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Na ernstige mishandeling BOA’s:

Burgemeester te gast bij Beau

De handhavers spraken een 
groep jongeren aan op het feit 
dat zij vanaf de Zuidpier in zee 
sprongen. Frank Dales vertelde 
dat zijn bloed kookte, toen hij van 
de lynchpartij hoorde en de beel-

den zag.
,,Onder het motto ‘pak me dan, 
als je kan!’ ging een groep van 
veertig tot vijftig jongeren in de 
leeftijd van 14 tot 16 jaar vier Bui-
tengewoon Opsporingsambte-

naren (BOA’s) te lijf. Het ging mij 
door merg en been om te zien 
hoe zes, zeven, acht jongeren met 
vuistslagen op een BOA stonden 
in te beuken en hem ook van ach-
teren aanvielen. En dan gericht 
op het hoofd, het leidde tot ern-
stig letsel. Ik kan er nog emotio-
neel om worden.” 
Presentator Beau van Ervens 
van Dorens stelde nog een en-
kele vraag, waarop Dales rustig 
maar duidelijk aangedaan ant-

woord gaf. ,,Giga frustrerend is, 
dat de BOA’s in Velsen geschoold 
zijn en een diploma hebben hoe 
om te gaan met wapenstokken. 
Maar het mag niet van minister 
Grapperhaus. Ik ben een voor-
stander van meer mogelijkheden 
voor handhavers, om zichzelf te 
beschermen. Een wapenstok en 
pepperspray zou hen helpen, zich 
meer veilig te voelen om hun ta-
ken uit te voeren.” (Tekst en foto: 
Arita Immerzeel)

Velsen - Vrijdagavond was burgemeester Frank Dales te gast in 
het praatprogramma ‘Beau’ op RTL 4. Reden was de onverkwikke-
lijke schermutseling op Hemelvaartsdag, waarbij een groep jon-
geren op het IJmuiderstrand enkele BOA’s aanviel en op la�e ma-
nier letsel toebracht. De vechtpartij werd ge�lmd en gedeeld met 
de media.

Ze staan er weer…!
IJmuiden - Het heeft wat geduld geëist, maar in het afgelopen weekeinde zijn de 133 strandhuisjes van strandvereniging Het IJmuider Strand 
(SVIJS) van de winterstalling naar het kleine strand verhuisd. De verhuizing vond vanwege de COVID-19-pandemie en de maatregelen om ver-
spreiding van het virus tegen te gaan bijna twee maanden na de gebruikelijke start van het seizoen plaats. De werkzaamheden moesten bo-
vendien volgens het door de gemeente goedgekeurde protocol plaatsvinden. Hierin is naleving van de landelijke maatregelen duidelijk vast-
gelegd. Meer over de typisch IJmuidense strandhuisjesverhuizing deze week in de rubriek Typisch IJmuiden. (Foto: Erik Baalbergen)
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Omg. Bornstraat/Wijkerstraatweg, Velsen-Noord,
350 kranten.
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Tweede pinksterdag (1 jun i) haalt HVC geen 
afval op en komen zij op een eerder of later 
moment langs dan je gewend bent. Kijk vroeg-
tijdig in de afvalkalender in de HVC afval-app 

of op hvcgroep.nl wanneer jouw bak wordt ge-
leegd of de zakken worden opgehaald. Ook het 
afvalbrengstation is op feestdagen gesloten.

Check de afvalkalender rond 
Pinksteren

Gemeente Velsen heeft naast losse wan-
delroutes nu ook een wandelnetwerk! De 
routes sluiten aan op de wandelnetwerken 
in de buurgemeenten. Informatieborden 
langs de  wandelpaden vertellen wande-
laars meer  over de bezienswaardigheden 
op hun pad. Wandelplezier verzekert!
  
In Velsen zijn per voet veel  bijzondere, his-
torische  locaties te vinden die een informa-
tiebord verdienen. Zo heeft in  het parkje aan  
de Andreaweg in Velsen-Noord heeft ooit een 
kibboets gestaan. En aan het Stratingplant-
soen even verderop  ligt een opgegraven kel-

dervloer. De opgraving is onderdeel van  het 
herenhuis van de voormalige buitenplaats 
Watervliet. Sinds twee weken is dit allemaal 
terug te lezen op de informatieborden die  de 
gemeente  plaatste. 
Ook de losse wandelroutes  ‘Ontdek Oud 
IJmuiden’ en de ‘IJmuider Spoorlijn’ (een 
route langs de oude visspoorlijn)zijn voor-
zien van informatieborden. De wandelaar 
kan letterlijk even stilstaan bij zijn omgeving. 
Benieuwd naar het wandelnetwerk, de losse 
routes en bezienswaardigheden?  Kijk dan 
voor meer informatie op www.vvvijmuiden-
aanzee.nl/nl/wandelroutes.

 Informatieborden langs bijzondere 
wandelroutes Velsen

check de 
afvalkalender.
Rond de feestdagen komen we  
mogelijk op een andere dag  
langs om jouw bak te legen. 

Check de afvalkalender vroegtijdig 
in de HVC afval-app of website!

hvcgroep.nl

afvalkalender.
Rond de feestdagen komen we 

Check de afvalkalender vroegtijdig 
in de HVC afval-app of website!

hvcgroep.nl

Wat is de gemiddelde leeftijd van Velsenaren? 
Hoeveel baby’s zijn er dit jaar al geboren? Hoe 
‘doet’ Velsen het eigenlijk ten opzichte van 
heel Nederland of de provincie Noord- Hol-
land? Kijk voor antwoorden op deze vragen 
op de vernieuwde website ‘Velsen in cijfers’. 

In een oogopslag is veel actuele informatie 
af te lezen over thema’s als wonen, zorg en 
gezondheid, openbare orde & veiligheid en 
werk &inkomen. We nemen sneller beelden 
in ons op dan woorden. Daarom vind je op 
‘Velsen in Cijfers’ vooral veel mooi en duide-
lijk beeld. Kijk bijvoorbeeld wat door de tijd 
heen de ontwikkelingen in Velsen zijn. Ook 

specifi ek in uw buurt of wijk. Wat gebeurt er 
per maand, kwartaal, half jaar of jaar? Voelen 
we ons veilig? Stijgt of daalt het aantal mis-
drijven? De verzamelde gegevens (data) zijn 
interessant voor inwoners, ondernemers en 
onderzoeksbureaus. ‘Velsen in cijfers’ krijgt 
haar data van onder andere het CBS, Kadas-
ter, Duo, Politie, UWV en ABF Research. 

Team Informatiemanagement van gemeente 
Velsen maakte de profi elen per wijk en ver-
geleek Velsen met gelijksoortige gemeenten. 
Nieuwsgierig geworden? Kijk op www.vel-
sen.incijfers.nl en kom meer te weten over 
uw gemeente.

Website ‘Velsen in Cijfers’ 
aansprekend en actueel

In maart hebben velen van jullie de fl its-
peiling over het kunstwerk ‘Sportfi guren’ 
van Bouke Ylstra op de Kennemerzaal in-
gevuld. Bedankt daarvoor! Uit de peiling 
komt onder andere naar voren dat 73,2% 
van de deelnemers het kunstwerk wil be-
houden.
  
De raad ontvangt de uitkomsten van het on-
derzoek over de motie wandreliëf Sportfi gu-
ren, waaronder de resultaten van de fl itspei-
ling en informatie over de kosten. Als de raad 
een vervolg wil geven aan de uitkomsten van 
de motie dan vragen wij ze dit uiterlijk in de 
raadsvergadering van juni te doen.
Meer lezen over het kunstwerk en de resulta-
ten van de peiling: www.velsen.nl. 

Kunstwerk ‘Sportfi guren’

Handhavers van de gemeente Velsen 
voerden op 26 mei om 12.00 uur actie te-
gen het geweld waar zij tijdens hun werk 
mee te maken krijgen. Aanleiding voor 
deze actie was de mishandeling die op 
donderdagmiddag 21 mei plaatsvond.
  
Op Hemelvaartsdag zijn vier handhavers 
in IJmuiden aan Zee mishandeld door een 
groep jongeren. Na een overtreding is een van 
de jongeren aangehouden, waarna de groep 
reageerde met meerdere klappen en vuist-
slagen. De gewelddadige jongeren zijn na het 
incident aangehouden door de politie. De be-
trokken handhavers zijn opgevangen en aan 
hun verwondingen behandeld. Eén handha-
ver moest naar het ziekenhuis vanwege ern-
stig letsel aan gebit en gezicht. 

Protest op Plein 1945
Fysiek en verbaal geweld tegen handhavers 
komt vaker voor. Een aantal handhavers 

kwam op Plein 1945 samen om hiertegen de 
protesteren. De handhavers hadden ook het 
verzoek om verdedigingsmiddelen in te zet-
ten als toevoeging op hun uitrusting. Ook 
burgemeester Frank Dales steunde de actie 
ter plaatse. 

Met ons hart bij de boa’s
Bij de collega’s in de gemeente Velsen is dit 
verschrikkelijke nieuws hard aangekomen. 
Onze handhavers zijn vriend en geen vijand. 
Zij werken iedere dag aan een lee� are omge-
ving waar iedere inwoner kan genieten van 
vrijheid, respect en veiligheid. Helaas is ge-
bleken dat het waarborgen hiervan vraagt 
om het invoeren van vergaande maatregelen, 
zoals het inzetten van verdedigingsmidde-
len. Daarom steunde de gemeente Velsen alle 
handhavers die actie voerden tegen geweld. 
Dit deed de gemeente door voor het stadshuis 
de tekst ‘Met ons hart bij de boa’s te plaatsen.  

Handhavers voerden actie 
tegen geweld
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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
Geplaatst op   www.overheid.nl  (zie Be-
richten over uw buurt) op d.d.2020.
Voor informatie kunt u contact opnemen 
met afdeling Fysiek Domein (tel. 140255) 

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 16 mei tot en met 20 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
Kennemerlaan 24A, splitsen woning in 2 ap-
partementen (17/05/2020) 50175-2020
De Lumeystraat 31, plaatsen dakopbouw en 
gevelwijziging (19/05/2020) 51185-2020
Voltastraat 10, realiseren aanbouw (achter-

zijde) met dakterras en uitbouw achtergevel 
1e verdieping (19/05/2020) 51194-2020
Kanaalstraat 67, kappen boom (19/05/2020) 
51191-2020
Platanenstraat 34, plaatsen dakopbouw 
(20/05/2020) 51376-2020
 
Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 41, kappen 3 bomen 
(18/05/2020) 50564-2020 

Santpoort-Noord
Hagelingerweg 1, plaatsen nieuwe kozijnen 
(20/05/2020) 51721-2020

Driehuis
Da Costalaan 17, legaliseren plaatsing air-
conditioning unit (achterzijde) (16/05/2020) 
50056-2020
Middeloolaan 1 en Aagtevonklaan 8, plaatsen 

2 erkers en (alleen op Middeloolaan 1) uit-
breiden van de 1e verdieping (20/05/2020) 
51366-2020

Velserbroek
Hannie Schaftstraat 9, realiseren dakopbouw 
(18/05/2020) 50740-2020
H. Reptonstraat 96, plaatsen dakkapel (voor- 
en achterzijde) (19/05/2020) 51091-2020

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

Verlengen beslistermijn 
IJmuiden

Wijk aan Zeeërweg 194, wijzigen inpandige 
garage in woning, vergroten 2 woningen met 
aanbouw en dakterras (20/05/2020) 33055-
2020
 
Driehuis
Driehuizerkerkweg 119, bouwen tuinhuis met 
zithoek (18/05/2020) 32519-2020

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning
Velsen-Zuid
Amsterdamseweg 47, bouwen kangoe-
roewoning(20/05/2020) 45279-2020

Santpoort-Noord
Corantijnstraat 12, realiseren aanbouw (ach-
terzijde) (18/05/2020) 33101-2020

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

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

DE EERSTVOLGENDE VERGADERING
Op donderdag 28 mei vergadert de Raad van 
Velsen. De vergadering start om 19u30 en is 
digitaal te volgen via de website.

WIST U DAT

Cas Schollink,
fractievoorzitter VVD

De Biezen
Het prachtige stukje groen tussen Santpoort-
Noord, Driehuis en Velserbroek heeft de gemeen-
teraad de nodige zorgen opgeleverd. De raad 
heeft zich jaren geleden uitgesproken tegen de 
verrommeling op sommige delen in het gebied. 
Op deze locatie is deze verrommeling met vier-
kante meters van volkstuinhuisjes aangepakt. 
Terwijl de regels voor die vierkante meters in de 
praktijk helemaal niet meer paste bij het gebied. 
De gemeente had in de loop der jaren ook zelf 
toestemming gegeven voor grotere tuinhuis-
jes dan o�  cieel volgens het bestemmingsplan 
mocht. Een lastige situatie met volkstuinders 
-die jaren met plezier getuinierd hadden in het 
gebied- volgde.
 
Hoe ziet de VVD Velsen het gebied?
Zoals wij 2018 in ons verkiezingsplan schreven; 
zijn de groene ruimtes tussen de dorpen erg be-
langrijk voor de VVD. Wij staan positief tegen-
over inwoners en ondernemers die willen recreë-
ren in het groen. Niet genieten van het groen om 

ons heen vinden wij zonde. Hetzelfde geldt wat 
ons betreft voor de volkstuinders. Veel mensen 
genieten ervan om met groene vingers een mooie 
tuin te maken. Zeker ook in deze Corona tijd is 
het voor velen ook een plaats om lekker buiten en 
op gepaste afstand weer tot rust te komen en zor-
gen van je af te zetten.
 
Klinkt mooi, maar wat gaat de VVD daad-
werkelijk doen?
Om de regels voor het gebied weer recht te trek-
ken is er een heel proces geweest waarin de raad 
nauw met de verschillende betrokken mensen en 
groepen contact heeft gehad. Het college heeft 
de raad een gewijzigd bestemmingsplan voor-
gelegd, maar er waren nog steeds wat regels die 
confl icteerden met elkaar. De VVD heeft daarom 
intensief meegewerkt aan een amendement dat 
de juiste balans biedt tussen de o�  ciële regels en 
lekker tuinieren. Dit amendement wordt hopelijk 
donderdag 28 mei aangenomen!

Cas Schollink, fractievoorzitter VVD

Nieuws van de raad

U kunt contact opnemen met Cas Schollink via cas@schollink.com

Zorgt de coronacrisis voor  vragen over 
uw fi nanciële situatie? Komt er wel ge-
noeg geld binnen? Hoe kan ik beter rond-
komen met mijn geld? De online geld-
plannen van Startpunt Geldzaken geven 
inzicht in uw fi nanciën. De geldplannen 
zijn gratis beschikbaar en anoniem in te 
vullen voor inwoners van Velsen.
  
Wat zijn geldplannen? 
De geldplannen zijn een handige manier om 
tips te krijgen over geld. U krijgt tips om uw 
uitgaven te verminderen of uw inkomsten te 
verhogen. Ook krijgt u inzicht in hoe u ver-
standige keuzes kunt maken voor als u geld 
over houdt. Als u fi nanciële problemen heeft, 

wordt stap voor stap uitgelegd hoe u uit de 
zorgen kunt komen. 

 Welke geldplannen zijn er? 
Er zijn geldplannen beschikbaar voor ver-
schillende situaties. U kunt kiezen uit de vol-
gende geldplannen:
•  Heeft fi nanciële zorgen of proble-

men? Geldplan: Kom uit de geldzorgen
•  Wilt u (meer) geld overhouden? Geld-

plan: Beter rondkomen
•  Heeft u geld over?: Geldplan: Sparen, af-

lossen of beleggen
•  Bent of wordt u ZZP-er, dan vragen geld-

zaken extra aandacht. Wilt u weten hoe 
u die goed kunt regelen? Geldplan: ZZP

•  Wilt u ondersteuning voor uw kind? 
Geldplan: Rondkomen met kinderen

•  Wilt u sparen voor de studie van uw 
(klein)kind? Geldplan:  Studie (klein)
kinderen

•  Word u bijna 18? Geldplan: Bijna 18
•  Heeft u (straks) genoeg pensioen? Geld-

plan: Pensioen
U kunt de geldplannen vinden op velsen.
startpuntgeldzaken.nl. Maak er gebruik van!

Er zijn geldplannen beschikbaar voor ver-
schillende situaties. Als u bijna 18 wordt, een 
gezin met kinderen hebt, met pensioen gaat 
of ZZP-er bent. Maak er gebruik van! U kunt 
alle geldplannen vinden op velsen.startpunt-

geldzaken.nl.

Hulp
U kunt de online geldplannen zelf thuis in-
vullen. Wilt u hier hulp bij of wilt of met ie-
mand over uw fi nanciën praten? Neem dan 
contact op met het Sociaal Wijkteam via 088 
8876970 of contact@swtvelsen.nl. Zij hel-
pen u graag! 

Online geldplannen voor zicht op fi nanciën
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Beleid Onzelfstandige Bewoning
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben in hun vergadering van 26 mei 2020 
besloten: 
De beleidsregel Onzelfstandige Bewoning 
vast te stellen. 

De beleidsregel gebruik onzelfstandige 
woonruimte Velsen 2016 en de Beleidsregel 
Short Stay tijdelijke werknemers 2017 niet 
langer van toepassing te verklaren.

Inwerkingtreding
Deze beleidsregel treedt in werking op 29 
mei 2020.

Ter inzage
De beleidsregel wordt  gepubliceerd op de 
website van de gemeente Velsen: www.vel-
sen.nl 

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

• Kompasstraat 40, 1973 PZ  IJMUIDEN

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
Kanaalstraat 48, realiseren bed & breakfast 
(19/05/2020) 34579-2020
Marktplein 33, vervangen reclame 
(20/05/2020) 48460-2020

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 244, plaatsen dakopbouw 
(20/05/2020) 38714-2020

Santpoort-Noord
Narcissenstraat 17, plaatsen dakkapel (ach-
terzijde) (19/05/2020) 39994-2020
Bosbeeklaan 18, kappen 1 boom (zijtuin) 
(20/05/2020) 30700-2020
Sabastraat 22, plaatsen dakopbouw 
(20/05/2020) 43197-2020

Driehuis
Driehuizerkerkweg 148, kappen 3 bomen 
(20/05/2020) 44687-2020

Velserbroek
Schapenland 8, plaatsen dakkapel (voorzij-
de) (20/05/2020) 45306-2020

Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben omgevings-
vergunning geweigerd voor: 
Santpoort-Noord
Bosbeeklaan 18, kappen van 1 boom (voor-
tuin) (20/05/2020) 30700-2020

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.

Geweigerde  evenementenvergunningen 
APV artikel 2:10 
De burgemeester van Velsen heeft een evene-
mentenvergunning geweigerd voor: 

Velsen-Zuid
Awakenings presents... ,op 22 en 23 augus-
tus 2020, locatie: De Ven (Spaarnwoude) 
(18/05/2020) 15635-2020

The Promised Land, op 6 juni 2020 van 13:00 
tot 23:00 uur, locatie: De Ven (Spaarnwoude) 
(18/05/2020) 31951-2020

Full Moon Festival 2020, op 13 juni 2020 van 
13:00 tot 23:00 uur, locatie: De Ven (Spaarn-
woude) (18/05/2020) 
31916-2020

Santpoort-Zuid
Riddertoernooi Brederode, op 27 en 28 
juni 2020, locatie: Velserenderlaan 2 
(20/05/2020) 21893-2020
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Zonnebloemen voor
verpleeghuis Velserduin
IJmuiden - Dinsdagochtend hebben twee leden van BlauwHelpt twintig vazen met zonnebloemen ge-
bracht naar verpleeghuis Velserduin. Coen Middelkoop en Robert Staats zijn allebei als purser werkzaam 
bij KLM en BlauwHelpt is de vrijwilligersorganisatie van KLM. De bloemen zijn in ontvangst genomen door 
Arnoud van der Plas, hij werkt als fysiotherapeut bij Velserduin. De bewoners zijn erg blij met dit initiatief. 
(Foto: aangeleverd)

Digitaliseren van oude 
dia’s, smalfilm en videobanden
IJmuiden - ,,Loek, jij hebt nu al-
le tijd!’’ Die opmerking hoort Loek 
Anderson de laatste tijd regelma-
tig. Niets is echter minder waar. 
Weliswaar heeft hij de deur van 
zijn fotozaak aan de Kennemer-
laan de�nitief achter zich dicht-
getrokken, maar sinds hij geves-
tigd is bij Elta Print aan de Tromp-
straat 1-5 is er veel belangstelling 
voor het laten digitaliseren van 
dia’s. Oude dia’s kunnen worden 
overgezet op DVD, USB-stick of 

externe harde schijf. Daarna kun-
nen de dia’s op eenvoudige wijze 
thuis via de televisie worden beke-
ken. Kostbaar is het zeker niet, wel 
heel mooi.

Afhankelijk van het aantal geldt 
een korting van tien tot twintig 
procent. Vanaf de DVD of USB-stick 
kunnen foto’s ook worden afge-
drukt. Loek geeft er zelfs een waar-
debon bij voor een aantal gratis af-
drukken! Ook het digitaliseren van 

smal�lms en videobanden in al-
le uitvoeringen wordt steeds va-
ker gedaan. De levertijd van video 
is daardoor wat langer geworden. 
,,Kwaliteit gaat boven tijd’’, vindt 
Loek. Elke opdracht wordt daarom 
zeer zorgvuldig uitgevoerd. Wie 
vragen heeft over de tarieven en 
mogelijkheden kan met het mate-
riaal langskomen bij Foto Loek An-
derson aan de Trompstraat 1-5 te 
IJmuiden. In het pand geldt: 1,5 
meter afstand. (Foto: aangeleverd)
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Het heeft even geduurd en wat ge-
duld geëist maar tijdens het afgelo-
pen Hemelvaartsweekend zijn de 
strandhuisjes van de Strand Vereni-
ging IJmuider Strand (SVIJS) van de 
winterstalling naar het kleine strand 
verhuisd. De verhuizing vindt een 
kleine twee maanden na de gebrui-
kelijke start van het strandhuisjes-
seizoen plaats. De oorzaak van de 
vertraging ligt bij de COVID-19-pan-
demie en de landelijke maatregelen 
om verspreiding van het virus tegen 
te gaan.

Groot is de verrassing, schrik en 
verontwaardiging bij onder meer 
de IJmuider strandverenigingen 
als eind maart dit jaar een nieuwe 
noodverordening in de Veiligheids-
regio Kennemerland van kracht 
wordt. Hierin is onder meer bepaald 
dat strandhuisjes niet geplaatst mo-
gen worden om groepsvorming 
op de stranden tegen te gaan. On-
der meer voorzitter Ron van der Wal 
van de SVIJS trekt al snel aan de bel 
bij de gemeente. Hij maakt duidelijk 
dat de maatregelen goed te hand-
haven zijn tijdens de voorbereidin-
gen, de verhuizing en het gebruik 
van de strandhuisjes.

Begin mei besluit de veiligheidsre-
gio om verenigingen van eigena-
ren van strandhuisjes onder strik-
te voorwaarden onthe�ng te ver-
lenen voor het opbouwen van hun 
strandhuisjes. Om voor onthe�ng 
in aanmerking te komen, moet een 
vereniging een protocol opstellen 
en indienen bij hun gemeente. Het 

protocol moet duidelijk beschrijven 
hoe de landelijke maatregelen wor-
den nageleefd. De IJmuider strand-
verenigingen gaan direct aan het 
werk. De SVIJS krijgt goedkeuring 
voor het protocol en weet als eerste 
IJmuider strandvereniging de huis-
jes daadwerkelijk op de zomerplek 
te krijgen!

Dankzij het goedgekeurde proto-
col, de nodige voorbereidingen, het 
juiste materieel en vooral de inzet 
van het bestuur en leden van de ver-
eniging verloopt de verhuizing op 
de “hijsdagen” op rolletjes. Op He-
melvaartsdag wordt het voorwerk 
op het strand afgerond met het uit-
zetten van de piketpaaltjes en plaat-
sing van de waarschuwingsbor-
den om anderhalve meter afstand 
te houden. Op de vroege vrijdag-
morgen na Hemelvaartsdag wordt 
het eerste huisje van de winterstal-
ling opgehesen, op een aanhan-
ger gezet en met een trekker naar 
het strand gereden en daar vervol-
gens op de juiste plek geplaatst. De 
andere huisjes volgen in rap tempo 
en in de loop van zaterdag staan alle 
133 huisjes in twee keurige rijen op 
het kleine strand. Intussen worden 
ook de trappen zandvrij geschept. 
Al deze werkzaamheden worden 
verricht volgens protocol en op het 
voor het publiek afgesloten werk-
terrein. De gezamenlijke wens om 
de huisjes op het strand te krijgen, 
het verenigingsverband, de verzor-
ging voor de inwendige mens van-
uit het clubhuis de ‘Pierewaai’ en 
het fraaie weer met een verkoelen-

de bries zorgen voor de juiste team-
spirit!
Helaas mogen de eigenaren nog 
niet direct hun vers geplaatste huis-
jes bestormen om ze waterpas te 
stellen en de benodigde water-, 
elektriciteit- en rioolaansluitingen 
te maken. Hoewel de huisjes op ge-
paste afstand staan, moet er nog 
veel letterlijk rondom de huisjes ge-
beuren. Om de anderhalve meter 
afstand te garanderen mogen de ei-
genaren van de huisjes met oneven 
nummers zondag en maandag, en 
die van de even nummers op dins-
dag en woensdag aan de slag. Ook 
bij het bewonen van de huisjes 
moeten de regels van het protocol 
van de SVIJS worden nageleefd. Zo 
mogen conform de richtlijnen van 
het RIVM en de noodverordening 
COVID-19 van de veiligheidsregio 
Kennemerland en de gemeente 
Velsen alleen gezinnen en gezinsle-
den gebruik maken van de huisjes, 
mag er geen bezoek komen en zijn 
er onder meer looprichtingen voor-
geschreven. Ron van der Wal heeft 
er vertrouwen in dat de leden van 
SVIJS de regels naleven en elkaar 
indien nodig op vriendelijke wijze 
herinneren aan de regels.
Vanaf begin deze week zullen ook 
de huisjes van de winterstalling op 
de grote parkeerplaats bij de IJmui-
derslag naar het grote strand wor-
den verhuisd. 
Ook dit zal volgens een protocol in 
strakke banen geleid worden, maar 
daarna kunnen ook deze strand-
huisjesbewoners genieten van de 
rest van het zomerseizoen. 
Het zal, net als elders, in en rond de 
strandhuisjes op de IJmuiderstran-
den wel even wennen zijn aan de 
anderhalvemetersamenleving. La-
ten we hopen op een mooie zomer, 
waarin we even kunnen wegdro-
men van de COVID-19 ellende!

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 de vanwe-
ge de COVID-19-crisis verlate plaatsing van de strandhuisjes op 
de IJmuiderstranden.

Coronaproof snoep-
scheppen bij Zoet aan Zee
IJmuiden - Zoethout, stroop-
soldaatjes, trekdrop, double dip, 
snap & crackles, voor velen jeugd-
sentiment, maar deze snoep-
soorten zijn nog steeds verkrijg-
baar bij Zoet aan Zee, de leuk-
ste snoep- en cadeauwinkel van 
IJmuiden (aan de Lange Nieuw-
straat 493). Naast deze ouder-
wetse lekkernijen heeft Zoet 
aan Zee keuze uit meer dan 125 
soorten schepsnoep, variërend 
van Brussels Manneke, trollen-
drop en apenkoppen tot suiker-
vrij snoep en diverse soorten tof-
fees. Ook in de huidige coronatijd 
kan er gewoon geschept worden. 
Elke klant krijgt zijn eigen scho-
ne schep, die na gebruik weer 
schoongemaakt wordt. Zoet aan 
Zee is niet alleen snoepspecia-
list, ook voor cadeautjes, kaarten, 

bakproducten en thee is iedereen 
hier op het juiste adres. Voor bij-
na elke gelegenheid is er wel een 
passend en betaalbaar cadeau te 
vinden. Het leuke is dat een ca-
deautje gecombineerd kan wor-
den met wat lekkers. En is er iets 
te vieren? Dan hoort daar natuur-
lijk feestversiering bij! Ook voor 
vlaggenlijnen, ballonnen en hul-
deschilden kan men bij deze ge-
zellige winkel terecht. De eige-
naressen Bianca Blok en Mariska 
de Reus adviseren graag bij het 
vinden van een geschikt cadeau, 
dat uiteraard feestelijk ingepakt 
wordt. En neem dan meteen zelf 
(of voor iemand anders) wat over-
heerlijke bonbons of chocolade 
mee. Een bezoek aan deze win-
kel is al een feestje op zich! (Foto: 
aangeleverd)

IJmuiden - Vanaf het begin van de corona-uitbraak heeft de Zorg-
discounter aan Plein 1945 mondkapjes in huis. De winkel heeft 
er honderden geschonken aan diverse instellingen, waar de nood 
groot was. Maar op dit moment is er weer voldoende voorraad in 
huis.

Zorg Discounter 
IJmuiden en mondkapjes

Zorg Discounter IJmuiden wordt 
steeds bekender in de gemeen-
te Velsen, maar de onderneming 
trekt ook klanten uit de omge-
ving, zoals Beverwijk, Heemskerk 
en zelfs Haarlem. Zeker nu de 
vraag naar mondkapjes ook voor 
particulieren groter is. De Zorg-
discounter heeft drie verschillen-
de mondkapjes in haar assorti-
ment. Om te beginnen zijn er de 
IIR chirurgische mondkapjes; de-
ze mondkapjes zijn bijvoorbeeld 
te gebruiken in openbare ruim-
tes, supermarkt en openbaar ver-
voer. Dit mondkapje laat geen 
vocht door en is bedoeld om be-
smetting naar anderen toe te 

voorkomen. 
Daarnaast zijn er de FFP2 KN95 
3-laags mondkapjes; deze zijn 
te gebruiken voor zogenaamde 
contactberoepen, zoals voor kap-
pers, rijinstructeurs, etc. De e�-
ciëntie (en �ltratie) van deze kap-
jes is minimaal 80% tegen virus-
deeltjes die door de lucht ver-
spreid worden. Tenslotte zijn er 
de FFP2 KN95 5-laags mondkap-
jes; deze worden gebruikt in de 
zorg en in verpleeginstellingen. 
De e�ciëntie van deze mond-
kapjes is minimaal 94% tegen vi-
rusdeeltjes die door de lucht ver-
spreid worden. De �ltratie is 95% 
(KN/N95).
Zorg Discounter IJmuiden heeft 
veel meer artikelen in huis, denk 
bijvoorbeeld aan scootmobie-
len, sta-op-stoelen, rollators, rol-
stoelen, wandbeugels, toiletver-
hogers, enzovoort, zowel nieuw 
als gebruikt. Het bedrijf biedt te-
vens terugkoopgarantie, repa-
ratie en verhuur van allerhan-
de zorgartikelen. Meer informa-
tie is op www.zorgdiscounter.nl 
te vinden. Telefonisch is de win-
kel bereikbaar via nummer 0255 
578300 of bel 085 8769200 (het 
algemeen nummer). E-mail: in-
fo@zorgdiscounter.nl. Openings-
tijden: dinsdag tot en met za-
terdag van 10.00 tot 17.00, Plein 
1945 nummer 50. (Foto’s: aange-
leverd)

De noviteiten van Juwelier Ris
in de zomer van 2020

IJmuiden - Juwelier Ris heeft de-
ze zomer een aantal leuke nieuwe 
highlights in het assortiment om 
uw sieradencollectie een mooie 
nieuwe glans te geven. Om te be-
ginnen met de nieuwe collectie 
van Buddha to Buddha. Zoals de 
meeste mensen weten is Buddha 
to Buddha een zeer gewaardeerd 
en modieus zilvermerk in de juwe-
liersbranche. Deze zomer hebben 
zij de collectie geüpgraded met 
een uitbreiding van de bestsellers 
uit hun collectie! Bijvoorbeeld een 

mooie �jne zilveren armband ge-
combineerd met de ’bekende‘ Ben 
armband. Maar ook een nieuw 
collier, ring, hangers en oorbellen 
horen bij deze collectie. Nu exclu-
sief te koop bij Ris!

Daarnaast is ook de nieuwste col-
lectie van TiSento Milano te be-
wonderen. Deze zomerse collectie 
is gemaakt in samenwerking met 
Danie Bles, een bekende styliste in 
Nederland. Deze collectie wordt 
gekenmerkt door vrolijke kleu-

ren met veel turquoise accenten. 
Met de verschillende items kunt 
u er volop op los combineren! Het 
team van juwelier Ris wil de klan-
ten graag bedanken voor het feit 
dat zij de winkel nog steeds goed 
weten te vinden. Leveringen aan 
huis zijn, voor degenen die niet in 
de mogelijkheid zijn om de winkel 
te kunnen bezoeken, ook nog al-
tijd mogelijk. Inmiddels kan, door 
de genomen maatregelen, een 
groot aantal handelingen weer 
uitgevoerd worden, zoals oorgaat-
jes zetten (dit gebeurt wel op af-
spraak). Neem contact op via tele-
foonnummer 0255 515668 of per 
e-mail via ris@risjuwelier.nl. (Fo-
to’s: aangeleverd)
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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.

IJmuiden - Een trotse oma 
Agaath de Groot wil graag haar 
tweede kleinzoon voorstellen.
Jens van Wetering is op 4 mei om 
13.26 uur via een keizersnede ge-
boren in het Rode Kruis Zieken-
huis en woog 3316 gram. 

Mama Natascha en papa Pieter 
mochten de volgende dag al met 
Jens naar huis. 
Zijn grote broer Mick is meteen 
naar huis gegaan om zijn broertje 
te bewonderen  en is super trots 
op Jens.

Velsen - In de informatieve uiteenzetting over het protestants-
christelijke geloof ‘Kenschets van het protestants-christelijke ge-
loof’ biedt Jan Pieter Bommel de lezer inzage in zijn visie op reli-
gie. Door bruggen te maken tussen de Heilige Schrift, de visie van 
professor Kuitert en de auteurs hedendaagse interpretatie hier-
op werpt Bommel een heldere en verfrissende kijk op de Bijbel 
en weet hij de kloof tussen vroeger en nu te verkleinen. Dit boek 
over geloofszaken wordt sinds vrijdag 22 mei uitgegeven door 
Uitgeverij Boekscout.

Nieuw boek van Jan Pieter Bommel:
Kenschets van protestants-
christelijke geloof

Jan Pieter Bommel voltooide in 
de avonduren een rechtenstu-
die (privaatrechtelijke richting) 
en maakte daarna carrière in het 
bankwezen, van kantoordirec-
teur, rayondirecteur en onderdi-
recteur tot directeur van een al-
gemene bank. In zijn vrije tijd 
werkte hij in de evangelisatie en 
als ouderling in Gereformeerde 
en Christelijke Gereformeerde 
Kerken. Op een bepaald moment 
stapte hij uit het bankwezen om 
zich geheel aan de theologie te 
wijden. Hij voltooide een acade-
mische opleiding, die werd afge-
sloten met een promotie tot doc-
tor in de theologie aan de Vrije 

Universiteit te Amsterdam.
In een tijd waarin men het chris-
telijke geloof steeds meer de rug 
toekeert toont de auteur uit Vel-
sen-Zuid in dit boek in twaalf op-
stellen het belang van de protes-
tantse orthodoxie in de heden-
daagse samenleving. Zijn op-
rechte geloof in de liefde van God 
spreekt door het hele boek heen. 
Een kenmerkende uitspraak van 
hem is: ,,Het steeds verbonden 
zijn met God, mijn vader in de he-
mel, en met Jezus, mijn vriend, 
geeft een geluksgevoel dat door 
niets te overtre� en is.” Het boek 
telt 116 pagina’s en kost 18,50 eu-
ro (ISBN: 9789464032604).

Kleine Jack, een nieuw leven in Canada
Boek over het veelbewogen 
leven van Jack Prins
IJmuiden - Er is een boekje ver-
schenen over het leven van 
IJmuidenaar Jack Prins die in 
1955 naar Canada emigreerde. In 
‘Kleine Jack, een nieuw leven in 
Canada’ wordt Jack geïnterviewd 
door zijn nichten Aai en Erika 
Prins over zijn jeugd in IJmuiden. 
Margriet Prins (ook een nicht) ver-
zorgde de vormgeving van het 
boekje.

Omdat zijn ouders al snel uit el-
kaar gingen en zijn vader op de 
grote vaart zat, groeide Jack op 
tussen de vele ooms en tantes in 
het huis van zijn grootouders aan 
de Kennemerlaan in IJmuiden. Hij 
werd ‘Kleine Jack’ genoemd want 
er was nog een Jack in de familie. 
Zijn vader Philip Prins hertrouw-
de in 1941 met Anna Neervoort 
met wie hij een dochter kreeg. 
Het noodlot sloeg opnieuw toe 
voor Jack toen zijn vader eind 

1944 omkwam bij een geallieerd 
bombardement in de haven van 
IJmuiden.

Na de oorlog waagde Jack de gro-
te sprong naar Canada. Hij trouw-
de in 1958 met Dini Hasken uit 
Amersfoort. Zij kregen drie kin-
deren en bouwden een prach-
tig huis in Fort Saskatchewan (Al-
berta, Canada). Maar nooit was 
IJmuiden uit Jack’s gedachten en 
hij kwam regelmatig naar zijn ge-
boorteplaats om familie en vrien-
den te bezoeken. In 2018 is Jack, 
na een kort ziekbed en omringd 
door zijn familie, op 88-jarige 
leeftijd overleden in Fort Saskat-
chewan.

Het boekje is geïllustreerd met 
veel foto’s uit familiearchieven en 
beelden uit het Noord-Hollands 
Archief. Vanaf deze week is het 
boek te koop bij de Readshop op 

Kleine Jack en vader Flip Prins (Foto: aangeleverd)

Kleine Jack in Canada (Foto: aangeleverd)

Vorige week las ik in de Hofgeest een interessant artikel van 
Erik Baalbergen over Engelmundus. Min of meer toevallig 
heb ik net twee Vitae (zeg maar ‘levensbeschrijvingen’) over 
hem vertaald uit het Latijn. De bedoeling is nog iets meer te 
weten te komen over zijn leven en werk. Midden in zijn stuk 
schrijft Baalbergen over ‘protestanten, die fel gekant zijn te-
gen persoonsverering’. Maar dat zijn Rooms-Katholieken 
ook. Het gaat bij ‘heiligen’ juist niet om hun persoon, maar 
om wat ze voor de hele mensengemeenschap hebben be-
tekend.
Omdat de tegenstellingen tussen roomsen en protestanten 
eeuwenlang zo vernietigend hebben gewerkt, vind ik het 
belangrijk om te bese� en dat kerkhervormers als Luther, 
Calvijn en Erasmus vurige Rooms-Katholieken waren. Zij wil-
den via de oorspronkelijke tekst van het Nieuwe Testament 
en de studie van kerkvaders als Augustinus de kerk opnieuw 
ontdekken en vormgeven, zoals die oorspronkelijk was be-
doeld - maar dan in de wereld van vandaag.
Zo’n zoektocht ‘Terug naar de bronnen!’ zou dus in plaats 
van verdeeldheid juist verbinding tussen verschillende stij-
len van religie mogelijk kunnen maken.

Henk Reefhuis, Santpoort-Noord

LEZERSPOST
Engelmundus

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

Santpoort - Voor de negentiende keer staan in september 2020 
palen met gedichten aan de vloedlijn van Bergen aan Zee, mede 
dankzij de ondersteuning van de gemeente Bergen en het Adri-
aan Roland Holstfonds. Op 9 september worden met veel tamtam 
de palen met gedichten in de branding geplaatst. Lucy Steen-
van der Schuit uit Santpoort-Noord is een van de genomineer-
den. Ook haar gedicht komt in de branding van Bergen aan Zee 
te staan.

Santpoortse poëzie
in de branding van 
Bergen aan Zee

Het thema is dit jaar ‘noord-zuid-
verbinding’. Uit de ingezonden 
gedichten is door een deskundig 
panel een selectie gemaakt om in 
de branding te staan. 
Per persoon mocht één gedicht 
worden ingestuurd met een 
maximale lengte van acht regels, 
inclusief witregels en titel. De ti-
tel mocht niet hetzelfde zijn als 
het thema. 

Lucy Steen-van der Schuit stuur-
de het volgende gedicht in:

Blijf jij vandaag
hier dicht bij mij?
ik zie je niet graag gaan
nee, reis nu niet
naar noord of zuid
laat hier je ko� er staan
stop daar nu al je zorgen in
toe, neem mijn aanbod aan

Het schilderij ’Water’ van Lucy Steen-van der Schuit. (Foto: aangeleverd)

Restaurant La Mia 
heeft er weer zin in!
Santpoort - Bij La Mia, geves-
tigd aan de Hoofdstraat 188, 
bese� en ze dat ze met de nieu-
we 1,5-metermaatschappij nog 
steeds een rare tijd tegemoet 
gaan in het restaurant. Bij La 
Mia gaan ze er echter wel ont-
zettend van genieten in juni als 
de horeca weer open mag.

Genieten van het geluid van ein-
delijk weer gasten in het restau-
rant, van de rinkelende borden, 
ploppende kurken, pratende en 
lachende mensen en uiteindelijk 
van gasten die tevreden de deur 
weer uitgaan, want dat is waar-
voor ze allemaal zo graag in de 
horeca werken. Met veel plezier, 
maar natuurlijk ook om te over-
leven, hebben ze bij La Mia ont-

zettend veel diners mogen bezor-
gen in de afgelopen maanden. Al 
binnen een week na de verplich-
te sluiting hadden ze een bezorg-
site in de lucht en in het restau-
rant het kooksysteem zo inge-
richt dat bezorgen mogelijk was 
geworden. Iedere week werden 
ze er bij La Mia weer handiger in 
om alle bestellingen op tijd en 
warm bij de gasten te krijgen. La 
Mia bezorgt de komende dagen 
tot en met zondag 31 mei nog di-
ners aan huis, waarbij voor eer-
ste pinksterdag nog een speci-
aal pinkstermenu in de planning 
staat. Vanaf 1 juni stopt La Mia 
met bezorgen. Het team verwel-
komt iedereen graag vanaf 3 ju-
ni weer als gast in het restaurant. 
(Foto: aangeleverd)

Ondanks de coronacrisis heb ik een onvergetelijke verjaar-
dag gehad. Ik ben heel erg verwend met prachtige bloe-
men, veel telefoontjes en 128 kaarten! Van familie, van 
vrienden, van oud-collega’s, van leden van de kerk, van de 
Werkgroep Tanzania, van de bridgeclub, het O.I.G., ongelofe-
lijk. Ik zou het wel willen, maar ik kan jullie niet allemaal een 
berichtje sturen. Vandaar dit oprechte bedankje voor ieder-
een via de Jutter/de Hofgeest.

Genoten heb ik van alle kaarten, vooral van de oud-leerlin-
gen, toen ik die las. Dat jullie op de Claraschool een � jne tijd 
hebben gehad bij mij. Er kwamen weer heel wat leuke her-
inneringen boven. Zelf denk ik ook met heel veel plezier aan 
die tijd terug. Lesgeven aan jonge kinderen geeft veel vol-
doening en blijdschap. Jonge kinderen zijn nog zo open. 
Lees maar mee: Jeroen vond dat hij hard gewerkt had. ,,Juf, 
mijn hand lijkt wel een sneltrein.’’ ,,Wees gegroet Maria, vol 
limonade.’’ Bij een kerstspelletje: ,,Juf, mag ik nu eens Maria 
zijn? Ik moet altijd maar schaap zijn.’’ Je blijft genieten.

Op mijn verjaardag heb ik ook nog visite gehad. Mijn 
schoonzus Cis met twee zonen op anderhalve meter af-
stand, erg gezellig. Rina van de Pieterskerkgemeenschap, 
Marlies en mijn trouwe hulp Emelij. Zo vloog de tijd om en 
kan ik toch op een hele mooie dag terugkijken. Niet met de 
hele familie, dat hopen we later in te halen. En als ik jong 
was, dan ging ik toch weer bij het onderwijs werken. Dat 
kan ik veel jongeren aanraden. Dat maakt je gelukkig.

Nel Heijdenrijk

Dankwoord juf Heijdenrijk
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Bij de Postcode Loterij
Wijk in Velsen-Noord wint cadeau-
kaarten voor lokale ondernemers
Velsen-Noord - Een hele wijk 
(postcodegebied 1951) in Vel-
sen-Noord valt in de prijzen in de 
trekking van de Postcode Loterij. 
De winnaars winnen per lot een 
shoptegoed van 50 euro dat kan 
worden ingeruild voor diverse ca-
deaukaarten naar keuze. Deze ca-
deaukaarten zijn te besteden bij 
ondernemers en winkeliers in de 
buurt. Naast de schenkingen aan 
goede doelen, wil de Postcode 
Loterij zo ook via het prijzenpak-
ket een steentje bijdragen en de 
ondernemers een hart onder de 
riem steken. Zo winnen de buurt-
bewoners, maar ook de lokale on-
dernemers!
Met het gewonnen shoptegoed 

kunnen de winnaars uit Velsen-
Noord verschillende cadeaukaar-
ten uitkiezen. De kaarten zijn in te 
wisselen bij lokale ondernemers 
die zijn aangesloten bij een van 
de cadeaukaarten naar keuze: 
Bakkers-, Ko�  e-, Lokaal Vers-, IJs- 
en Restaurant cadeaukaart, Na-
tionale Horeca cadeaukaart, HE-
MA cadeaukaart en de Fashion-
cheque. Winnaars krijgen ook de 
mogelijkheid om een deel van 
het gewonnen tegoed te done-
ren aan Voedselbanken Neder-
land. Winnaars worden binnen-
kort per brief over hun prijs geïn-
formeerd.
De gevolgen van de coronacri-
sis zijn ingrijpend en juist nu is 

steun voor ondernemers in de 
buurt extra waardevol. Daarom 
heeft de Postcode Loterij het prij-
zenpakket van de trekkingen van 
april, mei en juni uitgebreid met 
in totaal 17,5 miljoen euro aan ca-
deaukaarten, te besteden bij on-
dernemers en winkeliers in de 
buurt. Zo winnen niet alleen de 
deelnemers van de Postcode Lo-
terij, maar kunnen ook onderne-
mers en winkeliers in die buurten 
en regio’s er hun voordeel mee 
doen.
 
Ondernemers in de buurt die zich 
willen aansluiten kunnen meer in-
formatie vinden op www.postco-
deloterij.nl/lokaleondernemers.

.IJmuiden magazine valt weer in de bus

In de zesde editie van het ma-
gazine wordt ook aandacht be-
steed aan de campagne Ik koop 
lokaal, het 100-jarig bestaan van 
het Velsense tallship De Morgen-
ster, het Velsen Virtueel Festival 
op zondag 9 augustus en het re-
gionale bedrijvennetwerken als 
Techport, AYOP en IJPOS. Op de 
cover staat een foto van Tim van 
Zeben, voorzitter van Noordzee-
vis uit IJmuiden. Deze week start 
de zomercampagne ‘Moet je zien’, 
waarbij de parels van Velsen om 
beurten in de etalage worden ge-

zet. In de maand juni staat Noord-
zeevis uit IJmuiden en de komst 
van de nieuwe haring centraal. 
Het nieuwe .IJmuiden magazine 
is bezorgd door de vrijwilligers 
van KWF Kankerbestrijding afde-
ling Velsen. In ruil daarvoor doet 
Citymarketing Velsen een dona-
tie aan de Vissenloop, het popu-
laire wandelevenement dat door 
de coronacrisis helaas niet door 
kan gaan.

Citymarketing Velsen houdt zich 
bezig met de promotie van IJmui-

den en de gemeente Velsen. Dat 
doen zij samen met veertig loka-
le bedrijven, organisaties en eve-
nementen. 
Kijk voor meer informatie op 
www.ijmuiden.nl of de social me-
diakanalen van .IJmuiden. (Foto: 
aangeleverd)

IJmuiden - Bewoners en bezoekers van Velsen hebben in het Pink-
sterweekend voldoende te lezen, want het nieuwe .IJmuiden ma-
gazine is uit! Met het kleurrijke blad laat Citymarketing Velsen 
zien hoe veelzijdig onze gemeente is. Van het rauwe karakter van 
de havens, industrie en het brede strand tot de prachtige natuur 
van Nationaal Park Zuid-Kennemerland, Spaarnwoude en de bui-
tenplaatsen. Kernkwaliteiten die juist nu, in een tijd waarin af-
stand houden het nieuwe normaal is, erg belangrijk zijn.
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Meiden RKVV Velsen trainen weer

Natuurlijk gingen de meiden, net 
als ieder ander, het sporten en de 
gezelligheid steeds meer missen. 
Op woensdag 6 mei kwam het ver-
lossende woord van premier Rut-
te; na de jongste jeugd mocht nu 
ook de oudere jeugd weer gaan 
trainen. In vlot overleg met de ge-
meente heeft het jeugdbestuur 
het protocol van de jongste jeugd 
aangepast en konden de meiden 
weer een balletje trappen in team-
verband. Natuurlijk gebeurt dit 
volgens de afspraken van het pro-
tocol, zoals het houden van ander-
halve meter afstand. De meiden 
genieten weer van de trainingen 

en zien uit naar de competitie in 
het nieuwe seizoen.
Voor dat nieuwe seizoen is in de 
MO17- en MO15-teams nog ruim-
te voor enkele meiden. Alle mei-
den die nieuwsgierig zijn naar de-
ze mogelijkheid en graag kennis-
maken met voetbal in een leuk, 
enthousiast meidenteam zijn van 
harte welkom bij de trainingen 
van RKVV Velsen. MO15 (Meiden 
onder 15 jaar) traint op donder-
dag om 17.00 uur en MO17 (Mei-
den onder 17 jaar) op donder-
dag om 18.15 uur. Het is moge-
lijk om een paar keer vrijblijvend 
te komen meedoen. Informatie is 

te vinden op de website van RK-
VV Velsen. Voor meer informatie 
kan ook naar willem.lamers@zig-
go.nl worden gemaild. (Foto: aan-
geleverd)

Velsen - Het voetbalseizoen eindigde ook voor de meiden van RK-
VV Velsen voortijdig. Dat was een tegenvaller voor de meiden-
teams, waaronder de MO17-1, MO17-2 en MO15-1. De corona-
maatregelen van de regering maakten een einde aan de competi-
tie en de trainingen. Inmiddels zijn de trainingen hervat.

Grote sleper op dek van transportschip
IJmuiden - In IJmuiden zijn we inmiddels wel gewend aan niet-alledaagse taferelen in de haven. Deze 
week verscheen daar deze week deze nieuwe sleper, hoog op het dek van transportschip BBC Fuji. Het 
moest er ooit van komen: na de Mercurius, Venus, Mars en Saturnus tijd voor de grootste: Jupiter. De Jupi-
ter is in opdracht van Iskes Towage & Salvage gebouwd maar voor oplevering verkocht aan Svitzer. Maan-
dagavond is de Jupiter in de IJmondhaven aangekomen. De Jupiter gaat varen voor Port Towage Amster-
dam (PTA). (Foto: Erik Baalbergen)

Velsen Virtueel Festival 
verbindt lokale evenementen

Het Velsen Virtueel Festival vindt 
plaats op zondag 9 augustus, in 
het weekend waarin Dorpsfeest 
Santpoort, Dance Valley, Dutch 
Valley en PreSail IJmond eigenlijk 
zouden plaatsvinden. Zomerfes-
tival.IJmuiden vult ook een deel 
van het programma in. Centra-
le uitzendlocatie is het Forteiland 
in IJmuiden, waar die dag vanzelf-
sprekend geen publiek aanwezig 
is. RTV Seaport zorgt ervoor dat 
de beelden in de huiskamer of de 
tuin te zien zijn. ,,De teleurstelling 
over het afgelasten van de eve-
nementen tot 1 september heeft 
plaatsgemaakt voor energie om 
onze bezoekers toch een festival-
gevoel te bezorgen’’, aldus Thijs 
Huijbens, die samen met de werk-
groep van PreSail IJmond het ini-
tiatief heeft genomen voor het 
virtuele festival. ,,Tijdens PreSail 

zouden we de geest van Beeckes-
tijnpop een plek geven op Haven-
pop. Nu dat niet door kan gaan, 
doen we het maar virtueel. Door 
ook de andere organisaties erbij 
te betrekken creëren we een fes-
tival waar iedereen, jong en oud, 
plezier aan kan beleven.’’

Citymarketing wil het virtuele fes-
tival gebruiken om te laten zien 
hoe veelzijdig en bijzonder de 
gemeente Velsen is. ,,Dat de eve-
nementen deze zomer niet door 
kunnen gaan is natuurlijk jam-
mer, maar ik word heel enthou-
siast van het idee om de mooi-
ste plekjes in Velsen te gebruiken 
voor een virtueel festival’’, zegt ci-
tymarketeer Friso Huizinga. ,,Op-
tredens bij de Ruïne van Brede-
rode, in een lege schouwburg, in 
de Velsen Valley en op het Fort-

eiland. Hoe bijzonder is dat? Als 
er dan ook nog festivalbeelden 
en promotie� lmpjes voorbij ko-
men, dan is het feest compleet 
en sluit het heel goed aan bij de 
doelstellingen van citymarketing. 
Dit kan uitgroeien tot iets heel 
moois, waarbij vooral de verbin-
dende en promotionele kansen 
mij aanspreken.’’ Artiesten die tot 
nu toe hun medewerking hebben 
toegezegd zijn Martin Buitenhuis 
van Van Dik Hout, Alderliefste, 
100% Pret Band, The Local Boys 
en Heer & Meester. De initiatief-
nemers verwachten dat hier de 
komende weken nog meer bands 
en muzikanten bijkomen.

Om ondernemers mee te laten 
pro� teren van het Velsen Virtu-
eel Festival wordt samengewerkt 
met de lokale horeca. Daarnaast 
kunnen ‘festivalbezoekers’ via het 
online portal bezorgeninvelsen.
nl vanaf 1 juli een box met loka-
le producten bestellen. Deze pro-
ducten zorgen ervoor dat je thuis 
een festivalsfeer kunt creëren. 
(Foto: aangeleverd)

Velsen - De organisaties achter de grootste evenementen in de 
gemeente werken samen met citymarketing aan een virtueel fes-
tival waarbij muziek en cultuur centraal staan. De lege festivalter-
reinen en bijzondere locaties in Velsen dienen als decor voor de 
optredens van lokale bands en muzikanten.

Bij Wijk aan Zee
Start testfase van Windpark Ferrum

Regio - De drie windturbines van 
Windpark Ferrum langs de Reijn-
dersweg zijn inmiddels volledig 
geïnstalleerd. Het project gaat nu 
de testfase in. Maandag begon 
het projectteam met het laten 

‘proefdraaien’; voor het eerst zul-
len de wieken van de turbines in 
beweging komen voor de eerste 
serie checks.
 
De turbines zijn al aangesloten 
op het landelijke electriciteitsnet-
werk en daardoor wordt er ook 
gedurende de testfase al groene 
stroom naar het netwerk geëx-
porteerd. De verwachting is dat 
het windpark in de operatione-
le fase circa 25 miljoen kilowatt-
uur (kWh) per jaar produceert. 
Dat staat ongeveer gelijk aan het 
gemiddelde jaarlijkse energiever-
bruik van ongeveer 7000 Neder-
landse huishoudens.
Eigenaar van het project is Wind-
park Ferrum B.V., met als aandeel-
houders windontwikkelaar In-
� nergy en Windcollectief Noord 
Holland. Directeur Esbjörn Wilmar 

van In� nergy: “Het is fantastisch 
om te zien dat de installatie suc-
cesvol is afgerond en dat we nu 
de testfase in het project hebben 
bereikt. Met inachtneming van 
zeer stricte procedures heeft ons 
team de bouw van Windpark Fer-
rum over de afgelopen maanden 
kunnen voortzetten. Windpark 
Ferrum levert een belangrijke 
bijdrage aan de duurzame ener-
gie-doelstellingen van de Provin-
cie Noord-Holland en we zien uit 
naar het moment waarop het pro-
ject volledig in bedrijf kan gaan.”
Elke windturbine moet zo’n 240 
testuren maken voordat het 
windpark formeel kan worden 
opgeleverd. De operationele fa-
se zal later dit voorjaar starten en 
het windpark heeft een verwach-
te looptijd van 25 jaar. (Foto: aan-
geleverd)

Lokaal nieuws, 

ALTIJD GRATIS!
Elke week in uw bus of te vinden op 

www.jutter.nl
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Zee- en 
Havenmuseum 
blijft dicht

Hoewel in het museum de afge-
lopen weken hard is gewerkt om 
het museum voor te bereiden op 
een veilige en verantwoorde her-
opening, meent het bestuur dat 
het vooralsnog beter is om geslo-
ten te blijven. Men vindt het niet 
verantwoord om de vrijwilligers, 
die op grond van de normen van 
het RIVM tot een risicogroep be-
horen, dienst te laten doen in het 
museum. Het bestuur volgt hier-
mee artikel 24 van het protocol 
van de Museumvereniging. Daar-
in staat dat medewerkers en vrij-
willigers die behoren tot risico-
groepen wordt ontraden naar het 
museum te komen. Wel hoopt 
het bestuur dat het museum bin-
nen afzienbare alsnog de deuren 
weer kan openen, zodat de vaste 
collectie en de drie tijdelijke ten-
toonstellingen ‘Willem Eerland 
met Schepen in IJmuiden’, ‘Koop-
vaardij en Visserij 75 jaar bevrijd’ 
en ‘Werken in IJmuiden’ van Tiny 
Schepers weer gezien kunnen 
worden. (Foto: aangeleverd)

IJmuiden - Veel musea ope-
nen volgende week voorzichtig 
weer de deuren, maar dat geldt 
niet voor het Zee- en Havenmu-
seum. Het bestuur heeft beslo-
ten om voorlopig nog geen be-
zoekers in het museum toe te 
laten. Reden hiervoor is dat van 
de vrijwilligers, die het muse-
um draaiend houden, het me-
rendeel 70 jaar of ouder is.

Anjeractie Ruïne van Brederode

Deze unieke actie loopt tot 30 
mei en de gehele opbrengst mag 
de Ruïne behouden. Dat is een 
welkome bijdrage na bijna drie 
maanden zonder inkomsten. De 

Anjeractie bestaat dit jaar 75 jaar 
en door de coronacrisis heeft 
het Prins Bernhard Cultuurfonds 
gekozen voor een mobiele ac-
tie waarbij de deelnemende or-

ganisatie de gehele opbrengst 
mag behouden. Ga voor dona-
tie naar de Facebookpagina of 
website van de Ruïne van Brede-
rode waar de link van de Anjer-
actie staat. Als je op de link klikt 
kom je op ‘mijn donatiepagina‘ 
van Stichting Heerlijkheid Bre-
derode.

Het team van de Ruïne van Bre-
derode hoopt op zaterdag 6 juni 
weer open te kunnen gaan voor 
bezoekers en is bezig met het 
voorbereiden van een bijzonde-
re tentoonstelling: IJzersterk Bre-
derode. Omdat het Riddertoer-
nooi in juni dit jaar niet door kan 
gaan, is we het Riddertoernooi in 
Playmobil opgesteld. Evenals bij 
andere musea moet er wel van te 
voren gereserveerd worden om 
een veilige toegang te kunnen 
bieden. 

Houd de website www.ruinevan-
brederode.nl goed in de gaten 
voor de heropening en reserve-
ring. (Foto: Lucy de Pagter)

Santpoort - Doe mee aan de Anjeractie 2020 van het Prins Bern-
hard Cultuurfonds. Adopteer symbolisch een of meerdere Bre-
derode Playmobil-poppetjes: een boogschutter, een hellebaar-
dier, een kanonnier, een ridder of een royal guard te paard. Liever 
een vrouwelijk Playmobil-poppetje adopteren? Kies dan voor een 
stoere kenau of één van de 18 vrouwen van Brederode.
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Voorbereiding voor nieuwe viskade:
Steiger Halkade wordt gedemonteerd
IJmuiden - Ruim drie maanden 
geleden kondigde Erik Baalber-
gen het al aan in zijn rubriek Ty-
pisch IJmuiden. Het ietwat rom-
melige hoekje in de haven ter 
hoogte van de Dokweg en de Hal-
kade, in de volksmond wel de pis-
hoek genoemd, krijgt een opknap-
beurt. De gemeente gaat er een 

kademuur laten aanleggen en uit-
eindelijk moet er een bruisend ge-
bied ontstaan waar het aange-
naam toeven is. Zover is het nog 
niet, eerst moet daarvoor de hou-
ten steiger, die er sinds jaar en dag 
ligt, het veld ruimen. Maandag 
was Erik Baalbergen getuige van 
de start van die werkzaamheden. 

,,Een historisch - of is het dieptra-
gisch? - moment’’, schrijft hij bij de-
ze foto. Het dwars geplaatste hek 
en de eerste ‘vloermat’ bij de stei-
geropgang werden verwijderd. 
Deze steiger en het talud worden 
de komende weken verwijderd in 
verband met de aanleg van de vis-
kade. (Foto: Erik Baalbergen)

Renault Velserbeek
Kleermakerstraat 71
1991 JL Velserbroek
Tel: 023 513 29 28
www.renaultvelserbeek.nl

Hyundai Velserbeek 
Wagenmakerstraat 2
1991 JA Velserbroek
Tel: 023 513 29 46
www.velserbeek.hyundai.nl

Mazda Velserbeek 
Kleermakerstraat 63
1991 JL Velserbroek
Tel: 023 513 29 43
www.mazdavelserbeek.nl

PINKSTERVOORDEEL 
BIJ VELSERBEEK!
TWEEDE PINKSTERDAG GEOPEND 

VAN 11.00 TOT 16.00 UUR

GRATIS PROEFRIT • GRATIS TAXATIE • GRATIS HAAL- EN BRENGSERVICE

RENAULT Velserbeek

 Nieuwe auto’s extra voordelig
 Grote voorraad occasions
 Velserbeek Private Lease

€ 1.800,- 
EXTRA VOORDEEL

RENAULT TOP OCCASIONS
Ontvang een accessoirecheque 

t.w.v. € 500,- 

VELSERBEEK PRIVATE LEASE
vanaf € 219,- p.m.

VELSERBEEK PRIVATE LEASE
vanaf y 253,- p.m.

y 2.000,- 
EXTRA VOORDEEL

HYUNDAI OCCASIONS
Ontvang een accessoirecheque 

t.w.v. y 500,- 
HYUNDAI Velserbeek

 Nieuwe auto’s extra voordelig
 Grote voorraad occasions
 Velserbeek Private Lease

VELSERBEEK PRIVATE LEASE
vanaf € 329,- p.m.

MAZDA OCCASIONS
Ontvang een accessoirecheque 

t.w.v. € 500,- 

€ 2.000,- 
EXTRA VOORDEEL

MAZDA Velserbeek

 Nieuwe auto’s extra voordelig
 Grote voorraad occasions
 Velserbeek Private Lease

Ontvang bij aanschaf van een occasion tijdens 2e Pinksterdag een accessoirecheque t.w.v. € 500,-
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Bloemendaalsestraatweg 49
2082 GB Santpoort-Zuid
+31 6 5202 1776
info@yvonnereichrath.nl 
www.yvonnereichrath.nl

  yvonnereichrath.nl
  Yvonne Reichrath

HOE PERSOONLIJK 

IS JE LAATSTE 

VAARWEL?

Zo persoonlijk als jij en je 

dierbaren willen. 

Want afscheid nemen voor 

altijd doe je maar één keer. 

Wanneer alles tot in de 

details klopt, is er meer 

ruimte voor emotie en 

verwerking. 
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Santpoorter komt met duurzaam initiatief voor uitvaartbloemen
 Verhuur van zijde bloemstukken waarbij 
goede doelen worden gesteund.
“Ik zie een groot aantal bloemstukken tijdens de uitvaart van 
mijn schoonvader. Het is een prachtig gezicht, maar tegelij-
kertijd zie ik een enorme verspilling voor slechts dit enkele uur”, 
aldus Niels van Duijn. Na onderzoek blijkt dat het produceren 
van echte bloemstukken belastend is voor het milieu én zij bren-
gen hoge kosten met zich mee.
Dit moet anders Akunnen!

Maanden na de geboorte van het idee is het vandaag de dag 
een startklaar project: Reverde, de duurzame uitvaartbloemist. 
Je kunt bij Reverde voor één of meerdere dagen een zijde 
rouwstuk huren. Het stuk wordt gepersonaliseerd met linten en 
na de plechtigheid weer opgehaald. Vervolgens wordt het 
bloemstuk gecontroleerd, gereinigd en klaar gemaakt voor een 
volgende inzet. Behalve dat deze aanpak duurzaam is, is het 

veelal voordeliger dan echte bloemen. Bovendien wordt 10% 
van het besteedde bedrag overgemaakt aan een goed doel 
naar keuze. 
Er wordt gewerkt met de best verkrijgbare zijde bloemen, deze 
zijn nauwelijks van echt te onderscheiden. 

“Bij het uitwerken van het idee vond ik het belangrijk dat het niet 
ten koste mocht gaan van het aangezicht. Bloemen horen ten-
slotte bij een uitvaart. Anderzijds is het belangrijk dat we goed 
omgaan met het milieu. En de goede doelen kunnen we niet 
genoeg steunen als je het mij vraagt” verklaart Niels.

Reverde start met het verhuren van de zijde bloemstukken in 
de regio Kennemerland. Wil je meer weten? Kijk dan op www.
reverde.nl.

Ik ben er ‘voor later’
Een persoonlijk en liefdevol laatste afscheid

Yvonne: ,,Zoals je leeft, wil je herinnerd worden door de mensen 
die van je houden. Een laatste vaarwel dat past bij wie je 
bent helpt je naasten het verlies te dragen. Na jarenlang in 
het bedrijfsleven te hebben gewerkt koos ik bewust voor een 
andere koers. Bij het verzorgen van uitvaarten kan ik mijn 
creativiteit en communicatieve talenten inzetten, terwijl ook mijn 
zakelijke achtergrond van pas komt. Een ernstige ziekte maakte 
mij bewust van de kwetsbaarheid van het leven. Het bracht 
me tot de keuze voor een vak waarin ik me kan richten op de 
humane kant van het bestaan. Bij iedere uitvaart zet ik me met 
hart en ziel in voor een liefdevol laatste afscheid. Mijn werk voelt 
niet meer als werk, maar als onderdeel van mijn leven.”

Uitvaarten bestaan in vele varianten, van uitbundig tot 
ingetogen of traditioneel. Een voorbeeld uit de praktijk van 
Yvonne: ‘Mijn vrouw wil eigenlijk niet in zo’n zaal ...’.

,,Op een dag ontmoette ik Jan, zijn echtgenote was eerder die 
dag overleden. Het ‘mapje-voor-later’ kwam uit de la en de 
tradities en enkele familiegevoeligheden leken het gesprek al 
snel te domineren. De uitvaart moest niet sentimenteel worden, 
opbaren zou in die ene zaal om de hoek gebeuren, geen 
bezoek, wel een predikant, rouwcirculaires en advertenties 
opstellen en tot slot: Tante Marie mocht NIET spreken! Het leek 
allemaal zo bepaald door Jan. En toch knaagde er iets. Deze 
aardige, verdrietige man beschermde zich met een harnas 
van ‘hoe het hoort’-oplossingen. ‘Welke ideeën en wensen had 
Sofi a zelf over haar afscheid?’, vroeg ik. Het bleef even stil totdat 
Jan antwoordde: ‘Je zult dat vast vreemd vinden en het kan 
eigenlijk niet, maar liefst gewoon thuis met vrienden. Sofi a wilde 
niet dat haar afscheid een soort algemene ledenvergadering 
zou worden. In zo’n zaal waar iedereen stil en de tijd uitzit tot de 
speeches voorbij zijn.’

Toen ik Jan vertelde dat hijzelf de richting voor de uitvaart 
kon bepalen, twijfelde hij nog even. Niet veel later was het 
beslist. Wij hebben Sofi a samen verzorgd en thuis opgebaard; 
de volgende dagen waren hartverwarmend voor hem door 
het bezoek van vrienden en lieve buren. Op de dag van de 
afscheidsbijeenkomst lag Sofi a omringd door bloemen en haar 
kunst in de tuinkamer met op de achtergrond Franse muziek. De 
huiskamer werd de plek om vrienden en familie te ontvangen. 
Een cateraar zorgde voor smaakvolle hapjes en heerlijke wijn. 
Het werd een prachtige, informele ontvangst waar iedereen 
elkaar sprak. Zo nu en dan nam iemand het woord om over 
Sofi a te vertellen. Sommigen gingen even in de tuinkamer met 
een glas wijn bij haar zitten, anderen schreven een herinnering 
in het gastenboek. Na twee uur werd Sofi a in aanwezigheid van 
diegenen die dat wilden, in haar kist gelegd. Jan sloot deze 
en iedereen nam afscheid. Omringd door alle aanwezigen 
werd zij uit haar huis gedragen naar de rouwauto die haar naar 
het crematorium bracht. Iedereen zwaaide haar uit ... het was 
goed zo.’’

Voor informatie of het vastleggen
Wilt u meer informatie over wat een uitvaart inhoudt? Heeft u 
specifi eke wensen die u wilt bespreken? Neem gerust contact 
op voor een oriënterend gesprek, zonder enige verplichting. 
Yvonne Reichrath is gediplomeerd uitvaartbegeleider, -verzorger 
en coach rouwverwerking. Ze is zowel telefonisch (06 52021776) 
als per e-mail (info@yvonnereichrath.nl) te bereiken. 
Kijk op www.yvonnereichrath.nl voor meer informatie. 
(Foto: aangeleverd)

Een waardig afscheid met respect, dat is waar het volgens uitvaartverzorger Yvonne Reichrath om gaat. In deze reis door de 
samenleving is Yvonnes motto: ,,Zoeken naar raakvlakken en niet naar de verschillen. Daarmee is taal, kleur, postcode en 
welstand ineens irrelevant... je ontmoet elkaar. Wat telt is het moment gedenkwaardig met elkaar kunnen beleven.”





Een waardig afscheid, ook in deze tijd
Een persoonlijke uitvaart doet recht aan de manier waarop iemand 
geleefd heeft. Op de Algemene Begraafplaats Heemstede krijgt uw 
geliefde een bijzonder afscheid, ook in deze moeilijke tijden van corona. 
Wilt u met zoveel mogelijk mensen afscheid nemen? Dat kan bijvoorbeeld 
door een ‘drive-thru begrafenis’ of met een uitvaart in onze openluchtaula.  

Openluchtaula 
Al sinds 1828 is de Algemene Begraafplaats aan de Herfstlaan in Heemstede 
een vertrouwde plek voor uitvaarten. Onze sfeervolle aula in art-decostijl 
biedt in deze coronatijd ruimte aan een uitvaart met 30 personen. Onze 
openluchtaula maakt vanaf 1 juli een ceremonie met 100 mensen mogelijk. 
Samen met de uitvaartverzorger richt u de ceremonie in naar uw eigen wensen.

Afscheidsde�lé
Wilt u ondanks de coronamaatregelen met veel mensen afscheid 
nemen? Kies dan voor een ‘drive-thru uitvaart’. Kennissen en vrienden 
bewijzen de overledene hun laatste eer en steunen de nabestaanden 
door met de auto langs de baar te rijden. Zo neemt u afscheid op 
gepaste afstand, maar met volledige toewijding. 

Kijk voor meer informatie op  begraafplaatsheemstede.nl
Of neem contact op met het Serviceloket via (023) 528 0376 of per mail via begraafplaats@heemstede.nl   

EEN MOOI AFSCHEID...

Planetenweg 28, 1973 BG IJMUIDEN, tel: 0255-521599
WWW.ROBINJUWELIERS.NL

Een mooi s ieraad 
    al s herinnering 
       aan uw dierbare

Unieke urnsieraden bij 
Robin Juweliers

Nieuw bij Robin Juweliers zijn de glassieraden. In het eigen atelier worden hangers, oorbellen of 
ringen van glas gemaakt in de mooiste kleuren. Ook hier kan as in verwerkt worden, met als resul-
taat een prachtig en heel dierbaar sieraad. Robin Juweliers werkt samen met Glasfusing Atelier 
Verre. Deze sieraden zijn in de winkel aan de Planetenweg 28 te bewonderen. Tevens is het mo-
gelijk om hier oud goud in te leveren en daarmee deels of geheel het nieuwe sieraad te beta-
len. Bij Robin Juweliers wordt alles in eigen atelier gemaakt. Gebrachte, dierbare sieraden blijven 
dus altijd op deze locatie en dat is wel zo fi jn, zeker als het om urnsieraden gaat. Loop gerust 
eens binnen voor een vrijblijvend advies. De winkel is geopend van dinsdag tot en met zaterdag.

IJmuiden - Tegenwoordig willen veel mensen een mooi sieraad als herinnering aan hun 
dierbaren. Robin Juweliers  maakt zelf unieke urnsieraden. Er is veel mogelijk, sieraden 
met as maar ook met vingerafdrukken.  Bestaande sieraden kunnen worden vermaken tot 
een urnsieraad. Het is bijvoorbeeld mogelijk om van twee trouwringen één ring te maken 
met as of een vingerafdruk. De vingerafdrukken worden gelaserd en kunnen dus ook in 
bijvoorbeeld een horlogesluiting worden gezet. 
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De uitgever van deze krant kan 

geen enkele aansprakelijkheid 

aanvaarden voor schade van 

welke aard ook, ontstaan door het  

niet tijdig en/of onjuist plaatsen 

van advertenties in onze bladen. 

Fouten in telefonisch opgegeven 

advertenties of ontstaan door 

onduidelijk handschrift van de 

opdrachtgever behoeven door ons 

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

tuur van voor 1995, platenspeler, 

versterker, boxen enz. Ik haal het 

graag bij u op. Tel. 0251-1234567

* Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektrische en 

gewone �etsen om te knutselen. Tel. 

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

zonder beschadiging en rookvrij kleur 

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

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

heeren van velsen. Er zijn jassen 

verwisseld van het merk suitable. Tel. 

0255-769026Gevraagd:Artiszegels voor een klas kinderen 

van heliomare in heemskerk. Tel. 

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

in goede staat    werk prima ijmuiden 

prijs 50,-. Tel. 06-25141306

Te koop:Nog prima te gebruiken heren�ets. 

Batavus comanche. Prijs slechts 50 

euro. Tel. 023-5376051

Te koop:Rechte bank antraciet grijze stof. 

Goed zitcomfort, geen doorgezakte 

kussens, onbeschadigd, rookvrij. 65 

euro. Tel. 06-83020671

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

Kleur gemelleerd beige grijs. 35 euro. 

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

asielzoeker. Framehoogte ong 53 cm. 

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

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

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

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

kabel mes 630mm lang bijna nieuw 2 x 

gebruikt 25,-. Tel. 0255-532578

Te koop:Jong mooi gekleurd parkietje, kan 

makelijk tam gemaakt worden. Prijs 

10, -. Tel. 0255-532538

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

Gevraagd:Artis zegels / kaarten van de 

dekamarkt voor een groep mensen 

met een rugzakje. Geen handel . Tel. 

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

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

dieren op rijm van rikkert zuiderveld. 

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

125,-. Tel: 06-10770055

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

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

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

haardstell en scherm 30,-, weegschaal 

± 60 jr. oud 30,-, Nijntje huis en 

toebehoren 20,-, persisch kleed 25,-. 

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

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

536794/06-1234567Te koop:

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

200,-, koets met gouden paard 

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

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

kan bezorgd worden. 20,-. Tel: 

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

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

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

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

Naaimach. 65,-, kinder�etsmand 30,-, 

honden �etsmand 20,-, gr. mensen 

step 20,-. Tel: 023-5255325

Te koop:Bokszak Perry en handschoenen 30,-, 

kroonluchter geel kopern, hangend 

aan koperen ketting, 4 kaarsen, antiek, 

60,-. Tel: 06-37581515
Aangeboden:

Gratis af te halen, 2-persoonsbed 

en grenen linnenkast. Tel: 0255-

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

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

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

scho�el 5,-. Tel: 023-5271991

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

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

28” 200,-, stations�ets 40,-. Tel: 

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

geheel nagekeken, 79,99. Tel: 

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

Te koop:Fietszitje bobike achter tot 6 jr 

compleet 30,- �etszitje voorop incl. 

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

023-5254462Te koop:Splinternieuwe pumps in wit, 

zwart, rood en donkerblauw. Maat 

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

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

nagekeken worden 25,-, damessport�ets 

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

06-57536135Gevraagd:Opa en oma willen graag met 

kleinkinderen naar Artis. Wie heeft er 

nog Deka Artis zegels over. Tel: 0255-

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

neetje Deka Velserbroek. Speciaal 

aandenken. Tegen beloning. Tel: 

023-5252098Te koop:Tinnen ambacten van paarden tot 

dokter, schaapsherder 90% tin, 

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

0255-520859Te koop:Seniorenbed + bijbeh grenen 

nachtkastje. Bedhoogte, voeten- en 

hoofdeind zijn electrisch verstelbaar. 

175,-. Tel. 06-12345670

Gevraagd:Wil graag met al mijn kleinkinderen 

naar artis. Heb nog 5 deka artiszegels 

tekort. Wie kan mij helpen? Tel. 

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

Maeve Binchu à 2,50, bouqetreeks, 

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

Te koop:Dekbedovertrekset, 1, 2 pers. 

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

verpakking) Hoenderveren hoofdkus-

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

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

kussentje 10,-, dia’s van Sail 

gratis, schilderezel gratis. Tel: 

06-10481166/0255-511807

Te koop:Twinny load �etsdrager met gebruiks-

aanw. verlichting en nummerplaat en 

trekhaak, 85,-. Tel: 06-19206479

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

bodems, 2 matrassen, 2 nachtkastjes, 

200,-. Tel: 06-40146864

Aangeboden:
6 Vomar spaarkaarten voor keuken-

messen en 7 volle Eftelingkaarten van 

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

kunstboeken, samen 50,-. Tel: 

06-22834077Aangeboden:
Vouwwagen merk camplet met 

kampeerspullen, in goede staat 250 

euro. Tel. 023-5382301

Te koop:Boeken: Velsen en Ijmuiden, heden en 

Verleden van Piet de Greef 10,-, ‘Eene 

plaats van grooten omvang 100 jr. IJm. 

en Noordzeekanaal o.a. Siebe Rolle 

10,-. Heren rib�uwelen 7/8 zomerjas, 

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

herenblazer niet getailleerd, mt. 50 

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

en 2017, per jaargang 20,-. Tel: 

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

magnetron samsung 60 euro. Tel. 

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

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

honde�etsmand 20,-, volwassenen 

step 20,-. Tel. 023-5255325

De uitgever van deze krant kan 

geen enkele aansprakelijkheid 

aanvaarden voor schade van 

welke aard ook, ontstaan door het  

niet tijdig en/of onjuist plaatsen 

van advertenties in onze bladen. 

Fouten in telefonisch opgegeven 

advertenties of ontstaan door 

onduidelijk handschrift van de 

opdrachtgever behoeven door ons 

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

tuur van voor 1995, platenspeler, 

versterker, boxen enz. Ik haal het 

graag bij u op. Tel. 0251-212896

* Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektrische en 

gewone �etsen om te knutselen. Tel. 

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

zonder beschadiging en rookvrij kleur 

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

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

heeren van velsen. Er zijn jassen 

verwisseld van het merk suitable. Tel. 

0255-769026Gevraagd:Artiszegels voor een klas kinderen 

van heliomare in heemskerk. Tel. 

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

in goede staat    werk prima ijmuiden 

prijs 50,-. Tel. 06-1234567

Te koop:Nog prima te gebruiken heren�ets. 

Batavus comanche. Prijs slechts 50 

euro. Tel. 023-5376051

Te koop:Rechte bank antraciet grijze stof. 

Goed zitcomfort, geen doorgezakte 

kussens, onbeschadigd, rookvrij. 65 

euro. Tel. 06-83020671

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

Kleur gemelleerd beige grijs. 35 euro. 

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

asielzoeker. Framehoogte ong 53 cm. 

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

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

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

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

kabel mes 630mm lang bijna nieuw 2 x 

gebruikt 25,-. Tel. 0255-532578

Te koop:Jong mooi gekleurd parkietje, kan 

makelijk tam gemaakt worden. Prijs 

10, -. Tel. 0255-532538

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

Gevraagd:Artis zegels / kaarten van de 

dekamarkt voor een groep mensen 

met een rugzakje. Geen handel . Tel. 

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

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

dieren op rijm van rikkert zuiderveld. 

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

125,-. Tel: 06-10770055

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

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

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

haardstell en scherm 30,-, weegschaal 

± 60 jr. oud 30,-, Nijntje huis en 

toebehoren 20,-, persisch kleed 25,-. 

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

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

536794/06-36403342

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

200,-, koets met gouden paard 

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

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

kan bezorgd worden. 20,-. Tel: 

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

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

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

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

Naaimach. 65,-, kinder�etsmand 30,-, 

honden �etsmand 20,-, gr. mensen 

step 20,-. Tel: 023-123456

Te koop:Bokszak Perry en handschoenen 30,-, 

kroonluchter geel kopern, hangend 

aan koperen ketting, 4 kaarsen, antiek, 

60,-. Tel: 06-1234567
Aangeboden:

Gratis af te halen, 2-persoonsbed 

en grenen linnenkast. Tel: 0255-

517955/06-30128326

Te koop:Espressoapp. Dolce Gusto Picollo 

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

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

scho�el 5,-. Tel: 023-5271991

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

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

28” 200,-, stations�ets 40,-. Tel: 

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

geheel nagekeken, 79,99. Tel: 

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

Te koop:Fietszitje bobike achter tot 6 jr 

compleet 30,- �etszitje voorop incl. 

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

023-1234567Te koop:Splinternieuwe pumps in wit, 

zwart, rood en donkerblauw. Maat 

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

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

nagekeken worden 25,-, damessport�ets 

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

06-57536135Gevraagd:Opa en oma willen graag met 

kleinkinderen naar Artis. Wie heeft er 

nog Deka Artis zegels over. Tel: 0255-

533439/06-21393819

Verloren:18-4-2018 Rood leren portemon-

neetje Deka Velserbroek. Speciaal 

aandenken. Tegen beloning. Tel: 

023-5252098Te koop:Tinnen ambacten van paarden tot 

dokter, schaapsherder 90% tin, 

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

0255-520859Te koop:Seniorenbed + bijbeh grenen 

nachtkastje. Bedhoogte, voeten- en 

hoofdeind zijn electrisch verstelbaar. 

175,-. Tel. 06-19461040

Gevraagd:Wil graag met al mijn kleinkinderen 

naar artis. Heb nog 5 deka artiszegels 

tekort. Wie kan mij helpen? Tel. 

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

Maeve Binchu à 2,50, bouqetreeks, 

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

Te koop:Dekbedovertrekset, 1, 2 pers. 

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

verpakking) Hoenderveren hoofdkus-

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

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

kussentje 10,-, dia’s van Sail 

gratis, schilderezel gratis. Tel: 

06-10481166/0255-1234567

Te koop:Twinny load �etsdrager met gebruiks-

aanw. verlichting en nummerplaat en 

trekhaak, 85,-. Tel: 06-19206479

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

bodems, 2 matrassen, 2 nachtkastjes, 

200,-. Tel: 06-40146864

Aangeboden:
6 Vomar spaarkaarten voor keuken-

messen en 7 volle Eftelingkaarten van 

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

kunstboeken, samen 50,-. Tel: 

06-1234567Aangeboden:
Vouwwagen merk camplet met 

kampeerspullen, in goede staat 250 

euro. Tel. 023-5382301

Te koop:Boeken: Velsen en Ijmuiden, heden en 

Verleden van Piet de Greef 10,-, ‘Eene 

plaats van grooten omvang 100 jr. IJm. 

en Noordzeekanaal o.a. Siebe Rolle 

10,-. Heren rib�uwelen 7/8 zomerjas, 

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

herenblazer niet getailleerd, mt. 50 

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

en 2017, per jaargang 20,-. Tel: 

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

magnetron samsung 60 euro. Tel. 

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

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

honde�etsmand 20,-, volwassenen 

step 20,-. Tel. 023-5255325

De uitgever van deze krant kan 

geen enkele aansprakelijkheid 

aanvaarden voor schade van 

welke aard ook, ontstaan door het  

niet tijdig en/of onjuist plaatsen 

van advertenties in onze bladen. 

Fouten in telefonisch opgegeven 

advertenties of ontstaan door 

onduidelijk handschrift van de 

opdrachtgever behoeven door ons 

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

tuur van voor 1995, platenspeler, 

versterker, boxen enz. Ik haal het 

graag bij u op. Tel. 0251-212896

* Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektrische en 

gewone �etsen om te knutselen. 

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

zonder beschadiging en rookvrij kleur 

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

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

heeren van velsen. Er zijn jassen 

verwisseld van het merk suitable. Tel. 

0255-769026Gevraagd:Artiszegels voor een klas kinderen 

van heliomare in heemskerk. Tel. 

02511234567Te koop:Wasmachine siemens type e 16 16 

in goede staat    werk prima ijmuiden 

prijs 50,-. Tel. 06-25141306

Te koop:Nog prima te gebruiken heren�ets. 

Batavus comanche. Prijs slechts 50 

euro. Tel. 023-5376051

Te koop:Rechte bank antraciet grijze stof. 

Goed zitcomfort, geen doorgezakte 

kussens, onbeschadigd, rookvrij. 65 

euro. Tel. 06-83020671

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

Kleur gemelleerd beige grijs. 35 euro. 

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

asielzoeker. Framehoogte ong 53 cm. 

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

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

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

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

kabel mes 630mm lang bijna nieuw 2 x 

gebruikt 25,-. Tel. 0255-532578

Te koop:Jong mooi gekleurd parkietje, kan 

makelijk tam gemaakt worden. Prijs 

10, -. Tel. 0255-532538

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

Gevraagd:Artis zegels / kaarten van de 

dekamarkt voor een groep mensen 

met een rugzakje. Geen handel . Tel. 

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

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

dieren op rijm van rikkert zuiderveld. 

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

125,-. Tel: 06-10770055

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

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

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

haardstell en scherm 30,-, weegschaal 

± 60 jr. oud 30,-, Nijntje huis en 

toebehoren 20,-, persisch kleed 25,-. 

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

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

536794/06-36403342

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

200,-, koets met gouden paard 

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

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

kan bezorgd worden. 20,-. Tel: 

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

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

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

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

Naaimach. 65,-, kinder�etsmand 30,-, 

honden �etsmand 20,-, gr. mensen 

step 20,-. Tel: 023-5255325

Te koop:Bokszak Perry en handschoenen 30,-, 

kroonluchter geel kopern, hangend 

aan koperen ketting, 4 kaarsen, antiek, 

60,-. Tel: 06-37581515
Aangeboden:

Gratis af te halen, 2-persoonsbed 

en grenen linnenkast. Tel: 0255-

517955/06-30128326

Te koop:Espressoapp. Dolce Gusto Picollo 

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

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

scho�el 5,-. Tel: 023-5271991

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

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

28” 200,-, stations�ets 40,-. Tel: 

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

geheel nagekeken, 79,99. Tel: 

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

Te koop:Fietszitje bobike achter tot 6 jr 

compleet 30,- �etszitje voorop incl. 

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

023-5254462Te koop:Splinternieuwe pumps in wit, 

zwart, rood en donkerblauw. Maat 

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

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

nagekeken worden 25,-, damessport�ets 

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

06-57536135Gevraagd:Opa en oma willen graag met 

kleinkinderen naar Artis. Wie heeft er 

nog Deka Artis zegels over. Tel: 0255-

533439/06-21393819

Verloren:18-4-2018 Rood leren portemon-

neetje Deka Velserbroek. Speciaal 

aandenken. Tegen beloning. Tel: 

023-1234567Te koop:Tinnen ambacten van paarden tot 

dokter, schaapsherder 90% tin, 

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

0255-520859Te koop:Seniorenbed + bijbeh grenen 

nachtkastje. Bedhoogte, voeten- en 

hoofdeind zijn electrisch verstelbaar. 

175,-. Tel. 06-19461040

Gevraagd:Wil graag met al mijn kleinkinderen 

naar artis. Heb nog 5 deka artiszegels 

tekort. Wie kan mij helpen? 

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

Maeve Binchu à 2,50, bouqetreeks, 

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

Te koop:Dekbedovertrekset, 1, 2 pers. 

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

verpakking) Hoenderveren hoofdkus-

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

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

kussentje 10,-, dia’s van Sail 

gratis, schilderezel gratis. Tel: 

06-10481166/0255-511807

Te koop:Twinny load �etsdrager met gebruiks-

aanw. verlichting en nummerplaat en 

trekhaak, 85,-. Tel: 06-19206479

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

bodems, 2 matrassen, 2 nachtkastjes, 

200,-. Tel: 06-40146864

Aangeboden:
6 Vomar spaarkaarten voor keuken-

messen en 7 volle Eftelingkaarten van 

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

kunstboeken, samen 50,-. Tel: 

06-22834077Aangeboden:
Vouwwagen merk camplet met 

kampeerspullen, in goede staat 250 

euro. Tel. 023-5382301

Te koop:Boeken: Velsen en Ijmuiden, heden en 

Verleden van Piet de Greef 10,-, ‘Eene 

plaats van grooten omvang 100 jr. IJm. 

en Noordzeekanaal o.a. Siebe Rolle 

10,-. Heren rib�uwelen 7/8 zomerjas, 

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

herenblazer niet getailleerd, mt. 50 

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

en 2017, per jaargang 20,-. Tel: 

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

magnetron samsung 60 euro. Tel. 

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

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

honde�etsmand 20,-, volwassenen 

step 20,-. Tel. 023-5255325

Door: Arita Immerzeel

Door: Arita Immerzeel

HET VERHAALTJE 
BIJ HET KABAALTJE

HET VERHAALTJE 
BIJ HET KABAALTJE

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

Evert van Dijk, 68 jaar en woon-
achtig in het Zeeuwse dorp Kloe-
tinge, plaatste de oproep om in 
contact te komen met Attie van 
Houten. Ongeveer 45 jaar gele-
den heeft hij haar voor het laatst 
gezien. Hoe gaan die dingen? Zij 
zijn elkaar uit het oog verloren, 
maar klaarblijkelijk niet uit het 
hoofd en het hart want onder-
tussen is het contact weer hervat. 
Met het wederzijdse voornemen 
elkaar live te ontmoeten zodra de 
coronamaatregelen dat toestaan.

,,Er is nog dezelfde dag van plaat-
sing van dit kabaaltje een telefo-
nische reactie gekomen”, meldt 
Evert. ,,Die was van Attie zelf! Zij is 
door iemand uit IJmuiden getipt, 
dat zij gezocht werd. Zelf woont 
zij tegenwoordig in Leiden.” Evert 
leerde Attie lang geleden kennen 
via een uitwisselingsweekend van 
GJV Vianen met GJV IJmuiden. De 
afkorting GJV staat voor Gerefor-
meerde Jongelingen Vereniging. 
Evert woonde in Vianen en Attie 
in IJmuiden. Als eerste uitwisse-

Gezocht: 
Oude vriend Evert zoekt Attie 
van Houten: wie weet meer? Tel. 
06-40262291

RTV Seaport presenteert:
Zaterdag Soli’s Night of Music

Soli heeft diverse onderdelen, 
waarvan de harmonie het groot-
ste is. Maar alle geledingen van 
Soli (Klein Orkest, Opleidingsor-
kest, Big Band en Slagwerkgroep) 
speelden mee in het 100 man 
sterke orkest. 
Het samenwerken met alle orkes-
ten, en ook de organisatie van dit 
concert door diverse subcommis-

sies, heeft een enorme boost ge-
geven aan de vereniging. Op dit 
moment is het stil bij Soli. Van-
wege de Covid-19-reglementen 
mogen de orkesten nog steeds 
niet samen repeteren. Wel kan 
het Twirlteam weer gaan trai-
nen. Daartoe is de buitenruim-
te vóór het Soli-gebouw gereed 
gemaakt. Ook de slagwerkgroep 

hoopt per 1 juni weer te mogen 
oefenen.

Door in samenwerking met 
Seaport dit jubileumfestijn uit 
te zenden hoopt de vereniging 
ook het publiek te laten zien dat 
de vereniging springlevend is en 
als amateurvereniging tot veel in 
staat. 
De uitzending van de optredens 
op RTV Seaport start om 20.00 
uur. In het voorprogramma vanaf 
19.30 uur zullen ook beelden van 
de voorbereiding worden ver-
toond. RTV Seaport is te ontvan-
gen via kanaal 40 op het digitale 
netwerk van Ziggo. De program-
ma’s zijn ook via www.rtvseaport.
nl te zien. (Foto: RTV Seaport)

Velsen - Op 25 mei 2019 vond de spectaculaire Rigo Ver�abriek 
Night of Music plaats, gepresenteerd door muziekvereniging So-
li en vijf verschillende koren uit Velsen en Castricum. De muzikale 
happening in de tennishal van Thoolen in Velserbroek markeerde 
het 110-jarig bestaan van Soli. De avond werd ondersteund door 
nationale en plaatselijke artiesten zoals Shirma Rouse, Cor Bak-
ker, Carel Kraayenhof, Gerard Alderliefste, DJ Dns en Funky Diva 
Ezz. RTV Seaport zendt aanstaande vrijdag de registratie van de-
ze avond uit.

ling ging de afdeling Vianen naar 
de afdeling IJmuiden en mocht 
Evert logeren in een IJmuidens 
gezin. Hij kreeg toevallig een lo-
geerplaats in het gezin van Attie. 
Er was direct een klik met haar. 
Een en ander leidde tot een ver-
keringstijd, die ongeveer een jaar 
mocht duren. Een foto uit die tijd 
heeft hij niet meer. Wel de herin-
nering dat er regelmatig gewan-
deld werd op het strand bij de 
pier. Evert weet niet precies waar-
om het uitging. ,,Tja, hoe gaan die 
dingen? Ik kreeg kennis aan een 
andere vrolijke meid en trouwde 
met haar. Tot mijn grote verdriet 
is zij anderhalf jaar geleden over-
leden na een ziekbed van een half 
jaar. Juist nu met deze coronape-

rikelen is dat extra zwaar en een-
zaam.” Het deed zijn hart sneller 
kloppen, toen Attie belde. ,,Het 
was heel �jn. Leuk, ook al kunnen 
we elkaar door de coronamaatre-
gelen nog even niet zien. We heb-
ben wel nog een keer gebeld.” 
Evert wil nog wel even kwijt, dat 
hij eerst via Facebook heeft ge-
zocht naar Attie, maar dat dit op 
niets uitliep.
,,Wat toen gezongen, dacht de 
koster”, was de volgende gedach-
te bij Evert. Vervolgens dacht hij 
aan de lokale krant van Velsen, 
omdat deze lokale kranten altijd 
goed gelezen worden, is zijn er-
varing. En die gedachte bleek dus 
als een bus te kloppen! (Foto: Ari-
ta Immerzeel)

Luilakactie bij DNM gaat 
op aangepaste wijze door
IJmuiden - De jaarlijkse Luilak-
actie zal vanwege alle maatrege-
len anders gaan dan op de ma-
nier zoals men dat bij DNM ge-
wend is. Gezondheid is nu het be-
langrijkste. Op dit moment mo-
gen er maximaal acht klanten te-
gelijk in de winkel zijn. Daarom is 
er aanstaande zaterdag geen tra-
ditionele luilakverkoop. Eigena-
resse Anjella Schouten:,,Wij wil-

len onze trouwe klanten natuur-
lijk toch een leuke korting aan-
bieden. Daarom hebben wij voor 
hen zaterdag een bon klaarliggen 
met 40% korting op de hele col-
lectie (met uitzondering van onze 
lopende acties) waarmee je twee 
weken de tijd hebt om die bij ons 
te besteden. Je moet er natuur-
lijk wel even wat voor doen! Zet 
je wekker en kom langs tussen 

07.00 uur en 09.00 uur om de bon 
op te halen, maar houd a.u.b. 1,5 
meter afstand!’’ De kortingsbon 
is geldig tot en met zaterdag 13 
juni 2020. De zomercollectie is 
weer iets om blij van te worden, 
het enthousiaste DNM-team is er 
weer klaar voor om de klanten 
te adviseren. ,,Ben je toe aan iets 
nieuws? Wij helpen je graag. Tot 
zaterdag!’’ (Foto: aangeleverd)

Nieuws van Stichting Welzijn Velsen

Project OranjeHelpers
Het jongerenwerk van Stichting 
Welzijn Velsen ondersteunt het pro-
ject #OranjeHelpers. Dit is een initi-
atief van TijdVoorActie om samen 
met een groot aantal organisaties 
de handen ineen te slaan en jonge-
ren te helpen zich vrijwillig in te zet-
ten voor mensen die door de ge-
volgen van corona hulp nodig heb-
ben. Juist vanuit jongeren komt er 
in deze periode veel positiviteit en 
ontstaan er overal creatieve initia-
tieven. Dit willen wij zichtbaar ma-
ken en ondersteunen. Graag hel-
pen we daarom jongeren op weg 
met hun acties en verbinden we 

jongeren die zich willen inzetten 
voor inwoners van Velsen. Dus heb 
je een goed idee, maar kan je wel 
wat hulp bij de organisatie hiervan 
gebruiken? Neem contact op met 
jongerenwerker Alexander. Je kan 
denken aan o.a. boodschappen 
doen, iets bakken voor de buurt, 
klusjes doen, met iemand (video) 
bellen, online spellen, de vuilnis 
buiten zetten of een kaartje sturen.
Voor meer goede ideeën kijk op 
www.oranjehelpers.nl. Meer info: 
Alexander van de Pieterman 06-
22921816, pieterman@welzijnvel-
sen.nl

5 Mei deelde Wijkcentrum de Stek 
op Facebook acht prachtige por-
tretten van ouderen die de oor-
log hebben meegemaakt. De por-
tretten staan nog op de websi-
te van Stichting Welzijn Velsen 
(www.welzijnvelsen.nl). Woens-
dag 20 mei ontvingen deze ou-
deren afgedrukte exemplaren en 
een heerlijk gebakje namens Vers-
bakkerij Geomans, wat goed in de 
smaak viel! De komende weken 
zullen de medewerkers van De 
Stek ook langsgaan bij hun vrijwil-
ligers met zo’n heerlijk gebakje.

Geportretteerden 
blij verrast

Buurtsportcoach Andres Kiekens 
van Stichting Welzijn Velsen is met 
een aantal jongeren gaan moun-
tainbiken in Spaarnwoude. Daar 
liggen routes met een verschillen-
de moeilijkheidsgraad. Ga maar 
eens kijken als u nog een uitda-
ging zoekt. We raden wel aan een 
helm te dragen, het is geen paad-
je voor kleine kinderen.

Bereikbaarheid Meldpunt
Nu de samenleving voorzichtig 
weer open gaat en het aantal prak-
tische hulpvragen gestaag afneemt, 
zal het Meldpunt van Stichting Wel-
zijn Velsen vanaf 1 juni op werkda-
gen bereikbaar zijn van 10.00 tot 
13.00 uur. 

Voor alle vragen over �nanciën, wo-
nen, werken, sociale contacten en 
gezondheid kunt u bellen met het 

algemene nummer van de Sociale 
Wijkteams 088-8876970.

Buuv
Voor praktische hulp kunt u uw 
vraag of aanbod plaatsen op het 
online matchingsplatform BUUV, 
waarmee het Meldpunt nauw sa-
menwerkt. U kunt het platform vin-
den via www.ijmond.buuv.nu of 
hulp vragen aan de medewerkers 
van BUUV via 0255-548547

Colofon
Stichting Welzijn Velsen
Postbus 142, 1970 AC IJmuiden

Tel: 0255-548548
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl

(bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur)
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Firma Swier honderd jaar in IJmuiden

Toen zoon Gerard in 1975 in het 
bedrijf kwam, werd de schoenre-
paratie uitgebreid met sleutels. 
Na het overlijden van pa Swier in 
1985 werd Nol, de broer van Ge-
rard, omgeschoold tot schoen-/
sleutelmaker. Hij wist zich het 
vak snel eigen te maken. De sleu-
telservice bleek een schot in de 
roos; vrijwel direct was er een 
grote vraag naar het dupliceren 
van huis- en autosleutels. Waar 
het bedrijf begon met één ci-
linder- en één klaviermachine, 
staan er anno 2020 maar liefst 
veertien sleutelmachines op een 
rij! In de loop der jaren zijn er 
steeds meer verschillende mo-
dellen sleutels op de markt ver-
schenen. Elke ‘speciale’ sleutel 
heeft zijn eigen machine, adap-
ter en/of frees nodig. Er zijn on-

der meer caravan-, Abus+, tubu-
lar-, �ets-, kluis-, en boringsleu-
tels, evenals de bekende Lips 
sleutels en natuurlijk niet te ver-
geten de autosleutels. Sinds 
1995 zitten er startonderbre-
kers (chips) in auto’s en later wer-
den deze ook bij motoren inge-
bouwd. Deze startonderbreker 
kan de �rmar Swier in 95% van 
de gevallen gewoon kopiëren! 
Het bedrijf is dealer van Pfa�en-
hain en Mul-T-Lock.

De enorme drive en liefde voor 
het vak om alle, maar dan ook 
werkelijk alle huis-, schuur- en 
autosleutels te kunnen duplice-
ren is eigenlijk een beetje een 
uit de hand gelopen hobby. ,,We 
konden natuurlijk uitbreiden 
omdat de vraag groot was, het 

enorme aantal sleutels aan de 
wand is inmiddels niet meer te 
tellen.’’ De verhuizing in 2010 van 
de Lange Nieuwstraat naar het 
vier maal grotere pand aan Plein 
1945 werd ingegeven door ruim-
tegebruik en omdat de volgen-
de generatie, Henk Swier, zich in-
middels ook in de zaak had ge-
meld. ,,We konden daardoor ons 
assortiment, naast de sportprij-
zen en naamborden, uitbreiden 
met kluizen en sloten en een ei-
gen buitendienst.’’ Henk heeft, na 
zijn opleiding, praktijkervaring 
opgedaan bij De Sleutelkoning 
en Woonstichting De Key in Am-
sterdam. (Auto)sleutels en het 
vervangen van cilindersloten, 
beveiliging en deuren schadevrij 
openen vormen zijn specialitei-
ten. Ook kan hij in samenspraak 
met de klant een gecerti�ceerd 
sluitplan voor een bedrijfspand 
of woning maken. Daarnaast kan 
hij pro�elcilinders gelijksluitend 
maken, waarbij meerdere cilin-
ders op één generale hoofdsleu-
tel passen!

Voor het beveiligen van een wo-
ning of bedrijfspand worden 
complete meerpuntsluitingen in 
de (voor)deur gefreesd, met ui-
teraard anti-kerntrekbeslag. De 

bedrijfsbussen van Swier rijden 
geregeld door IJmuiden en om-
streken. 
Henk Swier is erkend PKVW-in-
stallateur (Politie Keurmerk Veilig 
Wonen) en het bedrijf is aange-
sloten bij het NSSG (Nederlandse 
Sleutel en Sleutel Gilde). ,,Onze 
jongste medewerker Alex werkt 
al meer dan zeven jaar bij ons. Hij 
kan zich volledig vinden in de �-
loso�e van ons bedrijf, name-
lijk altijd de klant vooropstellen 
en de service staat hoog in het 
vaandel. Hij verzorgt al het gra-
veerwerk, sportprijzen, vervangt 
complete autosleutelbehuizin-
gen en/of de batterij. Daarnaast 
rijd hij met de bedrijfsauto rond 
voor het openen van een deur of 
het vervangen van een cilinder.’’ 
Al met al is Swier ook na honderd 
jaar nog altijd springlevend. ,,Na 
alle omzwervingen in IJmuiden 
zitten we anno 2020 nog steeds 
op Plein 1945. Ik kan me niet 
voorstellen dat we ooit nog eens 
van deze plek gaan verhuizen. 
De zaak is heerlijk ruim, licht en 
heel centraal. Wij zijn op zondag 
na elke dag geopend van 08.30 
tot 18.00 uur en zaterdag tot 
17.00 uur of bezoek onze websi-
te www.swier.nl, die is altijd ge-
opend!’’ (Foto’s: aangeleverd)

IJmuiden - Familiebedrijf Swier is een van de oudste bedrijven in 
IJmuiden. Waarschijnlijk had opa Swier (1895) niet kunnen ver-
moeden dat zijn bedrijf van generatie op generatie zou worden 
voortgezet en uiteindelijk het eeuwfeest zou beleven. Hij begon 
destijds aan de Jacob van Heemskerkstraat (1920), vestigde zich 
later aan de Kennemerlaan en weer later in de Trompstraat. Va-
der Swier (1928) maakte als eerste schoenmaker in Nederland de 
overstap (1967) van het buurtwinkeltje op de Kromme Mijdrecht-
straat naar het Marktplein, het centrum van IJmuiden! Hij ging 
van zittend naar staand werken en de schoenen werden niet meer 
gehaald en gebracht. Het was altijd reuze druk, dit komt omdat 
het een ambachtelijk vak is en dus heel arbeidsintensief.

IJmond Werkt! en De Bie Groen 
bezegelen samenwerking

De Bie Groen, onderdeel van De 
Bie Buitenwerk, heeft al ervaring 
met medewerkers met ‘een af-
stand tot de reguliere arbeids-
markt’ en de directie van De Bie 
had al enige tijd contact met de 
teamleider van IJmond Werkt! 
Groen Beverwijk, Jos Knaap. Uit-
eindelijk hebben die goede con-
tacten aanleiding gegeven om 
een intensievere samenwerking 
aan te gaan. Deze week zijn de 
eerste medewerkers gestart in de 
uitvoering en over twee weken 
starten nog twee medewerkers.

IJmond Werkt, bij monde van al-
gemeen directeur Erwin van Har-
develd, is enorm blij met de sa-
menwerking. ,,Ik ben blij voor de 
medewerkers die een nieuwe kans 
op de arbeidsmarkt krijgen in een 
zeer betrokken maar ook com-
merciële, reguliere organisatie. En 
ik ben verheugd de �rma De Bie 
te mogen toevoegen aan de lan-
ge lijst bestaande, bevlogen rela-
ties die medewerkers volop een 
kans willen bieden om te partici-
peren in deze maatschappij. Deze 
samenwerking is echt gaaf!”

IJmond Werkt! gaat er alles aan 
doen om de samenwerking suc-
cesvol te laten verlopen en zo mo-
gelijk uit te laten groeien. Wilt u 
ook samenwerken met IJmond 
Werkt! Groen en op die manier bij-
dragen aan een inclusieve maat-
schappij? Neem contact op met 
Jos Knaap, teamleider Groen Be-
verwijk (06 53752117/josknaap@
ijmondwerkt.com). (Foto: aange-
leverd)

Beverwijk/Velserbroek - IJmond Werkt! en De Bie Groen hebben 
op 20 mei jongstleden hun ontluikende samenwerking bezegeld 
met handtekeningen onder een raamovereenkomst. Erik Muller 
heeft namens de �rma De Bie Groen daarmee te kennen gegeven 
veel meer te willen zijn dan een inlenende opdrachtgever.

Tegenstrijdige gevoelens, tegelij-
kertijd. De meesten van ons zul-
len dit wel herkennen uit eigen er-
varing. Eind april dus mijn afschuw 
over het recente vandalisme en de 
trots en blijdschap over de over-
weldigende reacties op het Fa-
cebookbericht hierover van on-
ze omgeving, van bedrijven en be-
woners. Veertienduizend reacties 
en heel veel concrete steun in de 
vorm van gratis camera’s, nog ste-
vigere ruiten en meer. Over draag-
vlak gesproken.

Dit blijkt ook uit de steun van on-
ze donateurs. Normaal gespro-
ken ontvangen zij in de maand 
mei onze nieuwsbrief met daar-
bij een verzoek om ons ook dit jaar 
met een bijdrage te ondersteunen. 
Door de coronaperikelen is het 
er dit jaar nog niet van gekomen, 
maar wij verwachten binnenkort 
een verkorte donateursbrief aan 
hun te kunnen versturen. Deze zijn 
en blijven belangrijk om ons hoofd 
boven water te houden en conti-
nuïteit van zorg te kunnen bieden. 
Tot op de dag van vandaag sla-
gen we daarin, ondanks Corona en 
dwaas vandalisme, maar dankzij 
u, onze vrijwilligers en het verple-
gend personeel. Dank u wel.

Jan Bakker
Voorzitter Hospice De Heideberg

Gemengde 
gevoelens

Boze werknemers 
gooien Tata Steel op slot
Velsen - Een groep werknemers 
van Tata Steel heeft dinsdagoch-
tend de toegangspoorten van 
het bedrijfsterrein geblokkeerd. 
Ze deden dat uit protest tegen 
het vertrek van Theo Henrar, de 
directievoorzitter van Tata Steel 
Nederland. 
Hoewel Tata Steel volhoudt dat 
Henrar vrijwillig en in goed over-
leg is opgestapt, houdt het per-
soneel vast aan de lezing dat de 
bestuurder door het concern de 
wacht is aangezegd. Sinds vori-
ge week houdt het personeel zo-

genoemde wilde acties, waar-
bij eventuele (verkeers)overlast 
voor de omgeving niet wordt ge-
schuwd. Maandagavond weiger-
de een deel van de nachtploeg 
om aan het werk te gaan. Direc-
teur Hans van den Berg en FNV-
bestuurder Roel Berghuis kwa-
men toen langs voor overleg. Ook 
in de komende dagen worden 
nog acties verwacht. 
Van gecoördineerde acties van-
uit de vakbond is echter voorals-
nog geen sprake. (Foto: Ton van 
Steijn)
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IJmuiden - Hemelvaartsdag werd 
een drukke dag met veel dagjes-
mensen, die de natuur introkken. 
Té druk volgens diverse instan-
ties. In IJmuiden konden natuur-
liefhebbers toch nog wel rustige 
plekjes vinden. Door heel vroeg 
van huis te gaan, zoals een ge-
zin met drie kinderen in de leef-
tijd van 2, 4 en 6 jaar uit Breda, die 
vertelden dat ze al vroeg op het 

IJmuider strand waren. Tegen het 
middaguur gingen zij weer huis-
waarts. Ook een gezin met twee 
kleine kinderen uit Driehuis was 
al vroeg in Beeckestijn te vinden. 
Het was heerlijk rustig. Op de foto 
zien wij het kleine strandje naast 
de Zuidpier. Ook daar bleek het 
nog goed mogelijk om afstand te 
bewaren. (Tekst en foto: Arita Im-
merzeel)

Regio - Op 1 mei van dit jaar 
was de samenvoeging tussen 
Rabobank Haarlem en Rabo-
bank IJmond een feit. Onder de 
nieuwe naam Rabobank Haar-
lem-IJmond gaat de bank nu 
op dezelfde voet verder. Ver-
binden is het sleutelwoord bin-
nen het door de coöperatie-
ve bank gevoerde beleid. Een 
term die juist in deze onzeke-
re tijden misschien wel belang-
rijker is geworden dan ooit. We 
spreken erover met Jerry No-
tenboom (1969), de directie-
voorzitter van Rabobank Haar-
lem-IJmond.

Al meer dan een kwart eeuw 
is Jerry Notenboom inmiddels 
werkzaam voor de Rabobank. Hij 
had al een �inke dosis ervaring 
als directeur van diverse vesti-
gingen elders in het land, toen hij 
anderhalf jaar geleden de nieu-
we directievoorzitter werd van 
Rabobank IJmond. Nu de samen-
voeging met Rabobank Haarlem 
voltooid is, bekleedt hij dezelf-
de functie binnen de nieuwe or-
ganisatie. Het is juist de coöpera-
tieve gedachte van de bank, die 
hem zeer aanspreekt. Het samen 
zoeken naar oplossingen waar ie-
dereen beter van wordt, vormt 
de kernwaarde van het concern. 
Een hele kluif in een tijd waarin 
het merendeel van de klanten in 
�nancieel opzicht in zwaar weer 
is geraakt. Jerry Notenboom: ,,Ra-
bobank Haarlem-IJmond is een 

solide bank die midden in de sa-
menleving staat. We voeren over-
leg met alle belangrijke partijen 
in ons werkgebied. Een deel van 
ons coöperatief dividend hebben 
we in een coronafonds gestort. 
Dat is bedoeld om verenigingen 
en stichtingen, die bij ons bankie-
ren en die het moeilijk hebben, 
te ondersteunen. Maar het coö-
peratief dividend is er ook voor 
nieuwe initiatieven.’’ Als voor-
beeld noemt hij de realisatie van 
een energiehaven in IJmuiden. 
,,De Rabobank gelooft heel erg 
in energietransitie. De energie-
haven is heel belangrijk voor de 
werkgelegenheid in dit gebied 
en voor de innovatiekracht. AYOP 
heeft een programma opgesteld 
om in te zetten op duurzame 
energie en wij gaan dat drie jaar 
lang ondersteunen. Dat doen we 
enerzijds door �nanciële midde-
len beschikbaar te stellen, maar 
ook door verbindingen te leg-
gen zodat kennis kan worden ge-
deeld. We hebben een groot net-
werk, dat kunnen we hiervoor ge-
bruiken.’’

Vooral de kleine zelfstandigen 
zijn door de coronacrisis zwaar 
getro�en. Veel van deze bedrij-
ven bankieren bij Rabobank 
Haarlem-IJmond. Overal worden 
inmiddels campagnes gevoerd 
om consumenten aan te sporen 
de lokale ondernemers te steu-
nen. Dergelijke campagnes slui-
ten goed aan bij het beleid dat 
de bank al jaren voert: ,,Wij zetten 
heel erg in op het thema ‘support 
your locals’. We hebben bijvoor-
beeld een langjarige samenwer-
king met Noordzee vis in IJmui-
den. De vis die wij eten komt nog 
steeds van heel ver, zoals tilapia�-
let uit Vietnam. Dat is duizenden 
kilometers ver, terwijl er prachti-
ge vissen hier voor de kust zwem-
men. Hoe mooi zou het zijn om 
die verbinding te kunnen maken, 
zodat er meer vis uit de Noordzee 
wordt gegeten!’’ Op de zakelijke 
markt ziet Notenboom meer uit-
dagingen: ,,De Waarderpolder in 
Haarlem is een gebied met heel 
veel innovatiekracht. Dat geldt 
ook voor het cluster langs de 
Noordzee in het gebied rond Ta-
ta Steel en Crown Van Gelder. Het 
zou prachtig zijn als we de verbin-

ding kunnen maken tussen die 
twee gebieden.’’ Het goede be-
houden en nieuwe ontwikkelin-
gen aanjagen, die twee uitgangs-
punten vormen de pijlers onder 
het beleid van de bank. Mede 
daarom steekt Rabobank Haar-
lem-IJmond ook geld in Techport, 
een regionaal netwerk dat be-
doeld is om jongeren te enthou-
siasmeren voor een baan in de 
techniek en een duurzame maak- 
en onderhoudsinsdustrie te creë-
ren.

In 2019 heeft Rabobank IJmond 
maar liefst 164 verenigingen en 
stichtingen in de regio onder-
steund. Deels door sponsoring, 
maar ook vanuit het coöpera-
tief dividend:  ,,Dat valt uiteen in 
enerzijds sociaal-maatschappelij-
ke initiatieven en anderzijds inno-
vatieve initiatieven.’’ Het blijkt een 
zeer breed palet aan geldstro-
men te zijn, variërend van een eu-
ro per ingevulde enquête over de 
dienstverlening van de bank voor 
de Voedselbank tot aan het steu-
nen van de harddraverijen in de 
regio door het instellen van de 
pikeurprijs. Alles bij elkaar is er 
een miljoen euro aan coöpera-
tief dividend verdeeld. De leden-
raadsleden hebben een stem in 
het verdelen van het geld en om 
het lokale karakter van de bank 
nog meer te benadrukken mo-
gen de ledenraadsleden sinds vo-
rig jaar zelf ieder een bedrag van 
duizend euro aan een goed doel 
toewijzen. Zo vloeit een deel van 
de winst die de bank maakt dus 
rechtstreeks terug naar de lokale 
samenleving. ,,We zijn na de sa-
menvoeging gestart met 47 le-
denraadsleden. We hebben uit-
eindelijk het streven om op on-
geveer 35 ledenraadsleden uit te 
komen.’’ De samenvoeging van de 
bank zelf verliep tamelijk geruis-
loos: ,,De verschillen tussen de 
werkgebieden zijn niet zo groot. 
Dat zagen we al snel toen de le-
denraadsleden kennismaakten 
met elkaar. De betrokkenheid is 
heel groot en ze willen heel graag 
de bank zichtbaar in de maat-
schappij terug laten komen. Als 
je die verbinding hebt, maak je al 
snel een goede start.’’

Geen avond-
vierdaagse
Velserbroek - Vanwege de uit-
braak van het coronavirus heeft 
de dorpsvereniging Velserbroek 
de�nitief besloten dat er dit jaar 
geen avondvierdaagse zal plaats 
vinden in Velserbroek. Het besluit 
is mede ingegeven door de hui-
dige regels van het RIVM. De ver-
eniging heeft inmiddels alle scho-
len die mee zouden lopen hier-
van op de hoogte gesteld. Uiter-
aard hoopt men sowieso in 2021 
wel weer een avondvierdaagse 
te kunnen organiseren. Alle infor-
matie en activiteiten staan op de 
website www.dorpsvereniging-
velserbroek.nl en worden ook via 
de pagina van de vereniging op 
Facebook gepubliceerd.

Drukte vermijden
blijft mogelijk

Verbinding blijft paradepaardje van Rabobank:
Coöperatief dividend vloeit 
terug naar lokale samenleving

IJmuiden - Zes jeeps uit de tijd 
van de Tweede Wereldoorlog re-
den donderdag in colonne vanuit 
Bergen naar IJmuiden. Zij maak-
ten een tussenstop in het haven-
gebied om de passagiers in de 
gelegenheid te stellen een vis-
je te happen. De vriendengroep, 
die als gemeenschappelijke hob-
by jeeps bezit, genoot van het 
mooie weer.

Jan Zomerdijk poseert graag bij 
zijn jeep, type Willys, waar hij veel 
plezier aan beleeft en beleefde. 
,,Mijn vrouw en ik hebben hem al 
veertig jaar. We maken vandaag 
gewoon een ritje voor de fun. 
Vanuit Bergen zijn we eerst naar 
Wijk aan Zee gereden, maar daar 
stond het helemaal vast. Toen zijn 
we de Velsertunnel maar door-

gegaan. Jammer genoeg kon-
den we niet over de sluizen. En 
nu genieten we hier in het haven-
gebied van een hapje en drank-
je, voordat we weer huiswaarts 
gaan.” De vriendengroep blijkt 
aangesloten bij Keep them Rol-
ling en Jeep Club Nederland Eén 
van de vrienden onderhoudt de 
jeeps en zorgt ervoor, dat ze in 
uitstekende staat verkeren.

De zogenaamde Willys, waar heer 
Zomerdijk trots voor poseert, is 
overigens te koop. Deze zand-
kleurige jeep is speciaal gemaakt 
om in een woestijn te opereren. 
,,Ik raad wel aan, om hem in een 
garage bij je huis te stallen. Dan 
heb je er het meeste plezier van. 
Je maakt snel even een ritje als 
het mooi weer is. En je kinderen 

of kleinkinderen vinden dat ook 
helemaal te gek.” Het jaar 2020 
zou voor de jeepbezitters een ex-
tra feestelijk jaar worden ter ge-
legenheid van de viering van 75 
jaar vrijheid. Het plan was om aan 
diverse festiviteiten mee doen, 
net zoals vorig jaar in juni in Nor-
mandië. Een en ander is bij het 
rondbrengen van 900 vrijheids-
maaltijden op 5 mei binnen de 
gemeentegrenzen van Bergen 
gebleven. ,,Wel was dat een hart-
stikke leuke actie, die mensen 
veel mensen blij heeft gemaakt. 
Het was heel leuk om te doen!” al-
dus Jan. (Tekst en foto: Arita Im-
merzeel)

Meer informatie: www.ktr.nl en 
www.jeepclub.nl.

Legerjeeps uit Bergen maken plezierrit

IJmuiden - Donderdag hielpen twee verkeersregelaars om de druk-
te bij de veerpont op het Pontplein in het gareel van het nieuwe nor-
maal te houden. Er bleken veel passagiers, die ondanks de oproep om 
geen gebruik te maken van de pont, bereid waren te wachten op hun 
beurt om overgezet te worden. De wachtenden vormden een lange 
rij met onderling anderhalve meter afstand, die tot ver langs de IJmui-
derstraatweg reikte. Voor veel dagjesmensen was donderdag een vrije 
dag in verband met Hemelvaartsdag en het mooie weer deed veel 
mensen erop uit trekken. (Tekst en foto: Arita Immerzeel)

Ook drukte bij pont 
over Noordzeekanaal

Velsen - Het Pieter Vermeu-
len Museum (PVM) in Driehuis 
en BRAK in IJmuiden gaan 
weer open. Op beide locaties 
moesten in maart de activi-
teiten worden gestaakt con-
form de voorschriften van het 
RIVM. De Kinderklimaattop, 
veel schoolprogramma’s rond 
de tentoonstelling ‘Verbor-
gen Vogeltuin’ en diverse na-
tuur- en milieueducatieacti-
viteiten werden stopgezet of 
uitgesteld.

PVM/BRAK kijken er ontzet-
tend naar uit om weer bezoe-
kers te ontvangen. Toch zal dat 
nog niet op zeer korte termijn 
kunnen. Om te kunnen voldoen 
aan de eisen en randvoorwaar-

den moet er in de komende we-
ken nog wel veel werk worden 
verzet. De ambitie is rond de 
start van de zomervakantie de 
deuren weer te openen. Medio 
wordt beoordeeld of dit haal-
baar is. Toch valt er ook in juni 
al zeker wat te doen voor kinde-
ren en hun ouders. Zo start bin-
nenkort een actie in samenwer-
king met de ontwikkelaars van 
het project Rauwe Duinen, het 
gebied waar het Wikkelhouse 
van BRAK/PVM onderdeel van is. 
Kinderen kunnen met hun knut-
selkunsten een weekend weg 
winnen in een van de tiny hou-
ses op Basecamp IJmuiden voor 
het hele gezin. Volg hiervoor de 
sociale media en websites van 
PVM/BRAK op de voet.

PVM en BRAK 
gaan weer open

IJmuiden - Jordi van der Le-
den (45) debuteert op 1 juni 
met zijn kinderboek ‘MerelX 
en de magische drakentranen’. 
De IJmuidenaar beschrijft hier-
in tovenaarsdochter MerelX, 
die net als haar vader over ma-
gische krachten beschikt. Het 
boek is geschreven voor kin-
deren van 9 tot en met 12 jaar 
oud.

In ‘MerelX en de Magische Dra-
kentranen’ staan vriendschap, 
doorzettingsvermogen en gelo-
ven in
jezelf centraal. Het fantasiever-
haal neemt de lezers mee op de 
reis die tovenaarsdochter MerelX 
samen met haar trouwe huisdier 
Drup maakt. Een reis op zoek naar 
vrienden die haar willen bijstaan 
in haar strijd tegen de kwaadaar-
dige tovenaar TriesT. En een zoek-
tocht naar de magische draken-
tranen, die al jaren verborgen 
zijn. Deze zoektocht brengt haar 
via onbegaanbare gebieden, be-
toverende gebeurtenissen en on-
verwachte confrontaties naar een 
ontknoping, waar de kracht van 
vriendschap ervoor zorgt dat er 
hoop is om het kwaad uit te ban-
nen.

Bijzonder is dat bij elk hoofdstuk 
een muziekstuk hoort. Deze mu-
ziek, door FFMusic LAB
Gecomponeerd, kan middels QR-
code worden opgehaald, waar-
door je meteen in het verhaal ge-
trokken wordt. Jordi van der Le-
den: ,, Ik ben een nieuwkomer in 
het schrijven van een kinderboek 
en vind het heerlijk om een fanta-
siewereld te creëren. In deze digi-
tale wereld wil ik kinderen stimu-
leren om hun fantasie op de loop 
te laten. Ik heb een boek voor de-
ze leeftijdscategorie op
maat geschreven. Ik hoop dat kin-
deren in dit verhaal en de muziek 
zullen opgaan en dat er nog vele
boeken mogen volgen.’’ De au-
teur maakte zelf de illustraties bij 
het verhaal. (Foto: aangeleverd)

‘MerelX’ (214 pagina’s, ISBN: 
9789463678933) is gepubliceerd 
via Mijnbestseller.nl. Het boek is 
vanaf 1 juni 2020 onder andere te 
koop bij de The Read Shop aan het 
Marktplein 33 te IJmuiden. Prijs: 
17,99 euro.

Nieuw kinderboek:
MerelX en 
de magische 
drakentranen

Drukte op het strand
IJmuiden aan Zee - Grote drukte op het strand donderdagmiddag. 
Toch lukte het hier goed om voldoende afstand te houden. (Foto: Erik 
Baalbergen)

Jerry Notenboom (Foto: Hélène 
Wiesenhaan)





Hoe lang duurt rouw?
Vroeger waren rouwenden 
zichtbaar door specifieke 
rouwkleding. Een jaar lang 
alleen zwarte kleding bete-
kende zware rouw. Daarna 
zes maanden halve rouw, 
waarbij ook paarse, witte en 
grijze kleding was toege-
staan. Rouwenden kregen 
hiermee een aparte status en 
recht op respect en steun van 
de omgeving. 
Dat laatste helpt altijd om 
het verlies van iemand die 
zo dierbaar was een plekje te 
geven. Maar of er na 1,5 jaar 
ook een einde aan het rouw-
proces is gekomen is niet zo-
maar te zeggen. 

Rouwen is niet hetzelfde als 
vergeten. Er blijft een band 
die onlosmakelijk is. Rouwen 
is meer het opnieuw leren 
leven zonder de geliefde per-
soon. 

Wat ik om mij heen zie is dat 
iedereen daar op een eigen 
wijze mee omgaat, maar dat 
het niet vanzelf gaat. Er moet 
heel hard gewerkt worden 
om door al dat verdriet heen 
te groeien. ‘Trauerarbeit’ 
noemde Freud het al. Hier 
kun je ‘doodmoe’ van worden 
en soms lijkt het alsof er geen 
einde aan komt. 

Hoe lang rouw duurt? Is het 
einde er als je zonder pijn 
aan de geliefde persoon kunt 
denken? Is het afgelopen als 
je weer interesse in het leven 
krijgt en weer van dingen 
kunt genieten? Is het afgelo-
pen als de pijn van rouw min-
der vààk aanwezig is? Is het 
afgelopen als je merkt dat in 
je eentje eten ook lekker kan 
zijn? Is het afgelopen als alles 
weer normaal verloopt ook al 
is het leven nog niet weer zo 
bruisend?

Of is het afgelopen, zoals ie-
mand mij vertelde: ‘Ik op een 
ochtend de lente weer voelde, 
de bomen in bloei zag, de 
vogels hoorde zingen’. Het 
gebeurde haar zomaar. Voor 
haar een teken dat haar rouw 
een beetje over is.

Betrouwbaar en voor iedereen een passend afscheid.

0255-517452 Dag en nacht bereikbaar

www.aliceloeters.nl

Alice Loeters

Regio - Wandelliefhebber Bart van der Schagt - ook bekend als WandelBart - 
heeft een nieuwe wandelgids over Noord-Holland uitgebracht. De gids bevat 22 
leuke wandelroutes verspreid over de gehele provincie, waaronder wandelingen 
in Kennemerland. De wandelingen - van kort tot lang - in stad, buitengebied en 
natuur zijn goed bereikbaar met openbaar vervoer.

De 22 wandelroutes in dit boekje zijn zeer divers en laten de karakteristieke kenmerken en 
grote verscheidenheid van de provincie Noord-Holland zien: routes door uitgestrekte pol-
derlandschappen, over oude en nieuwe zeedijken, langs de kuststrook door de duinen, 
over het strand en langs de talrijke bollenvelden, in het zuidoostelijke deel routes langs 
de Vecht en door het plassengebied en in Het Gooi een leuke boswandeling. In deze gids 
staan ook vijf stadswandelingen: door kaasstad Alkmaar, Enkhuizen, Hoorn, hofjesstad 
Haarlem en mediastad Hilversum.

Alle WandelBart provinciewandelgidsen zijn te koop bij de boekhandel, bol.com of via de 
website www.wandelbart.nl. Buiten Nederland zijn de gidsen alleen op de website te be-
stellen. De gidsen kosten 14,95 euro. De provinciewandelgids Noord-Holland is de vijftien-
de uit een reeks. De komende maanden verschijnen er ook provinciewandelgidsen over 
de provincies Utrecht en Flevoland. De wandelgidsen worden in kleine oplages gedrukt, 
zo blijven de routes goed up-to-date. Eventuele routewijzigingen zijn op de site te vinden. 
(Foto: aangeleverd)

Nieuwe provinciewandelgids 
Noord-Holland verschenen

Boeren en tuinders in Noord-
Holland hebben zich in de 
afgelopen maanden ingezet 
om zoveel mogelijk water in 
de grond vast te houden om 
voorbereid te zijn op moge-
lijke droogte deze zomer. Dit 
water is nodig voor de na-
tuur en bijvoorbeeld het te-
len van groente en fruit. Op 
deze manier kunnen Noord-
Hollandse boeren voldoen-
de en betaalbaar voedsel in 
de Nederlandse schappen 
houden.

In de afgelopen weken is het 
neerslagtekort verder toege-
nomen, dat heeft de Landelijke 
Coördinatiecommissie Water-
verdeling eerder deze week be-
kendgemaakt. De situatie ver-
schilt per regio. ,,Met de vele 
regen die deze winter en voor-
al in februari is gevallen, is het 
grondwaterpeil in veel gebie-
den gelukkig flink gestegen. 
Maar het peil van het opper-
vlaktewater staat door de zon-
nige weken van de laatste tijd 
onder druk,” zegt bestuurslid 
Trienke Elshof van LTO Noord. 
,,Boeren en tuinders staan in 
nauw contact met de water-
schappen nu zij in bepaalde 
regio’s door de droogte extra 
moeten beregenen om de nog 
prille gewassen in staat te stel-
len door de harde droge bo-
dem heen te groeien.” Niet al-
leen voor boeren en tuinders is 
het belangrijk om te berege-
nen, ook om betaalbaar voed-
sel in de schappen te houden 
is het in standhouden van de 
voedselvoorziening van essenti-
eel belang. Elshof: ,,Schrikbeeld 
is de droge zomer van 2018. 
De schade die dat jaar gele-
den werd bedraagt naar schat-
ting tussen de 820 miljoen en 
1,4 miljard euro. Dat willen we 
nooit meer en daarom heb-
ben we als boeren en tuinders 
maatregelen genomen.”

Boeren en tuinders werken 
aan robuuste oplossingen
Elshof: ,,Om meer grip te krij-
gen op de overschotten aan 
water in de winter en tekorten 
aan water in tijden van droog-
te werkt de sector samen met 
waterbeheerders aan robuus-
te watersystemen. Zo wordt 
de bodemstructuur verbeterd 
en bijvoorbeeld gekozen voor 
(het ontwikkelen van) droog-
tebestendige, diepwortelende 
en zoutminnende gewassen. 
Ook met nieuwe technieken 

voor het vasthouden van water 
en het opstellen van een wa-
terplan met bijvoorbeeld wa-
terbuffers wordt bijgedragen 
aan bestendige klimaatoplos-
singen.”

Noord-Hollandse maatrege-
len tegen verzilting
In Noord-Holland loopt bijvoor-
beeld het project Spaarwater. 
Hier gaan boeren aan de slag 
met het ontwikkelen en testen 
van maatregelen voor het be-
strijden van verzilting en het ze-
kerstellen van de beschikbaar-
heid van voldoende schoon 
zoetwater.

15.000 boeren en tuinders 
doen mee
Binnen het Deltaplan Agra-
risch Waterbeheer zijn inmid-
dels zo’n 15.000 boeren en 
tuinders op hun land bezig met 
het beheer, vasthouden en ber-
gen van water. LTO werkt ook 
intensief samen met het Delta-
plan Zoetwater. De agrarische 
sector neemt haar verantwoor-
delijkheid buitengewoon seri-
eus om op het platteland zorg 
te dragen voor een belangrij-
ke sponswerking nu klimaat-
verandering tot meer uitge-
sproken natte en droge perio-
des leidt.

Boeren en tuinders in Noord-Holland 
werken aan oplossingen droogte

Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur. Donderdagavond op afspraak.
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45% van de Nederlanders 
zegt cultuurbezoek te mis-
sen nu deze sector op slot zit 
vanwege de coronamaatrege-
len, blijkt uit onderzoek door 
onafhankelijk onderzoeksbu-
reau DirectResearch. Onder 
de mensen die tenminste één 
keer per kwartaal een bios-
coop, concert, voorstelling, 
museum of festival bezoeken 
ligt dat percentage zelfs boven 
de 60%.

Zij missen vooral de ontspanning, 
het plezier en de gespreksstof die 
cultuur met zich meebrengt. Ook 
missen ze de manier waarop het 

hun nieuwsgierigheid prikkelt. Er is 
grote behoefte aan ‘het hoofd leeg 
maken ’ in deze gekke tijden. Voor 
vrouwen, randstedelingen en ho-
ger opgeleiden telt dit nog zwaar-
der dan gemiddeld. Om het gemis 
te compenseren wordt online veel 
vaker dan normaal gezocht naar 
musea, worden er meer �lms en 
series gekeken en gebruikgemaakt 
van streamingdiensten voor (live) 
muziek en theater. Ook wordt er 
meer muziek gemaakt, gelezen, 
gepuzzeld en gewandeld.

Grote impact van coronacrisis 
op cultuurbezoek
Nederlanders vinden dat de co-

ronamaatregelen een behoorlijke 
impact hebben op hun eigen cul-
tuurbezoek en het verwachte cul-
tuuraanbod in het komende jaar. 
Tot voor kort was dat wel anders: 
het vertrouwen in de culturele 
sector was eind 2019 op record-
hoogte. Nederlanders maakten 
meer gebruik van het aanbod en 
hadden de verwachting dit in de 
toekomst te blijven doen.

Houd rekening met doorwer-
king op langere termijn
Hoe het cultuurbezoek er na de 
pandemie uitziet, is voor veel Ne-
derlanders nog onzeker. Sommi-
gen denken al blij te zullen zijn als 

Nederlanders missen
cultuurbezoek

WWW.50PLUSWIJZER.NL

ze weer ergens naar toe kunnen. 
Anderen verwachten dat van uit-
stel afstel komt of dat ze er door de 
crisis straks geen geld voor zullen 
hebben. Menigeen is ook voor-
zichtiger geworden in verband 
met de gezondheid en verwacht 
dat dit voorlopig nog wel zo zal 
blijven.

Monitoring
De Monitor Cultuurvertrouwen, 
een doorlopend trendonderzoek 
naar het consumentenvertrou-
wen in de culturele sector, toont 
aan dat het consumentenver-

trouwen een ongekende daling 
doormaakt van +8 naar -1,2. De 
cultuurindex, de indicator van 

het culturele vertrouwen, daalde 
in maart ruim 9 punten en kwam 
daardoor zelfs in het negatieve.



In de oude Griekse, Romeinse, Perzische en Arabische culturen, 
speelde keramiek een grote rol. Niet alleen als gebruiksvoorwer-
pen of in een dodencultus, maar ook als versiering voor tempels 
en huizen. Vanuit de Arabische cultuur zijn in Spanje en Portugal 
daardoor de azulejos ontstaan: een keramieken siertegel die de-
coratief wordt beschilderd en gebruikt. Het woord azulejo komt 
uit het Arabische woord ‘al zulayd’. Dit kun je vertalen als kera-
mische tegel. Een van de meest gebruikte basiskleuren is blauw, 
aangevuld met andere kleuren. In een stad als Lissabon in Portu-
gal worden daarmee de huizen, kerken en paleizen zowel binnen 
als buiten verfraaid. Er zijn hele kunstwerken met diverse voor-
stellingen van azulejos bekend. Zo werd de azulejo niet alleen 
een decoratief gebruiksvoorwerp, maar tevens tot ultieme kunst-
vorm verheven. Dit geldt ook voor het prachtige bonte Portugese 
aardewerk. De stad Coimbra heeft daarnaast nog een eigen stijl 
van beschilderd aardewerk, die niet minder fraai is.

In Lissabon bevindt zich het Museo Nacional do Azulejo, waar de 
bezoeker een overzicht krijgt van de geschiedenis en de wereld 
van de azulejo, die onmiskenbaar verbonden is met de Portugese 
cultuur. Een overzicht van de azulejo door de eeuwen heen, van-
af de vroegste middeleeuwen tot de moderne tijd van nu. Met al-
lerlei vormen, patronen en afbeeldingen, de een nog fraaier dan 
de ander. Je kunt stellen dat azulejo, samen met de fado het hart 
en de ziel van Portugal vormen. Het museum is gevestigd in het 
voormalige klooster Madre de Deus (Moeder van God), dat in 
1509 werd gesticht door koningin D. Leonor (1458-1525).

Een van de hoogtepunten is de kapel van het klooster, uiteraard 
prachtig betegeld met fraaie azulejos en met gouden pracht en 
praal rondom het altaar. Een adembenemende ervaring die u ge-
zien moet hebben.

Natuurlijk kunt u na uw bezoek in Portugal veel keramiek en azu-
lejos zelf kopen om uw eigen huis mee in te richten en te ver-
fraaien. Het geeft beslist een zuidelijke tint aan het geheel, maar 
is bovenal bijzonder mooi en kunstzinnig.

Het Museo Nacional do Azulejo is een besliste ‘must see’ als u 
in Lissabon bent. Het bevindt zich aan de Rua da Madre de De-
us, 4 in Lissabon.

Tel: (+351) 218 100 340. Meer informatie over openingstijden en 
de route er naar toe op de website (ook in het Engels): 
www.museudoazulejo.gov.pt/en-GB/infos/ContentDetail.aspx.

Tekst en foto’s: Bart Jonker

Keramiek of aardewerk was al bij vele oude bescha-
vingen een onderdeel van het dagelijks leven. Door de 
eeuwen heen is de betekenis van keramiek veranderd. 
Bij archeologische vondsten werden veel keramieken 
gebruiksvoorwerpen in graven aangetroffen. In de cul-
tuur van de oude Egyptenaren bijvoorbeeld. Zij gaven 
aardewerken voorwerpen aan hun overledenen mee 
voor het dodenrijk. Deze aangetroffen vondsten gaan 
zeker terug tot 11.000 voor Christus.

In de oude Griekse, Romeinse, Perzische en Arabische culturen, 

De unieke schoonheid van
Portugees keramiek en azulejos
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Geen buurtbussen tot half augustus
Regio - De buurtbussen in Noord-
Holland Noord en Haarlem/
IJmond die door vrijwilligers wor-
den gereden, rijden vanwege het 
coronavirus niet tot 17 augustus. 
Dit is tot het einde van de zomer-
vakantie.
Het gaat om kleine 8-persoons-
bussen die bestuurd worden 
door vrijwilligers. De meeste vrij-
willigers zijn ouderen die tot de ri-

sicogroep behoren voor besmet-
ting met het coronavirus. Boven-
dien zijn deze buurtbussen nog 
niet voorzien van beschermende 
voorzorgsmaatregelen zoals een 
afscherming bij de chau�eur.

In de komende periode bekijkt de 
provincie samen met de buurt-
busverenigingen en Connexxion 
op welke manier de buurtbussen 

na de zomervakantie weer opge-
start worden. De beoogde start-
datum in augustus wordt moge-
lijk verschoven, als er voor die tijd 
bijvoorbeeld geen versoepeling 
komt voor buurtbuschau�eurs 
die tot de risicogroep behoren. 
De buurtbusverenigingen, Con-
nexxion en de provincie Noord-
Holland hebben dit besluit geza-
menlijk genomen. 

Noord-Holland maakt 110 miljoen euro 
vrij om coronacrisis te bestrijden
Regio - Op initiatief van de coa-
litie in Noord-Holland, bestaan-
de uit VVD, PvdA, GroenLinks en 
D66, is Provinciale Staten van-
daag akkoord gegaan met twee 
nieuwe fondsen ter bestrijding 
van de gevolgen van de coron-
acrisis. Het ene fonds krijgt de 
naam Provinciaal Noodfonds So-
ciale Infrastructuur en heeft tot 
doel om culturele en maatschap-
pelijke organisaties voor de kor-
te termijn te steunen zodat die 
organisaties niet omvallen. Dit 
fonds krijgt een omvang van 10 
miljoen euro. Het andere fonds 
dat wordt opgericht is het Eco-
nomisch Herstel- en Duurzaam-
heidsfonds en zal zich voorname-
lijk richten op herstel en stimule-
ring van de economie, duurzaam-
heid, CO2-reductie en de maat-
schappelijke infrastructuur. In dit 
fonds investeert de provincie 100 
miljoen euro. Het initiatief werd 
verder nog gesteund door een 
brede meerderheid.

Door het coronavirus is Noord-
Holland in een diepe economi-
sche en sociale crisis beland en 
hebben veel inwoners, onderne-
mers, maatschappelijke organi-
saties en culturele instellingen 
het moeilijk. Uit verkenningen 
van onderzoeksbureau SEO blijkt 
dat de schade voor de Noord-Hol-
landse economie in de miljarden 
zal lopen. Ook heeft de crisis gro-
te negatieve gevolgen op het da-
gelijkse leven in Noord-Holland. 
Het kabinet heeft diverse lande-
lijke crisisregelingen geïntrodu-

ceerd om ondersteuning te bie-
den. Dit zijn voor een groot deel 
regelingen voor de kortere ter-
mijn en met een beperkte om-
vang. De mate waarin de maat-
regelen e�ectief zullen zijn in 
Noord-Holland is onbekend. Ook 
is onduidelijk en onzeker of er 
maatregelen voor de wat lange-
re termijn zullen komen, speci�ek 
voor Noord-Holland.
 
De coalitie wil dat het provincia-
le bestuur een krachtige rol speelt 
om de negatieve e�ecten van de 
crisis op de korte en de lange-
re termijn zoveel mogelijk op te 
vangen en daarbij oog te hebben 
voor andere grote uitdagingen 
waar de provincie voor staat. Op 
die manier wordt de noodzaak 
tot het verzachten van de econo-
mische en sociale crisis gecombi-
neerd met een andere belangrij-
ke provinciale taak, namelijk het 
uitvoeren van de energietransitie. 
Volgens de coalitie is het noodza-
kelijk dat er nu, zo snel als moge-
lijk, een aanvang wordt gemaakt 
met de twee fondsen.
Erik van der Maas, fractievoorzit-
ter van de VVD, zegt: ,,We heb-
ben grote ambities. De omvang 
van het beschikbare bedrag geeft 
de provincie echte slagkracht 
om ook daadwerkelijk e�ectieve 
maatregelen te nemen. Het gaat 
om de beste combinatie van bre-
de steunmaatregelen stimulering 
van de economie, duurzame ont-
wikkeling en het opvangen van 
de grootste klappen. Zo hebben 
deze fondsen het grootste nut 

voor Noord-Hollandse inwoners 
en ondernemers.”

Rosan Kocken, fractievoorzitter 
van GroenLinks, merkt op: ,,Duur-
zaamheid staat centraal in ons 
herstelplan. Het geld dat we gaan 
uitgeven wordt gebruikt om de 
omslag te maken naar een duur-
zame economie met veel min-
der CO2 uitstoot. We zijn dan ook 
trots deze groene boost aan de 
provincie te kunnen geven.”
Fractievoorzitter van PvdA, Lars 
Voskuil, stelt: ,,Dorpshuizen, 
sportclubs en culturele instellin-
gen zijn ontzettend belangrijk 
voor de leefbaarheid in onze dor-
pen en steden. We moeten echt 
voorkomen dat die door de CO-
VID-19 maatregelen omvallen. 
Juist nu hebben wij ze extra hard 
nodig m de mensen weer bij el-
kaar te brengen na weken in af-
zondering. Met onze motie PN-
SI helpen wij gemeenten om hen 
overeind te houden.’’
Volgens Amélie Strens, vice-frac-
tievoorzitter van D66: ,,De huidi-
ge situatie moet worden benut 
om de economische en maat-
schappelijke ontwikkeling op een 
duurzame wijze, gericht op de 
toekomst te stimuleren. Daarbij 
gaat het om het zekerstellen van 
banen en het zekerstellen van 
vrijheid en gezondheid in de Ne-
derlandse samenleving.’’

Het provinciebestuur zal bin-
nenkort met in detail uitgewerk-
te plannen voor de twee fondsen 
komen.

Informatieavonden ‘Verslaving ’
Regio - In verband met de Co-
vid 19 pandemie verzorgt Brijder 
preventie dit keer online informa-
tie avonden over verslaving. Men 
schrijft zich in voor twee avon-
den, dinsdagavond 2 en donder-
dagavond 11 juni. De avonden zijn 
bestemd voor partners/kinderen/
familieleden/vrienden van men-
sen met een verslavings probleem. 
Uitdrukkelijk niet voor ouders met 
een kind onder de 25 jaar. 

Tijdens deze avonden komt aan 
bod:
• Welke gevolgen kan het overma-

tig gebruik van alcohol en /of 
drugs hebben voor het lichaam, 
het denken en het gedrag?

• Wat is verslaving? 
• Wat zijn de gevolgen voor de om-

geving van verslaafde persoon?
• Hoe kunt u het beste met hem of 

haar omgaan? 
• Welke grenzen kunt u stellen?
• Hoe voorkomt u dat uzelf of an-

dere gezinsleden te veel in het 
gedrang komen?

• Hoe kunt u iemand met een ver-
slaving helpen?

• Welke hulpverlening is er voor 
mensen met verslavingsproble-
men?

•  Wat voor hulp is er voor naasten? 

Aanvullende informatie
Men schrijft zich voor beide avon-
den in. U kunt deelnemen door 
middel van een speci�eke onli-
ne omgeving (beeldbellen). Daar-
door bent u in direct contact met 
Brijder medewerkers en de ande-

re deelnemers. De avonden zijn in-
teractief en er is voldoende ruimte 
om vragen te stellen. Voorafgaand 
aan de eerste avond wordt u door 
een van de Brijder medewerkers 
gebeld om u weg wijs te maken in 
de speciale online omgeving. Dit 
duurt ongeveer 5 minuten.  
Wat u nodig heeft voor deze onli-
ne avonden is een laptop of tablet, 
goede Wi-Fi en een ruimte met vol-
doende privacy. 
De online bijeenkomsten vinden 
plaats op dinsdagavond 2 en don-
derdagavond 11 juni 2020 van 
19.30 tot 21.00 uur.
Voor verdere informatie en in-
schrijving kunt u bellen met Brij-
der Haarlem, tel.: 088 – 358 38 00 
of een e-mail sturen naar preven-
tie@brijder.nl.

Vrijwilligersprojecten gehonoreerd dankzij ‘Betrekken bij Groen Fonds’

Meer ruimte voor planten, 
dieren en groen vrijwilligerswerk
Regio - Mensen betrekken bij 
de natuur is het belangrijkste 
doel van het Betrekken bij Groen 
Fonds. De provincie Noord-Hol-
land kent met dit fonds € 102.000 
toe aan groene projecten. Ruim 
100 vrijwilligersorganisaties 
klopten in 2020 aan bij het fonds 
met een projectidee, bijna twee 
keer zo veel als in 2019. Projec-
ten die de soortenrijkdom in on-
ze provincie versterken én zoveel 
mogelijk doelgroepen en part-
ners betrekken, kwamen voor 
een �nanciële bijdrage in aan-
merking. De jury honoreerde in 
totaal zesendertig projecten; ze-
ventien volledig en achttien aan-
vragen kregen een deel van het 
aangevraagde bedrag toege-
kend.

Gedeputeerde Esther Rommel 
(Natuur en Landschap): “Gewel-
dig om te merken dat zoveel in-
woners in hun vrije tijd hard wer-
ken om onze natuur prachtig te 
houden. Het aantal aanvragen 
is bijna verdubbeld ten opzich-

te van vorig jaar. We hebben het 
beschikbare budget vorig jaar 
verhoogd van 45.000 euro naar 
102.000 euro, waardoor we ge-
lukkig ook meer projecten kun-
nen ondersteunen met een bij-
drage.”
 
Impuls voor soortenrijkdom
Ruim 100 inzendingen vroegen 
in totaal voor bijna € 625.000 
budget aan, terwijl er totaal ruim 
€ 100.000 beschikbaar was. Dit 
laat zien dat vrijwilligers vol idee-
en zitten om de biodiversiteit een 
impuls te geven en om de Noord-
Hollanders te betrekken bij hun 
groene leefomgeving. De jury is 
onder de indruk van de enorme 
inzet en het enthousiasme waar-
mee vrijwilligers in hun eigen tijd 
een bijdrage leveren aan groen 
en natuur in onze provincie.

Stimulans voor
vrijwilligerswerk
De Provincie Noord-Holland sti-
muleert groen vrijwilligerswerk 
graag en betrekt burgers actief 

bij groen om onze soortenrijk-
dom (biodiversiteit) te vergro-
ten en plant- en diersoorten be-
schermen. Daarom stelt de pro-
vincie jaarlijks € 708.000 be-
schikbaar voor het programma 
Betrekken bij Groen van de sa-
menwerkende Terrein beheren-
de organisaties, waarvan dit jaar 
ruim een ton is bestemd voor het 
Fonds Betrekken bij Groen fonds. 
Dit Fonds geeft nieuwe initiatie-
ven en ideeën voor groen vrijwil-
ligerswerk een extra kans.
 
De jury bestond uit een bre-
de vertegenwoordiging van Ter-
reinbeherende Organisaties in 
Noord-Holland: Amsterdam-
se Bos, Goois Natuurreservaat, 
IVN Noord-Holland, Landschap 
Noord-Holland, Natuur en Mi-
lieufederatie, Natuurmonumen-
ten, PWN, Recreatieschap Noord-
Holland, Staatsbosbeheer en Wa-
ternet. Landschap Noord-Hol-
land is penvoerder van het Be-
trekken bij Groen programma. 
(Foto: Maarten van Cleef )

Wat doet Domestikator hier?
Velsen- In 2020 wordt kunst in de 
openbare ruimte op een voetstuk 
geplaatst met de hashtag #wat-
doetdathier. Er staan in heel Ne-
derland bijzondere kunstwerken, 
zoals Domestikator in IJmuiden, 
maar we lopen er dagelijks aan 
voorbij. Vraag jij je weleens af wat 
dat kunstwerk hier eigenlijk doet?
Kunst is een vertrouwd onderdeel 
geworden van het straatbeeld, 
maar we staan er zelden echt bij 
stil. We lopen voorbij het stand-
beeld in het park of rijden langs 
het kunstwerk op de rotonde zon-
der dat we het doorhebben. Open-
bare kunst is overal, ook in onze 
gemeente, maar #watdoetdathier?
 
Domestikator
Domestikator is een omstreden 
kunstwerk, want wat verbeeldt 
het? Is het een futuristisch huis of 
een man die zijn hond ‘doggystyle’ 
neemt? Het gaat in ieder geval 
over macht en verbeelding.  Wat 
maakt een mens van zijn omge-
ving en hoe kijken we daarnaar? 
De mens beheerst de natuur met 
grote stallen en massaslachting 
van vee, maar seksuele beheersing 

gaat velen toch te ver. 
Domestikator vraagt hoe ver de 
mens mag gaan, maar ook hoe ver 
kunst mag gaan. Moet je een der-
gelijk beeld prominent in je woon-
plaats willen hebben?

#watdoetdathier
Waar staat bij jou in de buurt een 
kunstwerk? En wat vind je ervan? 
Stichting BK-informatie verza-
melt via Twitter, Facebook, Insta-
gram en de website zo veel moge-

lijk foto’s en verhalen van publie-
ke kunstwerken overal in Neder-
land. Wat heeft het kunstwerk in 
de afgelopen jaren meegemaakt? 
Wordt het goed onderhouden of is 
het een hangplek geworden? Wat 
denk je dat het betekent? Onder 
de hashtag #watdoetdathier ver-
tellen we samen wat kunstwerken 
hier doen. Ga naar www.watdoet-
dathier.nl en meld een kunstwerk 
aan bij jou in de buurt. (Foto: aan-
geleverd)

Op 10 juni is het Buitenspeeldag,
laten we vieren dat we kunnen spelen!
Regio - Tijdens deze unieke pe-
riode is het zeer belangrijk voor 
kinderen om gezond te blijven 
en buiten te kunnen blijven spe-
len. Nickelodeon en Jantje Be-
ton hebben daarom besloten om 
op woensdag 10 juni voor de 13e 
keer de Nationale Buitenspeeldag 
te organiseren. Vorig jaar hielpen 
meer dan 1.000 lokale initiatieven 
mee om meer dan 100.000 kinde-
ren volop te laten buitenspelen. 
Deze 13e editie belooft door de 
huidige situatie een historische 
dag te worden.
 
Dit jaar gaan er, volgens de richtlij-
nen van het RIVM en de overheid, 
geen grote speelevenementen 
plaatsvinden. Nickelodeon en Jan-
tje Beton geven de komende tijd via 
www.buitenspeeldag.nl echter éxtra 
veel tips op welke manier kinderen 
alsnog veilig buiten kunnen spelen 
(denk aan een racebaan krijten op 
de stoep, touwtjespringen, balspel-
letjes, en veel meer!). Daarnaast kun-
nen kinderen en lokale organisaties 
op de site ook de to�e poster van dit 
jaar weer downloaden waarmee de 
hele buurt kan zien dat het weer tijd 
is voor de Buitenspeeldag.

Beide organisaties bieden zo op hun 
eigen manier een helpende hand bij 
het creëren van spellen, speelplek-
ken en het organiseren van speelac-
tiviteiten. De komende weken zullen 
Nickelodeon en Jantje Beton cam-
pagne voeren om zoveel mogelijk 
kinderen te laten spelen en ook dit 
jaar gaat de Nickelodeon zender zo-
als gebruikelijk op de Buitenspeel-
dag op zwart.
,,Tijdens deze bijzondere editie spe-

len wij samen met de Johan Cruy� 
Foundation en de Krajicek Founda-
tion’’, aldus de organisatoren. ,,Bei-
de organisaties zetten zich al jaren in 
voor het belang van regelmatig bui-
ten spelen en sporten en ondersteu-
nen onze boodschap dan ook van 
harte. Deze editie zetten we ons dan 
ook samen in zodat we nog meer 
kinderen kunnen motiveren om lek-
ker naar buiten te gaan.’’ (Foto: aan-
geleverd)

 
Tijd hebben om te spelen is  

natuurlijk leuk. Maar het is ook heel  
belangrijk om je creativiteit  

en zelfvertrouwen te ontplooien.  
Steun Jantje Beton en zorg  

dat iedereen kan, en blijft spelen. 

 Kijk op jantjebeton.nl








