, waardoor de 

kwaliteit ervan verbetert. De samenhang in de natuur  

vind ik interessant. Daar wilde ik iets mee! En daarin  

vond ik Sjoerd. 

Zo ontstond de zeewierboerderij in de jachthaven Seaport 

Marina in IJmuiden. De plek waar we zeewier telen. Bij 

het woord boerderij denk je misschien aan landbouw. En 

bij telen aan het kweken van sla of bloemen. Wij kweken 

zeewier in zout water. Er is geen land, of zoet water voor 

nodig dat steeds schaarser wordt. De zeehaven is een 

plek waar de natuur wel wat hulp kan gebruiken. Daarom 

zijn we zo blij met deze locatie. We kunnen hier echt iets 

bijdragen aan de waterkwaliteit en het ecosysteem. De 

zeewierboerderij is een fijne plek voor vissen en vogels. 

Per jaar herstelt het zeewier de CO2-uitstoot van 16.000 

kilometer vliegen of 27.000 kilometer rijden met de auto. 

‘Jullie hebben al veel bereikt met de zeewierboerderij’, 

Zeewier als grondstof

Tijd, liefde en 
crowdfunding laten 
zeewierboerderij 
groeien

Ons elektriciteitsverbruik zal de komende jaren enorm 

toenemen, omdat we elektrisch gaan koken, rijden en 

in sommige gevallen ook elektrisch gaan verwarmen. 

Er moet dus veel meer energie duurzaam worden 

opgewekt. Maar hoe? En waar? De Regionale Energie 

Strategie (RES) waaraan alle gemeenten, verdeeld 

over 30 regio’s, deelnemen, zoekt een antwoord op 

deze vragen. Het doel is dat de regio’s een belangrijke 

bijdrage gaan leveren aan de ambitie vanuit het 

Nationale Klimaatakkoord om de CO2 –uitstoot te 

verminderen. Velsen maakt deel uit van de regio RES 

Noord-Holland Zuid (HNZ). 

Wat is de concept-RES?
Na gesprekken met inwoners, organisaties en experts 

is er nu een eerste plan af waarin staat waar en hoe 

in onze regio energie kan worden opgewekt met 

windturbines en zonnepanelen. Dit noemen we de 

concept-RES. Met dit plan verwacht onze regio dat we 

de komende tien jaar bijna vier keer zoveel wind- en 

zonne-energie kunnen opwekken: van 0,7 TWh nu, naar 

2,7 TWh in 2030. 

Velsen ziet vooral kansen voor meer zonnepanelen 

op grote daken en op grote parkeerplaatsen. Ook zijn 

windturbines in combinatie met zonnepanelen langs 

wegen zoals de A9 en windturbines op het Tata-terrein 

een optie. Natuurgebieden en gebieden zoals de 

binnenduinrand wil het college zoveel mogelijk ontzien. 

Wel zou de gemeente graag onderzoeken welke 

mogelijkheden er zijn voor duurzame energie in het 

recreatiegebied Spaarnwoude.

Hoe gaat het proces verder?
Of de inspanning van alle RES-regio’s voldoende is om 

de ambities vanuit het Nationale Klimaatakkoord te 

realiseren, wordt later dit jaar duidelijk. Het Planbureau 

voor de Leefomgeving (PBL) gaat dat uitrekenen. Het 

college van burgemeester en wethouders van Velsen 

heeft de concept-RES aan de gemeenteraad gestuurd. 

Deze kan nog eventuele wensen en bedenkingen 

aangeven. Ook inwoners die op 28 januari aanwezig 

waren bij een lokaal atelier in Velsen hebben de 

mogelijkheid om te reageren op hun inbreng van deze 

avond. 

De definitieve RES NHZ 1.0 wordt in het voorjaar 
van 2021 aan alle gemeenteraden ter besluitvorming 
voorgelegd. Elke twee jaar wordt de RES geactualiseerd.
Wilt u meer weten over de RES? 
Kijk dan op www.energieregionhz.nl

Concept Regionale Energie Strategie klaar

Grootschalige opwekking uit zon- en windenergie 

zeggen mensen wel eens tegen me. Het is ook mooi om 

wat ik in mijn hoofd had, nu in handen te hebben. De 

constructie waarop het zeewier groeit, maakten Sjoerd en 

ik zelf. We onderhouden het zelf. Het bijhouden van social 

media, e-mails, de website en marketingactiviteiten doen 

we nu ook nog zelf. We hebben inmiddels een netwerk 

aan partners in Noord-Holland om ons heen en vormen 

nu een zeewierketen. Hortimare in Heerhugowaard levert 

de zaadjes (sporen) van het zeewier. Wij laten dat een 

half jaar groeien in onze zeewierboerderij. We hebben 

twee kweekseizoenen; één met zomerwier en één met 

winterwier. 

Het bedrijf Danvos in Sint Maartensbrug filtert mineralen 

uit het zeewier. Die mineralen dienen als basis voor 

biologische meststof. Deze meststof wordt gebruikt door 

bloembollenkwekers in Noord-Holland. De gefilterde 

eiwitten en suikers worden gebruikt door de ontwerpers 

Eric Klarenbeek en Maartje Dros. In hun ontwerpstudio in 

Zaandam maken ze er bio-plastic filamenten (inkt) voor 

3D-printers van. 

We zijn dus zeker goed op weg. Maar voor mijn gevoel 

zitten we pas op 5% van wat er kan. Van wat ik in mijn 

hoofd heb. Daarom zijn we een crowdfunding gestart.  

We willen graag van één naar tien zeewierboerderijen 

groeien. Om een nog grotere bijdrage te kunnen leveren  

aan het compenseren van de CO2-uitstoot en de water-

kwaliteit. Wij zijn er klaar voor, onze partners zijn er klaar 

voor en steeds meer mensen worden zich bewuster van 

de gevolgen van hun leefstijl of manier van ondernemen. 

Door tijd en liefde in de zeewierboerderij te steken en 

kennis en onderzoeksresultaten te delen hopen we mensen 

te inspireren. En weer een nieuwe stap vooruit te zetten in 

een wereld aan mogelijkheden.’

Nieuwsgierig geworden naar de zeewierboerderij? 
Kijk dan op: theseaweedfarmers.com

“   Een goede binding met  de regio is belangrijk. Met elkaar kennis delen  en 
meningen uitwisselen is een essentieel  onderdeel van de RES.” 
Wethouder Floor Bal

Leren Wonen WerkenRecreërenBewegen

“ We zijn goed op weg.   
Maar zitten pas op 5% wat er kan”
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Meld u aan! 

 

Door de maatregelen rondom 
het coronavirus is de zonnepa-
nelenactie in gemeente Velsen 
verlengd tot 30 juni. Inmiddels 
hebben meer dan 600 woning-
bezitters in Velsen zich al aan-
gemeld voor vrijblijvend advies 
aan huis van een regionale spe-
cialist. Uiteraard werken zij nu 
veilig door volgens richtlijnen 
van de Rijksoverheid. 

Wat is de zonnepanelenactie?
Een collectief van vakkundige regionale instal-

lateurs biedt huiseigenaren de mogelijkheid om 

zonnepanelen te laten installeren tegen een zeer 

gunstige prijs. Daarnaast is de besparing op de 

energiekosten door zonnepanelen aanzienlijk 

hoger dan de rente op een spaarrekening.

Aanmelden
U kunt zich voor de actie aanmelden tot  

30 juni. Kijk voor meer informatie en aanmelden 

op www.duurzaambouwloket.nl/actievelsen. 

Huisbezoeken
Vooralsnog kunnen de huisbezoeken niet door-

gaan. Huisbezoeken die al gepland waren,  

worden door de adviseur zelfstandig uitgevoerd 

en het overleg met de bewoner is telefonisch.  

U kunt u wel aanmelden en u krijgt alvast een 

indicatieve o�erte op basis van een luchtfoto.

Vragen?
Heeft u vragen over de zonnepanelenactie? 

Stuur dan een mailtje naar wonen@velsen.nl. 

Heeft u vragen over zonne-energie of andere 
duurzame maatregelen? Neem dan contact op 
met Duurzaam Bouwloket via telefoonnummer 
072-7433956.

Bespaar op uw energierekening!

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

Door uw muren te isoleren, kunt u energie besparen. 

Spouwmuurisolatie zorgt namelijk voor minder gas-

verbruik en is snel terugverdiend. U bespaart dus geld  

op uw energierekening.

Het gaat om een doorlopende actie. Energiek Velsen 

verzamelt de inschrijvingen tot eind mei. Daarna plant 

het isolatiebedrijf een bezoek in. Uiteraard wordt hier 

rekening gehouden met de maatregelen rond het 

coronavirus. 

 

Meer informatie staat op: www.energiekvelsen.nl/
spouwmuurisolatie. Eerder organiseerde Energiek 
Velsen meerdere isolatie-inkoopacties, waarbij in Velsen 
ongeveer 125 woningeigenaren aansloten en de muren 
van hun woning zijn geïsoleerd.

Verduurzamen sport

550 zonne- en warmtepomppanelen  
op dak zwembad De Heerenduinen
Zwembad De Heerenduinen plaatst binnenkort maar liefst in totaal 550 zonne-
panelen en warmtepomppanelen op het dak. In het Velsense zwembad wordt   
flink geïnvesteerd in duurzaamheidsmaatregelen. Met als doel: fors minder ener-

gie  verbruik, aanzienlijk minder uitstoot van CO2 en flink lagere energiekosten. 

Een zwembad is een megaverbruiker van energie en 

water, met hoge energiekosten. We kunnen hier veel  

op bezuinigen. Zo zijn er in de afgelopen maanden al 

diverse maatregelen uitgevoerd. Inmiddels is de 66- 

meter lange glijbaan geïsoleerd en is de verlichting in 

alle ruimtes door Led vervangen. 

Binnenkort worden er in totaal 550 zonnepanelen en 

warmtepomppanelen op het dak van het zwembad 

geplaatst. In combinatie met de reeds geïnstalleer-

de warmtepomp wordt de lucht- en waterbehandeling 

daardoor voor een groot deel onafhankelijk van fossiele 

energiebronnen gemaakt. Er wordt op die manier even 

veel bespaard op gas en CO2-uitstoot als het totale 

jaarverbruik van 175 huishoudens in Nederland.  

Het zwembad kan in dit opzicht een voortrekkersrol 

krijgen voor andere sport- en maatschappelijke  

voorzieningen in Velsen.

Zonnepanelenactie 
loopt nog steeds

Foto van het isoleren 
van een spouwmuur

“ Veel mensen denken bij techniek nog steeds aan zware 
beroepen. Maar techniek is juist duurzaam, high tech en 
enorm innovatief.”   Wethouder Jeroen Verwoort

“ Onze kinderen  
en klein  kinderen 
verdienen het.  
Daarom is het 
belangrijk dat we  
nu verduurzamen.”

 Wethouder Marianne Steijn

Huidige situatie   Toekomstige situatie

“  Samen gaan we op zoek naar oplossingen die het verkeer 
duurzamer en veiliger maken op de korte, en vooral,  
de lange termijn.”  Wethouder Bram Diepstraten
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Water geven bomen en planten

Droge periode in gemeente Velsen
 

Ga voor meer informatie naar www.duurzaamvelsen.nl 
of stuur een mailtje naar duurzaam@velsen.nl

Sinds maart is er in Velsen maar weinig regen gevallen. Dit betekent dat we  
te maken hebben met een periode van droogte. Dit komt door de gevolgen 
van klimaatverandering. Lange droge periodes wisselen periodes van extreme-
re neerslag af. Dit heeft gevolgen voor het groen in onze gemeente. Met name 
jonge planten en bomen hebben last van de langdurige droge periodes. 

Als gemeente zijn we voortdurend bezig om te zoeken naar 

klimaatbestendige oplossingen om ons groen gezond te 

houden. Zo is het in deze droogte nodig om jonge bomen 

water te geven en planten we boomsoorten en beplanting 

die beter tegen droogte en tijdelijke piekbuien kan. 

Watergeven
Tijdens droge periodes geeft de gemeente jonge bomen 

en planten de eerste twee jaar water om ze in leven te 

houden. Tijdens langere periodes van droogte blijven we 

dit doen en dat betekent dat u ons vaker de bomen water 

zult zien geven. 

Dit jaar zijn we al vroeg in het seizoen begonnen omdat 

het al vanaf maart erg weinig regent. Het is een hele klus 

om tijdens een droge periode alleen de jonge bomen 

en planten water te geven. Het is dan ook niet mogelijk 

om alle planten en bomen water te geven en het is 

onvermijdelijk dat er op sommige plekken, met deze 

droogte en zonkracht, toch bomen en planten dood gaan. 

Gelukkig kunnen de meeste oudere bomen en planten 

goed met hun wortels bij grondwater en overleven deze de 

droge periodes wel. 

Wat als er toch bomen dood gaan?
Wij maken keuzes op welke locaties het meest 

noodzakelijk is om water te geven. Een enkele plant die 

dood gaat is niet altijd meteen reden om het hele vak 

water te geven. Dit wordt in de gaten gehouden door onze 

medewerkers. In het najaar gaan we bekijken op welke 

plekken we dode bomen en planten moeten vervangen. 

Uiteindelijk kunnen we helaas niet voorkomen dat er een 

aantal bomen en planten doodgaan tijdens droge periodes. 

Dit hoort bij de veranderingen die het klimaat doormaakt. 

Wat kunt u zelf doen?
Mocht u zien dat jonge bomen geen water krijgen, kunt u 

dat bij ons melden. Mogelijk hebben we een locatie over 

het hoofd gezien. 

U kunt als bewoner ook zelf een steentje bijdragen aan 

een klimaatbestendige leefomgeving waar bomen en 

planten beter kunnen overleven. Door in uw tuin tegels te 

vervangen voor groen, zorgen we ervoor dat regenwater 

niet direct in het riool terechtkomt maar opgenomen 

wordt in de bodem. Met dit ondergronds opgeslagen water 

kunnen bomen een droge periode makkelijker overleven. 

Kijk voor tips op de website www.operatiesteenbreek.nl 
of op duurzaamvelsen.nl

TOOgethr Cycles 

Gezond op de fiets, gemotiveerd door  
de fietsapp van IJmond Bereikbaar
Of je nu wilt of niet, iedereen heeft te maken met de noodzakelijke maat-
regelen die gelden vanwege het coronavirus. We hebben leren thuiswerken, 
online vergaderen en merken dat het best goed gaat en ook e�ciënt is. 

Dit zorgt ervoor dat het rustig is op de weg, er geen 

ochtendspits meer is en er minder tot geen files 

en verkeersongevallen zijn. Mensen zijn meer gaan 

wandelen en meer gaan fietsen. Het ‘ommetje’ is weer 

razend populair. We helpen elkaar en houden rekening 

met elkaar.

Thuiswerken is de landelijke norm, maar dit is niet 

voor iedereen mogelijk. Ook op het moment dat 

de maatregelen rondom corona verder versoepeld 

worden, wordt er deels minder thuis gewerkt. Maar hoe 

ga je in deze periode naar je werk? 

De fiets staat op nummer 1 als het gaat om een 

gezonde, verantwoorde en veilige keuze om naar 

je werk te gaan. Je bent in beweging, kunt elkaar 

makkelijker 1,5 meter ruimte geven en je rijdt ‘schoon’, 

dit is goed voor het milieu. Om het fietsen te promoten 

introduceert IJmond Bereikbaar nu de nieuwe (gratis) 

fiets-naar-je-werk-app Toogethr Cycles. Met de app 

spaar je punten voor je gefietste woon/werkkilometers. 

Die punten wissel je in voor cadeaus in de webshop of 

doneer je aan het goede doel. Zo word je gemotiveerd 

om de auto te laten staan en het OV voorlopig te laten 

voor wat het is. 

Voorwaarde om de app te mogen gebruiken:  
het bedrijf of de organisatie waar je voor werkt, is 
gevestigd in de IJmondgemeenten Velsen, Beverwijk 
of Heemskerk en heeft meer dan 20 medewerkers  
in dienst. Meedoen? Kijk voor meer informatie op 
www.ijmondbereikbaar.nl/toogethr-cycles

IJmond

“ Bomen en planten nemen CO2 op en helpen dus bij een schonere 
lucht. Genoeg redenen om goed voor het groen en water in onze 
parken, tuinen en straten te zorgen.”  Wethouder Sebastian Dinjens
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Duurzaam

In 2015 hebben alle woningeigenaren een voorlopig energielabel in de brievenbus ge-
kregen. Dit energielabel geeft een inschatting van de energieprestatie van de woning, 
waarbij G voor een zeer onzuinige woning staat en A voor een zeer zuinige woning. 
Dit voorlopige label is opgesteld op basis van openbare gegevens (bijvoorbeeld het 
bouwjaar van de woning) en houdt nog geen rekening met eventuele aanpassingen 
die de woningeigenaar aan de woning heeft uitgevoerd.

Definitief energielabel woning
Bij het definitief maken van het voorlopige label kun je als woningeigenaar eenvoudig 
online aangeven welke energiebesparende maatregelen je al hebt getroffen. Onder 
de energiebesparende maatregelen die meetellen voor het energielabel vallen alle 
aanpassingen aan de woning, inclusief gebouwgebonden installaties. Naast isolatie 
hebben dus ook zonnepanelen invloed op het energielabel.

Sinds 1 januari 2015 is het verplicht om bij verkoop of verhuur van de woning een de-
finitief energielabel te hebben. Woningeigenaren kunnen een definitief energielabel 
aanvragen. Hier kunnen ze door middel van foto’s en facturen aantonen dat aan hun 
woning bepaalde energiebesparende ingrepen zijn gedaan. Deze maatregelen worden 
vervolgens op afstand door een erkend adviseur beoordeeld.

De kosten die hiervoor in rekening gebracht verschillen per adviseur (die kun je 
zelf adviseur selecteren), maar variëren tussen iets minder dan tien euro tot enkele 
tientjes. Het aanvragen van een definitief energielabel kan overigens flink lonen. Uit 
recent onderzoek van de universiteit Tilburg blijkt dat een A-label de waarde van een 
woning met € 12.000 kan opstuwen. (bron: www.slimwoner.nl)

Voorlopig energielabel woning

Wist je dat de meeste stroom die een magnetron verbruikt naar het digitale klokje 
gaat? Op diezelfde manier slurpen al je elektronische huishoudelijke apparaten 
stilletjes je stopcontacten leeg. Televisies op standby, computers in slaapstand, 
printers die niet echt uit staan, WiFi-routers, noem het maar op. Zelfs als je denkt 
dat alles uit is, is dat niet echt zo.

Vaak is dit sluipverbruik verantwoordelijk voor 70% van het totale energiever-
bruik in het leven van zo’n apparaat. En dat loopt ook flink op in het elektriciteits-
verbruik van een gemiddeld huishouden! Hier zijn wat slimme oplossingen voor. 
Zet bijvoorbeeld een tijdschakelaar op deze apparaten, en laat ze daarmee vanzelf 
’s nachts helemaal uitgaan. Of gebruik een standby-killer die de stroom uitschakelt 
van alle randapparatuur van een computer zodra die computer zelf uitgaat.

Maar deze apparaten verbruiken zelf ook weer energie. Daarom kan het ook slim 
zijn om een energiemeter te kopen en zelf te meten welke apparaten een hoog 
sluipverbruik hebben. Deze apparaten kun je vervangen of helemaal uitzetten als 
je ze niet gebruikt. (bron: www.slimwoner.nl)

Wassen op 60 graden kost je bijna twee keer zoveel energie als wassen op 40 
graden. Tegenwoordig werken wasmiddelen echt prima bij lagere temperaturen. 
Maak je je dan nog steeds zorgen om hygiëne, was dan je vaat- en handdoeken 
apart op warme temperaturen en alle andere dingen op 30 graden.

Op die manier bespaart een gemiddeld huishouden zomaar een paar tientjes per 
jaar, en wel 40 kg CO2 uitstoot. En dat staat gelijk aan bijna 500 kilometer rijden 
met de auto. Als je je was opspaart zodat je altijd volle trommels draait, scheelt 
dat ook weer energie. En een tientje per jaar. (bron: www.slimwoner.nl)

Was cool, is coolJouw huis, unplugged

TARDY 
BIOLOGISCH NATUURCOMPOST:
Onze natuurcomposten en mixen zijn een 
verrijking van uw tuin en zorgen voor een 
verbetering van het bodemleven in uw tuin die 
zijn weerga niet kent.

Voor al onze biologische natuur composten en 
mixen gelden de volgende kenmerken:
•  Onze natuurcomposten trekken wormen aan 

in uw tuin!!
• Zeer humusrijk
• Ziekte werend
• Maakt de bodem luchtig
• Houd goed vocht vast in de bodem
•  Perfecte balans voor het versterken van de 

wortels van gewassen
•  Hoge organische stof voor een goede start 

van gewassen
• Gerijpt product
• Herstelt en verbetert het bodemleven
• Goede prijs-kwaliteit verhouding
•  Gezonde voeding voor uw tuin en uw 

gewassen
• Zuinig in gebruik
• Vrij van dierlijke producten en gft

WIST U DAT:
•  onze natuurcomposten voldoen aan de 

eisen van SKAL bio controle A-meststoffen
•  we ruim 250 m3 van ons biologische 

 compost hebben geleverd aan De Keukenhof
•  slechts een laagje van onze biologisch 

natuurcompost bij gerenomeerd 
 Alstroemeria-kwekers en andere 
 bloemenkwekers voor betere resultaten 
heeft gezorgd

•  er heel veel mensen zijn die onze 
 biologische natuurcomposten op hun 
 volkstuinen gebruiken om de kwaliteit 
van de grond te verbeteren

•  onze biologische natuurcomposten vrij 
zijn van onkruidzaden en ziektekiemen

•  u ook voor kleinere hoeveelheid biologische 
natuurcompost bij ons aan het juiste adres 
bent

Wij verkopen ook haardhout 
(uitsluitend droog eiken en essen hout).

VANAF HEDEN KUNT U BIJ ONS OOK 
STENEN/SCHOON PUIN STORTEN! 

DE BESTE NATUURLIJKE VOEDING VOOR BODEM & PLANT!

TARDY B.V. | HEEMSTEDERWEG 4-6 | 1902 RP CASTRICUM | 0251 657591 | WWW.TARDYBV.NL 

Tip
Tip





Duurzaam

De meeste woningen in Nederland heb-
ben al een geïsoleerd dak, maar de kwa-
liteit van die isolatie is vaak matig. Het 
loont om dat te verbeteren: met goe-
de dakisolatie woon je comfortabeler en 
bespaar je jaarlijks honderden euro’s aan 
stookkosten. Het isoleren van een plat 
dak gaat anders in zijn werk dan van een 
schuin dak. Lees hier meer over de ver-
schillende plaatsingsmethoden en de 
meest gebruikte isolatiematerialen om 
platte daken te isoleren.

Isolatie van een plat dak is professioneel 
werk
Moet je dak worden gerenoveerd? Dat is 
een goed moment om je dak te laten iso-
leren. De isolatie van een plat dak moet 
altijd worden uitgevoerd door een pro-
fessioneel bedrijf. Een niet-geïsoleerd 
plat dak kun je op verschillende manieren 
laten isoleren, de beste optie is vanaf de 
buitenkant. Het risico op vochtschade is 
namelijk groot wanneer je kiest voor iso-
latie aan de binnenzijde van je platte dak. 
Er zijn twee manieren om het dak vanaf 
de buitenkant te isoleren.

Isolatie bovenop je platte dak, onder de 
dakbedekking
Wil je de beste isolatiewaarde, kies dan 
voor isolatieplaten bovenop het plat-
te dak, afgewerkt met waterdicht mate-
riaal. De bestaande dakbedekking wordt 
weggehaald, de isolatieplaten worden ge-
plaatst en afgedekt met een nieuwe laag 
dakbedekking. Dit is vooral een optie als 
het dak toch al vervangen moet worden.

Isolatie bovenop de dakbedekking
Als de bestaande dakbedekking nog in 
goede staat is, kun je ervoor kiezen om 
drukvaste, waterbestendige isolatie-
platen bovenop de dakbedekking te la-
ten zetten. Daar bovenop komt een laag 
grind of tegels tegen het wegwaaien. De 
isolatiewaarde is dan wel een stuk lager. 
Deze isolatiemethode wordt vaak toege-
past bij een dakterras, balkon en platte 
daken die frequent belopen worden.

In beide gevallen (bij zowel isolatie op als 
onder de dakbedekking) moet de dakrand 
in ieder geval 10 centimeter hoog zijn om 
te voorkomen dat regenwater over de 
dakrand stroomt in plaats van door de re-
genpijp. Mogelijk moet je de dakrand dus 
meteen een stukje laten verhogen.

Kosten
De kosten voor het laten isoleren van een 
plat dak zijn voor een gemiddelde woning 
€ 3.700,- je bespaart hiermee maar liefst 
850 m3 gas en € 550,- per jaar (bron: Mi-
lieu Centraal). Deze bedragen gelden 
voor een gemiddelde eengezinswoning. 
Mogelijke extra kosten voor het isoleren 
van een plat dak – als de dakbedekking 
vervangen moet worden – zijn niet mee-
genomen in de berekening.

Goedkoop alternatief: 
zoldervloer isoleren?
Veel zolders worden alleen gebruikt voor 
opslag. In dat geval kun je kiezen voor 
het isoleren van de zoldervloer.

Groen dak is geen vervanging 
van isolatie
Met planten of vetkruid op je dak help je 
wateroverlast in jouw buurt te beperken. 
Bovendien draagt meer groen natuurlijk 
bij aan een gezonde, prettige leefomge-
ving. Maar als isolatielaag is een groen 
dak niet voldoende.  Wel kan de begroei-
ing bijdragen aan de dakisolatie. Vooral ‘s 
zomers warmt een groen dak minder op. 
Maar het is geen vervanging van een goe-
de dakisolatie. Groene daken isoleren ge-
luid wel goed én een vegetatiedak kan de 
levensduur van de waterdichte lagen van 
een dak verlengen tot wel twintig jaar. 
(bron: www.slimwoner.nl)

Alles over dakisolatie
Wil je meer weten over hoe dakisola-
tie precies werkt? Welke isolatiemaat-
regelen er zijn? En hoeveel je precies be-
spaart? Voorlichtingsorganisatie Milieu 
Centraal vertelt je er alles over. (bron: 
www.slimwoner.nl)

Isolatie van een plat dak

De gemiddelde airconditioning staat zo’n 50 dagen per jaar aan en verbruikt 
in die tijd evenveel als alle verlichting in een jaar. Terwijl je doel uiteindelijk 
is om de gevoelstemperatuur omlaag te krijgen, en daarvoor kan je ook een 
ventilator gebruiken. Maar waarom zet je niet gewoon eens lekker het raam 
open? Even lekker uitwaaien, frisse lucht, een begroeting van een zeemeeuw 
of gewoon even voelen hoe lekker het buiten ook alweer was.

Een keertje per dag goed door luchten is sowieso goed voor het binnenklimaat. 
Want in een huis dat niet goed geventileerd wordt, is veel vochtige lucht aan-
wezig. Het opwarmen van die vochtige lucht kost onnodig veel energie. Als je 
je huis ventileert voordat je de verwarming aanzet kan je een paar tientjes aan 
kosten per jaar besparen. (bron: www.slimwoner.nl)

Gratis opfriscursusTip
Als je je woning gaat verduurzamen of een 
duurzame woning gaat bouwen, kom je voor 
veel technische vragen te staan.

Ga ik voor een nieuwe ketel of toch een warmte-
pomp? Hoe ga ik mijn woning ventileren? Moet 
ik mijn huis ook koelen? Met deze vijf tips kom 
je gegarandeerd tot een goed doordacht (ver)
bouw plan.

1. Bepaal je energielabel
Hoe duurzaam en energiezuinig wil jij je huis 
hebben? Wanneer je gaat verbouwen is het slim 
om op te zoeken welk energielabel je huis nu 
heeft. Dit wordt door de Rijksoverheid bepaalt 
aan de hand van de maatregelen die zijn geno-
men om een huis energiezuinig te maken. Voor-
beelden van zulke maatregelen zijn isolatie, dubbel glas en een energiezuinig ventilatie-
systeem. De labels gaan van A++ (heel zuinig) tot en met G (zeer onzuinig). Wanneer 
je je huidige energielabel hebt bepaald kun je kijken waar je idealiter heen wilt.

Bij de bouw of verbouwing van je huis, staat duurzaamheid waarschijnlijk hoog op je 
agenda. Je (toekomstige) huis moet aan je eigen wensen voldoen. Daarnaast stelt de 
overheid steeds meer milieueisen. En dat is niet voor niks: een energiezuinig huis zorgt 
voor meer wooncomfort én voor een lagere energierekening. De meest recente regels 
rondom duurzaamheid voor nieuwsbouw worden vastgelegd in het bouwbesluit. Door 
het volgen van deze regels, en je te verdiepen in energiebesparende maatregelen gericht 
op jouw specifieke huis, verzeker je jezelf al snel van een verbeterslag.

2. Bepaal je budget
Er zijn allerlei maatregelen die je kunt nemen om je gewenste energielabel te berei-
ken. Bij het kiezen van deze maatregelen en oplossingen is het belangrijk om te weten 
hoeveel geld je bereid bent te investeren. Daarbij is het goed om te berekenen hoe snel 
een investering zich terugverdient en hoe lang deze meegaat. Bovendien is het slim om 
te bepalen hoeveel je overhebt voor een gezond binnenklimaat en extra comfort in je 
toekomstige huis.

3. Maak een wensenlijst
Wanneer je je budget bepaald hebt, is het tijd voor het maken van een wensenlijst. 
Want wanneer voel jij je comfortabel in je huis? En waarvoor en hoe intensief gebruik 
je de verschillende ruimtes? Bij het maken van een wenslijst kun je onder andere na-
denken over de verhouding tussen het comfort, de kosten en de kwaliteit van het bin-
nenklimaat. Hoe snel moet een verwarming een ruimte kunnen opwarmen? Wil je je 
apparaten kunnen meten en bedienen met apps of volstaat een ‘ouderwets’ systeem 
voor jou? En wil je dat je binnenklimaat zichzelf automatisch aanpast (a.h.v. sensoren) 
of wil je alles handmatig bedienen? Kortom, bedenk wat een optimaal duurzaam huis 
voor jou betekent.

4. Schakel een expert in
Als consument word je overladen met informatie. Het internet staat vol met moge-
lijke oplossingen en iedereen in je omgeving deelt zijn/haar ervaringen en mening met 
je. Maar een advies gericht op jouw situatie, dat is moeilijk te vinden. Daarom is het 
belangrijk om een expert in te schakelen. Een installateur is daarbij een voor de hand 
liggende keuze. Deze kan je niet alleen adviseren over je bouwplannen, maar kan daar-
naast ook zorgen voor de uitvoering ervan.

5. Bezoek een beurs
Waarschijnlijk kun je wel wat advies gebruiken bij het maken van keuzes rondom duur-
zaamheid. Een installateur is een “all-rounder” die van allerlei installaties iets af moet 
weten. Soms ben je echter op zoek naar specifiekere informatie. Dan kan het helpen een 
fabrikant te spreken. Deze heeft de expertise in huis om je te kunnen adviseren rondom 
jouw woonsituatie. Niet alleen met betrekking tot hun eigen oplossingen, maar ook 
rondom de combinatie met andere duurzame installaties. Als consument kan het helaas 
lastig zijn om direct in contact te komen met een fabrikant. Daarnaast is het vaak moei-
lijk om keuzes te maken over producten die je nog nooit in het echt gezien hebt. Maar 
waar vind je een fysieke locatie waar je producten kunt zien en vergelijken en daarnaast 
advies kunt inwinnen? Op een beurs!

De meeste installatie- en bouwbeurzen, zoals de VSKbeurs, zijn voornamelijk op B2B 
gericht. Gelukkig wordt de groeiende interesse van consumenten voor duurzame bin-
nenklimaatoplossingen steeds vaker opgepikt. Zo organiseert de eerder genoemde VS-
Kbeurs een avond specifiek gericht op (duurzame) consumenten en hun installateurs.

Deze “Duurzaam Wonen Advies Tour” is een avond waarbij zes fabrikanten hun krach-
ten bundelen. Een avond als deze is dus een unieke kans om gratis en vrijblijvend (ver)
bouwadvies te krijgen. Zo kun je je (ver)bouwtekening meenemen en al je vragen stel-
len aan experts op het gebied van ventilatie-units, warmtepompen, zonnepanelen en 
koelingsoplossingen.

Duurzaam Wonen Advies Tour
Kortom, wil je je huis verduurzamen? Bepaal dan wat je wilt, hoeveel je te besteden 
hebt, schakel experts in en vergelijk de mogelijkheden op een beurs. Gratis tickets voor 
de Duurzaam Wonen Advies Tour zijn te verkrijgen via: duurzaamwonenadviestour.nl
(bron: www.wonen.nl)

5 tips om je woning duurzaam 
te (ver)bouwen



Gebruik jij de zolder alleen als (onverwarmde) opslagruimte voor je kampeerspullen, 
oud speelgoed en andere rommel? Dan zou je heel goed de zoldervloer kunnen isole-
ren. Je creëert als het ware een bufferzone tussen de bovenste verdieping van je huis, 
meestal de slaapkamerverdieping, en de buitenwereld. Met het isoleren van je zolder 
bespaar je evenveel als met isolatie van een schuin dak bij een onverwarmde zolder. Bij-
komend voordeel: het is eenvoudiger gedaan en er is minder isolatiemateriaal nodig.

Kosten
De kosten voor het laten isoleren van een zoldervloer zijn gemiddeld €1.100,- . Hier-
mee bespaar je € 400,- en 650 m3 gas per jaar (bron: Milieu Centraal).

Heb je een open zolder? Dan heeft isolatie van je zoldervloer geen zin
Heb je een open zolder? En is deze ruimte niet af te sluiten met een deur of luik? Dan 
heeft isolatie van de zoldervloer helaas geen zin. Isoleer dan de binnen- of buitenkant 
van het dak.

Zolder als leefruimte
Weet je nu al dat je je zolder later als leefruimte gaat gebruiken? Dan is het verstandig 
om nu al te kiezen voor isolatie van het dak. Lees meer over hoe je de isolatie van een 
schuin dak en een plat dak het beste kunt aanpakken.

Alles over dakisolatie
Ben je van plan om zelf je zoldervloer te isoleren en ben je op zoek naar doe-het-
zelftips? Of wil je weten hoe dakisolatie precies werkt en hoeveel je precies bespaart? 
Voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal vertelt je er alles over. 
(bron: www.slimwoner.nl)

Heb je een rommelzolder? Isoleer je zoldervloer!

Duurzaam
In 4 stappen naar een duurzaam interieur

Ook voor een duurzaam interieur kun je trendy en tegelijkertijd milieuvriendelijke 
keuzes maken. Dat die combinatie heel goed samen gaat, bewijst Forbo.

1. De hal als visitekaartje
De hal is de eerste ruimte van het huis die je ziet. Maak er je visitekaartje van! Dat 
begint met een mooie en milieuvriendelijke deurmat. Zo bestaan veel Coral-matten 
vooral uit Econyl garen. Dat is geregenereerd garen. Dit betekent dat je de grondstof 
oneindig vaak kunt hergebruiken, zonder dat de kwaliteit achteruit gaat. Het garen 
bestaat onder andere uit gebruikte visnetten van de Urker vissersvloot.

Ook krijgt Econyl een deel van haar visnetten vanuit het Healthy Seas Initiative. Dit is 
een mooi initiatief, waarbij de bodem van de wereldzeeën wordt schoongemaakt. Een 
deel van het gevonden afval vormt een grondstof voor Coral. In de meest duurzame 
entreemat, de Coral Welcome, zitten zelfs gerecyclede petflessen. En dat is dubbel 
goed nieuws voor jouw stap naar een duurzaam interieur: Coral-matten hebben een 
lange levensduur en zijn goed voor het milieu!Ook krijgt Econyl een deel van haar vis-
netten vanuit het Healthy Seas Initiative. Dit is een mooi initiatief, waarbij de bodem 
van de wereldzeeën wordt schoongemaakt. Een deel van het gevonden afval vormt 
een grondstof voor Coral. In de meest duurzame entreemat, de Coral Welcome, zitten 
zelfs gerecyclede petflessen. En dat is dubbel goed nieuws voor jouw stap naar een 
duurzaam interieur: Coral-matten hebben een lange levensduur en zijn goed voor het 
milieu!

2. De vloer: natuurlijke schoonheid
Een mooie vloer vormt de basis voor elke ruimte in huis. Ga je verhuizen of verbouwen 
en is de vloer niet naar je zin? Investeer hier dan eerst in. Want je kunt nog zo’n mooie 
keuken laten plaatsen of de geweldigste bank aanschaffen: zonder een goede vloer 
komen ze niet tot hun recht.

Je wilt daarnaast natuurlijk dat je vloer jarenlang meegaat. Ook dan kun je kiezen 
voor duurzaam. Niemand die het direct ziet, maar hoe leuk is het als jouw vloer ook 
nog eens een goed verhaal heeft? Marmoleum heeft dit allemaal! Deze vloer bestaat 
uit natuurlijke materialen: lijnolie, hars, houtmeel en jute. De productie ervan is CO2-
neutraal. Het voelt lekker warm aan je voeten en onderhouden is heel eenvoudig. Alle 
ingrediënten dus voor een duurzame en fijne vloer. En stylish? Ook op dat vlak zit het 
goed: je kunt kiezen uit verrassend veel prachtige kleuren die helemaal passen bij jouw 
woonstijl!

Over woonstijlen gesproken… Spreekt een milieubewuste vloer je aan? Eentje die ook 
makkelijk in onderhoud is en lang meegaat? Maar ben je wel fan van natuurlijke ma-
terialen zoals hout en natuursteen? Dan zijn Allura PVC-vloeren een goed alternatief. 
Allura is 100% ftalaatvrij en bevat gerecycled materiaal. Bovendien gebeurt de pro-
ductie met 100% groene stroom. Je krijgt 15 jaar garantie, dus met die lange levens-
duur zit het ook goed.

Een Allura PVC-vloer is gemaakt van kunststof, maar heeft een natuurlijke uitstraling. 
Denk bijvoorbeeld aan die van een houten vloer. Of kies voor een stoere betonlook of 
donker leisteen. The sky is the limit: bij elke woonstijl vind je een mooie vloer.Een Al-
lura PVC-vloer is gemaakt van kunststof, maar heeft een natuurlijke uitstraling. Denk 
bijvoorbeeld aan die van een houten vloer. Of kies voor een stoere betonlook of don-
ker leisteen. The sky is the limit: bij elke woonstijl vind je een mooie vloer.

3. Verantwoord verven
Met de vloer leg je de basis voor jouw woonstijl. Een duurzame basis waar je jarenlang 

plezier van hebt. Maar daar laten we het natuurlijk niet bij voor een duurzaam interi-
eur. Ook de verf voor kozijnen, deuren, plinten en muren kies je milieubewust. Alleen 
watergedragen verf is niet voldoende. Hier zitten namelijk vaak parabenen of vluch-
tige stoffen in. Deze komen vrij tijdens het verven of bij het uitharden van de verf. En 
dat wil je natuurlijk voorkomen. Zeker in de kinderkamer! Kies daarom voor een verf 
met natuurlijke pigmenten. Let erop dat de basis van kalk of gips is.

4. De finishing touch
Jouw trendy en milieuvriendelijke basis is een feit: een mooie vloer en een frisse verf-
laag. Tijd voor de inrichting. Bewust kiezen betekent weten waar iets vandaan komt 
en waar het van gemaakt is. Er zijn veel goede merken die hun producten in Nederland 
maken. Merken als Fair Trade en Return to Sender hebben bijvoorbeeld mooie acces-
soires. Daarmee steun je meteen ambachten in armere landen. Zo kunnen zij bouwen 
aan een mooiere toekomst en heb jij een bijzonder en duurzaam interieur. Tot slot 
kan groen natuurlijk ook niet ontbreken. Planten hebben een positieve invloed op de 
luchtzuivering. Voor elke ruimte is wel een geschikte groene beauty te vinden.

Upload je eigen foto of bestel een staal
Wil je snel weten of een duurzame vloer past in jouw interieur? Met onze verbeterde 
vloerplanner kun je heel eenvoudig en gratis je eigen foto’s uploaden. Zo zie je meteen 
welke kleur vloer het beste past in jouw interieur.

Gratis staal bestellen
Via onze stalenservice kun je snel en eenvoudig gratis stalen bestellen. Stalen geven je 
een goed idee van hoe jouw toekomstige Forbo vloer eruit ziet. 
(bron: www.wonen.nl)
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COLOFON

De naam Engelmundus is sterk 
verbonden met Velsen en IJmui-
den. Engelmundus is de naam-
gever van maar liefst drie kerken 
alhier: de oud-katholieke kerk 
De Engelmundus aan de Konin-
gin Wilhelminakade, de protes-
tantse Engelmunduskerk in Oud-
Velsen en de rooms-katholieke 
St. Engelmunduskerk in Driehuis. 
Daarnaast kennen we de Engel-
mundusstraat. Uit Velsens verle-
den kennen we onder meer de 
Engelmundusweg en de Engel-
mundusbeek.

Wie was Engelmundus eigenlijk? 
Engelmundus wordt beschouwd 
als de beschermheilige van Vel-
sen. Zijn verhaal begint bij Willi-
brord, de ‘Apostel der Friezen’ en 
de naamgever van de Willebrord-
straat. Willibrord maakt rond het 
jaar 690 met twaalf volgelingen 
de oversteek van Engeland naar 
Holland om het geloof te ver-
spreiden onder de heidense Frie-
se bevolking. Na 714 komen zij in 
de regio Kinheim – het latere Ken-
nemerland – wonen en werken 
om het geloof over te brengen.

In 719 komt de Benedictijner 
monnik en Angelsaksische pre-
diker Engelmundus vanuit En-
geland in Holland aan. Engel-
mundus is van Friese afkomst en 
dus niet onbekend in deze re-
gio. In Engeland heeft Engelmun-
dus Willibrord leren kennen en 
hij sluit zich in Holland bij Willi-
brord aan. In 722 sticht Willibrord 
een aan de apostel Paulus gewij-
de kerk in de nederzetting Feli-
son, het latere Velsen. Deze voor-
loper van de huidige Engelmun-
duskerk in Oud-Velsen is een van 
de oudste kerken in Holland. Na 

Willibrords overlijden in 739 krijgt 
Engelmundus de leiding over de-
ze kerk.

Tijdens zijn periode in Kinheim 
doet Engelmundus met zijn staf 
een bron ontspringen in de dui-
nen ten westen van Velsen. Van-
uit de bron stroomt genees-
krachtig water via de Sint-Engel-
montsbeek – de latere Engelmun-
dusbeek – naar het oosten. In de 
veertiende en vijftiende eeuw 
worden veel wonderbaarlijke ge-
nezingen door het geneeskrach-
tige water aan Engelmundus toe-
geschreven. Tot in de achttiende 
eeuw is de kerk van Velsen, waar-
langs de beek richting het Wijker-
meer loopt, een bedevaartsoord 
voor gelovige mensen met keel-
klachten en kies- en tandpijnen.

Het is onbekend wanneer Engel-
mundus is overleden; wel op een 
20 of 21 juni. Volgens latere kro-
niekschrijvers is Engelmundus 
in Velsen aan koorts overleden 
en begraven. Jaren later, in 977, 
vindt bisschop Balderik zijn stof-
felijke resten. Eeuwenlang zijn 
deze resten, met onder meer een 
gouden hoofd, vereerd als reli-
kwieën. Rond de Beeldenstorm 
in 1566 worden de relikwieën vei-
lig opgeborgen om ze te bescher-
men tegen de protestanten, die 
fel gekant zijn tegen persoons-
verering. Ze zijn zo veilig opge-
borgen, dat ze sindsdien spoor-
loos zijn…

Over Engelmundus – en zelfs zijn 
bestaan – is niets met zekerheid 
te zeggen. Bronnen uit de tijd van 
Willibrord vermelden geen En-
gelmundus. Zijn naam verschijnt 
voor het eerst op een Haarlem-

se heiligenkalender uit 1468; 
1 februari is zijn geboortedag. 
Eind vijftiende eeuw vermeldt 
Jan van Leiden hem in zijn Kro-
nieken van Holland als een van 
de twaalf metgezellen van Wil-
librord. Ook in latere kronieken 
en boeken met levensbeschrij-
vingen van heiligen komt Engel-
mundus voor. Tijdens de door de 
drie Engelmunduskerken georga-
niseerde Engelmundusdag in ju-
ni 2015 komt Engelmundus zelfs 
weer even tot leven. Hij komt met 
een sloep over het kanaal aan bij 
Velsen en wordt op het betonnen 
steigertje bij het dorp Oud-Velsen 
welkom geheten door de protes-
tantse predikant van de Engel-
munduskerk aldaar!

In het Velsense heeft Engelmun-
dus in elk geval veel indruk ach-
tergelaten. Zijn naam leeft niet 
alleen voort in namen van ker-
ken en parochies, maar ook in 
een straatnaam. Vanaf het begin 
van de twintigste eeuw tot na 
de Tweede Wereldoorlog is er in 
IJmuiden de Engelmundusweg, 
die loopt tussen de Velserduin-
weg en de Zeeweg, parallel aan 
de Kalverstraat, zo’n beetje hal-
verwege de Kalverstraat en de la-
tere Lange Nieuwstraat. Tijdens 
de oorlog wordt een groot deel 
van IJmuiden rond deze weg ge-
sloopt. 
Bij de wederopbouw wordt het 
hele gebied opnieuw ingericht. 
De Engelmundusweg komt niet 
terug maar er komt een Engel-
mundusstraat voor in de plaats. 
De nieuwe Engelmundusstraat 
ligt haaks op de oude Engelmun-
dusweg, tussen de Kalverstraat 
en de Willemsbeekweg. Op de 
foto kijken we vanaf de Willems-
beekweg door de Engelmundus-
straat naar het noorden. De Wil-
lemsbeek was overigens ooit de 
bovenloop van de Engelmundus-
beek.

Wekelijks staat Erik Baalbergen aan de hand van een foto stil bij 
een IJmuidens onderwerp, naar aanleiding van de actualiteit, een 
bijzondere gebeurtenis, een evenement of de mooie taferelen die 
IJmuiden biedt. In deze a�evering aandacht voor Engelmundus.

Traiteur IJmuiden aan Kennemerlaan 88:
Korf Catering
opent traiteurwinkel
IJmuiden- Door de coronacrisis 
liggen de werkzaamheden van 
Korf Catering helemaal stil. Voor 
eigenaren Cor en Mary van Zon-
deren is dat natuurlijk een �inke 
strop, maar het gaf ze wel de ge-
legenheid om een lang gekoes-
terde wens in vervulling te laten 
gaan. De kookstudio aan de Ken-
nemerlaan 88 werd verbouwd 
tot traiteur. Gisteren gingen voor 
het eerst de deuren open. Het be-
drijf hoopt qua catering de draad 
weer snel te kunnen oppakken.
 
Korf Catering bestaat inmiddels 
33 jaar en heeft een uitstekende 
reputatie opgebouwd. Bij menig 
evenement was het team van dit 
bedrijf aanwezig om voor heerlij-
ke hapjes en drankjes te zorgen. 
Al twee maanden zijn groepsbij-
eenkomsten door de overheid 
verboden en dus viel er voor Korf 
Catering niets te doen. Het bedrijf 
werd ooit gestart door Jan Korf, 
Cor van Zonderen trad bij hem 
in dienst en na enige tijd werd hij 
zijn compagnon. Zes jaar geleden 
stopte Jan Korf en werd de zaak 
door Cor voortgezet samen met 
zijn vrouw Mary. ,,We wilden al 
langer een traiteurwinkel begin-
nen. We waren ook al aan het zoe-

ken naar een geschikt pand’’, ver-
tellen ze. Nu hebben ze het plan 
uitgevoerd in het bestaande be-
drijfspand. Het kantoor maakte 
plaats voor een winkel met fraaie 
toonbank en gekoelde vitrines. 
Daarin liggen inmiddels de huis-
gemaakte toastsalades, olijven, 
tapenades en diverse buitenland-
se kaasjes.
Het assortiment omvat verder on-
der meer diverse soepen, sauzen 
en dips, Beemsterkaas ‘vers van 
het mes’, noten en verschillen-
de verse maaltijden. Een selectie 
heerlijke wijnen, verzorgd door 
De Drankenier, maakt het geheel 
compleet. Het is een mooie, knus-
se winkel geworden waar Cor en 
Mary terecht trots op zijn. De ope-
ningstijden zijn van woensdag tot 
en met zaterdag tussen 10.00 en 
18.00 uur. ,,Deze locatie is per-
fect, in de mooiste winkelstraat 
van IJmuiden met kwaliteitswin-
kels als Jacky Hart/By Bo en Abe-
lia om de hoek.’’ De winkel heeft 
de naam Traiteur IJmuiden gekre-
gen, maar uiteraard blijft ook de 
naam Korf Catering gewoon be-
staan. Deze week staat voor el-
ke klant een gratis bakje huisge-
maakte eiersalade klaar. (Foto: 
Bos Media Services)

’t Haerhuys viert vierjarig jubileum 
met nieuwe kapsalon
Velserbroek - 23 mei 2016 was 
de allereerste dag van kapsalon 
’t Haerhuys op de Marie Jungius-
straat 37 in Velserbroek.. Niet we-
tende wat de eigenaressen Maris-
ka Miedema en Monique Groene-
veld te wachten stond gingen zij 
met volle overgave aan het werk.
Nu, 4 jaar en 3 kleine verbouwin-
gen later zijn zij gegroeid door 
kennis, meer klanten en zelfs drie 
fantastische werknemers.
Om door te kunnen blijven groei-
en en ontwikkelen hebben zij tij-
dens de coronaperiode niet stil 
gezeten maar besloten om de 
volgende stap te zetten. Zij gaan 
namelijk verhuizen naar de D. Ma-
rotstraat 24 in Velserbroek. Dit is 
10 minuten lopen of 3 minuten 
�etsen vanaf de huidige kapsa-
lon.
Eind juli ontvangen zij iedereen 
graag in deze geheel vernieuw-

de kapsalon waar zij met nog 
meer plezier en ruimte hun klan-
ten mooi(er) kunnen maken. Tot 
die tijd zijn zij druk aan het werk 
in de huidige salon om de afge-

lopen periode waarin zij genood-
zaakt werden te sluiten door coro-
na, in te halen en te zorgen dat ie-
dereen er weer stralend bij loopt. 
(Foto: aangeleverd)

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.

Dit is Moss. Hij is 10 april gebo-
ren en op de foto drie weken 
oud. Moss werd geboren in het 
Rode Kruis Ziekenhuis in Bever-
wijk maar woont in IJmuiden. Zijn 

ouders Mouette van Rijn en Mai-
kel Plug zijn enorm blij met hun 
zoontje. Daar kan Moss wel om 
glimlachen! En de trotse oma’s en 
opa’s ook!
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Cruiseschip Zaandam in IJmondhaven

Politie kan woningovervallers 
Radarstraat IJmuiden snel aanhouden
IJmuiden - De politie heeft vo-
rige week donderdagmiddag 
twee woningovervallers in 
IJmuiden snel kunnen aanhou-
den. Rond vier uur kreeg de po-
litie de melding dat een woning 
aan de Radarstraat het doel-
wit van een woningoverval was 
waarna de politie snel in actie 
kwam. 

Politiewoordvoerster José van 
Dijk laat weten dat de politie de 
melding van de woningoverval 
kreeg en dat agenten al vrij snel 
twee verdachten hiervoor op 
hebben kunnen pakken, een man 
en een vrouw uit IJmuiden. Mede-
werkers van de Forensische Op-
sporing hebben onderzoek ge-
daan en een speurhond heeft de 
omgeving afgezocht.
De politie heeft deze woningover-
val in onderzoek en vraagt getui-

gen zich te melden. Heeft u iets 
gezien? Of heeft u andere infor-
matie die belangrijk kan zijn voor 
het onderzoek? Neem dan con-

tact op met de politie via 0900-
8844. Liever anoniem? Bel dan 
met Meld Misdaad Anoniem via 
0800-7000. (Michel van Bergen)

IJmuiden - Vorige week vrijdag lag een van de weinige cruiseschepen deze maanden in onze IJmond-
haven en meteen eentje die enkele weken geleden nog wereldnieuws was: de Zaandam van de Holland 
America Line. Niet om passagiers te laten passagieren of te wisselen maar om de voorraden aan te vullen. 
(Foto’s: Erik Baalbergen)

Leerlingen van basisschool De 
Plataan maakten het beste rekenspel
Velsen-Noord - De landelijke 
wedstrijd ‘het beste rekenspel’ is 
een initiatief van Volgens Bart-
jens, NVORWO en SLO om lera-
ren en leerlingen te stimuleren 
op een creatieve manier met re-
kenen aan de slag te gaan. Klas-
sen en leerkrachten maken een 
rekenspel, dat wordt getest door 
een jury. Er zijn verschillende 
prijscategorieën, waaronder het 
beste, mooiste en origineelste re-
kenspel.  

Esteban, Desley, Nada en Melis-
sa uit groep 8 van basisschool De 
Plataan maakten het spel ‘Pak me 
dan als je kan’. In het spel moe-
ten de spelers de dief zoeken in 
de stad. De stad bestaat uit we-
gen en hoge en lage gebouwen 
in verschillende kleuren. De dief 
geeft aanwijzingen waar ze hem 
kunnen vinden door te vertel-
len welke gebouwen hij om zich 
heen ziet. De andere spelers gaan 
dan op zoek naar de plek waar de 
dief zou kunnen staan, maar na-
tuurlijk gaat de dief snel verder en 
verstopt hij zich weer ergens an-

ders. De spelers moeten samen-
werken en ondertussen leren ze 
heel veel over standpunten, aan-
zichten en meetkundige begrip-
pen. 

Uit de 209 inzendingen, kwam 
dit spel unaniem als winnaar uit 
de bus. De jury waardeert het 
erg, dat de ontwerpers een spel 
gemaakt hebben ‘zonder echte 
sommen’. Rekenen-wiskunde is 
zoveel meer dan sommen maken, 
en dat laten zij hier goed zien! Als 

dit spel in de winkel lag, zou de 
jury het spel zeker aanraden om 
voor school aan te scha�en! Dat is 
een mooi compliment! 
Via videobellen heeft hun trot-
se juf de leerlingen op de hoog-
te gebracht, omdat ze nog niet te-
gelijkertijd op school mogen zijn. 
De leerlingen winnen een prach-
tig spellenpakket. 

Voor meer informatie kijk op: 
www.besterekenspel.nl. (Foto’s: 
aangeleverd)

Hele doos vol felicitaties voor
90ste verjaardag juf Nel Heijdenrijk

Een verrassing was het niet voor 
Nel Heijdenrijk, toen we zondag-
middag rond 13.00 uur bij haar 
aanbelden. Ze blijkt een trouw 
lezer van deze krant te zijn en 
had de oproep zelf twee we-
ken geleden al gelezen. Maar 
ze vond het idee, dat van haar 
schoonzus in Amersfoort kwam, 
prachtig. Onder normale om-
standigheden zou ze haar 90e 
verjaardag met de hele fami-
lie hebben gevierd. Elke vijf jaar 
geeft ze een groot feest, maar 
het coronavirus gooide dit jaar 
roet in het eten. Gelukkig had ze 
nog geen voorbereidingen voor 
het feest getro�en, toen Neder-
land grotendeels op slot ging. 

,,Ik heb er in januari wel over 
nagedacht, maar je moet nog 
maar zien of je het haalt’’, zegt ze 
nuchter.

Nel Heijdenrijk kwam niet in 
Nederland ter wereld, maar op 
het eiland tarakan, bij Borneo. 
Haar vader werkte voor de Ba-
taafse Petroleum Maatschap-
pij (BPM) en dat bedrijf beheer-
de daar olievelden. Een jaar na 
haar geboorte ging ze, samen 
met haar moeder, voor het eerst 
naar Nederland. Wat later keer-
de ook vader terug naar hier en 
was het gezin weer herenigd. 
,,Als we daar gebleven waren, 
was ik op 12-jarige leeftijd door 

de Japanners vermoord’’, zegt 
ze stellig. Japanse soldaten heb-
ben in de Tweede Wereldoorlog 
een bloedbad aangericht op het 
kleine eiland, dat vrijwel geheel 
werd verwoest.

Het had niet veel gescheeld of 
Nel Heijdenrijk had voor een 
heel andere carrière gekozen. 
Ze solliciteerde bij Hoogovens 
naar een baan als secretares-
se. ,,Ik had een leuk gesprek ge-
had, maar toen vroegen ze me 
welk geloof ik had. Ik was katho-
liek, maar de hele afdeling daar 
bleek gereformeerd te zijn. Toen 
was het meteen afgelopen.’’ Ze 
volgde uiteindelijk een spoed-
cursus om in het onderwijs aan 
de slag te kunnen gaan en stond 
vervolgens van 1956 tot 1985 
voor de klas. Ze werkte in de Cla-
raschool, waar ze juf was van de 
eerste klas (tegenwoordig groep 
3). Honderden kinderen hebben 
in de loop der jaren dankzij haar 
leren lezen en schrijven.

Veel mensen kennen haar ook 
vanuit haar rol als coördinator 
bij de Werkgroep Tanzania. Van 
1957 tot 2017 was ze vrijwilliger 
voor die organisatie, haar coör-
dinerende rol legde ze ongeveer 
elf jaar geleden neer. De vele 
kaartjes die ze, via onze redactie, 
heeft mogen ontvangen, deden 
haar goed. ,,Er zat er zelfs eentje 
bij van een oud-leerling uit Au-
stralië, die was via familie hier in 
Nederland gestuurd. Ik heb ze 
nog niet allemaal gelezen hoor, 
maar het is prachtig. Sommige 
mensen hebben er foto’s bij ge-
stuurd vroeger. Heel erg leuk!’’ 
Ook daags na haar verjaardag 
kwamen er bij onze redactie nog 
enkele kaartjes binnen. Die zijn 
inmiddels nabezorgd.

IJmuiden - Twee weken geleden riepen we in deze krant de oud-
leerlingen van mevrouw Nel Heijdenrijk op om kaartjes te sturen 
ter ere van haar verjaardag. Het leverde maar liefst 76 poststuk-
ken op, die afgelopen zondag, op haar 90e verjaardag, bij haar 
zijn bezorgd.

Weerstandsvermogen daalt, harde keuzes noodzakelijk:
Gemeente Velsen maakt vijf miljoen 
verlies over jaar 2019

Het is voor het eerst sinds jaren 
dat de jaarrekening een verlies 
vertoont. De belangrijkste oor-
zaken van dit verlies zijn te wij-
ten aan een incidentele afwaar-
dering van vastgoed (3,0 miljoen 
euro), een incidenteel nadeel op 
de grondexploitaties ( 2,2 mil-
joen euro)  en toenemende uit-
gaven voor met name het soci-
aal domein (2,4 miljoen euro). Dat 
laatste kan niet echt een verras-
sing worden genoemd. Al gerui-
me tijd maken gemeenten in ons 
land zich zorgen over de �nanci-
ele constructie achter de decen-
tralisaties vanuit het Rijk. Door 
de overheid zijn in de afgelo-
pen jaren diverse taken overge-
heveld naar de gemeenten, met 
name in het sociaal domein, zon-
der dat daar vooraf een goede �-
nanciering voor werd geregeld. 
De toegekende bedragen wor-
den steeds achteraf gecorrigeerd 
en daardoor kunnen gemeenten 
in de problemen komen. Elke ge-
meente heeft een zogenoemde 
algemene reserve, dat is een �-
nanciële bu�er om tegenvallers 
mee te kunnen opvangen. Het te-
kort van 2019 wordt daaruit ge-

compenseerd, maar daardoor 
daalt die reserve tot 3,3 miljoen 
euro per 31 december 2019.

WMO en jeugdzorg
De afwaardering van vastgoed 
en het nadeel op de grondexploi-
taties zijn incidentele tegenval-
lers, maar als er niets verandert, 
ziet Velsen zich volgend jaar op-
nieuw geconfronteerd met een 
forse overschrijding van de uitga-
ven in het sociaal domein. Door 
de invoering van het abonne-
mentstarief zijn de kosten op het 
gebied van de Wet Maatschap-
pelijke Ondersteuning (WMO) en 
in de jeugdzorg veel sterker ge-
stegen dan vorig jaar werd ver-
wacht. Destijds werden die bud-
getten al met 2,5 miljoen euro 
verhoogd, maar om alle aanvra-
gen te kunnen honoreren, is vol-
gens wethouder Verwoort nog 
eens structureel 2,7 miljoen eu-
ro nodig. Intussen is er vanuit het 
Rijk nog steeds geen zicht op een 
aanvullende vergoeding die dit 
kan compenseren. Ook de com-
pensatie voor andere maatrege-
len van het Rijk is niet toereikend. 
Dit geldt voor de wijzigingen van 

de BTW-regelgeving van sport, 
implementatiekosten van de om-
gevingswet, nieuwe maatregel 
van vroegsignalering bij schul-
den en de voorbereidingen voor 
de doordecentralisatie van be-
schermd wonen. Al met al wordt 
de �nanciële positie van Velsen 
daardoor nu als zorgelijk om-
schreven.

Duivels dilemma
De gemeente staat nu voor een 
duivels dilemma. Er kan niet wor-
den gewacht op compensatie 
vanuit het Rijk, omdat die waar-
schijnlijk te laat zal komen. Dat 
betekent dat de gemeente zal 
moeten besluiten om ingrijpend 
te bezuinigen en daardoor zullen 
inwoners, ondernemers en maat-
schappelijke en culturele organi-
saties worden geraakt. En dat in 
een tijd waarin iedereen toch al 
zo onzeker is en velen in �nan-
cieel opzicht al hard zijn geraakt 
door de coronacrisis. Het college 
spreekt van scherpe keuzes, die 
moeten worden gemaakt. ,,Keu-
zes waarbij de balans tussen de 
belangen van onze inwoners, on-
dernemers en lokale partners en 
de �nanciële positie van onze ge-
meente nauwgezette afwegin-
gen zullen vragen. Het college zal 
deze uitdaging samen met de ge-
meenteraad aan moeten gaan. 
Want alleen samen kunnen wij 
ervoor zorgen dat onze gemeen-
te, ook in deze zware tijden, een 
mooie gemeente blijft om in te 
wonen, werken en recreëren.’’ 
(Bos Media Services)

Velsen - Het is geen plezierige boodschap, waarmee wethou-
der Jeroen Verwoort naar de gemeenteraad komt. De gemeen-
te Velsen heeft over het boekjaar 2019 een verlies geleden van 
5,1 miljoen euro. Gezien de ontwikkelingen in 2020 rond het co-
ronavirus mag worden verwacht dat daar dit jaar nog een �inke 
klap achteraan komt. Het weerstandsvermogen van de gemeen-
te daalt van 1,9 vorig jaar naar 1,4 begin dit jaar. Op basis van het 
nu al ontstane tekort voor dit jaar gaat het cijfer naar 1,0 en daar-
mee is de grens van wat de provincie Noord-Holland toelaatbaar 
acht, bereikt.
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Geen diploma-uitreiking, wel een feestje:
Zoë Gubbels (20) behaalde diploma 
in Verenigde Staten

Als meisje van vijf jaar oud stond 
Zoë al op de tennisbaan en het 
duurde niet lang voordat ze zich 
realiseerde dat deze sport haar 
grote passie was geworden. Waar 
haar twee jaar oudere broer Nino 
de tennisbaan in zijn puberjaren 
verliet om zich meer te kunnen 
focussen op zijn studie, wilde Zoë 
haar favoriete sport heel graag 
blijven beoefenen. Ze zag daar-
voor betere kansen in de Verenig-
de Staten en besloot te kiezen 
voor een opleiding aan de andere 
kant van de Atlantische Oceaan. 
Zoë: ,,In Nederland is een sport-
carrière eigenlijk niet zo goed te 
combineren met een studie. De 
plekken waar je naar school gaat 
en waar je tennist, liggen meestal 
een stuk uit elkaar. In de Verenig-
de Staten heb je speciale oplei-
dingen, waar de tennisbaan let-
terlijk om de hoek van het school-
gebouw ligt. Ik heb er nu drie 
jaar opzitten. De eerste twee jaar 
woonde ik op de campus, het der-
de jaar op een plek daar vijf minu-
ten vandaan. Ik heb daar een au-
tootje om heen en weer te kun-
nen rijden. Een �ets heb ik er ook, 
maar voor �etsers is het daar heel 
slecht geregeld. Er zijn geen �ets-
paden, zoals hier. Bovendien zijn 
er heuvels en de auto’s die daar 
rijden, zijn van die grote trucks. 
Daar wil je eigenlijk niet met je 
�ets oversteken.’’

Zoë heeft een duidelijk doel voor 
ogen. Ze ambieert een professi-
onele tenniscarrière op hoog ni-
veau en heeft daar veel voor over. 
Toen haar broer nog een actief 
tennisser was, namen ze vaak sa-
men deel aan toernooien. ,,We 
wonnen veel wedstrijden en een 
goed gevulde prijzenkast geeft 
een extra euforie, het is een goe-
de drive om door te gaan. Wed-
strijden spelen vond ik wel gaaf 

en via de KNLTB (Koninklijke Ne-
derlandse Lawn Tennis Bond) 
kom je terecht in een wereldje 
waar ze een andere mindset heb-
ben. Iedereen is er heel gedre-
ven en dat geldt voor mij ook. Ik 
wil bij alles in mijn leven het ui-
terste eruit halen.’’ Ze was onge-
veer veertien jaar oud, toen ze 
hoorde van de mogelijkheid om 
in de Verenigde Staten te stude-
ren en daarnaast veel te trainen 
op de tennisbaan. ,,Je moet het 
op tijd regelen, want het is nog-
al een proces om daarheen te 
gaan. Het kiezen van de universi-
teit, het aanvragen van een visum 
bij de ambassade, je inschrijven 
om speelgerechtigd te zijn, en-
zovoort.’’ Hoewel er eigenlijk vier 
jaar staat voor de studie die Zoë 
volgt, klaarde ze de klus in slechts 
drie jaar tijd. ,,Ik wil zo snel mo-
gelijk teruggaan voor een vierde 

jaar, om mijn Master te behalen. 
Daarna kun je veel meer.’’
Of ze daadwerkelijk op korte ter-
mijn terug zal kunnen vliegen, is 
onduidelijk. ,,De uitgestelde di-
ploma-uitreiking is op 15 augus-
tus, maar ik weet niet of ik of ik 
op tijd terug zal zijn. Ik hoop in 
elk geval wel terug te kunnen 
gaan, want mijn spullen zijn daar 
nog en ik heb geen afscheid kun-
nen nemen omdat ik halsover-
kop terug moest vliegen.’’ Als 
het niet mogelijk is om haar stu-
die op korte termijn te vervolgen, 
heeft Zoë al een tweede plan op 
de plank liggen: ,,Dan ga ik pro-
beren om mijn Master in Neder-
land te doen. Als ik dat diploma 
behaald heb, wil ik een jaar lang 
internationale tennistoernooien 
gaan spelen. En desnoods ga ik 
dat plan een jaar eerder inzetten.’’ 
Thuis bij haar ouders in Velser-
broek heeft ze vorige week haar 
schooltas symbolisch in de vlag-
genmast gehangen, met daarbij 
zowel de Nederlandse vlag als die 
van de Verenigde Staten. (Tekst: 
Bos Media Services, foto’s: aange-
leverd)

Volg de belevenissen van Zoë Gub-
bels op YouTube: https://www.you-
tube.com/zoegubbels.

Velserbroek - Terwijl in Nederland de centrale eindexamens vol-
ledig geschrapt zijn, slaagde de 20-jarige Zoë Gubbels er deze 
maand in om summa cum laude af te studeren in de Verenigde 
Staten. Toch had ze zich de a�oop van haar studie aan de Ange-
lo State University in San Angelo (Texas) heel anders voorgesteld. 
Door de coronacrisis keerde ze eerder terug naar huis en volgde 
ze het laatste deel van haar colleges online. Het diploma Bachelor 
Business Administration is behaald, maar tot een o�ciële uitrei-
king kwam het niet. Daarom vierde ze zelf haar eigen feestje, ge-
woon thuis in Velserbroek.

G. van der Kort in 1954 bij zijn maquette van de ruïne. (Foto: Cees de Boer)

Tweede maquette van
Ruïne van Brederode ontdekt

Beheerder maakt maquette
Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
duikt het Joodse echtpaar Wol�-
van Raab en hun volwassen zoon 
Freddy bij het beheerdersecht-
paar Van der Kort onder. Tot hun 
grote schrik maakt de Filmdienst 
van de NSB met Pinksteren 1944 
opnames voor de rolprent ‘Strij-
ders der Toekomst’ ten behoeve 
van propaganda voor de Jeugd-
storm! De jeugd is in twee partij-
en verdeeld en vol vuur aan het 
strijden om het vendel van de te-
genpartij te pakken te krijgen. 
Hun leiders lopen nietsvermoe-
dend door het voormalige kasteel 
en hebben er geen idee van dat 
er vlakbij een derde groep zich in 
angst en beven schuilhoudt. Het 
loopt echter goed voor de onder-
duikers af, maar na Dolle Dinsdag 
moeten zij daar vanwege de eva-
cuatie wegwezen en krijgen dan 
een veilig duikadres in de Bollen-
streek. Om daar te komen zetten 
verzetslieden een ambulance van 
de Haarlemse ziekenvervoerder 
Mathôt in. 
In de Ruïne staat al 66 jaar een 
maquette van het kasteel, die 
G.P. Th. van der Kort vanaf 1947 
in zeven winters bouwt. Bij zijn af-
scheid op 25 juni 1954 (hij is sinds 

1929 als beheerder in dienst) 
schenkt hij zijn bouwsel aan de 
directeur van het Rijksbureau 
voor de Monumentenzorg jhr. Eu-
gène van Nispen tot Sevenaer. 
De maquette blijft in het voor-
malig kasteel. Van der Kort hoopt 
dat van zijn plan om van de Ru-
ine ooit een cultuurcentrum te 
maken, wordt verwezenlijkt. Zijn 
opvolgers maken daar inderdaad 
werk van.

Onderduiker maakt eerder ma-
quette
Naar nu blijkt staat er ook een ma-
quette in Museon in ’s-Gravenha-
ge. Volgens het museum bouwt 
M.P. van Dijk (1918 te Overschie) 
dat exemplaar tijdens zijn onder-
duik in de Ruïne. Hij gebruikt daar 
ook echte stenen en leien voor, 
die hij op maat snijdt. Zijn (schuil)
naam komt in de verzetsadmini-
stratie van Santpoort niet voor. 
Wie meer weet over Van Dijk of 
beheerder Van der Kort, kan con-
tact opnemen met de huidige be-
heerder Angelique Schipper: 06- 
23 169 607. Met nieuwe info kan 
de website geactualiseerd wor-
den. (Guus Hartendorf )

Santpoort-Zuid - Op 1 juni is het niet alleen Tweede Pinksterdag, 
maar ook de Dag van het Kasteel. Het thema is ‘Bezet en Bevrijd: 
kastelen en buitenplaatsen in 1940 – 1945’. De Ruïne van Bredero-
de doet daar digitaal aan mee, te zien via de eigen website onder 
het kopje ‘Komende activiteiten’. De beheerders hopen de poor-
ten van het oude slot op 6 juni te mogen openen voor publiek.

De ‘oorlogsmaquette’ van de heer Van Dijk in het Museon. (Foto: Museon)

Ontruiming na brandje in 
droogmachine aan de Biallosterskilaan
Santpoort-Noord - Een aantal 
appartementen moesten maan-
dagochtend worden ontruimd 
nadat er brand was uitgebroken 
in Santpoort-Noord. Een woord-
voerster van de brandweer laat 
weten dat er rond kwart voor elf 
brand was uitgebroken in een 

wasdroger in een appartement 
aan de Biallosterskilaan.
Meerdere brandweer-eenheden 
werden opgeroepen om het vuur 
te bestrijden. Diverse apparte-
menten werden ontruimd en de 
bewoners moesten tijdelijk bui-
ten op straat wachten. Eén per-

soon is door ambulanceperso-
neel behandeld na de brand.
Met een grote overdrukventilator 
is de rook uit het gebouw gebla-
zen. Het is nog onduidelijk waar-
door de droogmachine in de 
brand is gevlogen. (Foto: Michel 
van Bergen)

Advies na vossendrama:
Hou cavia’s en konijnen binnen
IJmuiden - Groot was de schrik 
toen Aranka Webbe en haar 
partner Michel Tol zondagoch-
tend ontdekten dat het konij-
nenhok in de tuin leeg was. Ted 
en Roxy, twee konijnen van het 
ras teddy dwerg, waren ver-
dwenen. Al vrij snel ontdekten 
ze bloedsporen en wat plukjes 
haar. Toen later ook pootafdruk-
ken werden aangetro�en, was 
de conclusie snel getrokken. De 
konijnen zijn ten prooi gevallen 
aan een rondscharrelende vos.

Aranka en Michel gingen, na-
dat ze hadden ontdekt wat er 
was gebeurd, direct poolshoog-
te nemen bij de buren. Ze wis-
ten dat daar ook een konijn in 
de tuin woonde. Helaas bleek 
de vos ook daar te hebben huis-
gehouden. Het konijn Boef was 
eveneens verdwenen. Het dra-
ma speelde zich af aan de Per-
seusstraat, maar inmiddels is 
duidelijk dat ook om de hoek 
in de Andromedastraat vorige 
week een konijn is verdwenen. 
Aranka: ,,Ik ben inmiddels weer 
wat rustiger, maar ik was de hele 
dag van slag. Onze konijnen wa-
ren vier jaar oud, die van de bu-
ren was vijf jaar.’’ Om er helemaal 
van overtuigd te zijn dat een vos 
dit op zijn geweten heeft, beslo-
ten Aranka en Michel een came-
ra te plaatsen. Al meteen de vol-
gende dag was het raak, de vos 
liet zich wederom zien in de tuin 
en werd door de camera vastge-
legd.

Al vaker worden de laatste tijd 
in IJmuiden vossen gesigna-
leerd die zich steeds minder lij-
ken aan te trekken van men-
sen. Van nature is een vos een 
schuw dier, maar daar is nau-
welijks nog iets van te merken. 
,,Mijn opa en oma hebben een 
strandhuisje en ik hoorde dat de 
vossen daar ook gewoon bij de 
huisjes komen als de mensen er-
bij zitten. Ze zijn niet meer men-
senschuw. Dat vind ik ook niet 
zo vreemd, want mensen ko-
men steeds dichterbij ze om fo-

to’s te maken. Daar raken de vos-
sen aan gewend.’’ Ze heeft ook 
de indruk dat de vossenpopula-
tie zich verder uitbreidt: ,,Het is 
net als met de herten, er komen 
er steeds meer. Ik hoorde dat er 
in de buurt van het strand veel 
vossenwelpjes zijn en die mond-
jes moeten allemaal gevoed 
worden, Uiteindelijk blijven het 
wilde dieren, het is de natuur.’’ 
Ze adviseert konijnen- en ca-
viahouders: ,,Doe je hok goed 
op slot of haal je beest binnen.’’ 
(Tekst: Bos Media Services/foto: 
aangeleverd)
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Korting op geselecteerde showroommodellen:
Geels Meubelen maakt 
ruimte vrij in de showroom
IJmuiden - Het zal de oplet-
tende voorbijganger niet ont-
gaan zijn: Geels Meubelen aan 
de Lange Nieuwstraat 182-188 
heeft een nieuwe huisstijl ge-
kregen. Enkele weken gele-
den maakte het groen met wit 
plaats voor bruin met oranje. 
Ook is Store24, tot nu toe ge-
vestigd aan de overzijde, opge-
heven als losse vestiging en on-
dergebracht in hetzelfde pand. 
Daarvoor moest wel ruimte 
worden gemaakt en dus gaat 
een groot aantal geselecteer-
de showmodellen weg met een 
korting van vijfentwintig pro-
cent.

Stoelen, tafels, kasten, banken, 
fauteuils en lampen, de speci-
aal ingerichte kortingszone in de 
showroom puilt uit van de top-
meubelen. Enige haast is wel ge-
boden, want wie te lang wacht, 
grijpt er misschien net naast. Er 
is nu nog volop keus, maar er zijn 
ook veel kapers op de kust. Win-
kelmanager Dirk Geels en ver-
koopmedewerker Guido IJzer-
man (op de foto) zien de laatste 
weken een toename van het aan-
tal bezoekers: ,,Mensen hebben 

veel thuisgezeten en zijn daar-
door meer met het interieur be-
zig geweest. Men kiest ervoor om 
lokaal te kopen en dat is positief 
voor iedereen.’’ 
Geels Meubelen staat bekend om 
de hoge servicegraad, die zich 
onder meer vertaalt in een eigen 
bezorgdienst. De meubelen wor-
den, ondanks de beperkingen 
door het coronavirus, nog altijd 
tot in de huiskamer bezorgd. Dat 

gebeurt uiteraard in goed over-
leg met de klant. Door mond-tot-
mondreclame breidt het klanten-
bestand zich gestaag verder uit. 
Ook via sociale media timmert 
Geels Meubelen goed aan de 
weg, hetgeen een aanzuigende 
werking lijkt te hebben. Klanten 
komen nu vanuit diverse wind-
streken naar IJmuiden om er hun 
meubelen te kopen. (Foto: Bos 
Media Services)

Daverende stuntdagen
bij Van Delden Mode

IJmuiden - Veel dingen zijn an-
ders dit jaar, maar dat geldt niet 
voor de daverende stuntdagen bij 
Van Delden Mode aan het Plein 
1945. ,,Goede tradities moeten in 

ere gehouden worden, vooral als 
het extra voordeel voor de klant 
biedt’’, vindt eigenaar Pieter Ge-
raedts. De nieuwe zomercollectie 
in de winkel is verfrissend kleur-
rijk: ,,Je wordt er blij van!’’

In 1978 opende Henk van Del-
den zijn herenmodezaak, in 2003 
nam Pieter Geraedts het bedrijf, 
waar hij op dat moment al drie 
jaar in loondienst werkte, over. 
De daverende stuntdagen in het 
weekeinde na Hemelvaartsdag 
heeft hij altijd in ere gehouden. 
Hij legt uit: ,,Dit is het perfecte 
moment om de zomergardero-
be een opfrisbeurt te geven. Dit 
jaar is dat, door de omstandighe-
den, misschien nog wel belang-
rijker geworden. We moeten ons-
zelf een beetje verwennen nu en 
daar kan kleding een �jne bijdra-
ge aan leveren. Het is toch heer-
lijk om jezelf weer eens helemaal 
in het nieuw te steken?’’ In de 
ruim tweehonderd vierkante me-
ter grote winkel heb je als klant 
alle ruimte om relaxt te kunnen 
winkelen. De ko�e staat er altijd 
klaar en er wordt ruimschoots de 
tijd genomen om iedereen uitge-
breid te assisteren bij het maken 

van de keuze.
Van oudsher is Van Delden Mode 
een winkel waar de modebewus-
te man terecht kan voor het aan-
scha�en van een goed kostuum. 
Tegenwoordig is er ook een spe-
ciale afdeling voor de bruidegom 
en daarnaast omvat de collectie 
ook een mooie lijn in zogenoem-
de ‘smart casuals’ met fraaie col-
berts, katoenen broeken en over-
hemden met leuke prints. ,,Het 
mag allemaal wat sportiever zijn 
tegenwoordig. Onze items heb-
ben een hoog draagcomfort, veel 
artikelen zijn er in een stretch uit-
voering, van overhemd tot col-
bert.’’ Voor iedereen die in deze 
tijd liever niet tegelijk met ande-
ren gaat winkelen, biedt Van Del-
den Mode de gelegenheid om 
buiten de reguliere openings-
tijden om langs te komen. ,,We 
denken altijd mee met de klan-
ten. Het is een bijzondere tijd en 
dat vraagt om bijzondere oplos-
singen’’, aldus Pieter Geraedts. 

Kijk op www.vandeldenmode.
nl voor meer informatie en volg 
de winkel via sociale media voor 
het laatste nieuws. (Foto: aange-
leverd)

Ondernemers vernieuwde Kennemerlaan vinden:
Snelheidsbeperking werkt
niet en blauwe zone moet terug

Dyantha Van der Waal, mede-ei-
genaresse van vloerenspeciaal-
zaak Intro IJmuiden, had eigen-
lijk verwacht dat het rijgedrag 
van de automobilisten zou ver-
anderen, maar het tegendeel lijkt 
waar te zijn: ,,Het is hier net een 
racebaan. Er wordt echt hard ge-
reden, ik heb het idee dat ze nog 
wel harder dan vijftig kilome-
ter per uur rijden.’’ Ze bezocht in 
de aanloop naar de reconstruc-
tie van de straat destijds vanuit 
de klankbordgroep diverse bij-
eenkomsten van de gemeente 
Velsen. Daar leerde ze dat de ge-
meente niet van plan is drempels 
te leggen in de weg, omdat het 
al een 30-kilometerzone is. Toch 

zouden die drempels er wat haar 
betreft alsnog moeten komen. Ze 
wacht voorlopig nog even tot het 
hele project op de Kennemerlaan 
is afgerond en gaat dan, indien 
nodig, opnieuw aan de bel trek-
ken bij de gemeente.

Een stukje verderop is de Kaas-
markt gevestigd. Herkent men 
daar het beeld dat er nog steeds 
te hard wordt gereden? ,,Dat valt 
ons eigenlijk niet zo op. Wij mis-
sen vooral de blauwe zone. Sinds 
die weggehaald is, zet iedereen 
’s morgens weer auto’s voor on-
ze deuren. Die blijven dan de hele 
dag staan. Het zijn waarschijnlijk 
vooral de auto’s van winkelperso-

neel. En dat terwijl er in de buurt 
ruimte genoeg is. Je gaat toch 
niet op de plekken van je klanten 
staan? Verder zijn we heel blij met 
de vernieuwde straat hoor. Alleen 
zien we wel meer brommers en 
scooters over de stoep rijden, nu 
die breder geworden is.’’ Aan de 
overzijde van de straat is de sla-
gerij van Bert van der Linden ge-
vestigd. Ook hij is blij dat de hek-
ken voor zijn deur na tien we-
ken weer verdwenen zijn. Maar 
ook hij ziet de blauwe zone het 
liefst morgen weer terugkeren: 
,,Dat werkte perfect. Voor de vei-
ligheid is het veel beter. Er wordt 
nu weer dubbel geparkeerd, toen 
de blauwe zone er was, gebeurde 
dat niet.’’ Terwijl de slager aan de 
telefoon zijn verhaal doet, ziet hij 
hoe er op dat moment een auto 
voor zijn zaak stopt en dubbel ge-
parkeerd wordt. ,,Omdat het nu 
veel smaller is, ontstaat daardoor 
een onveilige situatie.’’ (Bos Media 
Services) 

IJmuiden - Het instellen van een 30-kilometerzone op de Ken-
nemerlaan lijkt vooralsnog weinig e�ect te hebben. Eind vorige 
week werden de werkzaamheden op het deel tussen het Kenne-
merplein en de Julianabrug afgerond. Winkeliers zien echter dat 
het verkeer zich niet houdt aan de snelheidsbeperking. Ook de 
blauwe zone wordt node gemist en moet volgens een aantal on-
dernemers zo snel mogelijk weer terug komen.

Personeel Tata Steel 
laat - letterlijk - van zich horen
Velsen - Hoe laat je van je horen, 
als je het ergens niet mee eens 
bent, maar een massale protest-
bijeenkomst vanwege de coro-
naregels niet mogelijk is? Simpel, 
dan organiseer je een claxonpro-
test. Medewerkers van Tata Steel 
lieten dinsdagochtend hun on-
genoegen over het onverwach-
te vertrek van topman Henrar 
blijken door vanuit hun auto op 
commando de claxon te laten 
klinken over het terrein. Eind vo-
rig jaar kwamen ongeveer twee-
duizend personeelsleden van het 
staalbedrijf al bijeen om hun on-
genoegen over het gevoerde be-
leid te uiten. Nu zijn ze vooral 
bang voor een ontslaggolf zodra 
de bestuurder vertrokken is. (Fo-
to: Ton van Steijn)

Campagne ‘Ik eet lokaal’ steuntje
in de rug voor Velsense horeca
Velsen - De campagne Ik koop lo-
kaal, die vrijwel direct na de in-
voering van de strengere corona-
maatregelen op 15 maart door de 
gemeente Velsen en citymarke-
ting werd gelanceerd, krijgt een 
vervolg. ,,Nu de restaurants en 
terrassen per 1 juni na ruim twee 
maanden weer open mogen, ver-

dient de horeca een extra steun-
tje in de rug’’, aldus wethouder Je-
roen Verwoort. ,,Dat doen we met 
een nieuwe slogan: Ik eet lokaal 
in een restaurant of op een ter-
ras van hier. In de coronacrisis is 
het belangrijk om je geld in de 
buurt uit te geven. Met deze cam-
pagne, die vanaf begin juni over-

al in Velsen zichtbaar is, dragen 
we een steentje bij aan het ver-
sterken van dat besef.’’ In over-
leg met Koninklijke Horeca Ne-
derland afdeling Velsen wordt 
bekeken hoe ondernemers van 
aanvullend campagnemateriaal 
voorzien kunnen worden. (Foto: 
Ron Pichel)







75 jaar bevrijding: Plaatsing in pleeggezin om te herstellen van de zware oorlogsjaren
Jan Boekhout bracht als 11-jarige jongen 
vier maanden door in Zweden

Ruim vijfenzeventig jaar ge-
leden vierde Nederland mas-
saal de bevrijding. Er werd op 
straat gedanst en iedereen was 
uitzinnig van vreugde, want de 
bezetter was verslagen. Wat 
overbleef was een gehavend 
straatbeeld en een ontwrichte 
samenleving. Het duurde een 
behoorlijke tijd voordat ieder-
een zijn draai weer kon vinden 
en het dagelijkse leven weer 
vergelijkbaar van dat in de pe-
riode voordat de oorlog uit-
brak. In 1945 en 1946 kreeg 
een grote groep kinderen de 
gelegenheid om bij pleegge-
zinnen wat aan te sterken. Het 
ging om kinderen die in de 
Hongerwinter (1944-1945) on-
dervoed waren geraakt, de zo-
genoemde bleekneusjes. Eén 
van hen was de toen 11-jarige 
Jan Boekhout uit IJmuiden.

Jan Boekhout is de zoon van een 
seinhuiswachter bij de Neder-
landse Spoorwegen. ,,Mijn va-
der moest in de oorlogsjaren blij-
ven werken, want de treinen wa-
ren belangrijk voor de Duitsers. 
Maar uiteindelijk werd IJmuiden 
tot Sperrgebiet verklaard. Alles 
werd dichtgetimmerd en de in-
woners werden geëvacueerd. Wij 
zijn toen lopend van IJmuiden 
naar Zeist gegaan.’’ Jan, nu 85 jaar 
oud, herinnert zich nog hoe hij de 
bevrijding in Zeist heeft gevierd. 
Uiteindelijk keerde het gezin 
weer terug in IJmuiden om het 
alledaagse bestaan weer te kun-
nen oppakken. Dat hij een jaar la-
ter het land voor een �inke tijd 
zou gaan verlaten, kon hij op dat 
moment nog niet vermoeden.  
Enkele tienduizenden kinderen 
werden destijds in Nederlandse 
pleeggezinnen geplaatst, veelal 
in Friesland en Groningen. Nog 

eens dertigduizend kinderen 
mochten voor een aantal maan-
den naar het buitenland. Het ini-
tiatief kwam vanuit de Stichting 
Nederlands Volksherstel, waar-
van prinses Juliana destijds voor-
zitter was. Formeel werd de or-
ganisatie op 9 juli 1945 opge-
richt, maar al in november 1944 
vonden de eerste activiteiten al 
plaats, nog tijdens de oorlog dus.

,,In Göteborg moesten 
we drie weken in qua-

rantaine, we werden ont-
smet en ontluisd.’’

Later, toen Nederland bevrijd 
was en uit een diep dal moest 
klimmen, werden via de Nationa-
le Commissie tot Uitzending van 
Nederlandsche kinderen groe-
pen kinderen naar Zwitserland, 
Groot-Brittannië, Denemarken, 
België, Frankrijk en Zweden ge-
bracht. Jan Boekhout behoor-
de tot de groep van 2400 kinde-
ren die afreisden naar Zweden. 
Hij herinnert zich: ,,Het was op 
27 mei 1946 dat ik vertrok. We 
woonden toen in de Heidestraat 
in IJmuiden. Ik moest me aankle-
den en kreeg te horen dat ik er-
gens anders zou gaan aanster-
ken. Met de trein ging ik naar 
Amsterdam en vanuit daar naar 
Oldenzaal. Daar was het verza-
melpunt waar alle deelnemen-
de kinderen uit het hele land sa-
men kwamen in een schoolge-
bouw. Daar was eerst nog een 
soort keuring. Daarna gingen we 
met een andere trein verder naar 
Göteborg in Zweden. Onderweg 
werd gestopt en konden we sla-
pen. Eenmaal in Göteborg moes-
ten we eerst drie weken in qua-
rantaine. We werden ontsmet en 
ontluisd en we kregen een kof-
fer vol kleren mee. Daarna gin-
gen we allemaal een andere kant 
op. Ik werd naar Flatholmen ge-
bracht, een klein eilandje voor 
de Zweedse westkust, ongeveer 
tachtig kilometer ten noorden 
van Göteborg.’’

,,Stromend water was er 
niet, elektriciteit even-
min. Telefoon, dat had-

den ze wel.’’
Het pleeggezin waarin Jan Boek-
hout werd opgenomen, bestond 
uit een echtpaar met vijf kinde-
ren, van wie de oudste drie in-
middels het huis uit waren. ,,De 
zoons waren de deur uit, alleen 
de twee dochters woonden nog 

thuis. Inge was de jongste doch-
ter, zij was toen ongeveer 21 jaar 
oud.’’ Het eiland Flatholmen is 
slechts enkele hectaren groot en 
telde destijds slechts zestien wo-
ningen. ,,Er woonden voorname-
lijk oudere mensen, die bootjes 
hadden om te vissen. Stromend 
water was er niet, elektriciteit 
evenmin. Telefoon, dat hadden 
ze wel. Zweden is het land van de 
telefoons.’’ Jan was niet de enige 
Nederlandse jongen die er eni-
ge tijd verbleef, ook een jongen 
uit Haarlem was er in een pleeg-
gezin geplaatst. Samen met hem 
en een jongen uit België bracht 
hij de meeste tijd door. ,,We ver-
maakten ons prima. We gingen 
varen met een roeibootje en we 
visten op krabben. Het eten was 
goed en ik mocht af en toe mee 
naar het vasteland. Mijn pleeg-
ouders hadden een winkeltje 
en maakten eens per week met 
een roeiboot de oversteek om de 
post te halen en de winkelvoor-
raad aan te vullen.’’

,,Als er een tijdje geen 
regen was geweest, had 
je geen water meer om 

jezelf te wassen.’’
Het leven op het Zweedse eiland 
ging er gemoedelijk aan toe en 
was, zeker in die jaren, nog re-
delijk primitief. ,,Riolering was er 
niet, dus we hadden er ook geen 
toilet. Jezelf wassen deed je met 
regenwater. Dat werd met be-
hulp van slangen naar de hui-
zen gepompt. Uit de grond kon 
je geen water oppompen, want 
dat was één brok graniet. Het 
regenwater dat ze gebruikten, 
kwam van de hoger gelegen rot-
sen. Daar zaten kuilen in en daar 
vormden zich plassen als het ge-
regend had. Als er een tijdje geen 
regen was geweest, had je geen 
water meer om jezelf te wassen.´´ 
Het moet voor veel kinderen een 
vreemde gewaarwording zijn ge-
weest. Opeens staan ze in een to-
taal opbekende omgeving, bij 
vreemde mensen die een andere 
taal spreken dan zij. Over die taal-
barrière zegt Jan Boekhout nu: 
,,Ik sprak natuurlijk geen Zweeds, 
maar als jongen van 11 jaar oud 
pik je dat snel op. Toen ik terug 
kwam in Nederland, sprak ik ge-
broken Nederlands en konden ze 
me hier niet meer verstaan!’’ De 
Zweedse taal heeft hij zich in re-
latief korte tijd machtig gemaakt 
en spreekt hij nog steeds. Dat 
komt hem goed van pas, want 

tot op de dag van vandaag on-
derhoudt hij nog altijd contac-
ten met familie van zijn toenma-
lige pleegouders. ,,De kinderen 
van mijn pleegouders zijn intus-
sen allemaal overleden, maar ik 
spreek nog regelmatig met hun 
kleinkinderen.’’

,,Ze stelden voor om 
naar Zweden te komen, 
maar ik zag dat niet zit-

ten en ben hier geble-
ven.’’

Dat er vanuit Velserbroek, waar 
Jan Boekhout tegenwoordig 
woont, nog altijd contact is met 
de Zweedse familie, is op zich 
best bijzonder, maar komt va-
ker voor. ,,Ik ken iemand in Vel-
sen-Zuid die ook in Zweden heeft 
gezeten in die tijd, ook hij heeft 
nog steeds contact met de men-

sen daar.’’ Jan kreeg zelfs enke-
le jaren geleden het aanbod om 
terug te keren naar Zweden en 
zich daar permanent te vestigen. 
,,Mijn vrouw overleed zes jaar ge-
leden. Met heeft mij daarna voor-
gesteld om naar Zweden te ko-
men. Ze zouden een container re-
gelen en ze hadden een huis voor 
me. Maar ik zag het niet zitten om 
in mijn eentje daarheen te gaan, 
dus ik ben hier gebleven.’’ Het 
Zweedse avontuur eindigde des-
tijds op 26 september, toen Jan 
via Haarlem weer in IJmuiden ar-
riveerde. Het hele verhaal kwam 
recent weer terug in zijn herinne-
ring. ,,Ik zat te kijken naar de na-
tionale dodenherdenking op de 
Dam en dat maakte emoties los. 
Ik moest terugdenken aan de 
oorlogsjaren en aan de periode 
daarna. Daarom wilde ik het ver-
haal graag eens vertellen.’’

Jan Boekhout denkt nog altijd met veel plezier terug aan zijn tijd in Zweden. (Foto: Bos Media Services)

Op 27 mei 1946 begon het avontuur. Vlak voor vertrek bij Villa Kriemhilda 
werd deze foto gemaakt. (Foto: aangeleverd)

Terug naar huis op 26 september 1946. Deze foto werd gemaakt in Haar-
lem. (Foto: aangeleverd)Het vertrek uit Amsterdam. (Foto: aangeleverd)

Jan Boekhout met zijn pleegouders. (Foto: aangeleverd)
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Maatje voor Diego
Velsen-Zuid - Vorige week dins-
dag kreeg ezel Diego in Velser-
beek, wiens moeder en maatje al 
enige tijd geleden was overleden, 
een nieuw maatje: Simba. Het is 
net als Diego een gecastreerde 
hengst, ook wel ruin, oen of kluns 
genoemd bij ezels. 
Diego was blij verrast met een 
nieuwe soortgenoot, nadat hij 
toch wel duidelijk een periode 

verdrietig is geweest, na het ver-
lies van zijn moeder. 
Natuurlijk hoopt iedereen dat Di-
ego en Simba dikke maatjes van 
elkaar worden en ze on Park Vel-
serbeek samen heel oud worden. 
In het begin zal het samen nog 
wel eens stoeien en spelen wor-
den, maar zo op het eerste ge-
zicht lijkt het wel een goede 
match. (Foto’s: Erik Baalbergen) 

Bom aangetroffen 
in de Spaarnestraat
IJmuiden - Bij werkzaamheden 
aan de nieuwbouw aan de Spaar-
nestraat in IJmuiden zijn werklui 
vorige week donderdagmorgen 
op een bom gestuit. De bom lag in 
het zand toen deze werd ontdekt. 

De politie is erbij gehaald en het 
gebied rondom het explosief is 
afgezet. De Explosieven Oprui-
mingsdienst (EOD) is opgeroepen 
om de bom weg te halen. (Foto: 
Michel van Bergen)

Voorstel tot herindeling 
speelveld Groot Helmduin
Velsen - Na de bouw van de nieu-
we sporthal Zeewijk heeft de ge-
meente op het veld aan het gro-
te Helmduin borden geplaatst 
met het opschrift ‘Speelveld ver-
boden voor honden’. Maar in het 
voorjaar van 2019 waren plotse-
ling de borden verdwenen. Bij na-
vraag bij de gemeente bleek dat 
zij de borden zonder overleg met 
de bewoners en Wijkplatform 
Zee- en Duinwijk hadden verwij-
derd, De aangegeven reden was 
dat handhaving moeilijk was om-
dat deze borden nooit o�cieel 
middels een besluit bekrachtigd 
waren en dus het veld niet o�-
cieel als speelveld was aangewe-
zen. ,,Heel vervelend, de kinde-
ren spelen nu tussen de honden-
drollen, dat kan echt niet”, zegt de 
voorzitter van Wijkplatform Zee-
en Duinwijk Alex van der Molen.
Het wijkplatform heeft het pro-
bleem opgepakt en is in overleg 
gegaan met de directie van de 
basisschool de Ze�er en het be-
stuur van SVIJ. Vanuit dit overleg 

is een nieuw indelingsplan ge-
maakt waarbij 2/3 van het veld 
als speelterrein en 1/3 als hon-
denuitlaatplaats zal worden in-
gericht. Waarbij een fysieke af-
sluiting tussen de twee velden zal 
moeten worden geplaatst.
Wijkplatform Zee- en Duinwijk 
heeft inmiddels bij de direct om-
wonenden aan het Groot Helm-
duin, Spinnekoplaan, Doorne-
berglaan (Ichthus project) een 
brief in de bus gedaan, om even-
tueel de mening van de bewo-
ners in de directe omgeving mee 
te laten wegen bij het overleg dat 
het wijkplatform met de gemeen-
te gaat voeren over het voorge-
stelde plan. De tekening van de 
nieuwe indeling en de brief aan 
de gemeente is te vinden op de 
website van Wijkplatform Zee en 
Duinwijk www.wijkplatformsvel-
sen.nl. Direct omwonenden die 
willen reageren kunnen dit doen 
via de  voorzitter van het wijkplat-
form: avandermolen@gmail.com. 
(Foto: aangeleverd)

Ook vrolijke deuntjes 
in Santpoort-Noord
Santpoort-Noord - De draaiorgels hebben het er maar druk mee. Ze 
worden vrijwel dagelijks uit de stalling gehaald om wat vrolijkheid te 
brengen in het Velsense straatbeeld. En dat lukt! In de Indische buurt 
in Santpoort-Noord trok de orgelman veel belangstelling, er werd 
zelfs een dansje gemaakt op straat. Deze foto werd genomen in de 
Bonairestraat. (Foto: Jeroen van Duijn)

Werk aan de 
Heerenduinweg
IJmuiden - Het wegdek van de Heerenduinweg tussen de aansluitin-
gen bij het Gijzenveltplantsoen en de Kruisberglaan wordt deze week 
vernieuwd. Maandag werd hard gewerkt aan het afschrapen van het 
wegdek. (Foto: Erik Baalbergen)

66ste Trouwdag in het 
Praathuis van Velserduin

IJmuiden - De heer en mevrouw 
Schol zijn 66 jaar getrouwd. Na-
tuurlijk wilden zij, ondanks de co-
rona-maatregelen, graag samen 
zijn. In het Praathuis van woon-
zorgcentrum Velserduin konden 
zij, ondanks de wand en het raam 
tussen hen in, tóch deze bijzon-
dere dag met elkaar vieren. ,,Zo 
zijn we tóch dicht bij elkaar. Ik 

ben zo blij haar weer te zien”, zegt 
de heer Ernst Schol.
,,We trouwden toen ik 20 was… 
Oh, nou verklap ik mijn leeftijd”, 
zegt mevrouw Jo Schol-Boender 
met een knipoog. ,,We hebben 
het ook vandaag weer heel �jn 
gehad. Iedereen hartelijk dank 
voor de felicitaties.” (Foto: aange-
leverd)

Santpoort-Noord - Op de Ha-
gelingerweg in het grasveld te-
genover de Biezenweg heeft Ge-
meente Velsen een grote pos-
ter met bemoedigende woorden 
aan laten brengen op de recla-
mezuil, die normaliter gebruikt 
wordt voor verkiezingsposters. 

‘Met ons hart bij u. 
Houd vol, houd moed en heb lief, 
GEMEENTE VELSEN’ staat er te le-
zen voor alle mensen, die langs 
wandelen of rijden. Behalve tekst 
is er ook een logo met een V ge-
bruikt, die her en der in Velsen va-
ker opduikt. (Arita Immerzeel)

Gemeente roept
op om vol te houden

Familie-uitje

Santpoort-Zuid - Zaterdagmor-
gen zwommen trotse ouders 
Zwaan met hun drieling in de vaart 
naast het Schoterkerkpad in Sant-
poort-Zuid. De gezinsleden hiel-

den elkaar en de enkele toeschou-
wer goed in de gaten, al werd er 
door de ouders ook wel gezocht 
naar wat lekkers te eten onder de 
waterspiegel. (Arita Immerzeel)

VZV neemt afscheid
van juf Diana van Loon
Velsen - Jarenlang was zij een 
vertrouwd gezicht in het zwem-
bad tijdens de zwemlessen bij 
de VelserZwemVereniging. Nu 
gaat Diana van Loon haar clup-
pie verlaten en vertrekt zij samen 
met partner Ron  naar haar gelief-
de Curaçao, waar Ron een mooie 
nieuwe uitdaging tegemoet gaat.
Diana van Loon, beter bekend als 
juf Diana. Jaren stond ze aan de 
badrand van het zwembad om 
de Velsense kindertjes vol passie 
en bevlogenheid te leren zwem-
men. Maar niet alleen als zwem-
juf was Diana actief, ook achter 
de schermen droeg Diana haar 
steentje bij. 
Diana regelde alles rond het af-
zwemmen. Van afzwembrie�es 
uitdelen aan de kinderen tot aan 

het maken en uitdelen van de 
zwemdiploma’s. Het was Diana 
nooit teveel.
Samen met haar partner Ron wa-
ren zij ook sponsor van VZV met 
Santpoort ’s bier. Waarvoor dank.
Diana wordt omschreven als lief, 
plichtsgetrouw, humorvol, per-
fectionistisch, maar vooral een 
zeer toegewijde zwemjuf. We zul-
len het dan ook gaan missen om 
Diana niet meer in het zwembad 
aan het werk te zien op de voor 
haar zo kenmerkende manier.
Het bestuur van VZV wil Diana 
dan ook heel erg bedanken voor 
alles wat zij voor de vereniging 
heeft gedaan, en wenst haar sa-
men met Ron een fantastische 
toekomst toe in het mooie Cura-
çao. (Foto: Dirk Raap)
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Weer tennissen en padelen 
bij LTC Groeneveen 
Santpoort-Noord - Enkele we-
ken geleden: het park op slot! 
Een kleine handeling , maar enor-
me impact! Alle leden thuis; be-
stuur in crisisoverleg. Onwennig, 
want op afstand.  Vragen: “wat te 
doen” en “wat kan” sportief, orga-
nisatorisch, � nancieel? Speerpun-
ten geformuleerd: zorgen dat we 
klaar zijn om te spelen, zodra het 
weer mag, kosten drukken en on-
dertussen de boel bij elkaar hou-
den. 

Hoe we dat gedaan hebben? We 
zoeken steeds transparant de 
dialoog met alle belanghebben-
den. De o�  ciële lijn met KNLTB 
en Gemeente Velsen. De organi-
satorische lijn met tennis- en pa-
delschool TOV en de technische 
commissie. Met alle andere com-
missies. En natuurlijk met de le-
den. Op 26 maart gaf het bestuur 
hen in de eerste Corona update 
een samenvatting van de gevol-
gen van de sluiting: uitstel van de 
ALV, van de competities, van les-
sen, vrijspelen, bardiensten, in-
vesteringen, etc. Voorlopig tot 6 
april…. Helaas verlengd tot 28 
april. Moeilijk te begrijpen voor 
een buitensport zonder fysiek 
contact, maar met veiligheid en 
gezondheid valt niet te spotten. 
Het gaf onze parkcommissie (in 
corona out� t) de gelegenheid om 
de banen uitgebreid te prepare-

ren voor de eerste spelersgroep.

En dat werd de jeugd tot en met 
18 jaar. Op 29 april ging het park 
van het slot en werd er weer ge-
speeld! De vereiste toezichthou-
ders waren binnen no time ge-
vonden onder bereidwillige le-
den. Behalve vrijspelen kon de 
jeugd ook clinics volgen bij de 
TOV-trainers, gratis voor leden en 
niet-leden. 

Onverwacht snel mochten van-
af 11 mei ook volwassenen weer 
spelen. Weliswaar onder nog 
strengere voorwaarden, maar 
daar was LTC Groeneveen klaar 
voor. Enkelspel, voorlopig tot 1 
juni…..

Bestuurslid Rob van Veen: ,,We 
hopen op snelle verdere versoe-
pelingen en nodigen ondertus-
sen meer mensen uit om te spor-
ten. Tot 1 juni blijven niet-leden 
tot en met 18 jaar welkom om 
gratis te tennissen of padellen en 
ook voor andere leeftijden zijn 
er leuke aanbiedingen te vinden 
op onze site www.ltcgroeneveen.
nl. Ons welbekende WADO Open 
toernooi is geannuleerd door de 
KNLTB. Dat is een forse sportieve 
en � nanciële domper voor de ver-
eniging. We bezinnen ons op een 
alternatief. We komen sterk te-
rug!’’ (Foto: aangeleverd)

VZOS gebruikte de crisis 
om kantine op te knappen
Santpoort-Noord - Sinds het be-
gin van de coronacrisis is er, met 
toestemming van de gemeen-
te, bij handboogschietvereni-
ging VZOS heel hard gewerkt in 
het clubgebouw. Met maximaal 3 
personen tegelijk op anderhalve 
meter afstand is in de kantine het 
oude plafond verwijderd, nieuwe 
elektrische bedrading aangelegd 
en een nieuw plafond gemaakt. 
Het is nog niet klaar, maar wordt 
erg mooi. ,,Financieel gezien mis-
sen ze de omzet van de bar, een 
aantal clinics kon niet doorgaan 
en er kan dit jaar maar 1 lesgroep 
voor nieuwe leden plaatsvinden’’, 
aldus secretaris Guja Aberkrom. 
,,Onze aanwas van nieuwe leden 
komt over het algemeen vanuit 
deze lesgroep.’’

Sportief gezien kon het Koning-
schieten (de clubkampioen-
schappen) niet doorgaan. Ook de 
Algemene ledenvergadering is 
niet doorgegaan. Aberkrom: ,,We 
wachten nog even af wanneer dit 
weer georganiseerd kan worden.’’
Vanaf 11 mei mochten de leden 
weer gebruik gaan maken van de 
buitenbaan. Er mogen 2 leden te-
gelijk schieten in een tijdslot van 
2 uur. De leden kunnen inschrij-
ven via datumprikker, dat werkt 
volgens de secretarisprima. 
De bestuursleden buigen zich nu 
over de puzzel hoe ze straks de 
RIVM maatregelen op de club-
avonden vorm gaan geven. ,,De 
looproutes en anderhalve meter 
afstand zijn een uitdaging.’’ (Foto: 
aangeleverd) 

Beachvolleybal bij 
Smashing Velsen
IJmuiden - ,,Afgelopen week was 
het eindelijk zover: We mochten 
weer beachvolleyballen’’, vertelt 
secretaris Karin Kouwenoord van 
volleybalvereniging Smashing 
Velsen. ,,Waar we normaal ge-
woon lekker het strand opgaan 
en gaan ballen, leek het nu wel 
een militaire operatie. We begon-
nen dinsdag met de groep 13- tot 
18-jarigen, die allemaal 1,5 meter 
afstand moesten houden. Geluk-
kig bleek dit goed te gaan, omdat 
de groepjes klein waren (maxi-
maal 6 per veld) en iedereen 
goed op elkaar lette. Het waai-
de en het spatte en daardoor was 
het ijzig koud, maar het was een 
feest om elkaar weer te zien en 
weer lekker te bewegen.’’
Een dag later waren de kinderen 
onder de 12 jaar aan de beurt. De 
voorspellingen waren beroerd, 
windkracht 6 tot 7 zou er staan. 

Karin: ,,Gelukkig waren we als 
trainers zo gek om toch naar het 
strand te � etsen en te kijken hoe 
het ervoor stond. De hemel was er 
strakblauw en tussen de strand-
tenten konden we mooi in de 
luwte beachvolleyballen. De kin-
deren hebben zich een uur lang 
prima vermaakt. Hierna betrok de 
lucht weer en trok de wind harder 
aan, maar wij hebben toch maar 
mooi geluk gehad.’’
Vanaf volgende week begint het 
beachvolleybal ook voor de vol-
wassenen. Dat wordt nog uittes-
ten hoe je ‘echt’ kan volleyballen 
op 1.5 meter.  
Smashing Velsen biedt de beach-
volleybaltrainingen kosteloos 
aan dit seizoen voor iedereen 
vanaf 6 jaar. Opgeven voor zo-
wel mini’s, jeugd als volwassenen 
kan via minis@smashingvelsen.
nl. (Foto: aangeleverd)

SVIJ pakt de draad weer op
IJmuiden - Bij SVIJ trainen vrijwel 
alle leden inmiddels weer. Spor-
tief én veilig gaat gelukkig heel 
goed samen, vindt de verenging. 

Voorzitter Hans van Amersfoort: 
,,SVIJ is goed voorbereid op de 
maatregelen van het coronavi-
rus en iedereen houdt zich netjes 
aan de regels. Van maandag tot 
en met zondag wordt er elke dag 
getraind. Iedere groep kan geluk-
kig het kunstgrasveld op. Want in-
middels was de gemeente  al ge-
start met de voorbereidingen van 
het groot onderhoud (inzaaien 
etc.) van de (gras) velden. Omdat 
vakanties voorlopig nog erg on-
zeker lijken kan er voorlopig lek-
ker door worden getraind door 
de meeste teams.’’
Naast voetbal heeft SVIJ ook aan 
onze medemens gedacht. De 
snoepvoorraad van de kantine 
werd aan de Duinpan geschon-

ken en de drankvoorraad aan de 
Voedselbank Velsen. Van Amers-
foort: ,,Mét en vóór elkaar staan 
bij SVIJ hoog in het vaandel. La-
ten we met zijn allen hopen dat 
de komende maanden zullen ver-
lopen zoals we dat graag wensen 
en dat een ieder gezond kan blij-
ven. Dan kunnen we medio sep-
tember weer (hopelijk zonder de 
anderhalve meter regel) schitte-
ren tussen de lijnen.’’ (Foto: aan-
geleverd)

Blauwe leeuwen weer de 
wei in in Velsen-Noord
Velsen-Noord - Sinds maart la-
gen de velden bij het sportpark 
in Velsen-Noord er maar verla-
ten bij. Door alle maatregelen 
die logischerwijs waren geno-
men was het niet meer mogelijk 
om het voetbalseizoen af te ma-
ken. Het verenigingsleven kwam 
tot stilstand en het voetballen 
verdween even naar de achter-
grond. ,,Uiteraard vonden we het 
erg jammer dat we moesten stop-
pen, maar we hebben er natuur-
lijk begrip voor”, vertelt voorzitter 
van FC Velsenoord, Ed van Beilen. 
,,Gezondheid gaat altijd voor en 
je ziet het alle maatregelen wer-
pen hun vruchten af. We waren 
zelfs positief verrast dat we weer 
een begin konden maken met 
de trainingen bij de jeugd en nu 
ook bij onze senioren. We zijn in 
de meivakantie weer van start ge-
gaan met een aantal teams. Eind 
mei is het dan wel voorbij, want 
dan begint de gemeente met het 
groot onderhoud aan de velden, 

maar het is erg � jn om die kinde-
ren weer bezig te zien. Dat is ook 
wat wij belangrijk vinden bij onze 
familievereniging, plezier in het 
spel dan volgt de rest vanzelf.” Op 
de vraag of er nu dan verder niets 
gebeurt op de vereniging is Ed 
kort. “Nee hoor. Nog voor het ein-
de van het seizoen zijn we alweer 
bezig met he nieuwe seizoen. Er 
wordt gekeken naar teaminde-
lingen, de accommodatie moet 
verder klaar gemaakt worden en 
niet te vergeten zijn we ook altijd 
op zoek naar nieuwe vrijwilligers 
die ons willen helpen. Ik kan dan 
ook niet wachten totdat we met 
z’n allen weer samen kunnen ko-
men op het veld of in de kantine, 
want ik mis onze voetbalfamilie 
echt wel.”
Meer weten over FC Velsenoord?? 
Neem dan contact op via info@fc-
velsenoord.nl of kijk een op onze 
website fcvelsenoord.nl of face-
book pagina FCVelsenoord1920. 
(Foto: aangeleverd)
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Velsen - De sportvelden lagen er triest en verlaten bij, de afgelopen twee maanden. Competities werden stopgezet, geplande toernooien afgelast, zelfs trainen mocht niet meer. Maar daar is gelukkig 
nu verandering in gekomen. Onze redactie vroeg de sportverenigingen naar hun aanpak en de gevolgen van de crisis voor de club, nu en in de nabije toekomst.

Balletlessen buiten
Santpoort-Noord - Maandag 18 
mei is Dans- en Balletstudio Jo-
lein na twee maanden gedwon-
gen pauze weer gestart met de 
balletlessen, maar dan wel uitslui-
tend in de buitenlucht. De studio 
van deze dansschool is gevestigd 
in de Spiegelzaal van het SOLI-
Muziekcentrum, aan het Kerkpad 
in Santpoort-Noord.

Afgelopen week hebben vrijwilli-
gers Theo en Jan van Muziekver-
eniging SOLI in twee dagen tijd 
de � etsklemmen bij het muziek-
centrum uit de grond gespit, de 
gaten opgevuld met zand en de 
tegels er in gelegd. Daardoor ont-
stond er een ruime “dansvloer” 
die verder werd ingericht door 
met op de grond geplakt tape 
de dansers hun bewegingsruim-
te aan te geven want er moet na-
tuurlijk wel corona-proof gedanst 
worden. Om de dansers toch een 

enigszins intiem gevoel en priva-
cy te geven zijn met zeil bespan-
nen bouwhekken geplaatst. Ver-
der zijn looproutes, handen-was-
plaatsen voor als men onver-
hoopt toch in het gebouw moet 
zijn aangegeven. Ouders en be-
geleiders van de dansers, als me-
de hun vervoermiddelen zoals 
(bak)� etsen, mogen het terrein 
niet betreden. Vóór het hek is dus 
de kiss-and-ride zone.
Toen de (vooral) meiden van de 
Dans- en Balletstudio hoorden 
dat er weer gedanst kon wor-
den stonden ze te stuiteren van 
enthousiasme. Ze konden niet 
wachten. Ook konden zij eindelijk 
hun vriendinnen weer zien, an-
ders dan via de Youtube-link dan-
sen.  Nu maar hopen dat de weer-
goden hen goed gezind zijn en 
dat de noodzakelijke regenbuien 
uitsluitend in de nacht vallen. (Fo-
to: aangeleverd)
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Ook bij Soli wordt het 
verenigingsleven gemist
Santpoort-Noord - De muziek-
vereniging Soli sport weliswaar 
niet, maar heeft een heel rijk ver-
enigingsleven. Hun muzikanten 
staan te popelen om weer samen 
muziek te maken, maar de blazers 
van de vereniging moeten nog 
even geduld hebben. Dat heeft 
alles te maken met de versprei-
ding van aerosolen (kleine wa-
terdruppeltjes) tijdens het spe-
len waarvan nog steeds niet be-
kend is in hoeverre dit het virus 
kan verspreiden. Hier wordt on-
derzoek naar verricht door de TU 
Delft. De buitenruimte vóór het 
Soligebouw is heringericht, zodat 
het Twirlteam daar kan oefenen. 
De trainingen zijn hervat vanaf 18 

mei. De slagwerkgroep gaat ook 
van de buitenruimte gebruik ma-
ken en hoopt vanaf 1 juni weer te 
mogen spelen.
Zoals voor veel verenigingen is 
het voor Soli een saai voorjaar ge-
weest. Tal van activiteiten vonden 
geen doorgang, zoals de bloe-
mencorso, het inhalen van di-
verse wandelvierdaagsen, en het 
concert dat eind mei zou worden 
gegeven. Dit betekent ook dat er 
geen inkomsten zijn voor de ver-
eniging. Daarom wil de vereni-
ging de aandacht vestigen op de 
Anjeractie. Er wordt dit jaar niet 
gecollecteerd aan de deur, maar 
er wordt geld opgehaald via 
whatsapp. (Foto: aangeleverd)

Jubileumjaar Rooswijk 
anders dan gehoopt
Velsen-Noord - Honk- en softbal-
vereniging Rooswijk bestaat dit 
jaar 75 jaar. Het jubileumjaar zou 
voor Rooswijk een mooi jaar wor-
den, maar net voordat het seizoen 
begon, werd de vereniging ge-
dwongen om de knuppels en bal-
len weer op te bergen. In verband 
met de maatregelen tegen het co-
ronavirus kon er even niet gesport 
worden. 

Snel de baas
Groot was de blijdschap toen 30 
april de eerste groep op sportpark 
Rooswijk het trainingsveld weer 
opstapte. Gelukkig is honkbal een 
buitensport waarbij je prima op 
1,5 meter afstand van elkaar kunt 
trainen. Hoewel de trainingen nu 
weer zijn hervat, zullen de eerste 
wedstrijden en vooral de eerste 
activiteiten rondom het jubileum 
nog even op zich laten wachten. 
Maar we hebben het ervoor over. 
Door nu even een pas op de plaats 
te nemen, hopen we dat ook wij 
als vereniging eraan bijdragen dat 
Nederland het Coronavirus snel 
de baas is.

Theo Reitsma
De leden van Rooswijk zaten afge-

lopen weken allerminst stil. Via de 
eigen social mediakanalen kon-
den leden meedoen aan Roos-
wijk-quizen en was er een onver-
valst Rooswjk honkbaldobbelspel, 
maar dat haalt het toch niet bij 
het samen op het veld staan. Het 
meest bijzondere initiatief kwam 
van erelid en oud-voorzitter Theo 
Reitsma, die de vereniging sinds 
de verplichte stop wekelijks mee-
neemt door de clubgeschiedenis. 
De berichtenreeks geeft een mooi 
beeld van de rijke clubgeschiede-
nis. Berichten die allemaal zijn na 
te lezen op www.rooswijk.nl.

Goedkoop meetrainen
Rooswijk ziet deze crisis ook als 
een kans. Nu er geen wedstrijden 
op de rol staan kan iedereen laag-
drempelig kennis maken met de 
prachtige honk- en softbalsport. 
Van gevorderden tot beginners, 
mannen en vrouwen, jongens en 
meiden. Voor slechts 50% van de 
contributie ben je al lid van Roos-
wijk en train je de rest van het 
seizoen mee. Interesse? Ga naar 
www.rooswijk.nl. Voorzitter Geert 
Velzel: ,,Wij ontvangen jou met 
open armen, maar op gepaste af-
stand.’’

Akrides: iedere maand 
een nieuwsbrief om 
clubgevoel te behouden
Velsen - De coronacrisis heeft 
grote impact op de activiteiten 
van basketbalclub Akrides. Bas-
ketbal is een sport waarbij licha-
melijk contact onvermijdelijk is, 
waardoor er geen sportieve acti-
viteiten meer kunnen plaatsvin-
den. 
In samenspraak met de Neder-
landse Basketbal Bond is beslo-
ten dat het competitieseizoen 
van 2019-2020 voortijdig beëin-
digd is, iets wat onverwacht hard 
aan kwam bij de leden.

Secretaris Kirsten Verwoerd: 
,,Akrides is een hechte vereni-
ging met veel betrokken leden. 
Nu het niet meer mogelijk is om 
elkaar te kunnen ontmoeten tij-
dens de trainingen of wedstrij-
den, merken veel leden het ge-
mis van elkaar, het spel, en de ge-
zellige biertjes in de kantine. We 
beginnen inmiddels zelfs de te-
genstanders te missen. Om als-
nog het clubgevoel te behouden 
en iedereen goed op de hoogte 

te kunnen houden, krijgen onze 
leden nu elke maand een nieuws-
brief. Hierin worden de laatste 
ontwikkelingen binnen de ver-
eniging gedeeld. Dankzij onze 
betrokken leden kunnen we hier 
inmiddels ook creatieve � lmpjes, 
workout-schema’s en foto’s van 
individueel trainende leden in 
delen. We zijn blij te zien dat onze 
leden ook tijdens deze crisis niet 
stilzitten.’’

Recentelijk is Akrides in samen-
werking met de gemeente en 
trainers langzaam begonnen met 
het opzetten van aangepaste trai-
ningen buiten. Verwoerd: ,,We 
hopen dit in de komende periode 
te kunnen uitrollen voor meerde-
re teams. Het belangrijkste doel 
hierin is weer samen te kunnen 
sporten, binnen de opgezette 
veiligheidskaders. We hebben  er 
het volste vertrouwen in dat wij 
volgend seizoen � nancieel én fy-
siek gezond weer aan de startlijn 
kunnen verschijnen!

VelserZwemVereniging begint ook voorzichtig weer
Velsen - Op maandag 25 mei 
start de VelserZwemVereniging 
weer met de zwem- en poloacti-
viteiten. ,,Wij zijn blij dat we door 
de versoepeling van de richtlij-
nen de kinderen en poloérs weer 
kunnen verwelkomen in het 
zwembad’’, aldus secretaris Dirk 
Raap. ,,Het opstarten zal in fasen 
gebeuren. Op 25 mei zullen we 
gaan beginnen met de waterpo-
lotrainingen. Deze trainingen zul-
len voornamelijk bestaan uit con-
ditietraining, omdat we geen ge-
bruik kunnen maken van de mid-

delen. Denk daarbij aan ballen 
en de goals. Op 27 mei zullen wij 
beginnen met de zwemlessen. 
Wij starten met de zwemles van-
af badje vier en vijf, diploma B 
en C.  Wel vinden wij het jammer 
dat we voor de badjes 0,1, 2 en 3 
geen mogelijkheden hebben om 
te starten met de zwemlessen, 
omdat deze kinderen hulpmid-
del-behoevend zijn, en wij geen 
gebruik mogen maken van deze 
hulpmiddelen vanwege besmet-
tingsgevaar.’’
In samenwerking met de ge-

meente Velsen heeft VZV proto-
collen opgesteld voor haar leden 
om op een veilige manier gebruik 
te kunnen maken van het zwem-
bad. Deze protocollen zijn door 
de gemeente goedgekeurd, en 
na te lezen op onze website www.
velserzwemvereniging.nl. Deze 
protocollen moet men wel gele-
zen hebben, om gebruik te kun-
nen maken van het zwembad. 
Raap: ,,Wij zijn blij en dankbaar 
om te zien dat in de afgelopen 
moeilijke periode weinig leden 
het vertrouwen in VZV hebben 

opgezegd, ondanks dat het be-
stuur voor moeilijke keuzes heeft 
gestaan. Wij hopen dat we in de 
nabije toekomst de zwemlessen 
en de waterpolotrainingen weer 
volop kunnen hervatten op de 
vertrouwde manier, en de wa-
terpolocompetitie voor de regio 
Mid-West medio oktober weer 
van start kan gaan. Voor bonds-
wedstrijden is helaas nog geen 
startdatum bekend. Echter zien 
wij als VZV de toekomst met ver-
trouwen tegemoet. (Foto: Dirk 
Raap)
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BC IJmond: hopen dat 
sporthal 1 september 
weer open gaat
IJmuiden - Wij bevinden ons in-
middels alweer in de 10e week 
van de coronacrisis. Voorzitter 
Paul van de Keer van Badminclub 
IJmond: ,,Sinds 12 maart mogen 
wij niet meer ons geliefde spelle-
tje spelen en moeten wij het so-
ciale gebeuren op de baan en na 
het spelen in Sportcafé 2.Nol mis-
sen. Ook de geplande evenemen-
ten zoals de Vissenloop, ons Oran-
jetoernooi en het jubileumtoer-
nooi gaan niet door. Wel heeft er 
op 30 april een online Oranjebin-
go plaatsgevonden, waarbij veel 
leden elkaar weer spraken en za-
gen. Via de sociale media is er tus-
sen de leden ook nog veel com-
municatie.’’
De competitieteams voor vol-
gend seizoen zijn aangemeld en 
de bond heeft een voorlopige in-
deling gemaakt. BC IJmond gaat 

met zeven teams meespelen in 
het district, in de 5e, 6e, 7e en 8e 
divisie. Er is voor komend seizoen 
ook een herenteam aangemeld. 
Het bestuur heeft online verga-
derd, maar kan weinig plannen, 
omdat er geen zekerheid bestaat 
over een eventuele start van het 
badmintonseizoen. Van de Keer: 
,,Voor ons als club zijn er � nan-
cieel nog geen problemen. Wij 
denken wel aan de beheerder 
van het café in de sporthal, die nu 
geen inkomsten heeft.’’
Tot nu toe is gelukkig geen van 
de leden ziek geworden. Van de 
Keer: ,,Wij hopen dat de sporthal 
op 1 september weer open gaat. 
Is dit reëel? Wie zal het zeggen. 
We moeten het afwachten. Wij 
hadden ons jubileumjaar iets an-
ders voorgesteld!’’ (Foto: aangele-
verd)

Ella, Minke en Kalle krijgen training van Taeke. (Foto: aangeleverd)

Tulpen voor boulers PUIJ
IJmuiden - Ook Petanque Uni-
on IJmond is door de coronacrisis 
getro� en. ,,Financieel hebben we 
natuurlijk ingeleverd, maar dat is 
misschien voor ons het minst be-
langrijke’’, aldus secretaris Bert 
Buitenhuis. ,,Niet kunnen spelen 
en elkaar niet ontmoeten is mis-
schien nog wel het ergste. Wij zij 
geen vereniging waar winnen bo-
venaan staat. Gezellig een partij-
tje Boule en lekker buiten zijn en 
sociale contacten dat is wat voor 
ons belangrijk is.’’
En om de leden, die bijna alle-
maal in de risicogroep zitten, 
een hart onder de riem te ste-
ken, heeft het bestuur bij alle le-
den persoonlijk een grote bos tul-

pen afgeleverd, met de wens dat 
ze gezond door deze coronaccri-
sis heen komen.
Buitenhuis: ,,En nu proberen wij 
weer zo snel mogelijk het spel te 
gaan spelen en elkaar te ontmoe-
ten, ook al zal dit natuurlijk vol-
gens de regels van het RIVM ge-
beuren. Het bestuur en de leden 
hebben er weer zin in en als u als 
buitenstaander het binnen zit-
ten ook zat bent, bent u van har-
te welkom. De regel is nu wel zo 
dat u eerst even moet bellen dat 
u langs wil komen. Maar welkom 
bent u.’’
Kijk voor meer informatie op PUIJ.
nl of bel met 06-12774236. (Foto: 
aangeleverd)
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Hoe gaat LTC Hofgeest om met de coronacrisis?
Velserbroek - Donderdagavond 
12 maart moest het bestuur van 
tennisclub LTC Hofgeest op ad-
vies van de KNLTB het maart 
Open Toernooi stopzetten. Ge-
lukkig zijn er inmiddels lichtpunt-
jes. Zo is de jeugd vanaf 11 mei 
met inachtneming van de richt-
lijnen van het RIVM begonnen en 
konden de senioren vanaf 18 mei 
eindelijk weer een balletje slaan, 
zij het alleen in enkelspel. Maar 
wat heeft de vereniging in de tus-
sentijd gedaan, hoe is de herstart 
opgepakt en hoe denkt zij spor-
tief en � nancieel uit de crisis te 
komen? 

,,De jeugd tot en met 18 jaar 
mocht het eerst weer de baan 
op’’, vertelt bestuurslid Joep Kint. 
,,Om de trainingscapaciteit uit te 
breiden kregen zij de eerste twee 
weken drie trainers vanuit de club 
tot hun beschikking. Dagelijks is 
er een toezichthouder aanwezig, 
de routing op het park is aange-
pakt en er staan desinfecteren-
de gels bij de ingang. De senio-
ren mogen vanaf 11 mei singelen 
en moeten op afstand vanaf een 
app op hun mobiel een baan re-
serveren. Als je komt tennissen is 
het de bedoeling dat je de baan 

bevestigt in de hal van het club-
gebouw op de afhangzuil. Dit om 
te voorkomen dat mensen wel re-
serveren, maar niet komen en an-
deren geen kans hebben op de 
baan.’’
Op de vraag hoe de vereniging 
sportief en � nancieel uit de crisis 
denkt te komen antwoordt Joep: 
,,We hopen vanaf 1 juni binnen 
de anderhalvemetersamenleving 
de draad min of meer op te pak-
ken. We gaan de activiteitenka-
lender opnieuw vormgeven en 
kijken wat er mogelijk is per die 
datum. De � nanciële schade, die 
nu geleden is door onder meer 
het missen van baromzet, gaat 
ten koste van de algemene re-
serves, zoals voor het onderhou-
den van de banen. Dit heeft con-
sequenties voor de lange termijn. 
Onze liquiditeit is gelukkig wel op 
orde, dankzij onze trouwe leden, 
die op tijd hun contributie heb-
ben betaald. Voordat er weer ge-
tennist mocht worden is het re-
guliere onderhoud doorgegaan 
en heeft het clubgebouw een ex-
tra grote voorjaarsschoonmaak 
gehad. Nu maar hopen dat we 
met elkaar nog een mooi seizoen 
mogen hebben.’’ (Tekst: Brigitte 
Schiering, foto: aangeleverd)

Schaakclub Santpoort speelt digitaal
Velserbroek - Schaakclub Sant-
poort geeft iedere dinsdagavond 
in het Polderhuis in Velserbroek 
diverse jeugdtrainingen, gevolgd 
door een bruisende interne com-
petitie met een gezellige nazit. 
Ook is de club actief met meer-
dere externe teams op landelijk 
en provinciaal niveau (met on-
der andere het 1e team in de 2e 
klasse landelijk) en worden er re-
gelmatig leuke evenementen ge-
organiseerd zoals teamtoernooi-
en, scharten (combinatie schaken 
en darten) en het jaarlijkse Sant-
poortse Kroeglopertoernooi tij-
dens de Santpoortse feestweek.

,,Nu dat na 16 maart in een keer 
voor langere tijd weg is gevallen 
hebben wij de interne competi-
tie een week daarna in digitale 
vorm opgestart’’, vertelt bestuurs-
lid Hans Kors. ,,Op het platform 

Lichess (https://www.lichess.org) 
hebben wij elke dinsdagavond 
om acht uur een goed bezoch-
te interne competitie en voor de 
gezelligheid ernaast komen ook 
veel schakers bijkletsen via een 
Microsoft Teams sessie. Ook spe-
len wij op woensdagavond om 
half negen mee als team in een 
wedstrijd tegen andere schaak-
clubs uit Noord-Holland.

Heb je in deze Corona tijd zin 
om een keertje mee te schaken 
op dinsdag- of woensdagavond? 
Stuur dan een mailtje naar voor-
zitter@schaakclubsantpoort.nl. 
En natuurlijk is iedereen van har-
te welkom om, als de binnen-
sporten weer zijn toegestaan, op 
een dinsdagavond een kijkje te 
nemen in het Polderhuis bij de 
jeugdtraining of interne compe-
titie. (Foto: aangeleverd)

Alarmploeg IJRB altijd 
24/7 oproepbaar, ook nu
IJmuiden - De IJmuider Red-
dingsbrigade heeft binnen de 
gemeente Velsen twee belang-
rijke taken, die beide geraakt 
zijn door de coronacrisis. De 
eerste en meest zichtbare is de 
bewaking van de stranden bin-
nen de gemeente. De tweede 
evenzo belangrijke, maar min-
der zichtbare taak, is die van 
het zwemles geven op vrijdag-
avond in het zwembad. 

De preventieve strandbewaking, 
waarbij de reddingspost op het 
strand wordt bemand, is hele-
maal stilgelegd. Dat houdt niet in 
dat IJRB niet meer actief is, want 
de alarmploeg van de IJRB is nog 
steeds 24/7 oproepbaar bij in-
cidenten. Het feit dat het in het 
voorseizoen is en niet in de zo-
mer, is voor de IJRB gunstig. 
De strandbewaking is ook een 
groot deel van het verenigings-
leven van de leden. Tijdens de 
strandbewaking komen de le-
den naar het strand om de bewa-
king uit te voeren, maar de soci-
ale kant is net zo belangrijk. ,,De 
afgelopen weken hebben we ge-
merkt dat onze lifeguards het 
werk en elkaar toch missen’’, ver-

telt voorzitter Sven van den Goor-
bergh. ,,Via de online mogelijk-
heden weten ze elkaar te vinden 
maar het is toch niet hetzelfde.’’
Nu de maatregelen worden ver-
soepeld gaat de IJRB de strand-
bewaking zo spoedig mogelijk 
starten binnen de 1,5 meter re-
gels. Sven: ,,Dit zal met de nodi-
ge aanpassingen moeten, maar 
met de zomer voor de deur kun-
nen we niet langer van het strand 
wegblijven.’’
Het zwemles geven is met de 
sluiting van zwembad de Hee-
renduin ook stil komen te lig-
gen. Hierdoor hebben vele kin-
deren de afgelopen periode geen 
zwemdiploma kunnen halen en 
hun zwemvriendjes niet kun-
nen zien. Ook dit is met de aan-
staande zomervakantie niet ide-
aal voor veel ouders. De jeugd-
commissie heeft voor de binding 
wel allerlei onlinespelletjes geor-
ganiseerd voor de kinderen. Het 
zwembad is ondertussen weer 
open en de IJRB zal in de reste-
rende weken de zwemlessen, 
binnen de regels, weer oppakken 
en waar het kan kinderen nog 
zwemdiploma’s laten halen. (Fo-
to: aangeleverd)

Oyama traint op strandje Westbroekerplas
Velserbroek - Na twee maan-
den totale lockdown is OYAMA 
op woensdag 27 mei gestart met 
buitentrainingen voor judoka’s in 
de leeftijdsgroep van 6 tot en met 
12 jaar. Deze leeftijdsgroep mag 
in principe alles weer doen.
,,We staan te popelen om weer 
aan de slag te gaan”, laat voorzit-
ter Pieter de Groot weten, ,,al is 
het buiten en op een alternatie-
ve manier. Om veilig te kunnen 

sporten trainen we - als het weer 
dat toelaat -  met de judoka’s op 
woensdagmiddag in het park en 
zaterdagochtend op het strandje 
aan de Westbroekerplas. Judo is 
natuurlijk bij uitstek een contact-
sport, maar we doen zoveel mo-
gelijk losse oefeningen. Voor de 
jeugd is het belangrijk om elkaar 
weer te zien en actief bezig te 
zijn. Het is wel even improviseren, 
want OYAMA mag sinds 15 maart 

geen gebruik maken van haar 
sportaccommodatie. Dus ook de 
kleedkamers zijn niet in gebruik. 
De kinderen moeten hun eigen 
� esje gevuld met water meene-
men”.
Ondertussen bereidt OYAMA zich 
voor op verdere versoepeling. De 
sportclub gaat er van uit uiterlijk 
1 september weer helemaal open 
te kunnen gaan. De komende tijd 
moet worden nagedacht over de 

manier waarop 1,5 meter afstand 
gehouden kan worden en over 
het verantwoord gebruiken van 
de materialen die bij de verschil-
lende sporten worden gebruikt.

Per 1 april is OYAMA gestopt met 
het innen van contributie tot het 
moment dat de sportclub weer 
open kan. Hopelijk dient dat mo-
ment zich al voor 1 september 
aan. (Foto: aangeleverd)

Trampolinevereniging 
TVIJ gaat naar buiten
Velserbroek - Na veel overleg en 
geregel is het TVIJ gelukt om bui-
tentrainingen te realiseren. Na-
tuurlijk niet met de grote tram-
polines, dat is teveel werk om de-
ze elke dag te verplaatsen. Inmid-
dels is alle toestemming rond en 
wordt er op het plein aan de Plat-
bodem, dat eigendom is van Ve-
lison wonen en bewoond wordt 
door statushouders, getraind. 
TVIJ is heel blij dat alle belang-
hebbenden akkoord zijn gegaan 
met deze voorlopige trainingslo-
catie. Bovendien is er een Coron-
aprotocol geschreven en zal een 
“corona-ouder” er elke training 
op toezien dat de regels van het 
protocol worden nageleefd. Er 
wordt voor alle groepen, zowel 
recreatie als wedstrijdsporters 
training aangeboden. Ook wor-
den de kinderen van de status-
houders uitgenodigd om mee te 
komen trainen, dan hebben zij 
er ook nog een beetje pro� jt van 
dat hun plein tijdelijk wordt ge-
bruikt als sportplein. Uiteraard zal 
de training er inhoudelijk iets an-
ders uit gaan zien, wat meer spel-
vormen en rennen en springen 
op de minitrampolines, afgewis-
seld met kracht- en lenigheids-
training. Voor de wedstrijdspor-
ters geen ideale situatie, maar be-

ter iets dan niets en het is sowie-
so al leuk om elkaar weer te zien. 
Helaas zijn we wel afhankelijk van 
het weer, als het gaat regenen 
worden de trainingen afgelast. 
Gelukkig ziet de weersverwach-
ting er voorlopig prima uit en dan 
is buiten sporten misschien wel 
veel leuker dan binnen! 
Bestuurslid Babette van Wete-
ring: ,,Toch hopen we allemaal 
dat we snel weer de zaal in mo-
gen, want de wedstrijdplanning 
voor volgend seizoen, alsmede 
de kwali� catiewedstrijden voor 
het EK zullen in het najaar alweer 
plaatsvinden, daar moeten we 
ons natuurlijk wel goed op kun-
nen voorbereiden.’’ Voor meer in-
formatie: www.tvij-trampoline.nl. 
(Nieuw logo: aangeleverd)
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