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Op de fiets naar de film:

Stadsschouwburg wil
filmt eater in ere erstellen
IJmuiden - Als het aan de directie van de Stadsschouwburg Velsen ligt, krijgt IJmuiden na jaren weer
een filmtheater. In de schouwburg, wel te verstaan. Het plan lag er al een tijdje, maar wordt door de
situatie rond het coronavirus nu versneld uitgevoerd. Gisteren is een grote campagne gestart om
binnen een maand tachtigduizend euro bij elkaar te krijgen. Als dat lukt, kan volgens zakelijk directeur Manon Koers eind juli de eerste film worden vertoond.

De tijd dat mensen in de gemeente Velsen nog dicht bij huis
naar de film konden, ligt inmiddels al jaren achter ons. Uit onderzoek blijkt echter dat die behoefte er wel is. ,,Een filmtheater
staat zelfs met stip op de eerste
plaats in het lijstje met culturele behoeften’’, zegt Manon Koers.
Het idee om de Stadsschouwburg Velsen uit te rusten met een
projector en filmdoek zal bij menig filmliefhebber het hart sneller
doen kloppen. Saillant detail: het

pand werd in 1939 ook gebouwd
als filmtheater. De huidige functie voor podiumkunsten kwam er
pas in 1963 bij. Inmiddels is het
een multifunctioneel gebouw,
waarin een filmtheater nog altijd uitstekend past. ,,We zijn de
belangrijkste podiumkunstpresenterende instelling in IJmuiden, maar door de coronacrisis is
er heel veel weggevallen. Als we
volgende maand groepen van
honderd mensen mogen ontvangen, is de foyer daarvoor te klein.

Meer daglicht
in uw woning?
Denk eens aan
openslaande deuren!
Broekerdreef 134-140 | Velserbroek

schouwburg Velsen mogelijk te
maken, moeten een professionele projector, filmdoek en geluidsapparatuur worden aangeschaft.
Op deze zaken is inmiddels een
optie genomen. Manon Koers:
,,Als we het doen, dan moet het
ook van professionele kwaliteit
zijn. We kunnen het nu voor een
goede prijs kopen, dat komt goed
uit.’’ Ze erkent dat tachtigduizend
euro een enorm bedrag is, maar:
,,Je kunt het ook anders bekijken.
Het is achtduizend keer een tientje. Als achtduizend inwoners ons
een tientje schenken, dan zijn we
er. Wie doneert, is lid van het filmtheater. De namen van alle donateurs komen straks op het doek
voorbij. Hoe we dat gaan doen, is
nog een uitdaging. Maar we gaan
het doen. We hebben wel voor
hetere vuren gestaan!’’ De doelstelling is een zeer brede programmering aan te bieden, die
vergelijkbaar is met die van de
Filmhallen in Amsterdam. ,,Van
filmhuis tot blockbuster, maar bijvoorbeeld ook documentaires.
We willen het hele spectrum bedienen.’’ Volgens Koers is het project na de startinvestering redelijk risicoloos uit te voeren. In een
maand tijd moet het geld binnen
zijn, daarom is gisteren de campagne ‘Velsen fietst naar de film’
gestart. Mocht het onverhoopt
niet lukken om het bedrag bijeen
te krijgen, dan krijgen de donateurs hun tientje terug.
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Daar kunnen we hooguit tachtig
mensen ontvangen met voldoende afstand tot elkaar. Maar naar
de film gaan is een andere manier
van uitgaan. Mensen die naar het
theater gaan, maken er een hele
avond uit van en blijven meestal
na afloop wat drinken in de foyer.
Filmpubliek zie je vaker direct na
de film naar huis gaan. Bovendien
kunnen filmbezoekers hun drankjes meenemen de zaal in. Dan is Meer informatie is op www.velVRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN te vinden.
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Santpoort - Onder de schaduwrijke bomen in het Burgemeester Rijkenspark is het deze zomerse dagen gelukkig weer heerlijk
toeven voor kinderen. Uiteraard
genieten ouders en grootouders
mee door lekker pootje te baaien
in het koele, schone water.
Het heeft nogal wat voeten in aarde gehad om dit speelparadijsje

enovatie an en on ellaan van start

Driehuis - Maandagmorgen
vroeg is een aanvang gemaakt
met de renovatie van de Van
den Vondellaan. De laan is de komende tien weken gesloten voor
doorgaand verkeer omdat het asfalt en de straatverlichting vervangen wordt. Als eerste klonk
de zaag door de ochtendstilte om
alle lindes te kappen. Gemeente Velsen heeft het voornemen
om in het najaar nieuwe bomen
te planten, die wél goed kunnen
wortelen en groeien. Informatie over omleidingsroutes leest u
op de gemeentepagina’s in deze
krant. (Arita Immerzeel)

zo mooi te krijgen. Hangjongeren
zorgden voor ernstige vervuiling
van het badje en de omgeving,
zo erg, dat de gemeente het badje leeg heeft laten lopen.
Om te voorkomen dat het badje
weer ernstig vervuilt is via facebook (je bent Santpoorter als....)
door omwonenden een oproep
gedaan om regelmatig langs het

badje te lopen en de politie in
te schakelen als er ‘s avonds of
‘s nachts hangjongeren worden
aangetroffen. Vooralsnog met
succes want jonge gezinnen maken deze dagen volop gebruik
van deze recreatiemogelijkheid
dicht bij huis.
Nu maar hopen dat dat zo blijft.
(Arita Immerzeel)

BY RENE POST
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Verkeershinder Driehuis

Van den Vondellaan sinds maandag 22 juni 2020 op de schop
Sinds maandag 22 juni 2020 wordt er groot
onderhoud uitgevoerd aan de Van den Vondellaan in Driehuis. De werkzaamheden
worden in twee fases uitgevoerd en duren
tot vrijdag 28 augustus.

Wat gaat er gebeuren?
De Van den Vondellaan wordt vanaf rotonde
Waterloolaan / Driehuizerkerkweg tot aan het
spoorviaduct helemaal opnieuw van verhardingen voorzien. Dit betekent het vervangen
van de asfaltverhardingen van de rijbaan en
fietspaden. Verhardingen van de parkeervakken en de stoep. Ook worden de bomen vervangen. De rotonde van de Van den Vondellaan/
Nicolaas Beetslaan / Hiëronymus van Alphenlaan wordt opnieuw aangelegd en voorzien van
vrijliggende fietspaden.
Fasering werkzaamheden
Het project wordt in twee fases uitgevoerd.
Aannemer Kreeft Infra BV begint bij de rotonde Waterloolaan / Driehuizerkerkweg tot aan
de rotonde Nicolaas Beetslaan / Hiëronymus
van Alphenlaan. Wanneer deze fase gereed is,
volgt de rotonde Nicolaas Beetslaan / Hiëronymus van Alphenlaan tot aan het spoorviaduct met Hagelingerweg. Er wordt gewerkt van
maandag t/m zaterdag van 7.00 tot 21.00 uur.
Verkeersmaatregelen
Tijdens het werk is de Van den Vondellaan ter
hoogte van de fase van de werkzaamheden. af-

gesloten voor al het doorgaande verkeer. Het
verkeer vanuit IJmuiden / Velsen-Zuid richting Santpoort / Velserbroek wordt omgeleid
via de Parkweg, Rijksweg en N208. Het verkeer
vanaf Santpoort / Velserbroek naar IJmuiden / Velsen-Zuid wordt omgeleid via N208,
Rijksweg en Parkweg. Voetgangers, en (brom)
fietsers worden ook omgeleid. Dit wordt aangegeven bij de fase waar de werkzaamheden
plaatsvinden. De woningen in het gebied waar
gewerkt wordt, zijn lopend bereikbaar.
In voorgaande zomervakanties zijn er ook
werkzaamheden op deze route uitgevoerd. Dit
is een tijd waarin minder mensen gebruik maken van de weg. Helaas is het niet mogelijk om
de hele route in één keer te vernieuwen. Daarvoor moet er te veel gebeuren. Delen van de gemeente zouden dan te lang niet goed bereikbaar
zijn.
Connexxion
Ook de bussen van Connexxion rijden om tijdens het werk. Dit zal via de HOV busbaan zijn.
Meer informatie hierover en over tijdelijke
bushaltes vindt u op www.connexxion.nl.
Lees meer over de werkzaamheden en over
hoe je om kunt rijden op www.velsen.nl/vanaf22-juni-verkeershinder-van-den-vondellaandriehuis
Vorige week stond niet het juiste kaartje met
de omleidingsroute gestaan. Bij dit artikel staat
wel het juiste kaartje.
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Eerste nesten eikenprocessierups
Velsen
De eerste nesten met eikenprocessierupsen zijn gezien in Velsen-Noord. Deze
nesten zijn inmiddels verwijderd.

• Rood: werkzaamheden
• Blauwe stippellijn: route
IJmuiden/Velsen-Zuid naar
Santpoort/Velserbroek

De komende weken kunnen we natuurlijk meer nesten van de rupsen tegenkomen.
Indien u een nest van de eikenprocessierups
tegenkomt, kunt u deze melden bij de gemeente via de website Velsen.slimmelden.nl
of telefonisch via 14 0255. (zonder kengetal)
Op www.waarneming.nl kunt u checken of
een nest al gemeld is, hier worden alle locaties van nesten geregistreerd.

• Paarse stippellijn: route
Santpoort/Velserbroek naar
IJmuiden/Velsen-Zuid

Klachten eikenprocessierups
Ieder jaar hebben we in deze periode te ma-

ken met de eikenprocessierupsen. Deze rupsen, of beter de brandharen van de rupsen,
kunnen vervelende gezondheidsklachten bij
mensen veroorzaken. Vanaf half mei kunnen
de rupsen gaan vervellen waardoor de brandharen van de rupsen klachten aan luchtwegen, huid of ogen kunnen ontstaan.
Meer informatie
Op het kennisplatform Processierups.nl
kunt u meer informatie vinden over de eikenprocessierups en wat te doen bij klachten die
zijn veroorzaakt door de brandharen van de
rups. Lees op www.velsen.nl/eikenprocessierups-in-velsen meer over welke maatregelen
we als gemeente tegen de rups nemen.

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

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

Weet u een kandidaat? Neem dan eerst
contact op met het gemeentehuis in de
woonplaats van de kandidaat. De ambtenaar die daar de lintjes behandelt, kan beoordelen of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke
Onderscheiding. Ook wordt u precies uitgelegd hoe u te werk moet gaan. De contactgegevens staan onderaan dit artikel.
Voordat een lintje wordt toegekend, gaat er
heel wat tijd voorbij. Wie iemand wil voordragen voor de lintjesregen van 2021 moet
het verzoek insturen vóór 1 juli 2020.
Meer informatie bij de afdeling kabinetszaken: 140255 (geen netnummer nodig) of

0255-567375. Daar kunt u ook gratis de folder
‘Ere wie ere toekomt’ opvragen. Hierin staat
alles wat u moet weten over de aanvraag van

een Koninklijke Onderscheiding. Meer informatie ook op www.lintjes.nl

Infopagina
25 juni 2020 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |

gemeentevelsen |

gemvelsen |

gemeente_velsen

Nieuws van de raad
BESPROKEN IN DE SESSIES
Sessie toezicht en handhaving
De raad wordt geïnformeerd over een aantal
onderwerpen met betrekking tot toezicht
en handhaving, waarna raadsleden vragen
kunnen stellen.
De burgemeester antwoordt op een vraag
van een raadslid dat de politiebezetting krap
is en nog krapper zal worden; wij vullen met
de boa’s deels het gat op dat door de politie
wordt achtergelaten. Verder wordt er onder andere ingegaan op jeugdboa’s en op de
illegale bewoning in het havengebied. Dit
laatste punt moet met prioriteit aangepakt
worden.

Jaarstukken IJmond Werkt!
IJmond Werkt! is het samenwerkingsverband tussen de gemeenten Beverwijk,
Heemskerk, Uitgeest en Velsen. De samenwerking is erop gericht mensen die moeite
hebben een baan te vinden aan het werk te
helpen. Tijdens deze sessie werden de jaarstukken 2019, de herziene begroting 2020,
de begroting 2021, en de meerjarenraming
van IJmond Werkt! besproken. Raadsleden
konden vragen stellen aan de wethouder.
Tijdens de komende raadsvergadering zal
hier verder over gedebatteerd worden.

Organisatieontwikkeling Graag Gedaan
Om aan te sluiten bij nieuwe verwachtingen
uit de samenleving verandert de ambtelijke
organisatie van de gemeente Velsen. Met
een intern programma dat heet ‘Graag Gedaan’ wil de gemeente zoveel mogelijk ‘dank
je wel’ ontlokken bij de inwoners van Velsen. Tijdens deze sessie gaven de gemeentesecretaris en ambtenaren een presentatie
over de doelen. Ook werd een overzicht van
nieuwe managers gegeven. Raadsleden stelden onder meer vragen over de diversiteit
onder personeel en interne doorstroom.

Omgevingswet
Met de nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting in 2022 ingaat, wil de overheid
bouwen makkelijker maken. Ook voor Velsen
heeft deze wet veel impact. In deze sessie
werd met een peiling gekeken naar wat raadsleden vonden, om zo richting aan het gesprek
te geven. Vervolgens werd er een presentatie
gegeven over onder andere vier denkrichtingen. Aan de hand van drie fictieve situaties
werd de discussie gevoerd over de gevolgen
van keuzes. Afsluitend nam de wethouder het
woord. Het college komt binnenkort met een
nieuw voorstel naar de raad.

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u meer informatie over
vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag?
Bel dan het Klant Contact Centrum (KCC)
De telefonische bereikbaarheid van het KCC
is van ma t/m vr 8.30 uur tot 17.00 uur via
14 0255, zonder kengetal.

Vanwege de coronamaatregelen is het gemeentehuis alleen nog toegankelijk voor:
• Mensen met een afspraak bij Burgerzaken.
• Het laten ondertekenen van toestemming
beslag deurwaarder.
• Persoonlijk ontvangst in het kader van aanbestedingstrajecten.
• Inzien ter inzage gelegde stukken.
• Ophalen gevonden voorwerpen
Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen
die daarmee te maken hebben, kunt u een telefonische 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
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 kunt
u na het maken van een afspraak een formulier ophalen, waarop u uw melding of klacht
kunt noteren. Graag deze vervolgens verstu-

ren naar: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer informatie op
www.bdkennemerland.nl.
Publicatie
Sinds 31 mei 2018 worden alle vergunningen,
beleid en verordeningen op de landelijke website www.officielebekendmakingen.nl/gepubliceerd.
U kunt zich abonneren op een door u gestelde
zoekvraag. U wordt vervolgens op de hoogte
gesteld als er nieuwe publicaties verschijnen
die aan uw zoekterm(en) voldoen.

Aanvragen
Geplaatst op www.overheid.nl (zie Berichten over uw buurt) op 25 juni 2020.
Voor informatie kunt u contact opnemen
met afdeling Fysiek Domein (tel. 140255)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in
de periode van 13 juni tot en met 19 juni
2020 de volgende aanvragen voor een
omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van
ontvangst is tussen haakjes vermeld.
IJmuiden
Wijk aan Zeeërweg 101, vervangen garagedeur door raam (13/06/2020) 60473-2020
Pruimenboomplein 45, plaatsen balkonbeglazing (16/06/2020) 61516-2020
Tuindersstraat 97, plaatsen dakopbouw
(17/06/2020) 62012-2020
2e Havenstraat 3, het bouwkundig splitsen en

terugbrengen naar originele staat van nr 3 en
nr 5 (17/06/2020) 62219-2020
Herenlaan 3, kappen 3 bomen (17/06/2020)
62425-2020
Wijk aan Zeeërweg 64, plaatsen dakopbouw
(19/06/2020) 63645-2020
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 259, verplaatsen warmtepomp/airco-unit van zijgevel naar achtergevel (12/06/2020) 61963-2020
Pontweg 1D, aanpassen laadplateau t.b.v. de
pont (18/06/2020) 62763-2020
Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 20, kappen boom
(16/06/2020) 61451-2020
Van Dalenlaan 1, plaatsen dakkapel (voor - en
achterzijde) (16/06/2020) 61729-2020
Harddraverslaan 60, renovatie van woning
(16/06/2020) 61802-2020(provinciaal monument)

Santpoort-Noord
hoek Burgemeester Enschedélaan / Middenduinerweg, kappen boom (noodkap)
(16/06/2020) 61635-2020
Driehuis
Tollenslaan 2, bouwen overkapping (achtertuin) (18/06/2020) 62769-2020
Velserbroek
De Kamp 61, wijzigen kozijn (voorgevel)
(15/06/2020) 61172-2020
Watergentiaan 16, realiseren aanbouw (voorzijde) (16/06/2020) 61786-2020
Schoener
69,
wijzigen
constructie
(17/06/2020) 62441-2020
De Zeiler 54, realiseren aanbouw (voorzijde)
(18/06/2020)63008-2020

een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk
Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255
Verlengen beslistermijn
IJmuiden
Tuindersstraat 1, veranderen voorgevel (ramen en buitenisolatie) (16/06/2020) 404102020
Westerduinweg 1, bouwen barietdepot voor
noodopslag (16/06/2020) 43305-2020
Koningin Wilhelminakade 219, plaatsen dakopbouw (16/06/2020) 42177-2020 (gemeentelijk monument)

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de hierna volgende besluiten
genomen. Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende bij het (de) onderstaande besluit(en)
gedurende zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (zoals college van burgemeester en
wethouders van Velsen of burgemeester
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektronische weg
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen
kan een voorlopige voorziening worden
gevraagd bij de voorzieningenrechter
van de rechtbank Noord-Holland, loca-

tie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige voorziening kan alleen worden
aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum
van het besluit is tussen haakjes vermeld.
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders
van Velsen hebben omgevingsvergunning
verleend voor:
IJmuiden
K. Zegelstraat 24, verbouwen kantoor naar
woning (16/06/2020) 32823-2020
Platanenstraat 34, plaatsen dakopbouw
(16/06/2020) 51376-2020

Marktplein 62, veranderen winkel in winkel
met 2 bovenwoningen en plaatsen kozijnen
(16/06/2020) 112190-2019
Velserduinweg 330, gebruik begane grond als
woning (16/06/2020) 29766-2020
Griftstraat 15, plaatsen erker (zijkant)
(16/06/2020) 28992-2020
Konijnenberglaan
1,
plaatsen
erker
(17/06/2020) 31248-2020
Nabij Dokweg 22, tijdelijk (10 jaar) plaatsen
kunstwerk (18/06/2020) 49784-2020
Trompstraat 111, deels vergroten 1e verdieping (18/06/2020) 34136-2020
Linnaeusstraat 54, plaatsen dakopbouw
(19/06/2020) 45612-2020

Santpoort-Zuid
Duinweg of Duivelslaan 26, kappen boom
(18/06/2020) 53635-2020
Bloemendaalsestraatweg 95, plaatsen dakkapel (zijgevel) (18/06/2020) 59733-2020

Velsen-Zuid
Oude Pontweg 123, vergroten woonwagen
(19/06/2020) 37440-2020

Verleende omgevingsvergunning – uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Velsen

Santpoort-Noord
Kweekerslaan 21, kappen
(18/06/2020) 49794-2020

2

bomen

Driehuis
Aagtevonklaan
8,
plaatsen
erker
(19/06/2020) 51366-2020
Middeloolaan 1, plaatsen erker, uitbreiden 1e
verdieping (19/06/2020) 51366-2020
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makenbekenddatzij voornemenszijneen
omgevingsvergunning te verlenen voor:
Velsen-Noord
Leeghwaterweg 1B, brandveiliggebruik van
3e t/m 5e verdieping(16/12/2019) 1034562019
De omgevingsvergunning, de verklaringen
van geen bedenkingen en de bijhorende stukken ligt met ingang van 26 juni 2020 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling
Publiekszaken. Tevens zijn de besluiten in te
zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Beroep
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht
kunnen belanghebbenden die een zienswijze

hebben ingediend tegen de ontwerp omgevingsvergunning, en belanghebbenden die
kunnen aantonen dat zij daar redelijkerwijs
niet toe in staat zijn geweest, een gemotiveerd beroepschrift indienen.
Het beroepschrift tegen dit besluit dient te
zijn ingediend binnen een termijn van zes
weken met ingang van de dag na die waarop
het besluit ter inzage is gelegd bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR
Haarlem.
Tevens kunnen zij de voorzieningenrechter
van de rechtbank Noord-Holland verzoeken
een voorlopige voorziening te treffen indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat ook

gemeentevelsen |

gemvelsen |

beroep is ingesteld.
U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op
de genoemde site voor de precieze voorwaarden
Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning geweigerd voor:
Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 41, kappen 3 bomen
(18/06/2020) 50564-2020

gemeente_velsen

Buiten behandeling gestelde aanvraag
omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld
voor:
IJmuiden
Lange Nieuwstraat 2 A, splitsen winkel met
bovenwoning in 2 woningen (18/06/2020)
37771-2020
Velsen-Noord
Ladderbeekstraat 85, vergroten 1e verdieping (voorzijde) (18/06/2020) 45122-2020

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Volkstuinen De Biezen’
Aankondiging
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Velsen in zijn
vergadering van 28 mei 2020 het bestemmingsplan ‘Volkstuinen De Biezen’ (idn:
NL.IMRO.0453.BP1403BIEZENVOLKS1R001) heeft vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Volkstuinen De Biezen’
heeft hieraan voorafgaand vanaf vrijdag 5 juli
2019 gedurende zes weken voor een ieder ter
inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn acht
zienswijzen ingediend.
Aanleiding
Het bestemmingsplan ‘Volkstuinen De Biezen’ is een gedeeltelijke herziening van het
bestemmingsplan ‘De Biezen’ uit 2013. Het
betreft uitsluitend die delen waar volkstuinen aanwezig zijn. De aanleiding voor een
nieuw bestemmingsplan is het handhavingstraject dat in 2016 is gestart. Hieruit bleek
dat de feitelijke situatie bij een substantieel
aantal volkstuinen niet overeenkwam met
het bestemmingsplan de Biezen uit 2013. Op
basis hiervan is een nieuwe balans gezocht
tussen de belangen van de volkstuinders
enerzijds en het behoud van het landschap
anderzijds. Dit heeft geleid tot het nieuwe bestemmingsplan ‘Volkstuinen De Biezen’.
Ligging plangebied
Het plangebied bestaat uit de volkstuinen die
zijn gelegen in het gebied ‘De Biezen’. Dit gebied wordt aan de westzijde begrensd door
de Hagelingerweg, aan de oostzijde door de
Rijksweg, aan de noordzijde door de spoorbaan Haarlem-Beverwijk en aan de zuidzijde

door de Santpoortse Dreef.
Plan inzien
Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening, ligt het vastgestelde bestemmingsplan ‘Volkstuinen de Biezen’ voor een ieder
met ingang van 26 juni 2020 gedurende zes
weken ter inzage.
Hier kunt u het vastgesteld bestemmingsplan inzien:
Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden.
Digitaal raadpleegbaar op ruimtelijkeplannen.nl.
Indien u het plan niet digitaal kunt inzien én
in verband met het coronavirus niet naar het
gemeentehuis kunt komen, kunnen wij een
analoog exemplaar toesturen. Hiervoor kunt
u een verzoek indienen, via e-mail ro@velsen.nl of telefonisch 06-36581913 (Jeroen
Merkx). Aan het toesturen hiervan zijn leges
verbonden.
Beroep
Belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij
de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt
en belanghebbenden die kunnen aantonen
dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen beroep indienen. Met ingang van de dag nadat het besluit
ter inzage is gelegd, kan daartegen binnen zes
weken beroep worden ingediend bij de Raad
van State.

Voor zover bezwaren bestaan tegen de door
de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen
kan door belanghebbenden daartegen eveneens beroep worden ingediend binnen de
hier bovengenoemde termijn. Hiervoor is
een griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift dient in tweevoud te worden gezonden aan de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500
EA ‹s-Gravenhage.
Het besluit tot vaststelling van het bestem-

mingsplan treedt in werking daags na afloop
van de genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het
besluit niet. Belanghebbenden die beroep
hebben ingesteld kunnen verzoeken om een
voorlopige voorziening. Indien binnen de
termijn naast het beroepschrift een verzoek
om voorlopige voorziening is ingediend bij
de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek
is beslist.

Aanwijsbesluit toezichthouders toezicht en handhaving Velsen
2020
Het college van burgemeester en wethouders
en de burgemeester hebben ieder voor zover
bevoegd het ‘Aanwijsbesluit toezichthouders
toezicht en handhaving Velsen 2020’ geno-

men. Hierin worden de toezichthouders van
het cluster toezicht en handhaving aangewezen voor hun toezichthoudende taken.

Ter inzage
De integrale tekst van de Regeling Hulp bij
het huishouden voor mantelzorgers wordt
gepubliceerd op de website www.overheid.nl.

Kunnen wij u op weg helpen?
Geen enkele vraag over uw persoonlijke
situatie is gek of onbelangrijk. Het Sociaal Wijkteam is voor jong en oud, iedereen kan af en toe een steuntje in de rug
gebruiken.

Ook als u vindt dat er iets ontbreekt in uw
wijk of als u uw steentje wilt bijdragen door
anderen te helpen dan bent u met uw ideeën

van harte welkom!
De gemeente Velsen heeft vijf Sociaal wijkteams. Er zit dus altijd een wijkteam bij u in
de buurt.
Heeft u vraag voor het Sociaal wijkteam, stel
deze via de mail: contact@swtvelsen.nl, telefonisch op 088-8876970 of via Facebook @
sociaalwijkteamvelsen.
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Inhoud

Kadernota 2021 en verder...
De gemeenteraad is aan zet om aan te geven welke keuzes
de gemeente Velsen moet maken in de komende jaren.
En dat is niet eenvoudig, want de gemeente Velsen moet
bezuinigen.
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In de Kadernota kan de gemeenteraad richting te geven aan de
begroting van de gemeente voor 2021-2024. Er liggen diverse
dilemma’s voor, waarop de gemeente kan bezuinigen.
Aan hand van de Kadernota gaat het college van burgemeester
en wethouders aan de slag met de begroting. In deze editie
leest u de opvattingen en ideeën van de politieke partijen in de
gemeenteraad van Velsen.

Kadernota 2021
De politieke partijen aan het woord
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Joost Bleekman

Sander Smeets

Cas Schollink

Leo Kwant

De Kadernota die nu voorligt geeft

De gemeenteraad geeft normaal

De VVD Velsen is gevraagd richting

De jaarrekening 2019 geeft aan

de autonome ontwikkelingen weer

gesproken op dit moment een

te geven aan de begroting voor 2021.

dat de gemeente Velsen financieel

waar wij als Gemeenteraad van

mening over een perspectiefnota,

Aan de ene kant is het lastig om nu

in zwaar weer zit. Als alle wensen

Velsen nauwelijks op kunnen sturen.

opgesteld door het college. Bij

richting mee te geven, omdat de

en vastgestelde projecten in 2020

Deze ontwikkelingen zijn al ingezet

gebrek aan perspectief heeft het

kosten van Corona en de impact van

doorgaan, dan nemen de financiële

en eerder door de Gemeenteraad

college zich echter beperkt tot een

Corona op de gemeente nog niet

problemen toe. Het spaarportje van

besloten. Deels is eventueel terug te

kadernota. De gemeente Velsen

duidelijk zijn. Aan de andere kant is

de gemeente daalt en is bijna leeg.

draaien, maar het overgrote deel niet.

staat er financieel slecht voor. Het

het duidelijk dat de gemeente er op

Hier ligt de gezamenlijke taak om te

spaarpotje is leeg en de komende

dit moment financieel niet goed voor

zorgen dat Velsen weer financieel

Door incidentele financiële

jaren komen we structureel miljoenen

staat. Weinig spaargeld is over en de

gezond is. De vraag is dan; Hoe ga je

tegenvallers (5,1 miljoen), hebben we

tekort.

kosten lopen vanwege verschillende

dit oplossen.

Raadslid
Velsen Lokaal

Fractievoorzitter
D66 Velsen

Fractievoorzitter
VVD Velsen

Fractievoorzitter
LGV

redenen op.

nu onze buffer (algemene reserve)
nodig om dat op te vangen voor de

De effecten van Corona zijn daarin

Het college heeft aangegeven, dat zij

jaarrekening 2019 en de wijzigingen

nog niet meegenomen. D66Velsen

Wat is de richting van de VVD

op dit moment onderzoek doen naar

in de eerste Burap. Er zijn helaas

waarschuwde de afgelopen jaren al

Velsen?

de mogelijkheden om de Algemene

ook structurele tegenvallers,

dat dit college te veel geld uit geeft,

Het allerbelangrijkste voor de VVD is

reserve te verhogen en daarmee het

waardoor we een tekort van circa

maar vond helaas geen gehoor.

dat de lokale lasten voor inwoners en

weerstandsvermogen te versterken.

4 miljoen EUR hebben op de

D66Velsen zal zich constructief

ondernemers in deze tijd van crisis

De tekorten komen door een grote

meerjarenbegroting.

blijven inzetten om van Velsen een

niet stijgen. Voor velen zijn er al ge-

afwaardering van vastgoed en het

sociale, groene en financieel gezonde

noeg tegenvallers en onzekerheden.

nadeel in de grondexploitatie. En

Om de algemene reserve weer aan

gemeente te maken. Voor D66Velsen

Om na alle tegenvallers je huis te

de toenemende uitgaven voor het

te vullen en te zorgen dat onze

betekent dat nú bezuinigen, maar

moeten verkopen, de huur niet meer

sociaal domein. Velsen heeft meer

meerjarenbegroting sluitend is (geen

dat mag niet ten koste gaan van

te kunnen betalen, je zaak moe-

taken van het Rijk gekregen, maar

tekorten), gaan raad en college

goede zorg en een prettige, groene

ten sluiten of van de hand moeten

is daar onvoldoende voor gecom-

hierover na het zomerreces in debat.

leefomgeving voor alle Velsenaren.

doen omdat de gemeente de lokale

penseerd.

belastingen omhoog gooit is niet te

We moeten lastige keuzes maken

verkopen.

Zijn wij uniek? Neen. De meeste

en helaas gaat iedereen daar wat

De rekening mag, zeker in deze

van merken. Hoe en wat precies is

tijden, niet bij onze inwoners terecht

nog onduidelijk. Velsen Lokaal wil

komen. Verhogen van belastingen is

Dit is niet een tijd om de financiële

het sociaal domein in hetzelfde

hier in ieder geval zo transparant

daarom voor D66Velsen onbespreek-

tegenvallers van de gemeente op de

schuitje. Er zal meer geld vanuit

mogelijk in zijn en waar mogelijk

baar. Het motto van dit college is

schouders van inwoners en onder-

het rijk naar de gemeenten moeten

de samenleving betrekken bij de

“Velsen komt naar u toe”, we moeten

nemers te leggen, maar om te kijken

komen. Daarnaast is er nog de

voorliggende keuzes.

voorkomen dat het wordt “De reke-

naar de uitgaven!

discussie; Wat zijn de financiële

ning komt naar u toe”.

gemeenten in Nederland zitten voor

gevolgen van de Corona.

Wij doen als Velsen Lokaal ons uiter-

Zijn wij misschien te ambitieus

ste best om de vervelende gevolgen

geweest in ons wensenpakket?

voor onze inwoners zo beperkt mo-

Misschien moeten we onze wensen

gelijk te houden en te zorgen dat u

heroverwegen. Als Raad zullen wij

in Velsen met veel plezier kan blijven

keuzes moeten maken. We moeten

wonen, werken en recreëren.

geven en nemen, gezamenlijk en
schouder aan schouder als raad.
De kosten mogen niet worden
verhaald op onze inwoners!
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Gideon Nijemanting

Lieneke Post

Iskandar Sitompul

Ben Hendriks

Financieel staat onze gemeente er

Er moet bezuinigd worden, dat is

Net als veel andere gemeente zit

Bij het vaststellen van de begroting

slecht voor. Onze kosten overstijgen

zeker. De jaarrekening 2019 geeft

Velsen in financieel zwaar weer. We

voor 2020 had de PvdA samen

structureel onze inkomsten en er zijn

een verlies van 5 miljoen euro en

zullen de komende jaren fors moeten

met de raad van Velsen het beeld

amper buffers meer om op terug te

de 1e Burap 2020 ook nog eens

bezuinigen. Pas na de zomer hebben

dat er een verstandig besluit was

vallen; en dan moet de impact van

4,1 miljoen.

wij meer inzicht om hoeveel het

genomen. Een besluit op basis van

precies gaat. Er zijn namelijk nogal

de informatie die we op dat moment

Steunfractielid
CDA

Raadslid
Forza! IJmond

de coronacrisis nog komen. Dat is de

Fractievoorzitter
GroenLinks

Fractievoorzitter
PvdA

harde realiteit. Spijtig ook, omdat al

Forza heeft aangegeven dat wij, nu

wat onzekere factoren. Wat we nog

ter beschikking hadden. Natuurlijk

onze waarschuwingen in de wind zijn

er nog niets bekend is, de keuzes

ontvangen van het Rijk, maar ook

wisten we er op onderwerpen hoge

geslagen en bewust de grenzen zijn

nog niet willen maken. Maar wat ons

wat de financiële gevolgen van de

kosten zouden komen, maar daar

opgezocht.

betreft is de hoogte van het weer-

coronacrisis zijn en de extra kosten

was in de financiële positie van de

standsvermogen op 1,4 bespreekbaar.

voor (jeugd)zorg.

gemeente voldoende veerkracht

En hoewel zeker niet alles was te

voor.

De provincie stelt 1,0 als ondergrens.

voorzien, heeft de Velsense politiek

GroenLinks wil lopende trajecten

te lang de problemen niet serieus

kritisch bekijken waar de uitgaven

Nu we geconfronteerd worden met

genomen en bezuinigingen voor zich

kunnen worden getemporiseerd

veel hogere kosten voor het sociale

uitgeschoven. Wat het CDA betreft,

of verlaagd, waarbij we kwetsbare

domein en een boekhoudkundige

eindigt dat nu meteen. We moeten

groepen zoveel mogelijk ontzien.

afboeking van onze middelen, komen

nu investeringen en uitgaven stoppen

Deze groepen lijken in deze barre

we financieel niet goed uit. Een

die niet absoluut noodzakelijk zijn;

tijden onevenredig zwaar te worden

andere tegenvaller is dat het rijk niet

en wel direct. (Nieuwe) plannen

geraakt. En dat moet zoveel mogelijk

op tijd komt met het compenseren

moeten vooralsnog in de ijskast.

worden voorkomen. Maar we hebben

van de kosten waar gemeenten

Als dan het “bloeden” is gestopt,

ook oog voor bedrijven die het

voor zijn komen te staan. Er is nog

hebben we lucht om op tal van

moeilijk hebben en voor het klimaat

altijd niet door het rijk helderheid

terreinen onze beleidskeuzes, en

en onze leefomgeving.

gegeven hoe zij de financiële situatie

de daaraan gekoppelde financiële

structureel gaat verbeteren nu we

consequenties, te heroverwegen en

De ontwikkeling van de nieuwe

geconfronteerd worden met hogere

kunnen we plannen maken voor de

Energiehaven in IJmuiden voor

kosten. Kosten zoals die rond de

lange en middellange termijn.

bedrijven die zich inzetten voor

WMO die zijn veroorzaakt door

duurzame energie, biedt kansen voor

keuzes van het rijk.

Wat het CDA betreft, is het tijd

economische groei. GroenLinks zal

dat de Velsense politiek weer met

het college oproepen de krachten te

Daar komt dan ook nog eens de

beide benen op de grond gaat

bundelen binnen de Metropoolregio

corona-crisis overeen. Gevolg is dat

staan. Dat betekent terug naar een

Amsterdam en Provinciale Staten,

de gemeente moet gaan bezuinigen.

uitgavenpatroon die past bij onze

die al bezig zijn met plannen om de

Wat de PvdA betreft gaan we de

stand en zeker de rekening niet

lokale economie op een duurzame

keuzes voor de bezuiniging maken

neerleggen bij onze inwoners en

wijze vlot te trekken.

zodra we een breed beeld hebben

ondernemers. Het CDA zal daarin

van de consequenties van onze

haar verantwoordelijkheid blijven

Als wij ons hoofd koel houden kun-

keuzes. Die situatie is er pas na de

nemen.

nen we noodzakelijke bezuinigingen

zomer. Tot die tijd heeft het college

doorvoeren en tegelijkertijd investe-

de tijd om goed in beeld te brengen

ren in een groene toekomst.

waar onze financiële mogelijkheden
liggen.
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Robert van Koten

Leen de Winter

Peter Stam

Gratis geld, het bestaat... Of komt

Afgelopen week hebben wij als raad

Velsen, hoe verder?

de ketchup toch in een keer uit de

de jaarstukken 2019, 1e bestuurs-

fles en ligt ons gehele bord plots vol?

rapportage 2020 en de kadernota

Het verlies over 2019 van 5,1 miljoen

besproken. Daar werden we niet

euro met daarbij een eerste waar-

Binnenkort gaat onze gemeenteraad

vrolijk van. 2019 gaf een tekort van

schuwing voor 2020 van 4,1 miljoen

de kadernota bespreken. Dit is het

5,1 miljoen, het eerste kwartaal 2020

euro in de min, zorgen ervoor dat de

moment om aan de inwoners van

kwam daar nog eens 4,2 miljoen

gemeente Velsen in financieel zwaar

Velsen uit te leggen welke keuzes

overheen en dan hebben we nog

weer zit. Als u dan bedenkt dat de

Politiek Sociaal wil maken.

geen overzicht over wat voor invloed

financiële impact van de corona

De jaarrekening wordt met een

de coronacrisis op ons huishoud-

crisis nog niet in beeld is, kunt u

verlies afgesloten. Dit verlies is

boekje gaat hebben. Onze spaarpot

zich voorstellen dat ik me grote

veroorzaakt door een afwaardering

is, zoals het er nu naar uit ziet, aan

zorgen maak.

van vastgoed en een nadeel op de

het einde van dit jaar helemaal leeg.

Fractievoorzitter
Politiek Sociaal

Fractievoorzitter
ChristenUnie

grondexploitaties. Ook waren de

Fractievoorzitter
Fractie Peter Stam

We zullen moeten bezuinigen, maar

kosten voor het sociaal domein

ChristenUnie-Velsen heeft aan-

hoe? Voor mij is die vraag vrij simpel

hoger dan begroot.

gegeven dat we nog niet kunnen

te beantwoorden, concentreer je in

aangeven waarop bezuinigd moet

eerste instantie op het in stand

Ook heeft het coronavirus de

worden, zolang we niet weten wat de

houden van de zaken die de basis

wereld om ons heen veranderd. De

bijdrage van het rijk is voor Velsen.

zijn van onze samenleving zoals het

gemeente heeft nu een flinke extra

Wij hebben er bij burgermeester en

sociale domein, zorg en welzijn etc.

bezuinigingsopgave. De financieel en

wethouders op aangedrongen dat

etc.

economische situatie heeft gevolgen

er verschillende scenario’s moeten

voor alle beleidsvelden. Dit betekent

klaarliggen zodra bekend is hoeveel

Kijk naar het geld wat in het verleden

dat al onze investeringen in relatie

het rijk bijdraagt. Dat betekent dus

al is gereserveerd voor projecten

moeten staan met de beperkte

dat er niet alleen een plan A maar

en andere “luxe” zaken en indien

financiële middelen.

ook een plan B moet liggen voor

mogelijk her-bestem dat. In de

extra tegenvallers. Op 26 augustus

sessies hierover heb ik al gesproken

Om de raad te helpen is een

praten we hier verder over als raad

over de het kunstwerk langs het

discussienotitie opgesteld. Politiek

en hopen we samen met alle andere

kanaal, maar ook over het wandreliëf

Sociaal wil zoveel als mogelijk de

politieke partijen, in de geest van het

op de Kennemerzaal. Kosten voor

maatschappelijke opgaven uit het

raadsakkoord, verstandige keuzes te

plaatsen en in standhouden ongeveer

raadsakkoord te realiseren, maar

maken en die mee te geven aan het

130.000 euro. Niet doen!!!

de huidige situatie vraagt om een

college als kaders voor het opstellen

gematigde uitwerking. Echter bij

van de begroting 2021 en meerjarig

Ook heb ik de 1.8 miljoen in het

de uitvoering van de structuurvisie

tot 2024.

innovatiefonds MKB en de 2,1 miljoen

en de strategische agenda met de

als bijdrage voor de verbinding A8-

impuls-projecten zullen wij gelijk ook

Het zal pijn gaan doen als we gaan

A9 als ter discussie gesteld en zo

afwegingen moeten maken tussen

bezuinigen maar wat Christen-

moeten er heel veel zaken tegen het

het programma, de mogelijkheden

Unie-Velsen betreft verdelen we die
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U kunt de vergadering
waarin de kadernota wordt
besproken live volgen via
de website of RTV Seaport.
Donderdag 25 juni
19:30 - 23:00

Update Sportakkoord Velsen
Het Sportakkoord proces in Velsen nadert haar apotheose: de oplevering van een twintigtal mooie plannen die bijdragen aan het
met meer plezier laten sporten en bewegen van meer inwoners
van Velsen, waarbij de kracht van sport beter wordt benut.

Sport & Spel op het veld
Na het succes van de sportieve activiteiten in de
meivakantie hebben de buurtsportcoaches een nieuwe
activiteit opgezet, welke (voor nu) de bestaande
SportMix vervangt. De activiteit ‘Sport & Spel op het
veld’ wordt gratis aangeboden in Velserbroek, VelsenNoord, Santpoort-Noord en IJmuiden. Iedere 45
minuten zijn er 15 kinderen van een bepaalde leeftijd
welkom om te komen sporten op een veldje in de
buurt, een goed initiatief, omdat het vanwege corona
niet toegestaan is om binnen te sporten.
Tijdens de activiteit biedt de buurtsportcoach
verschillende sporten en spellen aan waarbij de
kinderen ook ideeën opdoen voor thuis! Spellen met
weinig materiaal, die ze ook gemakkelijk met vriendjes
en vriendinnetjes kunnen doen.

De afgelopen weken is een boeiende, inspirerende, energieke en
ietwat onverwachte ‘Sportakkoord route’ afgelegd. Na de energieke
en succesvolle aftrap van het Sportakkoord met de Inspiratiebijeenkomst op 9 maart, nog net voor ‘de lockdown’, heeft een grote groep
belangstellende zich gemeld mee te denken om plannen te ontwikkelen binnen één van de volgende thema’s:
- ‘Versterking en vitalisering sportaanbieders’: ondersteuning van
sportclubs en stimulering van sport overstijgende samenwerkingen
- ‘Sport voor specifieke doelgroepen’: optimalisatie en promotie
sportaanbod naar groepen mensen voor wie sport minder vanzelfsprekend is
- ‘Meer dan sport’: De kracht van sport benutten om thema’s als leefbaarheid, gezondheid en saamhorigheid te bevorderen

door het slaan van bruggen tussen deze verschillende domeinen op
basis van gemeenschappelijke behoeften en belangen.

Samen hebben ze (in eerste instantie digitaal) de handen ineengeslagen; van sportverenigingen en sportaanbieders, tot mensen vanuit
welzijn, zorg, onderwijs, gemeente en het bedrijfsleven en zelfs
betrokken inwoners. Georganiseerd in zogenoemde ‘kopgroepen’ zijn
met veel energie, enthousiasme en expertise meer dan 20 plannen gesmeed die gezamenlijk het Sportakkoord Velsen vormen. Hierbij gold
samenwerking als uitgangspunt: op welke wijze kunnen organisaties
binnen en buiten de sport beter samenwerken om bepaalde doelen
m.b.t. sport en bewegen te behalen? Samenwerkingen tussen sportclubs, commerciële sportaanbieders, zorgprofessionals zoals fysiotherapeuten, diëtisten en huisartsen, welzijnsorganisaties, wijkteams,
ondernemers en onderwijs. Eén ding kunnen we al verklappen; wat
dat betreft lijkt het ‘hogere’ doel van het Sportakkoord nu al geslaagd:

Naast de overkoepelende thema’s kunnen we nog niet veel vertellen
over de inhoud van de ontwikkelde deelplannen, aangezien op dit
moment definitieve beslissingen worden genomen, mede op basis
van het budget dat voor de plannen benodigd is. Budget dat door
het Rijk beschikbaar is gesteld en dat is aangevuld door de gemeente
Velsen. Uiterlijk 26 juni zal het Sportakkoord Velsen officieel worden
gepubliceerd, waarna de uitvoering van de plannen meteen start, onder leiding van de bij ontwikkeling betrokken organisaties. De plannen
hebben uiteenlopende start- en looptijden, maar zijn in ieder geval
gebaseerd op 2020 en 2021. Mocht u op basis van bovengenoemde
thema’s al denken dat u ook een bijdrage zou kunnen leveren; zodra
het Sportakkoord wordt gepubliceerd, bent u van harte welkom een
steentje bij te dragen in deze uitvoering!

Tennispark Velserbeek beschikt over 2 schitterend gelegen gravelbanen en ligt achter de kinderboerderij in Velserbeek. Vanaf 20 mei mag
er weer getennist worden met 4 spelers op de baan mits de 1.5 meter
gehandhaafd wordt.

Alle locaties en groepen zitten zo goed als vol, wat
aangeeft dat er momenteel veel behoefte is aan
(gratis) aanbod om na schooltijd te kunnen sporten en
bewegen op laagdrempelig niveau.

De sleutel voor de tennisbaan kan tegen een borg van € 15,00 worden
afgehaald in sporthal IJmuiden-Oost. Hiervoor kun je van tevoren een
tijdstip afspreken met de accommodatiebeheerder tel. 06-345 95 809.
Let op: Het halen van de sleutel kan alleen van maandag t/m vrijdag
tussen 12.00 en 13.00 uur.

gehaald worden bij de receptie van zwembad De Heerenduinen.
Kijk voor de actuele openingstijden op www.zwembadvelsen.nl
We roepen iedereen op zijn verantwoordelijkheid te nemen en zich
aan de afspraken en hygiënemaatregelen te houden. Voor zichzelf,
maar ook in het belang van de gezondheid van anderen.

Zomeractiviteiten buurtsportcoaches
De buurtsportcoaches van gemeente Velsen organiseren in
de zomervakantie super leuke sport- en spelactiviteiten op
diverse locaties in de gemeente Velsen. Dit zijn bijvoorbeeld
de bunkers in IJmuiden of het speelterrein in het bos. Deze
activiteiten zijn geheel kosteloos. Het enige wat je mee hoeft
te nemen is sportkleding, eten/drinken, sportieve zin en
smeer je bij zonnig weer in met zonnebrand.

Dorpskern
Santpoort-Noord & IJmuiden/Driehuis
Velserbroek & Velsen-Noord
Velsen-Noord & IJmuiden/Driehuis
Velserbroek & Santpoort Noord/Driehuis

Wanneer
maandag 6 juli en woensdag 8 juli
maandag 13 juli en woensdag 15 juli
maandag 3 augustus en woensdag 5 augustus
maandag 10 augustus en woensdag 12 augustus

Wat gaan we zoals doen:
• Levend stratego • Capture the Flag • Water, Spons en Vuur
• Diverse andere sportieve activiteiten

Op alle data worden de volgende tijden gehanteerd:
Programma
Tijd
Groep/klas
Ochtendprogramma
09.00 - 10.30 uur 1, 2 en 3
Middagprogramma
11:30 - 13.00 uur
4, 5 en 6
Namiddagprogramma 14.00 - 15.30 uur 7, 8 en 1e en 2e klas

Kijk in het schema hiernaast wanneer we bij jou in de buurt zijn!

Schrijf je in via www.sportpasvelsen.nl

Tijdens de zomervakantie van 06 juli 2020 t/m 16 augustus 2020 gaan
de particuliere zwemlessen door, kun je blijven banenzwemmen en
een aantal doelgroepen volgen. Voor de jeugd van 6 t/m 12 jaar met
minimaal een A-diploma hebben we een nieuwe activiteit, Beweegtwister.
Beweegtwister is een sport- en spelactiviteit voor kinderen van 6
t/m 12 jaar. Wat wordt er zoal gedaan: Aqua Power, Scuba diving,
waterpolo, reddingszwemmen, turnen/acrogym, Olympische winterspelen, balsporten en nog veel meer leuke activiteiten om aan deel
te nemen.
Voor alle activiteiten geldt:
- Voorinschrijving verplicht
- Maximaal aantal deelnemers (varieert per activiteit)
- We werken met een tijdslot, dit houdt in dat als het blok waarvoor
gereserveerd is voorbij is de bezoeker het bad verlaat.
- Een ieder houdt zich aan de gestelde coronaregels. Deze regels zijn
af te halen bij de receptie van het zwembad of te lezen op
www.zwembadvelsen.nl

Wedstrijdbad

Recreatiebad

Doelgroepenbad

Buitenbad

Maandag

10:00 - 12:00 Part. zwemles
13.00 - 15.00 Beweeg twister
(jeugd 6 - 12 jaar)

10:00 – 12:00 Part. zwemles
13:00 - 16:00 Aquarobic 30 min.
(3 lessen)

10:00 - 11:30
Banen zwemmen

Dinsdag

10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
13:00 - 15:00
15:30 - 17:00

Aquarobic
Part. zwemles
Beweeg twister
Banen zwemmen

10.00 - 12.00 Part. zwemles
13:00 - 15:00 Beweeg twister

10.00 - 12.00 Part. zwemles
13:00 – 14:30 Therapeutisch zwemmen
( 90 min.)

10:00 - 11:30
Banen zwemmen

10:00 - 12:00 Beweeg twister
Woensdag 13:00 - 15:00 Beweeg twister
15:30 - 17:00 Banen zwemmen

10:00 - 12:00 Beweeg twister
13:00 - 15:00 Beweeg twister

10:00 - 11:00 Banen zwemmen
Donderdag 11:00 - 12:00 Part. zwemles
15:30 - 17:00 Banen zwemmen

10.00 - 12:00 Part. zwemles
13:00 - 15:00 Beweeg twister

10:00 - 11:00 Banen zwemmen
11:00 - 12:00 Part. zwemles
15:30 - 17:00 Banen zwemmen

10:00 – 12:00 Part. zwemles
13:00 – 15:00 Beweeg twister

Zaterdag /
Zondag

10:00 - 13:00 Banen zwemmen

10:00 - 11:30
Banen zwemmen

10:00 - 12:00 Part. zwemles
13:00 - 16:00 Therapeutisch zwemmen
(2 x 90 min.)

Tijd: 18:15

Program
Recreatie• 18:45 uu
• 19:15 uur
• 20:00 uu
• 20.30 uu

Neem je d
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Aquavaria
Part. zwemles
Beweeg twister
Banen zwemmen

10.00 - 12:00 Part. zwemles
13:00 - 17:00 Babypeuterzwemmen
(alleen met geldige leskaart)
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Zomerrooster 06 juli 2020 t/m 16 augustus 2020

Zomerrooster zwembad
De Heerenduinen
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Spet

Wil je ook af en toe een balletje slaan, neem dan contact op of huur
online een baan via www.sportloketvelsen.nl. Tarief: € 14,50 per uur.

Tijdens de zomervakantie (4 juli t/m 17 augustus), kan de sleutel alleen
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Huur een tennisbaan!

Maatregelen
Met deze nieuwe activiteit komen ook een aantal
maatregelen. Zo ontvangen alle ouders een protocol
met daarin afspraken en regels die vergelijkbaar
zijn met die van sportverenigingen, desinfecteren
de kinderen vooraf hun handen en doet de
buurtsportcoach dit keer niet mee met de spelletjes.

Kijk voor meer informatie op www.sportpasvelsen.nl
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Deze sportkrant is
een uitgave van
Sportloket Velsen
www.sportloketvelsen.nl
www.zwembadvelsen.nl
POWERED BY
G E M E E N T E V E LS E N

Zomeractiviteiten voor jeugd 6 t/m 18 jaar

men

men

men

men

De activiteiten zijn gratis met uitzondering van de Sportmix zwembad en
de Beweegtwister. De Beweegtwister reserveer je via de receptie van het
zwembad. De Sportmix zwembad reserveer je net als de overige activiteiten via www.sportpasvelsen.nl

De buurtsportcoaches en de jongerenwerkers organiseren tijdens de
zomervakantie van 4 juli t/m 16 augustus 2020 diverse activiteiten voor
jeugd. Deze vinden plaats op verschillende locaties in de gemeente Velsen
waaronder ook zwembad De Heerenduinen.
Wanneer
Wanneer
Ma
6 juli
Ma 6 juli

Oude bedrijfskleding
wordt picknicktafel
Zwembad De Heerenduinen is aan het verduurzamen,
verschillende aanpassingen zijn al uitgevoerd. Zo is de 66
meter lange glijbaan geïsoleerd en is de verlichting in alle
ruimtes door Led vervangen. Verder komen er binnenkort
maar liefst 300 zonnepanelen en 250 warmtepomppanelen
op het dak van het zwembad. Naast deze aanpassingen
zochten we nog naar een oplossing om de oude bedrijfskleding een tweede leven te geven. En dat is gelukt!
De oude bedrijfskleding van Sportloket Velsen is volledig
gerecycled. De kleding is samen met oude plastic zakken naar picknicktafel gerecycled. Aan het einde van de
levensduur kan deze tafel worden omgesmolten en worden
gebruikt voor nieuwe producten.
Op de tafel zit een mooie plaquette met QR code. Bezoekers van het zwembad kunnen de QR-code scannen en zo
inzicht krijgen in de route die het product heeft afgelegd.
Op deze manier hebben
we onze voetafdruk met
maar liefst 600 kg CO2
verlaagd.
We zijn blij om zo bij te
kunnen dragen aan een
betere en schonere wereld.

SpetterPret
Zo snel als je kan met een luchtbed naar de overkant drijven,
buikschuiven, loopmattenrace of meedoen aan de Wave.
Allemaal activiteiten die vrijdag 3 juli worden georganiseerd
in het recreatie- en buitenbad van zwembad De Heerenduinen. Dit SpetterPret feest is voor kinderen van 6 t/m 12
jaar met minimaal een A-diploma.
DJ Sjoerd verzorgt de muziek zowel binnen als buiten.
Tijd: 18:15 - 21:00 uur
Programma:
Recreatie- en buitenbad
• 18:45 uur Loopmattenrace
• 19:15 uur Buikschuifrace
• 20:00 uur Luchtbeddenrace
• 20.30 uur Wave
Toegang: € 6,20
De toegangsbewijzen zijn vooraf te koop bij de receptie tot
vrijdag 3 juli 15.00 uur. Dus wees er snel bij! VOL=VOL
Neem je deel aan het SpetterPret feest houd je dan wel aan
de regels, deze zijn te lezen op www.zwembadvelsen.nl. Zo
kunnen we er met elkaar een super avond van maken.
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6 t/m 12 jaar
6 t/m 12 jaar leerlingen groep 1 t/m 3
09:00-10:30
09:00-10:30 leerlingen groep 41 t/m 63
11:30-13:00
11:30-13:00 leerlingen groep 4 t/m 6
13:00-15:00
13:00-15:00 leerlingen groep 7 en 8
14:00-15:30
14:00-15:30 leerlingen groep 7 en 8
12:00-13:30
12:00-13:30
09:00-10:30
09:00-10:30
10:00-12:00
10:00-12:00
11:30-13:00
11:30-13:00
13:00-15:00
13:00-15:00
14:00-15:30
14:00-15:30
14:00-16:00
14:00-16:00
13:00-15:00
13:00-15:00

leerlingen groep 1 t/m 3
leerlingen groep 1 t/m 3
leerlingen groep 4 t/m 6
leerlingen groep 4 t/m 6
leerlingen groep 7 en 8
leerlingen
t/m
14 jaargroep 7 en 8
t/m 14 jaar

6 t/m 12 jaar
13:00-15:00
09:00-10:30 leerlingen groep 1 t/m 3
13:00-15:00 leerlingen groep 4 t/m 6
11:30-13:00
14:00-16:00
13:00-15:00 t/m 14 jaar
14:00-16:00 t/m
14 jaargroep 1
14:00-15:30
7 t/m
en 83
09:00-10:30
leerlingen
09:00-10:30 leerlingen groep 41 t/m 63
11:30-13:00
12:00-13:30
11:30-13:00 leerlingen groep 4 t/m 6
13:00-15:00
13:00-15:00 leerlingen groep 7 en 8
14:00-15:30
14:00-15:30
en 83
612:00-13:30
t/m 12 jaar leerlingen groep 17 t/m
09:00-10:30
09:00-10:30
12:00-13:30 leerlingen groep 1 t/m 3
10:00-12:00
10:00-12:00
11:30-13:00 leerlingen groep 4 t/m 6
11:30-13:00
09:00-10:30 leerlingen groep 41 t/m 63
13:00-15:00
13:00-15:00
10:00-12:00 leerlingen groep 7 en 8
14:00-15:30
14:00-15:30
14:00-16:00 leerlingen
t/m 14 jaargroep 74 en
11:30-13:00
t/m8 6
12:00-13:30
13:00-15:00
13:00-15:00
14:00-15:30 leerlingen groep 7 en 8
09:00-10:30 leerlingen groep 1 t/m 3
13:00-15:00
10:00-12:00
11:30-13:00 leerlingen groep 4 t/m 6
13:00-15:00
6 t/m 12 jaar
14:00-15:30
09:00-10:30 leerlingen groep 71 en
t/m83
14:00-16:00
14
jaar
13:00-15:00
t/m
14jaar
jaargroep 4 t/m 6
11:30-13:00 t/m
leerlingen
12:00-13:30
09:00-10:30 leerlingen groep 1 t/m 3
13:00-15:00
14:00-16:00
14 jaar groep 7
11:30-13:00 t/m
4 en
t/m86
13:00-15:00
14:00-15:30
leerlingen
13:00-15:00
12:00-13:30
14:00-15:30 leerlingen groep 7 en 8
12:00-13:30
13:00-15:00
09:00-10:30 leerlingen groep 1 t/m 3
10:00-12:00
14:00-16:00
14 jaar groep 4 t/m 6
11:30-13:00 t/m
leerlingen
09:00-10:30
13:00-15:00 leerlingen groep 1 t/m 3
12:00-13:30
11:30-13:00
14:00-15:30 leerlingen groep 47 t/m
en 86
13:00-15:00
14:00-16:00 t/m 14 jaar
14:00-15:30
12:00-13:30 leerlingen groep 7 en 8
12:00-13:30
13:00-15:00

13:00-15:00
09:00-10:30 leerlingen groep 1 t/m 3
11:30-13:00
leerlingen
14:00-16:00 t/m
14 jaargroep 4 t/m 6
14:00-15:30
09:00-10:30 leerlingen groep 71 en
t/m8 3
12:00-13:30
11:30-13:00 leerlingen groep 4 t/m 6
13:00-15:00 leerlingen groep 7 en 8
14:00-15:30
14:00-15:30 leerlingen groep 7 en 8
12:00-13:30
12:00-13:30
09:00-10:30 leerlingen groep 1 t/m 3
11:30-13:00 leerlingen groep 4 t/m 6
14:00-15:30 leerlingen groep 7 en 8

Do 6 aug

Vrij 7 aug
Ma 10 aug

men

men

Juni 2020

Di 11 aug

09:00-10:30 leerlingen groep 1 t/m 3
11:30-13:00 leerlingen groep 4 t/m 6
14:00-15:30 leerlingen groep 7 en 8
12:00-13:30

12 t/m 18 jaar
12 t/m 18 jaar
e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

14:00-15:30 leerlingen 1 en 2 klas
e
e
14:00-15:30 leerlingen 1 en 2 klas
14:00-15:30
16:30-17:30
16:30-17:30

14:00-15:30 leerlingen 1 en 2 klas
e
e
14:00-15:30 t/m
leerlingen
14:00-16:00
14 jaar1 en 2 klas
14:00-16:00 t/m 14 jaar
14:00-17:00
14:00-17:00
16:30-17:30
16:30-17:30
17:00-19:00
17:00-19:00
12 t/m 18 jaar
17:00-19:00
14:00-16:00
14:00-16:00 t/m 14 jaar
14:00-16:00 leerlingen
t/m 14 jaar1e en 2e klas
14:00-15:30
14:00-15:30
14:00-15:30
16:30-17:30 leerlingen 1 en 2 klas
e
e
leerlingen 1 en 2 klas
14:00-15:30
12
t/m 18 jaar
14:00-15:30
16:30-17:30
16:30-17:30
e
e
14:00-15:30 leerlingen 1 en 2 klas
e
e
14:00-15:30
14:00-16:00 leerlingen
t/m 14 jaar1 en 2 klas
14:00-17:00
e
e
14:00-15:30 leerlingen 1 en 2 klas
16:30-17:30
16:00-17:00
14:00-17:00
16:30-17:30
17:00-19:00
17:00-19:00
16:00-17:00
17:00-19:00
12 t/m 18 jaar
14:00-16:00
17:00-19:00 leerlingen 1e en 2e klas
14:00-15:30
14:00-16:00 t/m 14 jaar
14:00-15:30
14:00-16:00
14:00-17:00
14:00-16:00
14 jaar1e en 2e klas
14:00-15:30 t/m
leerlingen
16:30-17:30
14:00-15:30
e
e
14:00-15:30 leerlingen 1 en 2 klas
17:00-19:00
14.00-17:00
16:30-17:30
14:00-15:30
17:00-19:00
16:30-17:30
17:00-19:00
16:30-17:30
14.00-17:00
14:00-16:00
17:00-19:00
14:00-16:00
16:30-17:30 t/m 14 jaar
14:00-16:00
17:00-19:00
17:00-19:00 leerlingen 1e en 2e klas
14:00-15:30
14:00-16:00 t/m 14 jaar
e
e
16:00-17:30
14:00-15:30
14:00-17:00 leerlingen 1 en 2 klas
14:00-17:00
14:00-15:30
16:00-17:30
16:30-17:30
16:30-17:30
17:00-19:00
14:00-17:00
17:00-19:00
16:30-17:30
14:00-16:00
17:00-19:00
17:00-19:00
14:00-16:00
14:00-16:00 t/m 14 jaar
e
e
14:00-15:30 leerlingen 1 en 2 klas
14:00-15:30
e
e
14:00-15:30 leerlingen 1 en 2 klas
e
e
16:30-17:30
14:00-15:30 leerlingen 1 en 2 klas
14:00-15:30
16:30-17:30
16:30-17:30
14:00-15:30 leerlingen 1 en 2 klas
14:00-17:00
16:30-17:30
17:00-19:00
17:00-19:00
14:00-16:00

14:00-15:30 leerlingen 1 en 2 klas
14:00-15:30

16:30-17:30
Wo 12 aug

09:00-10:30 leerlingen groep 1 t/m 3
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Kinderen slagen voor het zwem ABC
Zaterdag 6 juni was er voor het eerst weer afzwemmen. Dit keer anders
dan voorheen. Vanwege de corona maatregelen mochten er geen ouders/
verzorgers en grootouders aanwezig zijn. Voor iedereen een teleurstelling
maar gelukkig kwam Kaatje Kabeljauw om de kinderen aan te moedigen
en werd het een leuk feest.
Alle kinderen zijn geslaagd. Namens Sportloket Velsen - zwembad De
Heerenduinen van harte gefeliciteerd!
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FAMILIEBERICHTEN

NU OOK ONLINE

Gezellig bij Blauw
IJmuiden - Op de hoek van Velserhof en Marktplein kan het winkelend publiek een heel gezellige brasserie met een rijkgevulde
lunch- en borrelkaart vinden. Een
plek waar gasten even op adem
kunnen komen. Zodra bezoekers
een stap over de drempel zetten,
worden ze gastrvij ontvangen in
een heel kleurrijke en gezellig ingerichte ruimte. De aroma’s van
koffie en vers afgebakken rustieke baguettes komen je tegemoet.

Henk verder. ,,Je kunt van tevoren niet alles bedenken. Wat we
bijvoorbeeld ook niet verwacht
hadden, was dat mensen na sluitingstijd hun verjaardag of jubileum hier willen vieren. Die mogelijkheid bieden we nu aan. En ook
de optredens van lokale artiesten
op verschillende zondagen zijn
al beroemd. Normaal zijn we op
zondag gesloten, maar voor deze
optredens openen we graag onze deuren.’’

Beste koffie van Velsen
,,Het is altijd heel gezellig bij ons’’,
zegt Henk Timmer. ,,Dat vinden
we erg belangrijk. Net zo belangrijk als de kwaliteit van onze specialiteiten. Wist je bijvoorbeeld
dat we een prijs hebben gewonnen voor de beste koffie van Velsen. En ook krijgen we vaak reacties van gasten dat onze broodjes
heerlijk zijn. Daar zijn we erg trots
op. Het maakt ons niet uit hoe
druk het is, mensen mogen altijd
van ons verwachten dat we goed
voor ze zorgen.’’

Brasserie en woonwinkel
Het concept van Brasserie Blauw
is redelijk uniek. Want in hetzelfde pand is ook de Gezellige
Woonwinkel te vinden. Zo kunnen gasten de stoelen en tafels
kopen waar ze op en aan zitten.
Ook zijn de foto’s en schilderijen
te koop waar je tegenaan kijkt.
,,We doen dit nu anderhalf jaar
en hebben totaal geen spijt. We
zaten ook te popelen om na tien
weken dicht geweest te zijn, vanwege corona, onze deuren en ons
terras weer te openen.’’

Goede wijnen en speciaalbier
Naast een uitgebreide lunchkaart kunnen gasten bij Brasserie
Blauw ook terecht voor een gezellige borrel. Bij Blauw staan goede
wijnen en maar liefst 13 speciaalbieren op de kaart. ,,We merkten
dat er steeds meer vraag was naar
bijvoorbeeld speciaalbier. Ook
hoort daar een lekkere bitterbal
bij. We hebben hele bijzondere
die gemaakt zijn van stoofvlees.
Super lekker! Onze kaart groeit
wat dat betreft nog steeds’’, gaat

Voor jong en oud
Brasserie Blauw is te vinden op
Velserhof 103. Iedereen, van jong
tot oud is welkom op het terras of
in de gezellige brasserie. De menukaart is te vinden op de website van Blauw. Volg de Facebookpagina voor het allerlaatste nieuws. www.brasserieblauw.
nl, www.facebook.com/brasserieblauw.
Centrum IJmuiden. Kom gewoon
eens langs! (Foto: aangeleverd)

Hoe vind je een
koopwoning?
IJmuiden - Brantjes Makelaars is
een nieuw gezicht in de gemeente Velsen. De makelaar helpt klanten bij de verkoop van hun huis,
of met de zoektocht naar een
nieuw huis. Vooral het laatste,
een nieuw huis vinden, valt niet
mee in de huidige krappe woningmarkt.
,,Je hoort zo vaak dat aanstaande
kopers gefrustreerd raken. Voor
de zoveelste keer gaat een huis
dat ze graag willen hebben, aan
hun neus voorbij. Wij kunnen zeker niet toveren, maar we kunnen
in zulke situaties wél helpen’’, zegt
Frank Kloes, vestigingsleider van
Brantjes Velsen.

van dienst te kunnen zijn.
Service, kwaliteit en moderne
aanpak
,,We onderscheiden ons in onze
dienstverlening en een moderne
aanpak. Het is mogelijk om een
woning online te bezichtigen en
sinds kort is er ook de mogelijkheid om je woning te verkopen
via online bieden. We gaan voor
kwaliteit’’, vertelt Frank verder.
,,Inmiddels hebben we een flink
aantal klanten in de regio kunnen
helpen bij de aankoop of verkoop
van hun huis.’’
Bekijk voor het laatste nieuws
en voor het actuele woningaanbod de website van Brantjes Makelaars, www.brantjesmakelaars.
nl. Of stap eens binnen op Marktplein 40.

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 gewoon de mooie taferelen die IJmuiden biedt. In deze aflevering aandacht voor de
onlangs gesloopte bottersteiger in de Vissershaven.
De houten ‘bottersteiger’ in de
oostelijke uithoek van onze vissershaven is verdwenen. Niet onder water gezakt maar gesloopt
vanwege de aanleg van de Viskade. Over de transformatie van Pishoek, zoals deze uithoek wordt
genoemd, tot Viskade heb ik eerder in deze rubriek geschreven.
De afgelopen maand heb ik regelmatig wandelingetjes ‘met de
camera’ langs de sloopwerkzaamheden gemaakt. Daarbij raakte ik
dikwijls aan de praat met andere kijkers en met harde werkers
van Beens Groep, die de sloop
uitvoert. Tijdens de babbeltjes
kwam al snel de ouderdom van
de steiger ter sprake. Reden om
even in de geschiedenis van dit
stukje vissershaven te duiken.
In september 1935 vindt de aanbesteding plaats van een ‘Belangrijk werk aan de visschershaven’: uitbreiding van de walbeschoeiing en de Tegeltjesmarkt.
De IJmuider Courant meldt dat
de Tegeltjesmarkt ‘thans eindigt
in een lossen wal, zonder daarbij
echter aan te sluiten. Hierdoor is
een open ruimte ontstaan, waar
allerlei afval wordt neergeworpen, zoodat het daar een waar luilekkerland is geworden voor de
vele ratten die de omgeving van
de Visschershaven bevolken.’ De
kade wordt honderd meter doorgetrokken met ijzeren damwanden. In het verlengde daarvan,
in de richting van de Havenkade,
wordt een bestrate kade aangelegd, zodat vrachtwagens dicht
bij de schepen kunnen komen.
De wal bij deze laatste kade loopt
schuin af. De glooiing wordt met
basaltblokken bekleed.
Voor de kleine kustvissers komt
er een houten aanlegsteiger van
50 meter lengte, parallel aan de
glooiing. Deze zogenaamde ‘bottersteiger’ is via een toegangsstei-

schepen. Deze steiger wordt tegenwoordig onder meer gebruikt
door Oliehandel Schepers. In dezelfde periode wordt ook de bottersteiger flink opgeknapt. Op foto’s van de bottersteiger door de
jaren heen zien we dat de steiger
regelmatig is opgeknapt of opgelapt. Een van de laatste ‘oplapmiddelen’ is het plaatsen van metalen roosters op een groot deel
van de loopplanken. Zelfs steigerhout heeft niet het eeuwige leven, vooral niet in de IJmuidense
gebruik-, weer- en windomstandigheden…

ger vanaf de wal bereikbaar en is
alleen aan de havenkant, niet aan
de walkant te gebruiken voor
het aanleggen van schepen. Deze aanlegsteiger is het westelijke deel van de nu gesloopte steiger, vanaf de wal gezien rechts
van de nu eveneens gesloopte toegangssteiger. J. Verhagen
uit Breda is de laagste inschrijver
en krijgt de klus voor een bedrag
van bijna 66 duizend gulden. Be- Nu moet de bottersteiger dus
gin oktober 1936 zijn de werken plaatsmaken voor de uitvoering
nagenoeg voltooid.
van het project ‘Viskade’. Op de
plek van de bottersteiger komt
In maart 1937 zijn er al weer nieu- een nieuwe kademuur, waardoor
we uitbreidingsplannen voor de er een stuk ‘land’ bijkomt. Op 25
vissershaven. Onder meer wordt mei startte de Beens Groep uit
de basalten glooiing oostwaarts Genemuiden de aanleg van de
verlengd. Parallel hieraan wordt Viskade met de sloop van de botde bottersteiger richting de Ha- tersteiger. Na het verwijderen van
venkade verlengd om nog meer roosters, loopplanken, tussenbalaanlegplaats voor kleine kustvis- ken, metalen verbindingsstuksers te verkrijgen. Hierbij wordt ken en rotte paaluiteinden, werhet deel aan de linkerkant van de den na anderhalve week de zo’n
toegangssteiger aangelegd.
twaalf meter lange grondpalen
in korte tijd uit de grond getrild.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog Tweeëneenhalve week na aankrijgen IJmuiden en het havenge- vang is het laatste restje steiger
bied het zwaar te verduren door verdwenen. Na bodemonderzoek
het huishouden van de Duitsers – je weet tenslotte maar nooit wat
en door de geallieerde bombar- voor verrassingen de oorlog daar
dementen op de Duitse bunkers voor ons heeft nagelaten – is de
in het havengebied. Na de be- bodem met een grijper ‘schoonvrijding moet er rond de vissers- gemaakt’. Gedumpte rommel en
haven veel hersteld worden om oneindig lange visnetten zien na
de visserij weer op gang te bren- jaren weer het daglicht. Brandgen. Op een in mei 1949 opge- kasten met ‘inhoud’ zijn (nog) niet
steld ‘Overzicht van uitgevoerde gevonden…
herstellingen en vernieuwingen
in en langs de havens’ van het Een volgende stap richting VisStaatsvissershavenbedrijf staat kade is gezet met het rooien van
ook het westelijk deel van de bot- de basaltblokken van de glooitersteiger aangegeven als ‘ver- ing. Ik zal nog heel wat wandenieuwd of hersteld’.
lingetjes ‘met de camera’ langs de
toekomstige Viskade gaan maEind vijftiger jaren wordt parallel ken. Veel van de door anderen en
aan de bottersteiger – en tussen mij gemaakte plaatjes zijn te zien
de bottersteiger en het droogdok op facebookpagina’s als ‘Typisch
– een nieuwe steiger van 120 me- IJmuiden’ en ‘Een IJmuidenaar
ter gebouwd. Deze is aan twee Leeft’. Zo’n verandering in het
kanten bruikbaar en is ook be- IJmuidense havenbeeld verdient
doeld voor de kleinere vissers- het om vastgelegd te worden!

Advies over type woning en locatie
Actief helpen bij de aankoop betekent dat de makelaar adviseert
over onder andere het soort wo- Centrum IJmuiden. Kom gewoon
ning en ook over de plek. Als eens langs!
een woning voor prijs x op een
bepaalde plek niet mogelijk is, Frank Kloes (Foto: aangeleverd)
denkt de makelaar mee over andere opties. Ook weet de makelaar vaak eerder dan een zoeker
wat er te koop komt.
Sinds vorig jaar vestiging op
Marktplein
Brantjes Makelaars is sinds vorig
jaar te vinden aan het Marktplein
in IJmuiden.
Brantjes heeft ook vestigingen
in Beverwijk, Heemskerk, Wormerland en Zaanstad. De oversteek naar onze kant van het kanaal was een wens die al lang bestond. Er waren al particuliere en
zakelijke klanten in deze regio.
Brantjes hoopt hen nu nóg beter

Bijvriendelijke bermen
Velsen - Veel paardenbloemen in bloei, velden vol in Velsen. Door het selectieve maaibeleid van Gemeente Velsen geen kortgewiekte grasvelden, maar veel bloemen in bloei in de bermen. Voor nu hebben vooral de paardenbloemen de overhand. Bijen zijn er gek op. (Arita Immerzeel)
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VASTGELEGD
Ondernemers in crisistijd

Velsen - De coronacrisis raakt iedereen. Ondernemers zagen hun omzet kelderen of moesten zelfs noodgedwongen de deuren gesloten houden. Artiesten zagen hun boekingen stuk voor stuk geannuleerd
worden. Werknemers werden overtollig en kwamen thuis te zitten. Een economisch drama van ongekende omvang heeft zich ontvouwd. Horecaondernemer Karin van Houten bedacht het idee om de getroffen ondernemers vast te leggen in een bijzondere fotoreportage. De IJmuidense fotograaf Mark Sassen was direct enthousiast en ging ermee aan de slag. Hij fotografeerde ondernemers en werknemers in uiteenlopende sectoren om zo de harde realiteit van de crisis in beeld vast te leggen. Gedurende een aantal weken tonen we een selectie uit het resultaat van dit project, dat de naam ‘Vastgelegd’ kreeg.
Deze week: Dianne Weber en Cor Varkevisser van Grand Café Staal in IJmuiden. (Foto: Mark Sassen Fotografie in samenwerking met Karin van Houten)

Onbezorgd genieten:

Meierij en Bokkesteeg openen
terras op kermispleintje
Santpoort - Na een paar roerige
maanden zijn veel horecaondernemers blij hun gasten weer
te mogen verwelkomen. Zo ook
Joris en Anita van restaurant
De Meierij en eeterij De Bokkesteeg in Santpoort. Weliswaar
in aangepaste vorm en op afstand, maar dat weerhoudt ze
er niet van om hun deuren weer
te openen en de gasten met
open armen te ontvangen.
In samenwerking met de gemeente Velsen hebben Joris en
Anita een ruim terras opgezet aan
het Frans van Korstanjeplein in de
Hoofdstraat, beter bekend als het
kermispleintje. Op zonnige dagen
kan men hier vanaf 12.00 uur terecht voor een kopje koffie met
IJmuiden - Buiten schijnt de zon.
gebak, een complete lunch, een
De temperaturen schieten ombiertje met een bitterbal of een
hoog. De zomer is echt begonvolwaardig 3-gangenmenu. Kortnen. En dat betekent dat het
om, lekker genieten dus op een
strandleven ook weer begint. En
heel gezellige plek met landelijk
bij het strandleven hoort natuuruitzicht op grazende schapen.
lijk mooie badmode. Bij AngeJoris en Anita: ,,We hadden dit
lique Lingerie & Beenmode hebpleintje al in beeld om een terras
ben ze hele mooie badmode hanop te realiseren. Nu we extra afgen van het merk SUNFLAIR.
stand tot elkaar moeten houden,
is deze locatie de perfecte plek
SUNFLAIR badmode
geworden. We hebben nu zestien
,,We zijn heel blij met een merk
tafels staan waar het voor onze
als SUNFLAIR in ons assortiment.
gasten heerlijk toeven is. We zetOok de komende zomer mag alten een aantal parasols neer, zodat men ook beschermd is tegen dag tot en met zondag. Reserve- kan reserveren via telefoonnum- les weer op het strand qua mode
de felle zon.’’
ren voor het terras is niet nodig. mer 023-5379764. (Foto: aange- en kleuren. Dat zie je bij dit merk
terug. Bikini’s en badpakken met
Het terras is geopend van woens- Wie liever binnen komt dineren, leverd)

Genieten van zon, zee en strand
met de badmode van SUNFLAIR
kleurige strepen, tropische tinten
en bloemenprints. Maar uiteraard
heeft SUNFLAIR ook badmode
met meer rustige prints’’, vertelt
Angelique van Rijn heel enthousiast. ,,De zwemkleding heeft een
geweldige pasvorm, het zit comfortabel en is van zeer goede kwaliteit.’’

ca. Voor mannen hebben ze een
beperkter assortiment, maar ook
zij kunnen terecht bij Angelique
voor hun nachtmode. Heel leuk
voor mannen zijn bijvoorbeeld de
boxershorts van het merk Freegun.
Boxershorts met leuke prints en
een zeer comfortabele pasvorm.
Angelique Lingerie & Beenmode is te vinden op Velserhof 55.
Neem eens een kijkje in de winkel
of op de website. En wil je op de
hoogte blijven van acties en het
laatste nieuws? Volg dan de Facebookpagina.

Collecties voor dames en heren
Angelique is inmiddels een begrip in IJmuiden en al bijna 30
jaar gevestigd in de Velserhof.
Naast badmode kunnen dames er
ook terecht voor lingerie, nachten beenmode van onder andere Centrum IJmuiden. Kom gewoon
de merken Triumph, Mey en Lis- eens langs! (Foto: aangeleverd)

UITERLIJK

De beste huidverzorgingsroutine voor dertigers
Voor veel mensen gaan de dertiger jaren gepaard met grote
veranderingen. Zo ga je wellicht trouwen, krijg je kinderen
of maak je een grote carrière switch. Ook je huid maakt een
grote verandering door. Dit komt door verschillende factoren, zoals minder slaap (door kleine kinderen) en stress
maar ook hormonale veranderingen. Vergeleken met je
20’s wordt de huid minder flexibel en slapper. Dit is dus een
uitstekende tijd om je huidverzorgingsroutine eens onder
de loep te nemen en indien nodig bij te sturen.
Reiniging van de huid
Kies voor een milde en verzorgende cleanser die je huid hydrateert. Jouw
skincare routine begint altijd met een schone huid. Het valt aan te raden om
te kiezen voor een product dat geen parfum of parabenen bevat. Deze zijn
namelijk geschikt voor ieder huidtype, ook de erg gevoelige huid. Door je
huid goed te verzorgen kun je ook met minder make-up de deur uit want je
hebt al van jezelf een frisse look.
Ga een toner gebruiken
Veel mensen slaan een toner over tijdens de huidverzorging. Zeker vanaf je
30ste is dit een echte must, want door hormonen en zonneschade is de huid
vaak niet meer zo egaal als dat deze was. Een toner biedt de uitkomst, want
deze zorgt ervoor dat je huis er egaal en fris uit komt te zien en hydrateert
en kalmeert tegelijkertijd. Vergeet deze dus niet te gebruiken.
Dode huidcellen verwijderen
Door de huid te exfoliëren verwijder je dode huidcellen, waardoor je huid
soepel en gezond blijft. Met een product dat verstevigende en vochtinbrengende ingrediënten bevat kom je weer dicht in de buurt van de zachte en
blozende appelwangetjes van vroeger. Je huid gaat hierdoor stralen en heeft
een heldere uitstraling.

Beeld: Andrey Zvyangintsev via Unsplash

Extra vitamine C
In je dertiger jaren worden de schade van zon en pigmentatie zichtbaar
op je huid. Vitamine C gaat vroegtijdige huidveroudering door blootstelling aan UV-straling en zonlicht tegen. Je kunt voedingsmiddelen eten die
rijk zijn aan deze belangrijke vitamine , een voedingssupplement gebruiken of kiezen voor een serum met vitamine C. Het voordeel van een serum is
dat deze direct tot diep in de huid trekt en een grote hydraterende werking
heeft, waardoor je snel het resultaat ziet.
Retinol
Retinol is een wondermiddel voor de huid van dertigers. Het verhoogt de
celvernieuwing van de huid en het collageen. Dit neemt vanaf je 30ste af,
waardoor je huid wel een extra steuntje in de rug kan gebruiken. Breng
retinol pas ’s avonds aan omdat zonlicht de werking kan verminderen.
Smeer niet alleen je gezicht in maar ook je hals en decolleté voor een
stralende en jeugdige teint.

Uw
gebit
op de rit

Aandacht voor de ogen
De ogen kunnen na je 30ste wel wat extra liefde gebruiken, iets wat je
misschien al is opgevallen na een avondje flink stappen. De huid rondom
de ogen is namelijk erg dun waardoor het sneller vocht verliest en je krijgt
sneller last van wallen en donkere kringen. Ook ontstaan de eerste kraaienpootjes en lijntjes op deze leeftijd. Met een hydraterende oogcrème houd
je de huid soepel en zacht en verminder je fijne lijntjes, rimpels en wallen
onder de ogen. (Bron: www.lijfengezondheid.nl)

Voor een optimaal gebit
ga je naar een tandprotheticus

Gediplomeerde tandprothetici maken een
gebitsprothese zelf in nauw overleg met u,
waardoor tandvorm, kleur en zetting worden
afgestemd op uw wensen. Stap eens binnen
voor advies, een prijsopgave of verandering.
Ook voor het aanmeten en vervaardigen
van kunstgebitten op implantaten, overkappingsprothesen en gedeeltelijke prothesen
(zogenaamde frameprothesen) kunt u direct
bij de tandprotheticus terecht. Reparaties (in-

dien mogelijk) binnen één uur gereed.

Fred van der Linde
Planetenweg 14, 1973 BG IJmuiden
0255-520035
Parklaan 88, 2011 KZ Haarlem
023-5321972

Rug- of nekhernia?
Liesbreuk?
Aambeien?
Schouder-, hand-, heupof knieproblemen?
Plasklachten?
Plastische chirurgie?
Medische Kliniek Velsen
is gewoon open!





Korte wachtlijsten
Uit de basisverzekering vergoed
Direct en persoonlijk contact met één medisch specialist
Strikte coronamaatregelen van kracht

Medische Kliniek Velsen is specialist op het gebied van algemene
chirurgie, neurochirurgie, orthopedie, plastische chirurgie en urologie.

Uw
gebit
op de rit

Wim van Hooff
Molenwerfslaan 50, 2103 TD Heemstede
023-5293295
Rustenburgerlaan 4, 2012 AN Haarlem
023-5422400, www.tpvanhooff.nl
weekendreparatie: 06-1777 6777
VivianVoor
Hendrix
een optimaal gebit
ga je naar
een2022
tandprotheticus
Rijksstraatweg
236,
DJ Haarlem
023-5332433, www.tpphendrix.nl
info@tpphendrix.nl
Gediplomeerde tandprothetici maken een
gebitsprothese zelf in nauw overleg met u,
waardoor tandvorm, kleur en zetting worden
afgestemd op uw wensen. Stap eens binnen
voor advies, een prijsopgave of verandering.
Ook voor het aanmeten en vervaardigen
van kunstgebitten op implantaten, overkappingsprothesen en gedeeltelijke prothesen
(zogenaamde frameprothesen) kunt u direct
bij de tandprotheticus terecht. Reparaties (in-

dien mogelijk) binnen één uur gereed.

Uw nieuwe volledige kunstgebit wordt voor
75% vergoed vanuit de basisverzekering.

Fred van der Linde
Planetenweg 14, 1973 BG IJmuiden
0255-520035

Meer weten?
www.mkvelsen.nl

Parklaan 88, 2011 KZ Haarlem
023-5321972

Wim van Hooff
Molenwerfslaan 50, 2103 TD Heemstede
023-5293295

Lid van de Organisatie

Rustenburgerlaan 4, 2012 AN Haarlem
023-5422400, www.tpvanhooff.nl
weekendreparatie: 06-1777 6777

van Nederlandse
Tandprothetici

Vivian Hendrix
Rijksstraatweg 236, 2022 DJ Haarlem
023-5332433, www.tpphendrix.nl
info@tpphendrix.nl

Uw nieuwe volledige kunstgebit wordt voor
75% vergoed vanuit de basisverzekering.

Lid van de Organisatie
van Nederlandse
Tandprothetici

Leeghwaterweg 1b | Velsen-Noord | 085 - 0600 855 | info@mkvelsen.nl

PSYCHE

Vrijwilligers Home-Start zoeken versterking
Regio - Anneke is vrijwilliger bij Home-Start. Twee jaar
geleden zag ze de advertentie van Home-Start en dacht:
,,Dit is iets voor mij.” Ze volgde de training die alle vrijwilligers krijgen en ging aan de slag in een gezin. HomeStart biedt ondersteuning aan gezinnen met kinderen van
0 tot 17 jaar.

resse heeft voor dit vrijwilligerswerk of er meer over wil
weten, kan contact opnemen met Annemarie Oudendijk (aoudendijk@socius-md.nl / 06 33956983) of Saskia

Erkelens (serkelens@socius-md.nl / 06 45304409). Ook
op www.home-start.nl is uitgebreide informatie over dit
project te vinden. (Foto: aangeleverd)

Een scheiding, verhuizing, geboorte of andere gebeurtenissen kunnen voor onzekerheid en stress zorgen. Alledaagse problemen worden niet vanzelf meer opgelost. Vrijwilligers ondersteunen ouders die zich alleen en
onzeker voelen in het ouderschap. De vrijwilliger is een
maatje, geeft complimenten en biedt een luisterend oor.
Anneke: ,,ik richt mij op wat goed gaat. Soms moet je
echt op je handen gaan zitten. Het is niet de bedoeling
dat ik ga zeggen hoe ze het moeten doen. Ik vraag dan:
hoe zou je dat anders kunnen aanpakken? Als ik naar huis
toe rijd voel ik mij nuttig. Ik ben blij als een moeder na
verloop van tijd beter in haar vel zit, dat is fijn voor haar
en de kinderen.”
Home-Start-vrijwilligers hebben een positieve instelling en sociale drive. Werken voor Home-Start is verrijkend. Tijdens terugkombijeenkomsten wisselen de vrijwilligers onderling ervaringen uit, zodat ze van elkaar
leren. Anneke: ,,Hoewel je het werk alleen doet, maak
je hierdoor toch onderdeel uit van een team.” Wie inte-

GEZINSMAATJE OP AFSTAND

Jouw opvoedervaring is juist NU maar
ook STRAKS enorm waardevol!
Met een paar uur per week kun jij
een gezin, echt verder helpen,
nu online en straks bij hen thuis.

JOUW
WIL JIJ ARING
D E RV
O P VO E E N?
DEL

Heb je interesse
in dit vrijwilligerswerk?
Neem dan contact op met:
Annemarie Oudendijk-Hoekstra
Coördinator Home-Start Velsen
aoudendijk@socius-md.nl
Tel: 088-8876941
of Tel: 06-33956983

PSYCHE

Ook tijdens coronacrisis doet Wendy ‘haar ding’
Velsen - Een immer vrolijke en zelfstandige vrouw die, ook in
coronatijd, haar weg weet te vinden. Dat wordt gezegd van
Wendy Rood, cliënte van Philadelphia Zorg. Ze bewoont een
appartement in Velserbroek. ,,Corona zorgt voor beperkingen, maar ik verveel mij geen moment. Ik vermaak mij juist”,
zegt Wendy met een glimlach. Begeleidster Kayleigh Jutten
valt haar bij: ,,Wendy past zich overal aan en gaat met deze
hele coronasituatie gewoon heel goed om.“
Toen de coronamaatregelen nog ‘streng’ waren en er geen familie mocht komen op de locatie waar Wendy woont (dat was
vóór 1 juni, red.) onderhield zij het contact via de telefoon.
,,Maar vanaf 1 juni, bij het versoepelen van de maatregelen,
heb ik direct bezoek van familie gehad. Het was leuk om ze
weer te zien,”, zegt ze. Hoewel Wendy zich snel aan de omstandigheden weet aan te passen, vindt zij wel één dingetje
jammer: ,,Ik kan niet meer werken. Ik werk normaliter in het
Visserhuis, een woonzorgcentrum voor ouderen in IJmuiden.
Daar doe ik allerlei huishoudelijke werkzaamheden. Ik dek bijvoorbeeld de tafel bij het eten en maak koffie en thee klaar.
Dat is nu gestopt vanwege het coronavirus. Ik mis dit werk
wel. Ik weet niet hoe lang dit gaat duren. Het Visserhuis gaat
in oktober ook nog eens verbouwen, waardoor het misschien
wel langer kan gaan duren. Ik zie het wel.”

Wendy vertelt dat zij een jobcoach heeft die haar helpt bij het
zoeken naar een geschikte werkplek. ,,Via de jobcoach ben Ik
ook bij het Visserhuis terechtgekomen. Ik wacht het nu maar
af.” Nu Wendy veel thuis zit, verveelt zij zich geen moment.
,,Ik kom mijn tijd goed door. Ik doe veel aan breien en haken.
Voorts borduur ik veel. Zo heb ik al heel wat leuke kleedjes gemaakt. En als het mooi weer is, vind ik het ook heerlijk om in
de zon te zitten.” Coby, de moeder van Wendy, is blij dat de coronamaatregelen zijn versoepeld zodat zij haar dochter weer
kan bezoeken. ,,Het contact tijdens ‘de intelligente lockdown‘
verliep via de telefoon. Maar elkaar gewoon weer ontmoeten
en zien, is toch veel prettiger”, laat ze weten.
Begeleidster Kayleigh vertelt dat iedereen Wendy kent. Op
zich is dit ook niet zo vreemd, want Wendy woont alweer heel
wat jaren op deze locatie. ,,Als je de naam Wendy noemt, dan
wordt hier door anderen gezegd: ‘Oh Wendy, die weet wel
hoe zij met de coronamaatregelen moet omgaan’. Die doet
gewoon ‘haar ding’ en dan komt het goed.“ En Wendy zelf? Zij
lacht hartelijk als ze deze woorden hoort…

(Foto: aangeleverd)
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Velsense aanpak criminaliteit werkt en is klaar voor verdere professionalisering

Minister Grapperhaus bezoekt haven IJmuiden

IJmuiden - Woensdag 17 juni bezocht minister Ferd Grapperhaus van Justitie & Veiligheid de haven van IJmuiden. Een karaktervol gebied met toenemende economische bedrijvigheid, wat zorgt
voor werkgelegenheid voor de gemeente en de regio. Tegelijkertijd is criminaliteit hier een thema.
Met het bezoek verdiept de minister zich in de manier waarop in het Velsense havengebied invulling wordt gegeven aan het tegengaan van criminaliteit. Burgemeester Frank Dales liet de minister
kennis maken met de partners die hiervoor in het gebied samenwerken. De onderscheidende aanpak van deze samenwerking kan een voorbeeld zijn voor andere havens.
Van Fabricius naar Haventeam
Velsen is als het ware Nederland
in het klein. Een zeehaven met
als direct achterland industrie,
groen, snelwegen, woonwijken
en een directe verbinding met
Amsterdam via het Noordzeekanaal. Havens zijn interessant voor
criminelen. In Velsen vind je vanwege de compactheid van het
gebied de problemen van Nederland op een paar vierkante kilometer. In en rond de haven spelen drugshandel en bijbehorende overlast, mensensmokkel en
ondermijning waarbij boven- en
onderwereld met elkaar vermengen. Het negatieve effect hiervan

is verloedering en ook verzwakking van de economie. Om deze
problemen integraal aan te pakken, legde Velsen in 2013 onder
de naam Fabricius het fundament
voor wat nu het IJmuidense Haventeam is. Hierin werken overheidsdiensten samen (o.a. Politie, het OM, Douane, Belastingdienst, Koninklijke Marechaussee, Omgevingsdienst IJmond)
én de lokale ondernemers via de
Bedrijven InvesteringsZone (BIZ).
De samenwerking is een succes en draagt bij aan versterking
van het gebied. Door criminaliteit
aan te pakken en door te werken
aan preventie. Nu vindt de burge-

partners uit het Haventeam. Minister Grapperhaus: ,,Georganiseerde ondermijnende criminaliteit maakt graag gebruik van onze legale economie en goede infrastructuur, zoals de haven van
IJmuiden. Vervoersmiddelen en
transport zijn onmisbare schakels
meester het tijd voor verdere ver- in het proces van georganiseerde
betering: ‘haventeam 2.0’ moet criminele activiteiten. Goed om te
flexibeler, sneller en beter wor- zien hoe in IJmuiden de diensten
den. Tijdens het werkbezoek was gezamenlijk optrekken – waarondit een belangrijk onderwerp van der de gemeente Velsen, de pogesprek.
litie, ondernemers en de Kmar –
en dat ook de samenwerking met
Velsense aanpak spreekt minis- andere (kleinere) havens wordt
ter aan
gezocht. Dit kabinet investeert
Het werkbezoek startte van- daarbij fors in een breed offenuit het “Kraaiennest” van Felison sief tegen ondermijning om te
Terminal IJmuiden. Een plek van voorkomen dat criminelen met
waaruit de minister vrijwel de veel zwart geld proberen vanuit
hele haven kon bekijken. Daar- de onderwereld de bovenwereld
na gingen minister Grapperhaus te corrumperen. Verdergaande
en burgemeester Dales de ha- samenwerking door deling van
ven in, om locaties te bekijken kennis en risico-analyses zijn hieren te spreken met onder meer de bij onmisbare schakels.’’

Burgemeester
Dales
benadrukt het belang dat de minister meekijkt met de ontwikkelingen in Velsen. ,,In Velsen kiezen
we voor een bijzondere samenwerking om criminelen de pas af
te snijden. Dat werkt en het valt
op. Hierin zien wij de sleutel naar
een kansrijk, schoon en economisch sterk havengebied. Waar
criminaliteit niet loont omdat wij
het criminelen moeilijk maken
en ze hard aanpakken. Om hierin
van goed naar beter te gaan, wil
ik een moderne, data-gedreven
aanpak die ons helpt de bovenliggende partij te zijn in de strijd
tegen ondermijning. Met de minister sprak ik in dit verband over
ons plan voor een Ondermijnings
Risico Scan. Hiermee willen we in
beeld krijgen wat zwakke plekken zijn voor de opsporing en
aanpak van ondermijning. Vanuit
deze scan kunnen de partners in
het Haventeam straks nog effec-

tiever handelen en halen we de
criminaliteit nog meer de wind
uit de zeilen.”
Boa’s
Onderdeel van het bezoek was
ook een gesprek van de minister
met de vier boa’s die onlangs mishandeld werden door jongeren
op het IJmuider strand. Naar aanleiding van dit incident was de
minister al eerder langs geweest
bij dit team.
Inmiddels heeft de minister toegezegd veranderingen door te
voeren ten behoeve van de veiligheid van boa’s tijdens het werk.
Het streven van de gemeente is
dat de boa’s binnenkort hun werk
kunnen uitoefenen met een kleine wapenstok als onderdeel van
hun uitrusting.
Gemeente Velsen bereidt een
aanvraag voor om dit zo spoedig
mogelijk te realiseren. (Foto: Reinder Weidijk Fotografie)

Een gesprek met de Fietsersbond

De fiets: een simpele oplossing voor lastige problemen
Regio - Je kunt rustig zeggen dat de fiets momenteel een tweede
jeugd doormaakt, zeggen René Rood, Kees Joustra en Gert Klijn,
actief voor de Fietsersbond Regio Haarlem. Een gesprek over het
belang van de fiets en de rol van een sterke Fietsersbond.
Gert Klijn: ,,Politici, beleidsmakers
en fietsers zien de fiets steeds
meer als oplossing voor milieuen gezondheidsproblemen. Ga
maar na: als je fietst, naar zee of
naar je werk, verbetert je conditie
en vermindert je stress. Als je de
fiets neemt in plaats van de auto, betekent dat schonere en dus
gezondere lucht, minder CO2-uitstoot, minder files en minder lawaai. En per saldo is er minder asfalt nodig.’’ Kees Joustra: ,,Vroeger
was het de auto maar tegenwoordig wordt de fiets steeds meer
als de basis van mobiliteit beschouwd.’’
Successen geboekt
Wat is de Fietsersbond eigenlijk en wat doet deze organisatie
precies? René Rood: ,,De Fietsersbond is een landelijke vereniging
met regionale afdelingen, waaronder de Regio Haarlem. Het gebied van Velsen tot Hillegom valt
eronder. Binnen de afdeling werken we in lokale werkgroepen
met actieve leden. Ik ben actief

onze kennis en inbreng.’’ Kees
Joustra: ,,In Velsen hebben we bij
de laatste verkiezingen tien concrete actiepunten opgesteld, zoals de kwaliteit en eisen voor
in de gemeente Haarlem.’’ Kees fietspaden en stallingen. Deels is
Joustra: ,,Het streven van de Fiet- dit geland in het collegeprogramsersbond is om overal op de fiets ma.’’ René Rood: ,,Een sterke Fietcomfortabel, vlot en veilig te kun- sersbond met een groot ledennen rijden. Mijn werkgebied is tal is van groot belang. Je merkt
Velsen. We hebben onder meer bijvoorbeeld dat bij het ambtebereikt dat in 2019 de gemeente lijk apparaat van gemeenten veel
ons voorstel voor de noord-zuid- fietskennis verdwenen is. Dan is
doorfietsroute overnam, en ook een goede inbreng van de Fietonze lobby voor een frequente- sersbond essentieel, bijvoorbeeld
re afvaart van de pont over het bij doorfietsroutes.’’
Noordzeekanaal. Nu in de spits
maar zo snel mogelijk de hele Doorfietsroutes
dag.’’ Ook in de provinciehoofd- Over de doorfietsroutes is al veel
stad boekt de organisatie voor- gesproken. Wat houden die preuitgang. René Rood: ,,In Haarlem cies in?
was een mooi succes dat het Ke- René Rood: ,,Dat zijn regionale
naupark nu autoluw is. De ge- fietsverbindingen die comfortameente had heel andere, fietson- bel zijn, weinig kruisingen hebvriendelijke plannen.’’
ben en goede voorzieningen.’’
Kees Joustra: ,,Ze zijn belangrijk
Groot ledental is van belang
om de forens te verleiden de auDie laatste opmerking roept de to thuis te laten. Dat gaat steeds
vraag op of gemeenten eigenlijk beter omdat door de komst van
wel blij zijn met de Fietsersbond. de e-bike de fietser grotere afWordt de organisatie als lastig be- standen aflegt. Wij werken en
schouwd? Gert Klijn: ,,Over het al- lobbyen over de gemeentegrengemeen is de verhouding met de zen heen en dat is echt nodig.’’
gemeenten goed. Men waardeert Heeft de Fietsersbond nog tips

voor het fietsen in deze coronatijd? René Rood: ,,Het is belangrijk
dat fietsers nu meer ruimte en vaker en langer groen licht krijgen.

De Fietsersbond heeft gemeenten daarvoor adviezen gegeven.
Je merkt nog weinig actie bij hen
op dit vlak, maar misschien komt

het besef dat het in deze coronatijd maar ook daarna anders kan
en moet.’’ (Tekst en foto: Ad Stavenuiter)

24

25 juni 2020

AAN TAFEL
Stil en statig....
IJmuiden - Klassieke elegantie,
gepaard met de nieuwste technologie. Zo omschrijft Holland America Line het cruiseschip Nieuw
Statendam, dat eind 2018 in de
vaart werd genomen. Het zusterschip van de Koningsdam deed

deze week de haven van IJmuiden aan voor een zogenoemde
service call. Dit houdt in dat nieuwe voorraden ingenomen worden, bemanningsleden worden
gewisseld en eventuele reparaties worden uitgevoerd. Met bij-

na driehonderd meter lengte is
dit het grootste cruiseschip dat
ooit in IJmuiden afmeerde. Bijna
te groot om geheel op de foto te
zetten.
Maar het is Erik Baalbergen toch
gelukt!

Garnalen niet meer naar Marokko

Cornelis Vrolijk neemt belang
in garnalenpelcentrum
Mooier afscheid nemen
betekent mooiere herinneringen
Vandaag schuift Saskia Evers uit Driehuis met dochter Isa van zeven maanden aan aan de tuintafel bij verslaggeefster Arita Immerzeel om over haar werkzaamheden voor Stichting Félice te
vertellen.
Terwijl Isa zich met bijtring en om
zich heen kijken vermaakt, vertelt
Saskia over waarom zij zich inzet
voor Stichting Félice. ,,Twee jaar
geleden heb ik op een vacature
voor Stichting Félice gereageerd,
omdat ik Juliette, de moeder
van Félice, die kort na de bevalling haar kind verloor en waar de
stichting naar vernoemd is, kende. Wij namen samen deel aan
een zwangerschapscursus. Noah
werd in ons gezin geboren, Félice
bij haar. Het heeft mij enorm aangegrepen, dat Félice stierf. Toen
er werd gezocht naar een penningmeester voor de stichting,
voelde ik mij aangesproken. Ik
heb een achtergrond in de wiskunde, dus de cijfertjes beheren
sprak mij ook aan.”
Terwijl Saskia liefdevol Isa op
schoot neemt, vertelt zij over
hoe goed het voelt om zich via
haar vrijwilligerswerk in te zetten voor ouders die definitief afscheid moeten nemen van hun
kindje. ,,Het ergste wat je in het
leven kan overkomen is, denk ik,
dat je je kindje moet verliezen.
Stichting Félice wil het verdrietige afscheid een beetje mooier
maken. Er zijn al zo weinig herinneringen en alles omtrent het afscheid wordt daardoor extra belangrijk. Ook al omdat jonge ouders het op persoonlijke wijze
willen doen om zo eer te betonen
aan hun kindje”. Aanvragen voor
support bij het mooier maken

van het verdrietige afscheid nemen in aantal toe. ,,In 2019 hebben we bijna 300 aanvragen verwerkt. Momenteel krijgen we gemiddeld dagelijks een aanvraag
binnen. ,,We gaan zorgvuldig en
heel secuur te werk, kunnen ons
geen fouten permitteren. Wij verzorgen bijzondere attenties voor
de ouders, zoals een houten diertje met de naam van hun overleden kind. Ouders kunnen een financiële ondersteuning aanvragen, om het verdrietige afscheid
iets extra’s mee te geven. Omdat
zij totaal niet voorbereid zijn op
een uitvaart, staan er bijzondere tips op onze site, zoals vlinders
oplaten tijdens een herdenking.”
De stichting bestaat dankzij de inzet van donateurs, die geld doneren. ,,Dat kan eenmalig zijn of in
specifieke situaties via fondswerving. Er vinden ook inzamelingsacties van ouders plaats. Er zijn
ook donaties van mensen ‘in natura’ zoals een fotograaf die foto’s maakt en een filmmaker een
filmpje. Vrijwilligers maken slingers van stof met de naam van
het overleden kindje. De overgrootmoeder van Félice heeft er
bijvoorbeeld al meer dan 400 gemaakt. En dan te bedenken dat er
15 vlaggetjes per slinger worden
toegepast. En er zijn ook mensen die bijvoorbeeld stof doneren. Behalve een herdenkingsplekje op onze website, proberen
wij extra dingen te organiseren,

zoals een houten kerstbal met
kerst met daarop de naam van
hun kindje of een kaart met een
prachtig gedicht op moederdag.
Juliette, de moeder van Félice,
heeft een boek geschreven over
het eerste jaar na het verlies van
haar kind. Op de verjaardag van
Félice is dit boek toegestuurd aan
alle ouders die de stichting heeft
geholpen”. Saskia vertelt het betrokken maar rustig. Ondanks het
mooie weer zorgen haar ervaringen voor kippenvelmomenten.
,,Graag zouden we ons werk willen uitbreiden en borgen, daarom
doen wij mee met een verkiezing,
waarmee behalve veel bekendheid ook een flink geldbedrag te
winnen is. Winnen zou een unieke kans voor ons betekenen om
hele mooie dingen te doen waarmee we ouders kunnen helpen.”
Saskia doelt op ‘VOORbeeld-verkiezing 2020, VOOR een sociale
samenleving’. Er doen 80 mooie
projecten mee en er kan gestemd
worden van 17 tot en met 30 juni.
,,Wij als bestuur krijgen veel energie van de actie. Als we toch eens
dat mooie geldbedrag mogen
winnen. We kunnen dan voor
meer professionele ondersteuning kiezen en daarmee de basis
van onze stichting verstevigen.
En ook meer acties naar de ouders ondernemen. Wat zo ontzettend inspirerend is, we staan vandaag op nummer 1! Dit hopen we
de komende week vol te houden.”

IJmuiden/Lauwersoog - Visserijbedrijf Cornelis Vrolijk stuurt garnalen voortaan niet meer naar
Marokko om ze daar te laten pellen. Vorige week heeft het bedrijf
een belang genomen in het garnalenpelcentrum van de gebroeders Kant in Lauwersoog. Dat bedrijf richt zich op het machinaal
pellen van twee soorten garnalen. Garnalen van Cornelis Vrolijk
gingen tot nu toe, zoals de mees-

Huisarts Verkouteren pleit op
televisie voor maatregelen

Velsen - Huisarts Luc Verkouteren, werkzaam in huisartspraktijk De Haven in IJmuiden, werd
vorige week dinsdagavond kort
geïnterviewd in actualiteitenprogramma 1Vandaag op NPO1.
Verkouteren werd in de gelegenheid gesteld om te reageren op
het schokkende nieuws, wat dinsdag bekend gemaakt werd. Onderzoek heeft uitgewezen, dat
er 25 procent meer kanker in de
IJmond voorkomt dan elders in
Nederland. ,,Het gaat met name
om longkanker. Het is een goed
onderzoek en toont nog duidelijker het verband aan tussen stofwolken en fijnstof en het ontstaan
van kanker. Er komt ook meer as- sloot Verkouteren af met een op- zoek, neem maatregelen en zorg
best gerelateerde kanker voor in roep, waar geen woord Frans bij voor minder uitstoot van fijnstof.”
Velsen.” Het korte vraaggesprek zat. ,,Stop met doen van onder- (Arita Immerzeel)

gen. Nu de garnalen door het bedrijf in eigen beheer gepeld gaan
worden door machines, kunnen
ze al de volgende dag bij de klant
liggen. Hiermee investeert Cornelis Vrolijk in een duurzame oplossing voor het pellen van de garTussen het moment van de nalen.
vangst en het moment waarop de
gepelde garnalen verpakt in de De dagelijkse leiding van het garschappen van de supermarkt lig- nalenpelcentrum blijft in handen
gen, zit meestal acht tot tien da- van de gebroeders Kant.

Tien jaar Autobedrijf
Niels van der Peet

Spaarndam - Niels van der Peet
vierde deze week het tienjarig bestaan van zijn autobedrijf aan de
Lageweg 1 te Spaarndam. Een
aantal klanten heeft hij om die
reden getrakteerd op minitompouces. Hoewel ook hij de gevolgen van de coronacrisis goed kan
merken, weten de meeste klanten Niels goed te vinden wanneer
ze op zoek zijn naar een gebruikMeer informatie, ook omtrent te auto van goede kwaliteit. Sinds
stemmen? saskia@stichtingfelice. vorig jaar biedt hij ook een poetsnl, www.stichtingfelice.nl, www. en polijstservice aan en verhuurt
hij aanhangers.
voor.nl.

‘Meer kans op kanker in de IJmond’

te garnalen die in Nederland aan
land komen, eerst naar Marokko.
Daar werden ze met de hand gepeld. Dat is niet efficiënt, bovendien gaat er veel tijd mee verloren.

Hij kwam nog net niet in een auto ter wereld, maar als klein kind
raakte hij wel al snel gefascineerd
door de autobranche. Niet zo
vreemd natuurlijk, want zijn va-

der was er zelf ook werkzaam.
,,Hij werkte eerst voor een garagebedrijf en is later verkoper geworden bij Volvo. Ik zag hem altijd met auto’s bezig en ik vond
dat hele wereldje erg leuk’’, herinnert Niels zich. Tien jaar geleden waagde hij de sprong in het
diepe en richtte hij zijn eigen autobedrijf op. Een locatie was snel
gevonden: ,,Het pand is eigendom van Leon Ravestein en met
hem heb ik vroeger gehonkbald.
Toen deze ruimte vrij kwam, heb
ik contact met hem opgenomen en toen was het snel geregeld.’’ De locatiekeuze zou uiteindelijk bijzonder gunstig uitvallen, want tegenover het pand
werd in november 2018 de nieuwe vestiging van Albert Heijn

LEZERSPOST
Rupsjelief...
Hierbij een foto hoe de gemeente de processierupsenplaag te lijf gaat. Zou het niet handiger zijn om alles in een grote plasticzak te
doen en op te ruimen? Ik moet er niet aan denken wat het resultaat is wanneer (kwa)jongens
met stokken in die rupsenkolonie gaan wroeten.
Blijf gezond,
Koen Piller
(Foto gemaakt in het Burgemeester Rijkenspark in Santpoort-Noord)

geopend. Niet alleen vanuit het
dorp Spaarndam zelf, maar ook
uit Haarlem-Noord, Velserbroek
en Santpoort komen klanten naar
Niels van der Peet om een auto te
kopen. ,,Mijn bedrijf bestaat nu
tien jaar en ik heb er al klanten bij
die de volgende auto ook hier gekocht hebben.’’
Gemiddeld rijdt iemand volgens
Niels ongeveer vier à vijf jaar in
dezelfde auto rond. ,,Maar er zijn
ook gezinnen waarvan de ouders
al een auto bij me gekocht hebben en later komen de kinderen
dan ook hier. Dat zie ik toch wel
als een teken.’’ Eerlijk zaken doen
vormt dan ook de basiswaarde
van zijn bedrijf. ,,Ik koop sowieso
geen auto’s met een schadeverleden, daar wil ik niets mee te maken hebben. Ik zoek naar auto’s
tot ongeveer 7000 à 8000 auto’s
met minder dan 120.000 kilometer op de teller. Ik moet echt volledig achter een auto staan, wil ik
hem ter verkoop aanbieden. Je
hebt maar één manier om het te
doen en dat is op de goede manier.’’ Het merendeel van de auto’s die Niels inkoopt, is van Europese makelij. ,,Vooral vaak van
het merk Volvo, dat is toch een
beetje die tik die ik van mijn vader heb meegekregen. Ik zeg wel
eens gekscherend dat er Volvoblauw bloed door mijn aderen
stroomt. Maar ook het merk Ford
heb ik regelmatig staan. Dat zijn
gewoon goede, degelijke auto’s.’’
Kijk op www.nielsvanderpeet.nl
voor het huidige aanbod en een
overzicht van de diensten die het
bedrijf aanbiedt.
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AANGENAAM!
In deze rubriek stellen we nieuwe plaatsgenootjes voor. De meeste Velsense baby’s zien het levenslicht buiten Velsen en hun namen komen dus niet te staan bij de geboorteaankondigingen van
de gemeente Velsen in deze krant. Daarom nu de mogelijkheid
om uw (klein)kind in deze rubriek voor te stellen. Stuur een foto uiterlijk 4 weken na de geboorte naar redactie@jutter.nl. Deelname is gratis.

Aangenaam!

Laat niet als dank....
IJmuiden - Er is op de Zuidpier
een gezellig strandfeestje geweest zaterdag, te zien aan achtergelaten schillen en dozen. Hoe
kan er zoveel afval náást de grote afvalcontainer worden achtergelaten, zou je denken. Flesjes,
bakjes, servetten en weggooibekers. Met ‘weggooibeker’ wordt
toch zeker bedoeld, dat die in een
daarvoor bestemde afvalbak weg
te gooien is na eenmalig gebruik.

En zeker niet ernaast! moeten bezoekers van de Zuidpier zaterdagmorgen gedacht hebben. En
ruimden het achtergelaten afval,
waar vogels en dieren in lekken te
hebben meegedeeld in de feestvreugde, binnen een paar minuten op. Alszijnde een cadeautje
aan moeder natuur voor het aangenaam verpozen. De foto’s brengen de metamorfose voor en na
in beeld. (Arita Immerzeel)

Concertdag in de
Ruïne van Brederode

Ellen Heeg en Leen Blok melden
dat ze op 29 mei om 22.35 uur de
trotse opa en oma zijn geworden
van hun eerste kleinkind. Haar
naam: Noa Féline.
Ze is een week voor de uitge-

rekende datum geboren in het
Spaarne ziekenhuis in Haarlem.
Haar trotse ouders zijn Marloes
en Angelo Weidijk en wonen in
de Acasiastraat in IJmuiden. (Foto: aangeleverd)

Santpoort-Zuid - Zondag 5 juli
vinden in de Ruïne van Brederode
alsnog de drie concerten plaats
die we de afgelopen tijd hebben
moeten missen.
De dag is daarvoor in drie tijdsblokken ingedeeld. Blok 1: 11.00
tot 13.00 uur, blok 2: 13.00 tot
15.00 uur en blok 3: 15.00 tot
17.00 uur. Wie wil komen is door
de omstandigheden verplicht te
reserveren op www.ruinevanbrederode.nl . Maximaal 50 personen
per tijdsblok.
De concerten vinden buiten
plaats. Bij goed weer op de binnenplaats rond het podium. Bij
hitte of regen onder de grote
nieuwe luifel op wat ooit de plek
van de Ridderzaal was.
Uiteraard is de anderhalve meter
regeling van toepassing. Onder
de luifel kunnen daarom maximaal 50 personen. Mocht het
weer geschikt zijn om de binnenplaats de concertlocatie te laten

zijn, dan kunnen er meer personen worden toegelaten. Reserveren kan dan ook nog bij de poort.
In blok 1 speelt om 11.30 uur PB
& The Jags uit Haarlem. Zij brengen een bluesrepertoire. In blok
2 speelt om 13.30 uur Little Tango orchestra. In blok 3 om 15.30
uur speelt het duo Eysker & Ruis
uit Haarlem een variatie van folk,
rock en klassiek. Na afloop van elk
concert gaat de hoed rond voor
de artiesten.
Uitgebreide informatie over de
concerten is te vinden op de website.
Van 8 juli tot en met 30 augustus
is in de torenkamer de tentoonstelling: ‘ Brederode in Playmobile’ met onder andere het grootste playmobile leger ooit.
Entree ruïne + concert is 6 euro,
inclusief verplichte reserveringskosten. Kinderen tot en met 11
jaar €5,50. 0 tot 3 jaar gratis. (Foto: aangeleverd)

LEZERSPOST
Je maintiendrai in coronatijd
(ik zal handhaven)
Ik begon 45 jaar geleden als leerkracht op een basisschool in
IJmuiden. Na 5 jaar verhuisde ik van Amsterdam naar Zeewijk. Als
Amsterdammer had ik niets met deze plaats. Ik vond het saai. Na
mijn pensionering startte ik een zinvol, betekenisvol leven met activiteiten buiten IJmuiden. Tot volle tevredenheid. Toen kwam corona. Mijn actieve gepensioneerde leven, vol activiteiten, stopte
per direct. ,,Thuisblijven en geen contacten”, was het advies. Mijn
vraag was: ,,Hoe geef ik mijn leven zin in IJmuiden?” Om in beweging te blijven, ging ik wandelen, vanuit Zeewijk. Alle straten,
waar ik nog nooit geweest was, heb ik diverse keren gezien. Evenals duinen en strand. Maar het voelde niet goed. Ik ben een ‘mensenmens’. Ik ontdekte de Planetenweg en Lange Nieuwstraat. Die
bleken levendig te zijn. Auto’s, fietsers en… wandelaars. Kortom,
een ontmoetingsplaats voor mensen zoals ik.
Ik zag mensen zitten op hun balkonnetjes, met puzzelboekjes
(dag na dag, wekenlang), die mij begonnen te groeten en een
praatje maakten. Ook zag ik elke dag mensen, die hetzelfde deden als ik: lopen. Daaruit ontstonden leuke gesprekken. Ik sprak
met mensen die ik voordien nooit gezien had, op de bankjes bij
de Dekamarkt en de bloemenstal bij de Zwaanstraat. Of op het
bankje voor de Drankenier (Arcade). Of lopend langs de nieuwbouw aan de Lange Nieuwstraat, waar mensen wonen van wie ik
de kinderen nog in de klas gehad heb. Vervolgens naar het bankje op het Marktplein en diverse zitmogelijkheden, voor de winkels op de Lange Nieuwstraat. Altijd kwam ik mensen tegen, die
tijd hadden voor een praatje. Ze stapten af van hun fiets, of zetten hun auto aan de kant, als ze me zagen. Want ja… tijd hadden
we allemaal.
Als oud-leerkracht kwam ik wekenlang diverse oud-leerlingen tegen, die met mij in gesprek gingen en hun verhaal vertelden. Vaak
heel persoonlijke verhalen. Dit deed mij goed, in coronatijd. Telefoonnummers werden uitgewisseld en verwaarloosde contacten werden weer hersteld. Ik ging daarna tevreden, lopend, weer
naar huis. Contact met buren is beter geworden. We hebben elkaar beter leren kennen. Ook contacten in standtenten en ontmoetingen op de terrassen bij Plein 1945 zijn waardevol. Mijn sociale contacten zijn enorm uitgebreid. Mijn leven is verrijkt. Een
positief gevolg in corona tijd. IJmuiden… bedankt! Ik heb je leren waarderen.
Frans Serné

IJmuider Zee- en Havenmuseum gaat weer open

IJmuiden - Met ingang van
woensdag 1 juli opent het Zeeen Havenmuseum op woensdag- zaterdag- en zondagmiddag
weer de deuren voor publiek. Eén
van de belangrijkste aanpassingen is dat alle bezoekers vooraf,
via de museumwebsite, een tijdslot moeten reserveren (ook met
museumkaart of donateurskaart).
Op de openingsdagen kunnen
tussen 13.00 en 16.00 uur maximaal 5 groepen bezoekers per
15 minuten binnenkomen. Een
groep bestaat uit één of meerdere personen die tot één huishouden behoren.

van Trudy Schepers. Zaterdag 25
juli zullen de oude (scheeps)motoren weer draaien tijdens een
motorendraaimiddag. (Groot)ouders met kinderen kunnen met
een speurtocht gerust door het
museum lopen, natuurlijk met inacht-neming van alle regels en
met een reservering vooraf. Dit
geldt ook voor het escapespel
(vanaf 10 jaar).

Steun het museum met uw bezoek en/of als donateur
Na een lange periode van sluiting hoopt het museum op veel
bezoekers en nieuwe donateurs.
Met uw steun en met alle vrijwilTentoonstellingen, motoren- ligers, kan dit bijzondere maritiedraaidag, speurtochten en es- me museum in stand worden gecapespel
houden. Zo blijft belangrijk erfGelukkig kan het museum ook goed goed bewaard en toeganmet de aanpassingen weer veel kelijk voor iedereen.
mensen de komende tijd een Meer info over de spelregels van
leuke middag bezorgen. Naast een bezoek aan het museum en
de vaste collectie zijn er drie tij- voor het reserveren van een tijddelijke tentoonstellingen: ‘Sail slot zie www.zeehavenmuseum.
IJmuiden’ met een parade van nl.
scheepsmodellen aangevuld met Adres: Havenkade 55 te IJmuiden,
schilderijen van Willem Eerland, telefoon 0255 538007. www.zee‘Koopvaardij en Visserij 75 jaar havenmuseum.nl. (Foto: Cees Ebbevrijd’ en ‘Werken in IJmuiden’ binge)

De Zandhaas in de rouw
Santpoort-Noord - Sinds zaterdag staat molen De Zandhaas
buiten maaltijd in de rouw wegens het overlijden van Tom Bos
uit Schoorl. Tom, een kanjer op
molentechnisch gebied, heeft geholpen bij de oprichting van het
bestuur van De Zandhaas.
Hij was bestuurslid technische zaken van het eerste uur, later opgevolgd door Hans van Tiggelen, en

hij heeft molenaar Jos Kors vooral in de beginjaren vanaf 1991 bij
allerlei zaken ondersteund. Tom is
negentig jaar geworden. Met zijn
vakkennis en enthousiasme was
hij een belangrijke factor bij het
weer maalvaardig maken van De
Zandhaas. Molenaar en bestuur
herdenken hem als een man met
een grote inbreng en veel humor.
(Foto: aangeleverd)
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Directeur Pieter Vermeulen Museum
en BRAK! koestert mooie ambities
Velsen - Erwin van Liempd is sinds 1 juni dit jaar directeur van het
natuurmuseum Pieter Vermeulen Museum (PVM) in Driehuis en
BRAK! in IJmuiden aan Zee. Tijd voor een nadere kennismaking.

Beeckestijn onder beleg
in de Tweede Wereldoorlog
Velsen-Zuid - In het kader van de Kastelendag zou Mike Uyl een
lezing houden in het Zuidelijk Koetshuis van Beeckestijn met als
titel ‘Beeckestijn onder beleg in de Tweede Wereldoorlog’. Die lezing is uiteraard niet doorgegaan vanwege de coronamaatregelen en het ligt in de bedoeling om te zijner tijd de lezing alsnog
doorgang te laten vinden. Maar op verzoek van de Kastelenstichting vatte Mike Uyl samen als onderstaand essay.
Het 18e eeuwse uiterlijk van het
herenhuis Beeckestijn wijst op
geen enkele manier op een gewelddadig verleden.
De prachtige barokke voorgevel straalt rust en rijkdom uit. Op
de sierlijke daklijst staan mythologische voorstellingen en geen
kantelen. Toch was 75 jaar geleden het huis een belangrijk onderdeel van de Festung IJmuiden,
de door de Duitse bezetter zwaar
versterkte en verdedigde Nederlandse havenplaats. Van de vier
Nederlandse
Noordzeehavens
was die van IJmuiden de belangrijkste. De mogelijkheid van het
gelijktijdig aanmeren om militairen en materieel aan land te zetten in combinatie met het sluizencomplex en de directe, snelle verbinding met Amsterdam via
het Noordzeekanaal (het pistool
gericht op het hart van Holland)
zorgde ervoor dat de verdediging
van IJmuiden voor en na de Duitse inval zeer serieus werd genomen. De voorganger van het huidige Beeckestijn is waarschijnlijk
zo rond 1500 gebouwd en in dit
gebouw werden Middeleeuwse
kloostermoppen gebruikt, zoals
blijkt uit de oude fundamenten
die tijdens de restauratie in de
zestiger jaren van de vorige eeuw
zijn blootgelegd.
Die wijzen op de aanwezigheid
van een versterkt gebouw. Niet

onlogisch aangezien de toenmalige Heerenweg de enige verbinding vormde tussen het zuidelijk
deel van Holland en het noorden.
De wateren van de Wijkermeer en
het mulle zand van de stuivende
duinen verhinderden een snelle doortocht van een legerschare.
Deze situatie bestond min of
meer nog steeds in 1940. De bezetter blokkeerde de spoorbaan
en de toegangswegen tot Velsen met betonnen verdedigingswerken en op de Heerenweg, nu
Rijksweg geheten, kwam een zogenaamde walzkorpersperre, een
doorlaatpost met twee beweegbare betonnen deuren. Op de
Kromme Landen, de gebieden in
het zuidoosten van Beeckestijn,
werd een vaste geschutsbunker
gebouwd. Het 75 millimeter antitankgeschut bestreek hiermee
de Rijksweg tot aan de grens van
Haarlem, met ondersteuning van
een 75 millimeter stuk veldgeschut. Het gebied werd tevens
verdedigd met vlammenwerpers,
een tankval (een soort slotgracht)
een aantal mitrailleursstellingen,
luchtafweergeschut en vier op afstand bestuurbare Goliath miniatuurtanks met een zware springlading. Tevens werden er op strategische plaatsen mijnenvelden
aangelegd. Op het landgoed verrezen een viertal personeelsbun-

kers die elk onderdak en bescherming boden aan 20 man. Ook
bouwden de Duitsers rechts van
de Orangerie een een permanent
bezette uitkijktoren (een zogenaamde Winzenturm) van zo’n 15
meter hoog. Beeckestijn zelf was
ondertussen in slechte staat. Niet
alleen hadden Nederlandse soldaten, gelegerd op Beeckestijn,
in de strenge winter van 1939 op
1940 zolderbalken gebruikt in de
open haarden om zich nog enigszins te verwarmen, maar ook de
korte legering rond 1 maart 1941
van een eenheid Duitse infanterie had het huis in een erbarmelijke toestand gebracht.Toch is er
vanaf 1942 weer bewoning door
burgers in het hoofdgebouw.
Hun belevenissen komen elders
aan de orde. Ook het noordelijk
koetshuis is dan door burgers bewoond.
Het woongedeelte van het zuidelijk koetshuis werd gebruikt
als lokaal voor de aflossing van
de wacht van de walzkorpersperre. Deze kon in geval van alarm
en op bevel van de Festungskommandant binnen 10 minuten gesloten worden en werd dan bemand door een onderofficier en
vijf manschappen. Na de oorlog
zijn de geschutsstellingen met
springstoffen opgeruimd.
Toen het huis onder deze explosies dreigde in te storten, zijn de
bunkers onder een dikke laag aarde gestopt en doen nu dienst als
heuvels in het park. Op de bunker
vlak achter Beeckestijn na. Waar
deze is gebleven….. wordt elders
verhaald.
(tekst: Mike Uyl, foto: Noord-Hollands Archief )

Waar woont u, bent u bekend
met Velsen?
Ik woon in Drenthe, maar hiervoor heb ik 12 jaar in Heemskerk
gewoond. De Noord-Hollandse
duinen ken ik heel goed. Ik heb
veel interesses, natuur en milieu
voeren wel de boventoon. Ook
in mijn werkervaring onder andere voor Provincie Noord-Holland was de natuur mijn onderwerp. Sinds mijn 14e jaar geef ik
rondleidingen aan grote en kleine mensen in de natuur. Ik richt
mij dan graag op alle zintuigen.
Natuur moet je niet alleen zien,
maar ook proeven, horen, voelen
en aanraken.

zakelijk. Zo moet er online gereserveerd kunnen worden in tijdslots en die mogelijkheid hadden
wij nog niet. Ook de bemensing
in de anderhalvemetersamenleving vraagt om veel voorbereiding. We zijn achter de schermen
drukdoende om verantwoord
open te kunnen gaan. Wel is er
al een wedstrijd uitgeschreven,
waar kinderen aan mee konden
doen. En een expositie is in voorbereiding.

Wat zijn uw ambities, uw plannen, juist ook betreffende het
samengaan van BRAK! en PVM?
Mijn ambitie is om een heel mooi
museum voor natuur- en klimaatHoe goed kent u PVM?
vraagstukken neer te zetten. Ik
Eerlijk gezegd kende ik het niet. zie een grote kans in het verbinEr zijn best een aantal natuurmu- den van BRAK! en PVM.
sea in Nederland waarvan ik er
verschillende ken. Uiteraard heb Inhoudelijk passen de onderwerik nu wel kennisgenomen van het pen goed bij elkaar en beide orgebouw en de tentoonstellingen. ganisaties brengen hun eigen exDoor coronamaatregelen heb pertise mee. PVM heeft een jarenik nog niet alle medewerkers en lange ervaring als het gaat om
vrijwilligers kunnen ontmoeten educatie aan families en schoolhelaas. Ik hoop dat daar binnen- kinderen. BRAK! kent als science
kort verandering in mag komen. centre veel dynamiek. Die twee
kwaliteiten zullen elkaar versterUw aanstelling viel samen met ken en met elkaar een duurzame
de mogelijkheid, dat musea en waardevolle toekomst tegeopen mochten. Hoe is dat ver- moet gaan. Ook is er een prachlopen?
tige nieuwe locatie gevonden in
We zijn nog niet open, dat is nu IJmuiden aan Zee. Ik zie het als
gepland voor begin juli. We staan mijn taak om het komende half
te popelen, maar er is ontzet- jaar een mooi bedrijfsplan te matend veel voorbereiding nood- ken voor de nieuwe organisatie,

waarbij de financiering een grote
uitdaging is.
Is er nog iets wat u kwijt wil aan
de minstens 33.500 Velsenaren, die dit lezen?
Wat zullen Velsenaren straks trots
kunnen zijn op een natuurmuseum wat landelijke bekendheid
zal gaan genieten. Een toonaangevend museum in de buurt van
de duinen, waar klimaat, natuur
en milieu de hoofdrol zullen spelen. Tot de tijd dat het nieuwe gebouw in IJmuiden aan Zee er nog
niet staat, wil ik alle kinderen uit
de regio oproepen om PVM in
Driehuis en BRAK! in IJmuiden
aan Zee in groten getale te blijven bezoeken. Het is de moeite
waard.
Meer informatie? www.pietervermeulenmuseum.nl, www.brakijmuiden.nl. (Tekst: Arita Immerzeel, foto: aangeleverd)

Hogere kosten HVC wekken verbazing
Velsen - Raadslid Peter Stam
heeft met verbazing kennis genomen van het feit dat de kosten
voor het inzamelen en verwerken
van afval vorig jaar 625.000 euro
hoger uitvielen dan was begroot.
Het cijfer komt uit de eerste bestuursrapportage van 2020 en

wordt als incidenteel nadeel opgevoerd. Stam wil van het college weten waarop het college baseert dat de genoemde kosten incidenteel zijn. Ook vraagt hij zich
af of er toezicht wordt gehouden
op de dienstverleningsovereenkomst met afvalverwerker HVC

en zo ja, hoe het dan mogelijk is
dat de forse overschrijding pas in
2020 zichtbaar is geworden. Peter
Stam zegt verder signalen te hebben ontvangen dat ook bedrijven
hun afval bij de afvalbrengstations achterlaten en dat is niet toegestaan.

Santpoortse Kombucha op de blockchain
Santpoort - Wat hebben het populaire gefermenteerde drankje kombucha en de blockchain
gemeen? Best veel, denkt de
Santpoortse internetondernemer/kombuchabrouwer Roeland Landegent.

Kwetsbare onderdelen vervangen

Zal uitval veerponten nu verminderen?
Velsen - Het uitvallen van de
veerponten over het Noordzeekanaal vormt voor velen een grote bron van ergernis. Na veel discussie was eindelijk voor elkaar
dat er nu op werkdagen overdag
elke tien minuten een afvaart is,
maar steeds vaker moeten afvaarten geschrapt worden door technische mankementen. Hoe lang
wordt het geduld van de Velsenaren nog op de proef gesteld?

Gastbijdrage door: Heleen van Lier
Landegent heeft zowel een horeca als een technische achtergrond, en combineert dit in zijn
merk Kinoko Kombucha - sinds
kort te koop in de Santpoortse
molen De Zandhaas.
Kinoko is de eerste ‘kombucha op
de blockchain’. Blockchain is technologie achter cryptocurrency als
Bitcoin, maar ook achter bijvoorbeeld het volledig democrati- wordt in elk nieuw block (pagische, ongecensureerde bloggers- na op de blockchain) gerefereerd
netwerk Hive.
aan een eerder block. Met Kombucha gebeurt dit ook, want om
Kombucha is een gezonde, som- een verse batch te fermenteren
migen zeggen zelfs geneeskrach- heb je altijd een deel van een eertige, gefermenteerde drank op dere batch nodig”.
basis van zwarte thee, een licht Landegent geeft bij iedere versprankelend alternatief voor een kochte fles met liefde een lesfrisje, wijntje of een biertje. Het je kombucha-brouwen, zodat de
brouwen ervan werkt eigenlijk ketting niet stopt bij hem. Ook
net als de blockchain. ,,Het is als zijn de recepturen en temperahet ware een ketting”, zegt Lande- tuur metingen terug te vinden op
gent: ,,In blockchain technologie de Hive Blockchain.

De veerponten die passagiers
over het Noordzeekanaal vervoeren, zijn ruim 85 jaar oud, kwetsbaar en over de levensduur heen.
Volgens vervoersbedrijf GVB, dat
de exploitatie ervan verzorgt, zijn
de meest kwetsbare delen van
de vijf ponten onlangs preventief vervangen. Het gaat hier om
onder meer de stuurinrichting,
de elektrische installatie en het
Kinoko Kombucha, https://kino- voortstuwingsgedeelte. Ook het
ko.rocks. Fles 500 ml - 3 euro, fles houten dek op de veerponten is
1 liter 5 euro. (Foto: aangeleverd) gerepareerd. Deze werkzaamheBinnen een straal van 5 kilometer om Santpoort-Noord komt hij
het met de fiets langsbrengen, of
je kunt op afspraak bij hem thuis
aan de deur een glaasje komen
proeven. Ga naar https://kinoko.
rocks om een afspraak te maken.
Sinds deze week verkoopt ook
de Santpoortse Korenmolen De
Zandhaas het bijzondere drankje.

den moeten ervoor zorgen dat er
minder sprake zal zijn van uitval.
GVB: ,,Overigens is de betrouwbaarheid na deze actie, gelet op
de ouderdom van de schepen,
niet gegarandeerd.’’
Een bijkomend nadeel is dat, bij
uitval van de veerponten, er ook
geen geschikt alternatief voorhanden is. GVB: ,,De ponten en
de aanlandingen op het Noordzeekanaal zijn behoorlijk uniek en
er is geen schip te koop of te huur
dat op deze aanlandingen past.’’
Bij het vervoersbedrijf wordt
daarom reikhalzend uitgekeken
naar volgend jaar. Eind 2021 zullen volledig elektrisch aangedreven veerponten in gebruik worden genomen. Deze vaartuigen
gaan direct bij aankomst aan de
oplader en zijn dan in slechts enkele minuten tijd klaar voor de
volgende afvaart. Deze elektrische veerponten worden overigens wel uitgerust met een generator, die eventueel kan bij-

springen als er sprake is van stevige wind.
Hoewel het voor de passagiers
erg vervelend is als een afvaart
wordt geschrapt, tonen de cijfers aan dat het al met al nog wel
meevalt de uitval. Volgens GBV is
die in de afgelopen vier jaar nooit
hoger geweest dan 0,2% van alle
afvaarten. De gemiste afvaarten
worden overigens in financieel
opzicht niet gecompenseerd: ,,In
het contract dat GVB heeft met de
gemeente Amsterdam is niet geregeld dat GVB geen vergoeding
krijgt als er uitval is.’’ GVB doet er
alles aan om uitval de komende
anderhalf jaar tot een minimum
te beperken. Dat is een hele klus,
want veel onderdelen zijn niet
meer te koop zijn en moeten dus
gerepareerd of opnieuw gemaakt
worden. ,,Ook wij zullen moeten
roeien met de riemen die we hebben. ’’ (Teksten foto: Bos Media
Services)
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✩
Footgolf op een unieke
locatie? Het kan bij Telstar!
Het voetbalseizoen is abrupt onderbroken. Competities niet afgemaakt, kampioenen niet toegekend en vele prijzen konden niet
verdeeld worden.
Een wrang einde voor de vele voetballers die de regio rijk is.
Waar kun jij je seizoen beter afsluiten dan op de footgolf baan in
het Telstar Stadion?
In de gehele maand juli heeft telstar voor jou en je vrienden en
teamgenoten de mogelijkheid
om jouw skills te laten zien op
hoog niveau. Kun jij jouw teamgenoten imponeren op de footgolf baan met maar liefst 12
holes? Kom dan langs en show
jouw skills! Telstar zal te allen tijde

de RIVM voorschriften hanteren.
Reserveren
Tijdens de gehele maand juli kan
Telstar jullie verwelkomen. Reserveren kan via horeca@sctelstar.nl.
Geef hierbij aan met hoeveel personen jij wilt komen. De kosten
bedragen €7,50 per persoon.
Arrangement
Ook kan Telstar een arrangement
aanbieden inclusief drankjes en
bitterballen.
Vraag naar de mogelijkheden via
horeca@sctelstar.nl.
Voor meer informatie zie www.sctelstar.nl. (Foto: aangeleverd)

Kom jij naar het Telstar Soccer
Camp in het stadion deze zomer?
Goed nieuws! De Telstar Soccer
Camps zijn terug! In de zomervakantie wordt er voor jongens
en meisjes in de leeftijdscategorie 6 tot en met 15 jaar een Telstar
Soccer Camp georganiseerd. Het
Soccer Camp in de zomervakantie wordt georganiseerd volgens
de richtlijnen van het RIVM en de

regering. Dit houdt onder andere
in dat het maximaal deelnemers
56 zal zijn.
Programma Telstar Soccer Camp
Tijdens het Telstar Soccer Camp
staat voetbal 3 dagen (tussen
9.00 en 15.00 uur) centraal. Op
het veld worden verschillende en
nieuwe spel-, techniek-, en partij-

vormen gedaan en staat het plezier van de deelnemers voorop!

- Gezonde tussendoortjes en
drinken
- Begeleiding van gekwalificeerTelstar Soccer Camps in het de trainers
kort
- Telstar Soccer Camps medaille
- Je eigen Telstar Soccer Camps - Trainen in het stadion!
tenue
Ga snel naar www.sctelstar.nl/
- Skill Games uit FIFA 20 op het soccercamps en schrijf je in!
veld!
(Foto: aangeleverd)

Niels van
Wetten maakt
overstap van
ADO Den Haag
naar Telstar
Telstar heeft in de persoon van
Niels van Wetten een nieuwe aanwinst gevonden voor het aankomende seizoen.
De 21-jarige verdedigende middenvelder maakt de overstap van
de beloftenploeg van ADO Den
Haag waar hij het afgelopen seizoen als aanvoerder actief was,
naar Velsen-Zuid.

Telstar en Sparta bereiken akkoord
over Reda Kharchouch
Telstar en Sparta hebben overeenstemming bereikt over de
transfer van Reda Kharchouch
naar de Eredivisionist. Kharchouch is eerder deze week
medisch gekeurd en zal bij de
Spangenaren een tweejarig
contract ondertekenen. Over
de transfersom doen beide
clubs geen uitspraken.

Het is nu aan Reda om de voet- lachse spits kwam over van de
balwereld te laten zien dat hij het amateurs van OFC Oostzaan en
ook op een hoger niveau aankan.” wist bij de supporters direct een
plek in de harten te veroveren. De
Ook algemeen directeur Pieter de boomlange Reda maakte op en
Waard is overtuigd van de kwali- naast het veld veel indruk.
teiten van de spits. ,,Wij danken In zijn eerste, onderbroken, seiReda voor een geweldig seizoen. zoen kwam Kharchouch tot 20
Wij laten de ‘Marokkaanse Zlatan’ doelpunten in de Keuken Kammet weemoed gaan. Kharchouch pioen Divisie. Ook in de KNVB Bewordt een nog groter fenomeen ker maakte Kharchouch indruk
,,Dit is een mooie stap voor Reda”, bij SPARTA. Spitsengoals maakt met zijn goede spel en goal tealdus trainer en technisch direc- hij niet. Alleen beauties en meest- gen Ajax.
teur Andries Jonker. ,,Als iemand al zelf gecreëerde schoonheden. Kharchouch zag zijn goede seizich zo weet te ontwikkelen in Los daarvan is Reda een voor- zoen beloond worden met de
zo’n korte periode, dan weet je beeld voor arm en rijk. Een war- prijs voor topscorer in de tweede
dat er interesse komt. Ik ben voor me gozer uit een geweldig gezin. periode en nu met een stap hoReda erg blij dat Sparta hem ook HUP REDA”
gerop.
na de winter is blijven volgen en
De Witte Leeuwen zullen Reda
dat hij zijn voeten heeft laten Reda Kharchouch versterkte de op en naast het veld enorm gaan
spreken. Bij Sparta komt hij op Witte Leeuwen aan het begin van missen, maar wensen hem het aleen hoger niveau te voetballen. het seizoen 2019/2020. De goed- lerbeste! (Foto: aangeleverd)

De afgelopen weken trainde van
Wetten reeds mee met de selectie
van trainer Andries Jonker.
,,Niels is nog jong, maar heeft met
zijn achtergrond bij Feyenoord
en het afgelopen seizoen bij ADO
Den Haag wel de nodige bagage”
legt trainer en technisch directeur Andries Jonker uit.
,,De laatste weken hebben wij
Niels op de trainingen kunnen
zien. Daar liet hij een goede indruk achter op de staf. Het heeft
ons doen besluiten hem voor het
komende seizoen toe te voegen
aan de A-selectie.”
Van Wetten maakte op jonge
leeftijd de overstap van VVSB
naar de jeugdopleiding van Feyenoord. Daar bleef hij tot 2019
actief alvorens hij de overstap
maakte naar de Hofstad.
Bij de beloften van ADO Den
Haag droeg hij het afgelopen seizoen de aanvoerdersband.
Welkom bij de Witte Leeuwen
Niels!

Luchtje ‘Frankie Number
Six’ groot succes
Het zal u door de massale mediaaandacht niet ontgaan zijn. Captain Frank Korpershoek heeft zijn
eigen luchtje.
De afgelopen week was het Telstarstadion het decor van onder
andere een prachtige signeerses-

sie van de hoofdpersoon Frank
Korpershoek zelf. Inmiddels zijn
er meer dan 250 flesjes eau de
toilette van Frankie Number Six
verkocht.
Waar eindigt dit? (Foto: aangeleverd)
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Wissel van de wacht op 1 juli:

Steef Hammerstein blikt terug op elf jaar Telstar
Velsen-Zuid - Geruime tijd werkte Steef Hammerstein (65) voor Amerikaanse en Engelse multinationals in de IT-branche, waardoor hij heel wat vlieguren maakte. Elf jaar geleden vond hij zijn droombaan op amper tweehonderd meter van zijn eigen achtertuin. Hij werd commercieel directeur van
voetbalclub Telstar en moest ervoor zorgen dat de kassa bij de ‘Witte Leeuwen’ bleef rinkelen. Een
taak die hem op het lijf is geschreven. Volgende week neemt hij afscheid. Enerzijds met pijn in het
hart, maar tegelijk zegt hij: ,,Het is mooi geweest. Het is tijd voor de nieuwe generatie.’’
Op 19-jarige leeftijd begon Steef
Hammerstein als assistent-account bij het toenmalige KPMG.
,,Na de overstap naar Burroughs/
Unisys kwam ik al heel snel in de
commerciële hoek terecht en ben
daar altijd gebleven. Het behalen van targets en zo veel mogelijk winst stond bij de bedrijven
waarvoor ik werkte altijd centraal.
Maar dat zit totaal niet in de voetballerij. Hier is jaarlijks een budget
en dat mag helemaal op.’’ Het was
even wennen, maar al snel had
hij zijn draai gevonden. Twee jaar
nadat Hammerstein in zijn functie actief was, kreeg hij te maken
met ernstige gezondheidsproblemen. Hij moest een hartoperatie
ondergaan en was enige tijd uit
de roulatie. En ook drie jaar geleden zat hij, wederom door hartklachten, een periode noodgedwongen thuis. Juist op dat moment begonnen bij Telstar vraagstukken op het gebied van duurzaamheid een grote rol te spelen.
,,Dat thema was nooit echt onder
de aandacht geweest. Maar er lag
een plan klaar en dat hoefde alleen nog maar ingediend te worden. Toen werd ik ziek en bleef ik
een half jaar weg. Toen ik weer terugkwam, bleek dat er met het

plan helemaal niets gedaan was.
Het lag nog ergens in een lade.
We hadden nog drie maanden
om de subsidie veilig te stellen.’’
Dat lukte, het resulteerde uiteindelijk in de oprichting van Stichting De Groene Leeuwen, die vorig jaar in het leven werd geroepen. Hammerstein is zelf penningmeester van die organisatie en blijft deze taak ook na zijn
vertrek uitoefenen. Dat het stadion in Velsen-Zuid tegenwoordig
is uitgerust met een groot aantal
zonnepanelen, kwam de voetbalclub dit jaar goed van pas. Door
de coronacrisis vielen alle inkomsten van Telstar weg, maar het opwekken van groene stroom ging
gewoon door. ,,Die panelen draaien als een tierelier. Dat is het enige waar we nog omzet mee hebben kunnen maken.’’

,,Telstar financieel
gezond houden is een
doorlopende
uitdaging. Die ga ik
wel missen.’’
Als commercieel directeur heeft
Steef Hammerstein in de loop der
jaren veelvuldig contact gehad

den met de verkoop van de reclameborden op de nieuwe tribune.
,,Als je dat omrekent, hebben we
het geld voor die tribune inmiddels ruimschoots terugverdiend.’’
Ook het oppakken van de exploi,,Het oppakken van
tatie van SHIP, het Sluis Haven Inde exploitatie van
met sleutelfiguren binnen het reformatie Punt, was een opvallenSHIP
is
gevoelsmatig
gionale bedrijfsleven. Jaar in, jaar
de stap die voor discussie zorgde.
een mislukt project.’’
uit slaagde hij erin om onderne,,Ik zag volop kansen om synergie
mers, vaak voor langere tijd, aan
te halen uit die samenwerking.
de club te binden. Promotie naar Met zijn creatieve aanpak en ver- SHIP trekt vooral in de zomer bede eredivisie van het betaald nieuwende inzichten wist Steef zoekers, precies in de periode
voetbal vormde daarbij altijd Hammerstein, tezamen met de waarin het voetbal stil ligt. Maar
het uitgangspunt. Telkens waren overige collega’s, veel moois voor je kunt er eigenlijk nu niets aan
de vooruitzichten daarop goed, Telstar te bereiken. Tegelijk zorg- verdienen, eerst al de afsluiting
maar steeds lukte het niet om dat de dit ook regelmatig voor het van de fietsroute voor drie jaar en
ultieme doel te bereiken. Deson- nodige vuurwerk op directieni- nu corona. Je ligt in feite aan de
danks slaagde men er wel altijd veau. Terugkijkend op de samen- ketting, want je mag geen entree
in om in financieel opzicht het werking met algemeen directeur heffen. Gevoelsmatig is het voor
hoofd boven water te houden. Pieter de Waard erkent hij: ,,Ik heb Telstar een mislukt project.’’
,,Telstar heeft 57 jaar lang zelf de mijn werkrelatie met hem niet
eigen broek weten op te houden. goed ingevuld. Ik ben te vaak met
,,Als Feyenoord me
Daar moesten we ieder jaar weer hem in conflict geweest en daarhad
gebeld, dan was
hard voor knokken, maar het is al- door ook met mezelf. Kijk, ik ben
ik daarheen gegaan.’’
tijd gelukt. Ik vind dat een hele een ondernemer, een doener, heb
prestatie. Af en toe moesten we ambitie. En ik ben heel resultaatgekke dingen doen om het voor gericht. Maar ik durf ook risico’s In veel opzichten heeft Telstar
elkaar te krijgen. Het is een door- te nemen. Pieter is geen man van zich in de afgelopen jaren verlopende uitdaging. Die ga ik wel risico’s, dus dat botst.’’ Veelzeg- der geprofessionaliseerd. ,,Kijk
gend zijn de woorden, waarmee bijvoorbeeld eens naar onze homissen.’’
De Waard vorige week zelf de sa- reca op Oost. Acht jaar geleden
Het grootste deel van de jaarlijk- menwerking typeerde: ,,Zonder werden daar broodjes worst verse begroting bij de voetbalclub wrijving geen glans.’’ Als voor- kocht, als de Keuringsdienst van
bestaat uit sponsorgeld. Hoe an- beeld haalt hij de bouw van een Waren toen was langsgekomen,
ders is dat voor een commercieel tribune aan de zuidzijde van het hadden we vast een groot prodirecteur, in vergelijking tot de si- wedstrijdveld aan. ,,Pieter vond bleem gehad. En moet je nu eens
tuatie binnen het bedrijfsleven? dat we daar niet aan moesten be- kijken. We hebben een prachti,,Een bedrijf verkoopt een pro- ginnen.’’ Hammerstein slaagde er- ge multifunctionele ruimte met
duct en wil de aandeelhouders zo in om een sponsor te contracte- een topomzet.’’ Ook de mediacaveel mogelijk winst laten maken. ren die zich actief ging bezighou- bine, die in 2014 werd geplaatst,
Wij hebben ook aandeelhouders,
maar met een heel ander belang.
Zij doen het om de club te kunnen laten voortbestaan.’’

ziet hij als een mooie stap voorwaarts. ,,Wij hebben de meest
unieke mediacabine van Nederland’’, klinkt het overtuigend. De
afgelopen jaren heeft Hammerstein zijn werk voor de voetbalclub op een lager pitje gezet.
Aan stoppen moest hij aanvankelijk nog niet denken. ,,In 2017
vroeg mijn cardioloog of ik niet
beter kon stoppen. Maar dat wilde ik niet. Toen kreeg ik het advies
om het dan in elk geval anders te
doen en dat heb ik gedaan.’’
Heeft hij ooit de neiging gehad
Telstar te verlaten? ,,Nee, eigenlijk niet. Nou ja, als Feyenoord me
zou hebben gebeld, dan was ik
gegaan.’’ Terwijl hij deze woorden
uitspreekt, toont hij zijn koffiebeker. ,,Kijk, ik drink ook mijn koffie
uit een mok van Feyenoord. Maar
ze hebben me nooit gebeld, dus
ik ben hier gebleven.’’
Dat hij het elf jaar lang in deze
functie heeft volgehouden, vindt
hij zelf opmerkelijk. ,,Ga maar
eens zoeken binnen het betaald
voetbal. Ik denk niet dat je iemand kunt vinden die het zo lang
heeft volgehouden. Want je moet
best wel een dikke huid hebben.
Je krijgt veel over je heen. Ik zou
over elk jaar bij Telstar wel een
apart boek kunnen schrijven.
Maar ik ben nog steeds overal
welkom en dat is fijn en daar ben
ik de bedrijven zeer dankbaar
voor.’’ (Tekst: Bos Media Services,
foto: Rin Pichel)
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Begroting moet ondanks coronaperikelen sluiten:

Natascha van Grinsven-Admiraal staat voor grote uitdaging
Velsen-Zuid - Voor Natascha van Grinsven-Admiraal heeft de dagelijkse gang van zaken binnen de
kantoren van Telstar allang geen geheimen meer. Twee jaar geleden trad ze in dienst van de voetbalclub om de rol van commercieel manager te vervullen. Nu wordt ze de nieuwe commercieel directeur van de ‘Witte Leeuwen’ en krijgt ze de zware taak om Telstar met een ingekrompen staf door
een financieel onzekere tijd te loodsen. ,,Het is niet de gemakkelijkste periode om te starten. Er ligt
een grote uitdaging op mij te wachten’’, realiseert ze zich.
Nadat de in Heiloo geboren Natascha van Grinsven-Admiraal de
middelbare school had doorlopen, volgde ze de sportacademie.
Daarna werkte ze enige tijd als docent. Bij het Johan Cruyff Institute
volgde ze een master opleiding
sportmanagement en met die papieren op zak is ze gestart bij evenementenbureau PBN, het bedrijf
dat onder andere het Forteiland
en strandpaviljoen Nova Zembla exploiteert. Daarna vertrok ze
naar Zwitserland om te gaan werken bij een bureau voor sportmarketing met de accounts Feyenoord en PSV. Vervolgens heeft
ze in Zeist in een driekoppig managementteam de nieuwe KNVB
Campus opgezet, verantwoordelijk voor de commerciële zaken.
Ze legt uit: ,,In mijn vorige banen
was ik voornamelijk met sales bezig. Ik wilde meer met sponsoring
gaan doen. Twee jaar geleden
kwam de functie van commercieel manager bij Telstar vrij en dat
was exact wat ik zocht. Eigenlijk
is de combinatie van een commercieel manager en een com-

tie dit jaar werd afgebroken, kampen de clubs in ons land met een
fors gebrek aan inkomsten. Voor
de ‘Witte Leeuwen’ heeft dit verstrekkende gevolgen. Er gaan zes
arbeidsplaatsen verdwijnen om
een bezuiniging van drie ton te
kunnen realiseren. Voor het commercieel team betekent dit dat
het team teruggebracht wordt
naar drie mensen terwijl de club
juist bezig was met een sollicitatieprocedure voor een zesde
teamlid. ,,We hebben ervoor gekozen om één lid van het team te
laten gaan. Daarnaast wordt de
functie, die openvalt als ik doorschuif, niet opnieuw ingevuld.’’
Om toch voldoende daadkrach,,Twee potentiële
tig te kunnen werken, is gekozen
naamgevers zijn het
voor het inschakelen van een exniet geworden.
terne partij. ,,Die gaat mij helpen
We zijn dus nog steeds de nieuwe naamgever voor het
stadion te zoeken en ook de shirtop zoek.’’
sponsor’’, bevestigt ze. De afgeMet het vertrek van Steef Ham- lopen jaren prijkte de naam Ramerstein als commercieel direc- bobank IJmond bij Telstar, maar
teur gaat er bij Telstar achter de deze is er afgelopen maand afschermen het nodige verande- gehaald. Telstar gaat de samenren. Doordat de voetbalcompeti- werking met de Rabobank Haar-

mercieel directeur voor een club
als Telstar niet logisch, maar dat
kwam door de gezondheidssituatie van Steef. Vanuit mijn functie
heb ik in de afgelopen twee jaar
ook met de marketing te maken
gehad. Dat vind ik heel boeiend,
maar het is niet iets waarmee ik
echt uitvoerend bezig wil zijn.’’
Overigens weet Van Grinsven-Admiraal, waar het voetbal betreft,
heel goed waarover ze praat. Ze
speelde zelf jarenlang amateurvoetbal op hoog niveau en is in
haar huidige woonplaats Haarlem nog altijd regelmatig op het
voetbalveld te vinden.

lem-IJmond anders invullen. Is er
al duidelijkheid over een nieuwe
sponsor? ,,Nee, er zijn nog steeds
gesprekken gaande. Twee potentiële naamgevers zijn het niet geworden. We zijn dus nog steeds
op zoek. Ik besef dat veel sponsors zich nu niet in de gemakkelijkste positie bevinden om ‘ja’ te
zeggen. Desalniettemin heb ik er
alle vertrouwen in dat we dit tot
een goed einde gaan brengen.’’

,,De gunfactor is bij
ons erg hoog. Als wij
positief in het nieuws
komen, maakt dat de
sponsors trots.’’
De coronacrisis heeft bij Telstar
de boel op scherp gezet. Sponsoring is voor ondernemers vaak
een kostenpost waar in moeilijke tijden als eerste op bezuinigd wordt. Toch ziet Van Grinsven-Admiraal voldoende kansen:
,,Natuurlijk, het is een gekke tijd.
Maar we zien wel dat wij ten opzichte van andere clubs wel floreren. Dat komt omdat we steeds
de uitdaging zijn aangegaan. We
hebben de laatste tijd elke week
wel een nieuwe campagne.’’ Telstar hield onder meer een uitverkoop van fanartikelen met #dietentmoetleeg, bracht een eigen

parfum op de markt en oogstte veel succes met het ‘Avondje Telstar’ op 26 april van dit jaar.
Die zondagavond konden de fans
van de Velsense voetbalclub thuis
genieten van een maaltijd, geleverd door plaatselijke ondernemers, terwijl RTV Seaport de bekerwedstrijd tegen Ajax, die in
december 2019 werd gespeeld,
op televisie uitzond.
Overigens valt volgens Van Grinsven-Admiraal ook aan de belangstelling voor die wedstrijd de potentie van Telstar af te meten: ,,Er
werd gevochten om de kaarten.’’
Juist het positieve imago, dat de
club in de loop der jaren heeft
opgebouwd, geeft haar voldoende vertrouwen in de toekomst.
,,De gunfactor is hier hoog. Als
Telstar positief in de media komt,
maakt dat de sponsors trots.’’ Met
ludieke acties, maar ook met grote maatschappelijke betrokkenheid, blijft de club daarom ook
in de komende tijd volop aan de
weg timmeren. Om dit laatste extra kracht bij te zetten, is jaren geleden al het project ‘Telstar thuis
in de wijk’ opgezet, een aparte
stichting die zich bezighoudt met
maatschappelijke project. De focus daarbij ligt vooral op sport,
jongeren en leefbaarheid in de
wijken.

,,We moeten de
begroting rond krijgen. Als een hoofdsponsor tekent, zijn
we een heel eind.’’
Inmiddels kreeg de nieuwe commercieel directeur in de media al
de titel ‘De powervrouw van Telstar’ mee. Mede omdat er nauwelijks vrouwelijke bestuurders zijn
in het Nederlands betaald voetbal,
zijn alle schijnwerpers nu op Natascha van Grinsven-Admiraal gericht. Die massale belangstelling
voor haar benoeming komt haar
goed van pas. Ze zal immers de
komende tijd veel contacten gaan
leggen met ondernemers in de regio en dan is het fijn als men al een
beetje weet om wie het gaat. ,,De
grootste uitdaging is het realiseren van voldoende inkomsten om
de begroting rond te krijgen. Als
er een hoofdsponsor tekent, zijn
we al een heel eind. Maar ook in
de opbrengst van de horeca gaat
het om serieuze bedragen.’’
Saillant detail is dat sinds de komst
van Natascha bijna de helft van
het kantoorteam bij Telstar uit
inwoners van Haarlem bestaat.
,,Ach, dat past goed bij het regionale gevoel dat we graag willen
uitstralen.’’ (Tekst: Bos Media Services, foto: Rin Pichel)
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Veertig jaar kabeltelevisie in Velsen

Velsen - Sommige dingen zijn anno 2020 zo vanzelfsprekend geworden, of zelfs al voor een deel
achterhaald, dat je er nauwelijks bij stilstaat dat ze eigenlijk nog maar betrekkelijk kort geleden
zijn gerealiseerd. Kabeltelevisie is daar een mooi voorbeeld van. Deze week is het precies veertig
jaar geleden dat de eerste schop de grond in ging om de gemeente Velsen te voorzien van een Centrale Antenne Inrichting (CAI). Het besluit tot invoering van kabeltelevisie kon echter destijds niet
zonder slag of stoot worden genomen.

gedeelte tussen de Wenckebachstraat en het Guldenwagenplantsoen. Het zou echter nog twee
jaar duren voordat de gehele gemeente Velsen was aangesloten op de kabel. De kabelleggers
werkten van noord naar zuid, het
gebied in Santpoort tegen de gemeentegrens met Bloemendaal
was het laatst aan de beurt. Veel
viel er in de eerste jaren overigens niet te kiezen. De kijkers
konden via het kabelnetwerk afstemmen op Nederland 1 en Nederland 2 (het derde net bestond
toen nog niet), een Belgisch kanaal en drie Duitse kanalen. De
signalen werden vanuit het ontvangststation in Velsen-Noord op
de kabel gezet. Lang niet overal in de gemeente Velsen was de
ontvangst in de huiskamers gedurende die eerste jaren in orde.
In 1986 werd daarom aansluiting
gezocht bij de gemeente Haarlem, waardoor een betere ontvangstkwaliteit kon worden gerealiseerd. Ook werd in 1986 besloten het aantal kanalen uit te breiden van 6 naar 18. Niet alle kanalen werden direct benut, in eerste instantie kreeg de kijker er in
april van dat jaar vier tv-zenders
bij: Sky Channel, Europa TV, Music
Box en de Franse zender TV5.

Abonneetelevisie
Weer een jaar later werd ook het
begrip abonneetelevisie in Velsen
bekend. Filmnet, een televisiekanaal met dag en nacht speelfilms,
kwam op de kabel. Dit stelde inwoners in staat om deze zender,
tegen betaling van een extra bedrag, toe te voegen aan het pakket. En zo breidden de mogelijkheden zich steeds verder uit. Jan
van Lente was in die jaren werkzaam als opzichter bij de gemeente Velsen. Hij hield gedurende het hele traject toezicht
op de aanleg van de CAI en bleef
ook in de jaren erna intensief betrokken bij alles wat met kabeltelevisie te maken had. Hij vertelt:
,,Ik had acht jaar lang bij de afdeling verlichting gewerkt, dat was
een onderdeel van de gemeentelijke afdeling gas en water. Toen
heb ik voorgesteld om een cursus kabeltelevisie te gaan volgen en dat vonden ze een goed
idee. Vanaf 1980 kreeg ik, samen
met mijn collega de heer Groen,
tot taak toezicht te houden op de
aanleg van de CAI.’’ In de eerste jaren werd gewerkt vanuit het ontvangststation in Velsen-Noord,
dus als er een storing was of iets
gewijzigd moest worden, was Jan
Wethouder mevrouw Ton van Heel-Montijn graaft de sleuf voor de eer- de gemeenteraad van Velsen ge- erbij. ,,Ik zal er wat keren geweest
ste kabel.
nomen op 17 april 1980. De ge- zijn. Die schoorsteen waarop de
meente had ervoor gekozen om antennes stonden, was zo ontIn de jaren zeventig had iedereen tweederde meerderheid net niet zelf alle benodigde materialen zettend groot. Op de eerste etage
voor het ontvangen van televisie- gehaald. De wijkcommissie kwam aan te schaffen en vervolgens was alle technische apparatuur
signalen een eigen antenne op in verweer. Er werd een telegram een installatiebedrijf de zaak ver- geplaatst. Maar soms gingen we
het dak staan. Dat veranderde be- (!) aan wethouder van Heel-Mon- der te laten regelen. De gemeen- ook het dak op, als er iets bij de
gin jaren tachtig door de komst tijn gestuurd en er werd gedreigd teraad stelde hiervoor een be- antennes moest gebeuren.’’ Met
van kabeltelevisie. Maar lang niet met een rechtszaak als dit deel drag van ruim 15,3 miljoen gul- de overname van het netwerk
iedereen stond te juichen toen de van de gemeente verstoken zou den beschikbaar. Ook onder de door het bedrijf Multikabel kon
gemeente aankondigde te willen blijven van kabeltelevisie. Tot een politieke partijen heerste ver- het ontvangststation in Velsenovergaan tot de aanleg van een rechtszaak kwam het uiteindelijk deeldheid over de te nemen stap. Noord worden opgeheven. De
CAI-netwerk. Krantenberichten niet, maar later werd alsnog een Het werd dan ook geen unaniem schoorsteen staat er nu niet meer.
uit die tijd, met koppen als ‘Meer- kortgeding aangespannen door besluit, ruim een derde van de ,,Multikabel had in Alkmaar een
derheid wenst geen kabeltelevi- bewoners die weigerden om over raadsleden stemden tegen. Daar- eigen ontvangststation. Ze hebsie’ en ‘Kabel-tv wordt me opge- te stappen van de antenne naar mee was echter de vereiste meer- ben toen twee glasvezelverbindrongen’ erboven, spreken boek- de kabel, omdat ze hiervoor een derheid voor aanleg van de CAI dingen langs de A9 gelegd van
delen. In Zeewijk speelde nog een hoger maandtarief moesten be- en dus kon er gegraven worden. Alkmaar naar Velsen. Via glasveextra probleem. Bewoners van talen. Die rechtszaak werd door Op 30 juni 1980 verrichte wet- zel kan een signaal met een sneleen aantal flats in die wijk hadden de bewoners verloren.
houder Van Heel-Montijn de of- heid van 300.000 kilometer per
eerder een eigendomsrecht verficiële handeling voor het leg- seconde worden verstuurd. Dat
worven van het centrale anten- Geen unaniem besluit
gen van de eerste kabel. Dat ge- was een hele vooruitgang. De annesysteem op de flats waarin ze Het besluit om over te gaan tot beurde aan de Grote Hout- of Ko- tennes op de schoorsteen waren
woonden. Enkele bewoners wei- de aanleg van een CAI werd door ningsweg in Velsen-Noord, op het niet meer nodig.’’
gerden om dat eigendomsrecht,
waarvoor ze destijds 312 gulWel kijken, niet betalen
den hadden moeten betalen, op
Na de privatisering veranderde
te geven in ruil voor kabeltelevier van alles. Jan van Lente herinsie. Op grond van de bepalingen
nert zich een bizarre situatie die
werd daarom aanvankelijk bezich afspeelde rond de huisvessloten dat de hele groep van 150
ting van de medewerkers: ,,Wij
bewoners verstoken zou blijven
zaten destijds op de locatie waar
van kabeltelevisie. Na een nieunu PWN is gevestigd, aan de Rijkswe onderhandelingspoging vanweg bij Velserbroek. In dat geuit de gemeente gingen de weibouw zaten toen meerdere afgeraars alsnog overstag en werd
delingen, zoals gas, water en dus
ook bij deze flats het CAI-netwerk
ook kabeltelevisie. Maar toen we
aangelegd. Ook in Velsen-Noord
overgingen naar Telecom Noordontstond commotie over de aanwest, moest er voor ons een anleg van kabeltelevisie, want in de
der pand gevonden worden.
buurtschappen Wijkeroog 4 en
Maar dat gebeurde niet. We zijn
5, voorheen ook wel bekend als
toen naar de directie gestapt en
‘de witte buurt’, werd de vereiste
zij zeiden: ‘Oh ja, jullie zitten daar

Werkzaamheden aan de antennes op het ontvangststation
nog hè? Zoek zelf maar een geschikte locatie.’ We moesten dus
zelf naar een makelaar toe om
een nieuw pand te vinden. Uiteindelijk vonden we in Bloemendaal
een pand, daar zijn we naartoe
verhuisd.’’ Bloemendaal behoorde
intussen ook tot het gebied dat
op hetzelfde kabelnetwerk was
aangesloten. Al vrij snel werd het
Jan van Lente duidelijk dat lang
niet alle abonnees in die gemeente zich aan hun betalingsverplichting hielden. ,,Er waren veel mensen die gratis keken. Ik heb toen
de heer Telman, mijn leidinggevende, gezegd: ‘Geef me twee
maanden de tijd, dan haal ik driehonderd abonnees terug.’ Ik heb
al die mensen persoonlijk benaderd. Ik belde bij ze aan en legde
uit dat uit de gegevens bleek dat
ze wel abonnee waren, maar niet

Het vele graafwerk

betaalden. Ik nam een collega
mee die nogal fors gebouwd was.
Hij bleef bij het tuinhek staan. Dat
was alleen om een beetje indruk
te maken.’’ Het abonnementsgeld
bedroeg bij aanvang 13,62 gulden per maand. Het zijn bedragen waarbij we ons nu niet meer
veel kunnen voorstellen. Maar
daar staat tegenover dat de mogelijkheden van het huidige kabelnetwerk fors zijn uitgebreid.
Zelfs met een basispakket heb je
tegenwoordig tientallen zenders
om uit te kiezen. Maar sinds ook
het internet via de kabel wordt
aangeboden, zijn de mogelijkheden vrijwel onbeperkt. Dezelfde kabel, waarbij het veertig jaar
geleden allemaal is begonnen…
(Tekst: Bos Media Services, foto’s:
archieffoto’s beschikbaar gesteld
door Jan van Lente)
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Lindsay Bos (20) heeft de pigmentstoornis vitiligo:

,,Ik werd op school veel gepest, ze
dachten dat het besmettelijk was’’
IJmuiden - Morgen is het elf jaar geleden dat Michael Jackson
overleed. Dat de Amerikaanse popster vitiligo had, weet niet iedereen. Om mondiaal aandacht te vragen voor deze chronische
pigmentaandoening werd zijn sterfdag uitgeroepen tot Wereld
Vitiligodag. Lindsay Bos uit IJmuiden kreeg al in haar zesde levensjaar te maken met kleine witte plekjes op haar handen. Later
deed dezelfde situatie zich ook elders op haar lichaam voor. Haar
zeven minuten oudere tweelingzus Cindy heeft geen last van witte plekjes, bij haar kleurt de huid juist op sommige plaatsen donker.

De Letse ambassadeur in Nederland, Aiga Liepiņa, met Erling Siebesma van het IJmuidense bedrijf EcoCabins.

Ambassadeur bezoekt Basecamp:

Letland bakermat voor
IJmuidense tiny houses
IJmuiden - de woningnood en de klimaatcrisis schreeuwen om
alternatieve woonvormen. Op een terrein vlakbij het strand van
IJmuiden wordt al enige tijd geëxperimenteerd met duurzame
nieuwe woonvormen. Inmiddels staan er diverse tiny houses, kleine woningen met die worden verhuurd aan iedereen die zelf eens
wil ervaren hoe het is om op deze manier te leven. De kleine huisjes zijn zelfvoorzienend en ondanks hun bescheiden omvang van
alle gemakken voorzien. Het bedrijf EcoCabins haalt ze uit Letland, afgelopen vrijdag bracht de Letse ambassadeur in Nederland, mevrouw Aiga Liepiņa, een bezoek aan Basecamp IJmuiden.
De ambassadeur is vrijdagmiddag door vertraging in het verkeer nog niet gearriveerd, als Erling Siebesma aan zijn rondleiding langs de huisjes begint. Siebesma is mede-eigenaar van het
bedrijf EcoCabins en houdt zich,
naast het aanboren van nieuwe
markten voor de huisjes, ook bezig met het beheren van Basecamp IJmuiden. Hij legt de bezoekers uit dat het bedrijf heeft
geprobeerd om in eigen land
een producent voor de houten
huisjes te vinden, maar dit is om
meerdere redenen niet gelukt.
,,Zowel qua prijs als qua levertijd kwamen we er niet uit’’, vertelt hij. Hij neemt de bezoekers
mee langs de verschillende huisjes, die in grootte variëren en elk
een heel eigen karakter hebben.
Onder de aanwezigen is ook Katarina Hartgers, zij is specialist op
het gebied van sociale media en
sinds 2018 honorair consul van
Letland in Amsterdam. Het versterken van de banden tussen
Letland en Nederland is waarvoor
zij zich inzet. ,,Ik verzorg kosteloze begeleiding voor Nederlandse ondernemers die zaken willen
doen in Letland’’, legt ze uit. Zelf
van Letse afkomst weet ze in haar
thuisland de juiste wegen te bewandelen om Nederlandse bedrijven te weg te wijzen. Haar expertise op het gebied van sociale media en haar ervaring in het
bedrijfsleven komen haar daarbij
goed van pas.

den, de hoofdstad Riga was destijds zelfs de grootste stad van
Zweden. Hemelsbreed ligt Riga
op minder dan 1350 kilometer
van Velsen, maar wil je er met de
auto naartoe, dan moet je rekening houden met ongeveer 400
kilometer extra. Als het verkeer
meezit, heb je er 21 uur voor nodig, dus in twee dagen tijd sta je
met gemak in het centrum van
Riga. Egita Aizsilniece-Ibema leidt
het Amsterdamse kantoor van de
LIAA, het investerings- en ontwikkelingsagentschap van Letland. Ze vertelt dat Letland vooral
veel expertise heeft in de houtindustrie. Dat is niet vreemd, want
ongeveer de helft van het land
bestaat uit bossen. Van oudsher
worden veel van de daar gefabriceerde houten constructies naar
Zweden geëxporteerd. ,,Vooral
houtskeletbouw, maar ook meubilair’’, vertelt Egita. Ze geeft aan
dat veel Zweedse ondernemers
in het verleden hebben geïnvesteerd in Letland. ,,Veel inwoners
van Letland spreken Zweeds’’, vult
ze aan. Het land bevindt zich in
een uiterst gunstige positie, want
de expertise heeft men zelf in
huis en met Rusland als buurland
is het niet moeilijk om aan personeel te komen. Veel Russen kiezen voor een baan in Letland omdat ze er beter kunnen verdienen,
terwijl de afstand relatief gering
is. Anderhalf uur rijden voor een
goed salaris is er meestal geen
probleem. Toch blijkt hout lang
niet het enige exportproduct van
Veel expertise in de houtindu- de Letten te zijn. Ook in de mestrie
taalsector, met name op het geWat weten we in Velsen eigenlijk bied van robots, vinden producvan Letland? Het is de middelste ten hun weg naar Nederland. En,
van de drie Baltische staten, inge- verrassend, ook de muesli die wij
klemd tussen Estland in het noor- in Nederland eten, komt voor een
den en Litouwen in het zuiden. deel uit de Baltische staat. ,,Bij suOoit behoorde het land tot Zwe- permarkten als Albert Heijn en

Jumbo ligt muesli uit Letland in
de schappen’’, weet Egita ons te
melden. ,,Maar ook vruchtensappen en babyvoeding bijvoorbeeld.’’
Trots op samenwerking met
Nederland
Als even later ook ambassadeur Aiga Liepiņa gearriveerd is,
neemt ze persoonlijk een kijkje in
een van de tiny houses. Ze knikt
goedkeurend en maakt foto’s van
binnen en van buiten. Sinds september 2019 bekleedt ze de functie van ambassadeur, meer Nederland kende ze al veel langer.
,,Ik heb eind jaren 90 een studie
gevolgd aan het Clingendael Instituut’’, verklaart ze. Ze is van ons
land gaan houden en ziet ook
veel overeenkomsten: ,,We zitten
vaak op dezelfde golflengte, ook
bij gevoelige kwesties. Neem nu
bijvoorbeeld de discussie over
het Europese noodfonds. Ik heb
sympathie voor de Nederlandse
benadering. Ook op het gebied
van het veiligheidsbeleid zijn er
parallellen tussen Nederland en
Letland.’’ Ze noemt in dat kader
de aanwezigheid van Nederlandse militairen in Litouwen. De Nederlanders zitten daar in NAVOverband, hiertoe werd besloten
om de Baltische staten enigszins gerust te stellen na het zorgwekkende optreden van Rusland.
,,Letland en Nederland hebben
al jaren een goede band met elkaar. Air Baltic vliegt bijvoorbeeld
rechtstreeks vanuit Riga naar Amsterdam.’’ Wandelend over het terrein van Basecamp IJmuiden bekijkt ze de tiny houses aandachtig. Deze huisjes worden geheel
in Letland gefabriceerd en vervolgens als complete woning vanuit
dat land naar Nederland getransporteerd. Ondanks de hiermee
gepaard gaande transportkosten
is het voor een bedrijf als EcoCabins voldoende lucratief om zaken met Letland te doen.
De ambassadeur is er trots op,
maar ziet ook een verbeterpunt.
Ze wijst naar een huisje en zegt:
,,Je ziet niet dat het product uit
Letland komt. Daar zouden ze
nog wat op moeten bedenken.’’
(Tekst en foto: Bos Media Services)

Wereldwijd heeft circa twee procent van de mensen vitiligo. In
Nederland zijn dit naar schatting 240.000 mensen. Vitiligo ontstaat door een fout in het afweersysteem, waarbij het lichaam de
eigen pigmentcellen aanvalt. Zo
ontstaan er witte plekken die in
grootte en vorm verschillen. Ze
kunnen op heel het lichaam voorkomen, of op een deel ervan.
Ook de haren die op witte plekken groeien, worden vaak wit.
Lindsay Bos: ,,Ik was een jaar of
zes, toen mijn moeder die witte
plekjes op mijn handen zag. Via
de huisarts werd ik doorverwezen naar een dermatoloog en die
concludeerde dat ik vitiligo heb.’’
Als kind stond Lindsay er verder
aanvankelijk niet echt bij stil. Dat
veranderde toen ze ongeveer tien
jaar oud was. ,,Ik had die plekjes
toen inmiddels ook op mijn ellebogen en knieën. Steeds vaker
vroegen mensen aan me wat het
precies was. Toen men ik me er
zelf ook meer in gaan verdiepen.’’
Steeds nadrukkelijker ontstond
bij Lindsay het besef dat ze er anders uitzag dan een ander. ,,Waarom ik wel en een ander niet’’,
dacht ik dan. Ik was toen twaalf,
dertien jaar oud. Ik schaamde me
voor die plekjes en ik droeg alleen
nog maar lange broeken en shirts
met lange mouwen. Ook midden
in de zomer. Ik heb het aan mijn
moeder te danken, dat ik daar uiteindelijk mee ben gestopt. Zij zei
tegen me: ,,Nu is het klaar. Je gaat
gewoon zomerkleren aantrekken.’’ Dat was wel even een moeilijk moment, om die stap te durven zetten. Je voelt je heel anders
dan een ander en je hebt het gevoel dat er heel veel naar je wordt
gekeken.’’ Achteraf is Lindsay blij
dat haar moeder haar destijds
dwong om haar plekjes niet langer te verbergen. Het leerde haar
de aandoening te accepteren en
ermee te leven.

geen behandelplan om het te
voorkomen. Er wordt wel geëxperimenteerd met lichttherapie,
maar ook daarvan is niet zeker
dat het helpt.’’ Afgezien van het
feit dat de witten plekken op de
huid opvallen, heeft iemand met
vitiligo verder nergens last van.
De plekken zijn niet pijnlijk en er
zijn geen andere lichamelijke effecten. ,,Alleen als ik bijvoorbeeld
een hete kop thee vasthoud, doet
dat pijn.’’ In het dagelijks leven
werkt Lindsay als verwarmingsmonteur. Ze komt dus vaak bij
mensen over de vloer en ziet dan
de vragende blikken in hun ogen.
Vragen worden er echter nauwelijks gesteld en dat vindt ze jammer. ,,Je weet dat mensen ernaar
kijken. Ze kunnen er beter naar
vragen, dan weten ze wat het is.’’
Op school werd ze vroeger veel
gepest met haar uiterlijk. ,,Ze
dachten dat het besmettelijk
was. Ik heb er toen een spreekbeurt over gehouden. Daardoor
werd voor de klas wel goed duidelijk wat vitiligo precies is.’’ Dertig procent van de mensen met
vitiligo heeft iemand in de familie die ook vitiligo heeft. Dat geldt
ook voor Lindsay, want: ,,Een oom
van me heeft het. Bij hem begon
het pas toen hij ongeveer 50 jaar
oud was. Mijn moeder heeft juist
een donkere vlek in haar gezicht,
maar weten niet of dat iets met
vitiligo te maken heeft. Mijn zus
heeft geen witte vlekken, maar
juist donkere vlekken in haar
huid, op dezelfde plekken als
waar ik de witte vlekken heb.’’

In 2017 reageerden Lindsay en
Cindy op een oproep. Tweelingen met vitiligo werden gevraagd zich te melden. Als snel
werd duidelijk dat, zowel bij eeneiige als twee-eiige tweelingen,
de ervaringen heel wisselend
zijn. Lindsay: ,,Mijn zus is voor die
donkere vlekken niet naar een
arts geweest. Ze heeft er verder
geen last van.’’ Sinds een half jaar
heeft Lindsay een relatie met de
drie jaar ouderen Dyon. Hoe reageerde hij op de aandoening: ,,Hij
wist het al voordat we een relatie
kregen, want we kennen elkaar
van de avondopleiding installatietechniek. Hij had de vlekjes op
mijn handen gezien en vroeg wat
dat precies was. Ik vertelde dat ik
pigmentverlies heb en hij vond
het helemaal niet erg. Eigenlijk
vindt hij die vlekken wel lollig.’’
Nadat de twee ook op het werk
aan elkaar gekoppeld werden,
sloeg uiteindelijk de vonk over.
Inmiddels staat Lindsay aan het
begin van een nieuwe uitdaging,
want begin deze maand wisselde ze van werkgever. ,,Ik werkte
bij mijn vorige werkgever veel in
opdracht van woningcorporaties.
Dan ben je een hele straat lang
steeds hetzelfde aan het doen. Ik
wilde graag wat meer de particuliere markt opzoeken. Nu werk ik
bij Gasservice | Gaswacht in Velserbroek.’’ Dat betekent dat ze
ook in de toekomst de nodige onzekerheden zal moeten overwinnen. ,,Ja, onzeker over mezelf, dat
ben ik nog steeds.’’ Vitiligo is bij
veel mensen relatief onbekend.
Door jaarlijks op de sterfdag van
Michael Jackson aandacht te vragen voor deze pigmentaandoening, moet de bekendheid toenemen. Dit jaar zou de landelijke belangenvereniging het derde lustrum vieren. Door de coronacrisis
is de viering ervan uitgesteld naar
volgend jaar. Meer weten over vitiligo? Kijk op www.vitiligo.nl voor
uitgebreide informatie. (Tekst en
foto: Bos Media Services)

Inmiddels heeft vitiligo zich bij
Lindsay over het hele lichaam gemanifesteerd. Als onder invloed
van de zomerzon haar huid een
bruine tint krijgt, blijven die plekjes wit. De verwachting is zelfs dat
haar huid uiteindelijk helemaal
wilt zal worden. Op welke termijn
dat gebeurt, is onduidelijk.
Lindsay: ,,Ze weten niet hoe het
zich zal ontwikkelen en er is ook

Paragon verhaald van IJmondhaven
naar Vissershaven
IJmuiden - De Paragon B391 ligt al enige tijd in de IJmondhaven te wachten op z’n laatste reis naar de
sloop in Turkije. De poten zijn in de IJmondhaven ingekort, om bij Turkije onder een brug door te kunnen
varen. Donderdag werd de Paragon door de IJmuidense slepers Lynx, Triton en Jupiter verhaald van de
IJmondhaven naar de vissershaven, waar het een ligplekje aan de Trawlerkade heeft gekregen. De ruimte
in de IJmondhaven is binnenkort nodig voor een ander schip. (Erik Baalbergen)
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Wie weet waar de paardenhoofden van
Stalhouderij Van Gameren gebleven zijn?
Velsen - De Historische Kring Velsen is op zoek naar de paardenhoofden van Stalhouderij Van Gameren. Jan van Gameren begon
in 1908 een stalhouderij aan de
Stationsweg. Hij werd ook de eerste zie-kenvervoerder van Velsen.
In 1919 werd hiertoe de eerste
auto aangeschaft. Na zijn overlijden in 1939 werd de zaak voortgezet door zijn zoon Herman. In
1962 beëindigde Herman zijn
bedrijf omdat het pand moest
wijken voor de verbreding van
het Noordzeekanaal. Aan de gevel van zijn pand hingen stenen
paardenhoofden die hij als herinnering aan zijn zaak heeft meegenomen. ,,Ze hebben me al eens
vijftig gulden per stuk geboden,
maar ik hou ze zelf”. (IJC 29 sep
1960). Het pand werd uiteindelijk in 1963 afgebroken. Op de bovenste foto zijn duidelijk de paardenhoofden te zien. De tweede
foto is vlak voor de sloop in 1963
gemaakt en dan zijn de paardenhoofden verdwenen.

Museale route langs tientallen
beelden KoepelKathedraal Haarlem
Regio - Van 4 juli tot en met 25
oktober kan een museale wandeling worden gemaakt langs
tientallen bijzondere beelden in de KoepelKathedraal in
Haarlem. Bij de in 2019 voltooide restauratie van het op één
na grootste kerkgebouw van
Nederland stelden experts vast
dat de KoepelKathedraal met
de sculpturen een belangrijke
doch relatief onbekende kunstschat in huis heeft. Het publiek
krijgt nu de kans om met inachtneming van de 1,5 meter
de beeldenroute ‘De Wezens
van de Kathedraal’ te lopen. Die
voert op 20 meter hoogte deels
via de buitenkant langs de daken van zeven rijk met sculpturen gedecoreerde kapellen.
De restauratie van de tussen 1895
en 1930 gebouwde KoepelKathedraal trok internationaal de aandacht en werd in 2019 beloond
met de Europa Nostra Award. Deze door de EU ingestelde prijs
voor het behoud van cultureel
erfgoed in Europa staat in vakkringen te boek als zeer vooraanstaand. Een onder de naam ‘Klim
naar het Licht’ gehouden torenen gewelventocht (inclusief tijdelijke loopbrug op bijna zestig meter hoogte tussen de twee torens

van de kerk) trok vorig jaar 80.000 perend was voor rijk gedecoreerbezoekers.
de Franse kathedralen uit de Middeleeuwen.
Volgens voorzitter Wim Eggen- In de KoepelKathedraal zijn ook
kamp van Stichting Kathedrale sculpturen van andere beeldhouBasiliek was die overweldigende wers onder wie Mari Andriessen
belangstelling een extra stimu- te zien.
lans om een beeldenroute te ma- In de crypte van de KoepelKatheken: ‘Mede dankzij de schitteren- draal staan met 3D-technologie
de beelden die we in huis hebben gemaakte schaalmodellen van
wordt de KoepelKathedraal vaak de beelden. Volgens Jeroen Veger
in één adem genoemd met de Sa- van het in industrieel 3D-printen
grada Familia in Barcelona, de Sa- gespecialiseerde Haarlemse becré Coeur in Parijs en de Westmin- drijf 3DMZ gebeurde dat met een
ster Cathedral in Londen. ‘De We- unieke printer: ‘Die kan gebruik
zens van de Kathedraal’ leidt on- maken van verschillende steender meer door zes van de twaalf soorten in poedervorm. Dat poekleinere kerktorens en vanaf een der is een restmateriaal uit marnormaal gesproken voor het pu- mer- en lijsteengroeven in Italië.
bliek gesloten open galerij kun- Dankzij onze 3D-printmethode
nen bezoekers de beelden in de en deze machine is het mogelijk
buitenlucht bekijken.’
om op een digitale manier stenen
objecten te maken.’
Veel van die beelden zijn ontworpen door Joseph Cuypers (1861- De museale rondleidingen duren
1949), zoon van Pierre Cuypers ongeveer één uur en worden met
die het Rijksmuseum en Centraal inachtneming van de 1,5 meter
Station in Amsterdam ontwierp. regels gehouden. Met een maxiDe sculpturale versieringen van maal aantal deelnemers van 10
Joseph Cuypers dragen bij aan per 15 minuten. Kaarten kosten
de grootsheid van de kathedraal, 7,50 euro per persoon en zijn te
prikkelen de fantasie en verbeel- koop via de website www.koepelden onder meer de strijd tussen kathedraal.nl Er wordt gewerkt
goed en kwaad. Cuypers liet zich op basis van time slots. De kaartinspireren door de uitbundige fi- verkoop is 23 juni van start geguratieve bouwsculptuur die ty- gaan. (Foto: aangeleverd)

In mei meer slachtoffers cybercrime dan woninginbraak

Noord-Hollanders vaakst slachtoffer
van cybercrime sinds corona

Regio - Van alle Nederlanders zijn
inwoners van Noord-Holland het
vaakst slachtoffer van cybercrime.
Per 10.000 inwoners zijn sinds januari dit jaar 4,1 cybermisdrijven
geregistreerd bij de politie, terwijl
dit landelijk op 2,7 incidenten ligt.
In mei waren er zelfs meer cybercrime incidenten in Noord-Holland dan woninginbraken.
Dit en meer blijkt uit onderzoek
van VPNGids.nl, dat de meest recente politiecijfers over 2020 analyseerde.
Het aantal meldingen van cybercrime is, in verband met de corona-uitbraak, (in de eerste vijf
maanden van 2020) sterk toegenomen ten opzichte van een jaar
eerder.
In heel Nederland is het aantal meldingen bijna drie keer zo
groot als een jaar eerder. In mei
waren in Noord-Holland voor het
eerst zelfs meer cybercrime incidenten (290) dan woninginbraken (271).

Inwoners Waterland en Laren
vaakst slachtoffer
In Noord Holland waren de inwoners van de gemeenten Waterland
en Laren relatief het vaakst slachtoffer van cybercrime. In de eerste
vijf maanden van 2020 is het aantal meldingen in die gemeenten
per 10.000 inwoners respectievelijk 10,9 en 10,6. In beide gemeen-

ten was de toename van cybercriminaliteit het sterkst ten opzichte
van andere gemeenten.
In de eerste vijf maanden van 2019
werden nog 3,4 meldingen gedaan
per 10.000 Waterlanders en 2,7 incidenten per 10.000 Laarders geregistreerd. In Velsen werden 6,1 incidenten per 10.000 inwoners gemeld. (Foto: aangeleverd)

Herman van Gameren trouwde in 1925 en scheidde in 1935.
Half mei 1946 trouwde hij Alberdina Adriana Wilhelmina Rauws,
geboren in Den Haag op 28 april
1908. De historische Kring weet
niet waarheen Herman van Gameren is vertrokken. In het adresboek van Velsen in 1968 staat nog
een H. van Gameren in de Marowijnenstraat 5 in SantpoortNoord. Het zou leuk zijn om te
weten waar de paardenhoofden
gebleven zijn. Wie weet het? Reacties naar secretari-aat@historischekringvelsen.nl. Zie ook de
facebookpagina van de Historische Kring Velsen. (Foto’s: aangeleverd)

Werkdag bestrijding Reuzen Berenklauw
Regio - Het IVN Zuid-Kennemerland gaat vrijdag 26 juni reuzenberenklauw verwijderen in Haarlem-Schalkwijk. In Schalkwijk
ten zuiden van de volkstuincomplex Poelpoldervreugd aan de
Boerhaavelaan ligt een wandelbos met leuke natuur voor de
bewoners van Schalkwijk. Het
IVN Zuid-Kennemerland organiseert regelmatig werkdagen
in dit Poelpolderbos om de natuurwaarde te vergroten. Zo zijn
wij vorig jaar begonnen met het
opnieuw uitvoeren van het hakhoutbeheer; dat betekend meer
open structuren en ruimte en
licht voor planten op de bodem,
meer ruimte voor vogels.
Op verschillende plekken waar
wij willen gaan werken komt de-

ze woekerplant voor. De reuzen
Berenklauw is een hardnekkige plant, hij verdringt inheemse
planten en is gevaarlijk bij aanraking. Als we niets doen zal de
plant zich steeds meer opdringen. Om de reuzenberenklauw
weg te halen gaan wij aan de slag.
Vrijdag 26 juni gaan wij de Reuzen Berenklauw te lijf met spaden en steekschoppen. We steken de RBK uit, de wortels gaan
in een afval/puinzak, het loof leggen we in de hoek op een composthoop. Dit doen we allemaal
om te voorkomen dat deze plant
een plaag wordt. Men heeft elders al goede ervaringen om zo
de berenklauw onder controle te
krijgen en verder te zorgen dat ie
niet meer terugkomt. Iedereen

kan meedoen.
Verzamelen om 8.30 uur vrijdag
26 juni op de parkeerplaats van
volkstuincomplex
Poelpoldervreugd langs de Boerhaavelaan/
Oude Schipholweg. Neem eigen
koffie/thee. Wij zorgen voor gereedschap, handschoenen, extra koffie/thee en vlaai. Doe stevig schoeisel aan en trek een lange broek aan en iets dat je armen
bedekt bv t-shirt met lange mouwen. Of een werkblouse met lange mouwen. Wie zin heeft om
mee te doen is van harte welkom!
Ervaring is niet noodzakelijk. Aanmelden graag via marcmargriet@
hetnet.nl of bel Marc van Schie
06-22 5757 48. (Foto: aangeleverd)
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Klare Lijn-illustrator Eric J. Coolen:

“Ik ben een echte mug”
Haarlem - Haarlemmer Eric J. Coolen is illustrator en
grafisch ontwerper. Hij is bekend om zijn werk in de tekenstijl de ‘Klare lijn’. Hij illustreert in opdracht van uitgeverijen, kranten, organisaties en particulieren. Eric is
zeer productief. Hij maakt van alles: beelden, (glas-inlood)ramen, wanden, etalages, industriële ontwerpen,
klokken en uithangborden, naar gelang de opdracht.
Zijn werkterrein is vooral Haarlem en omgeving. Zo tekent hij de bekende en minder bekende plekjes in Haarlem die hij publiceert onder de serie ’Verscholen Haarlem’ in het Haarlems Dagblad.
Haarlem diep in het hart
“Ik ben een echte mug”, vertelt Eric, “Haarlem zit diep in mijn
hart. Aanvankelijk tekende ik de Verscholen Haarlem-serie voor
een Haarlems huis-aan-huisblad, maar dat stopte. Ik heb toen de
stoute schoenen aangetrokken en het Haarlems Dagblad aangeschreven of zij interesse hadden in deze serie. En zo geschiedde.”
Adriaan Pauwjaar in Heemstede
“Voor het Adriaan Pauwjaar 2020 in Heemstede tekende ik de
‘Heer van Heemstede’ himself, die nu prijkt in de Pauwehof, bij
de Oude Kerk in Heemstede. Daarnaast ben ik nu bezig met een
stripboek over Adriaan Pauw, dat naar verwachting in september verschijnt en o.a. verkrijgbaar is bij Boekhandel Blokker op
de Binnenweg 138 in Heemstede. Bies van Ede schrijft de teksten. De leuke verrassing hiervan is dat lokale krant de Heemsteder deze strip exclusief wekelijks in de vorm van een feuilleton
gaat publiceren.”
Van tandtechnicus naar fulltime tekenen
“Tekenen was altijd al een hobby, vanaf mijn vroegste jeugd. Ik
zette ook altijd al bouwpakketjes in elkaar van modelvliegtuigjes,
die ik kon tekenen. Mijn vader vond dat ik een studie moest gaan
doen. Aanvankelijk ben ik tandtechniek gaan studeren en ben ik
jarenlang tandtechnicus geweest.

Het tekenen deed ik erbij. Dat ging steeds meer kriebelen. Zodoende ben ik voor mezelf begonnen en fulltime gaan illustreren
en grafisch gaan ontwerpen.”
Hergé is mijn held
“De Klare Lijn is een bepaalde tekenstijl, die vooral bekend geworden door Belgische striptekenaar Hergé, die Kuifje tekende.
Ik ben groot fan van het werk van Hergé. Hij is mijn held en hij
heeft me behoorlijk geïnspireerd. Zodoende ben ik ook in deze stijl gaan tekenen, die in België ‘La Ligne Claire’ heet. Hergé heeft stellig het alleenrecht op Kuifje behouden en uitdrukkelijk op zijn sterfbed gezegd dat er geen nieuw Kuifje-album meer
mocht uitkomen.
In Nederland is deze stijl bekend geworden door de Haarlemse
tekenaar Joost Swarte. Joost Swarte is eigenlijk de pionier van de
Nederlandse uitdrukking Klare Lijn. Daarnaast heb je nog Theo
van den Boogaard, die samen met tekstschrijver Wim T. Schippers verantwoordelijk is voor de strips van Sjef van Oekel, die op
televisie vertolkt werd door Dolf Brouwers.
Overigens werk ik wel met meerdere tekenstijlen: ik begin altijd
met een potloodschets. Deze schets trek ik vervolgens over in de
Klare Lijnstijl. Ik scan deze tekening in om deze met de computer
in te kleuren. Daarbij let ik zeer op het kleurenpalet om een bepaalde sfeer te creëren. Sommige opdrachtgevers willen echter
graag dat ik de tekening inkleur met waterverf.”
Muzikale kruistocht tegen leenwoorden
“Naast tekenen is muziek mijn grote hobby en speel ik graag in
de band ‘Het Ampzing Genootschap’, genoemd naar de illustere
dominee Samuel Ampzing, die in de 16 en 17e eeuw een kruistocht voerde tegen de leenwoorden in de Nederlandse taal. Ik
schreef ooit de muziek voor het nummer ‘De dichter en de stad’
van Rob de Nijs. De tekst is van Bies van Ede, waarmee ik veel
samenwerk”, aldus Eric J. Coolen.
Meer informatie op www.ericjcoolen.nl.
Tekst: Bart Jonker

Beeld: illustraties copyright Eric J. Coolen
Foto Eric J. Coolen: Bart Jonker

