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IJmuiden is weer ‘bij de tijd’
IJmuiden - Het onderhoud aan de klokken van het gemeentehuis vergde meer tijd dan was voorzien. De klus zou aanvankelijk in een maand 
geklaard worden, maar al snel bleek dat er twee maanden extra tijd voor nodig was. Maar inmiddels zijn de klokken met een diameter van 2,7 
meter weer terug en het resultaat mag er zijn. Maandag werden de klokken weer op hun vertrouwde plek in de toren geplaatst. IJmuiden is 
dus weer helemaal bij de tijd. (Foto: Ton van Steijn)

Grote brand in stomerij
IJmuiden - Een grote brand in 
stomerij Bottelier op de Lan-
ge Nieuwstraat heeft de brand-
weer maandagochtend veel 
werk bezorgd. Rond 10.00 uur 
brak de brand uit in het bedrijf. 
De brandweer kwam met meer-
dere wagens naar die locatie toe. 
Na een eerste beoordeling van 
de situatie besloot de aanwezi-
ge blusploeg om op te schalen 
naar ‘grote brand’. Er kwam veel 
rook vrij en in verband met de 
hulpverlening werd de straat af-
gezet. Vermoedelijk is het vuur 
ontstaan in de meterkast. Er zijn 
geen gewonden gevallen, wel is 
er veel schade aan het pand. In 
de loop van de ochtend was de 
brand onder controle. Alles bij el-
kaar zijn de brandweerlieden on-
geveer twee en een half uur be-
zig geweest met de klus. (Foto 
boven: Michel van Bergen, foto 
onder: aangeleverd)

Tot volgend jaar!
IJmuiden - Het seizoen was kort voor de strandhuiseigenaren. Het kwam laat en moeizaam op gang maar 
een prachtig naseizoen heeft weer veel goed gemaakt. Nu gaan de huisjes weer aan hun winterslaap be-
ginnen om, hopelijk, volgend jaar gewoon weer op tijd wakker gemaakt te worden. (Foto: Ton van Steijn)
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Als u fi jn woont, denkt u misschien niet 
na over veranderingen in uw woonsitu-
atie. En waarschijnlijk nog helemaal niet 
over uw woning over tien of twintig jaar. 
Maar nadenken over hoe u dan wilt wo-
nen, is helemaal niet gek. Sterker nog, dat 
is slim! Daarom wordt in het project ‘Ook 
later lekker wonen’ aandacht besteed aan 
behoeften die veranderen bij het ouder 
worden en de stappen die u kunt nemen 
om te voldoen aan uw woonwensen voor 
later.  
  
De doe later lekker wonen-check
De inspirerende website www.ooklaterlek-
kerwonen.nu is in het leven geroepen om u als 
50-plusser tot nadenken te zetten over wel-
ke wensen en woondromen u heeft en welke 

stappen u kunt zetten om die woondromen 
waar te maken. Hier helpt de ‘doe de later 
lekker wonen-check’ bij. Deze is te vinden op 
de website en leidt u langs allerlei informa-
tie, zoals over het aanpassen van uw woning, 
wonen in een woongroep, bestaande verhuis-
regelingen van de corporaties en subsidies. 

Meer ouderen en dus meer aandacht 
voor woonwensen
Het is hard nodig om op tijd na te den-
ken over hoe u later lekker wilt wonen. Bij-
na 50% van de inwoners van IJmond en 
Zuid Kennemerland is namelijk 55 jaar 
of ouder. 16% vindt zijn of haar eigen wo-
ning niet geschikt om oud in te worden. En 
meer dan 40% van de ouderen denkt dat 
er aanpassingen in de woning nodig zijn.

Ook later lekker wonen? 
Denk daar op tijd over na!

 De klokken zijn  terug! Na een lange herstelperiode zijn  maandagochtend 
de uurwerken van de toren van het gemeentehuis teruggeplaatst. 

De herfst is vorige week o�  cieel begon-
nen. Een prachtig jaargetijde met mooie 
kleuren en een temperatuur die voorals-
nog heerlijk is. Terwijl de natuur zich toch 
al voorbereid op de winter. Velsen heeft 
prachtige plekken waar u volop van de 
veranderende natuur in de herfst te ge-
nieten. 
Deze mooie plekken in Velsen wil de ge-
meente graag in beeld laten brengen. 
Daarom organiseren we een fotowedstrijd 
met als thema “Herfstig Velsen”. Dus trek 
eropuit en laat iedereen zien hoe mooi 
Velsen is in de herfst.
  
We vragen onze inwoners om hun mooiste 
natuurfoto in te sturen waarop de herfst in 
Velsen te zien is. De foto moet aan de volgen-
de voorwaarden voldoen:

•  De foto is gemaakt binnen de gemeente-
grenzen van Velsen. 

•  Deelnemers aan de fotowedstrijd wonen 
in Velsen. 

•  Deelnemers geven gemeente Velsen toe-
stemming om foto met vermelding van 
hun naam te publiceren. 

•  De foto moet in de periode van 2 oktober 
tot en met 18 november gemaakt zijn. 

•  Lever de foto digitaal aan in een origi-
neel  jpg-formaat. Niet kleiner dan 1 mb 
en niet groter dan 8 mb. De foto kan dan 
vergroot worden voor publicatie.

•  Vermeld de locatie en datum bij de foto.
•  Per inzending/deelnemer mag er 1 foto  

aangeleverd worden voor de wedstrijd.
•  Geef een korte toelichting waarom dit de 

mooiste Velsense herfstfoto is. 
•  De ingestuurde foto zijn niet bewerkt en 

gemaakt door de deelnemer zelf.
•  Medewerkers van de gemeente Velsen 

zijn uitgesloten van deelname.
•  Deelnemers geven de gemeente Velsen 

toestemming om de foto’s  rechtenvrij te 
gebruiken. 

Meedoen? 
U kunt uw foto insturen vanaf 2 oktober tot 
en met 18 november. Eind november maken 
we de winnaars bekend. We stellen winnaars 
persoonlijk op de hoogte en via de Jutter.

Foto’s kunnen ingestuurd worden via com-
municatie@velsen.nl onder vermelding van 
“Fotowedstrijd Herfst”. Vermeld hierbij uw 
naam, adres, telefoonnummer en e-mail-
adres, anders kunnen we geen contact met u 
opnemen.
 
De jury, die onder andere bestaat uit Sebasti-
an Dinjens, wethouder Groen, beoordeelt de 
foto’s. De inzenders van de drie beste foto’s 
ontvangen een cadeaubon. Ook publiceren 
we de foto’s onder meer op de infopagina in 
de Jutter/Hofgeest en op onze social-media-
kanalen. 
Voor de tien mooiste foto’s zoeken we een 
plek om deze tentoon te stellen. 

Doe mee aan de fotowedstrijd 
“Herfstig Velsen”
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AGENDA VAN DE SESSIES
Oriëntatie recycletarief
De HVC zorgt voor het ophalen van afval in 
Velsen. De gemeenteraad krijgt een presentatie 
over het mogelijk invoeren van een recycletarief 
en wat dat betekent voor de inwoners. 
Daarnaast kan de raad input geven voor het ver-
dere proces, op welke wijze de afvalinzameling 
in de toekomst zal plaatsvinden en of het recy-
cletarief daar een rol in speelt. 
19.30-21.00 uur: Raadzaal

 Participatie Visie op Velsen
De gemeente Velsen is bezig met een nieuwe 
Visie op Velsen. Hiervoor waren ook een aantal 
bijeenkomsten en activiteiten gepland, die niet 
door konden gaan door het coronavirus. Daar-
door heeft de vorming van een nieuwe visie ver-
traging opgelopen. 
In deze sessie wordt de voortgang besproken en 
het plan voor de komende periode. Tevens komt 
het nieuwe beleidskader voor participatie aan 
bod. In dit beleidskader wordt duidelijk hoe de 
gemeente Velsen zorgt dat er betrokkenheid en 
inspraak is  inwoners. 
19.30-21.00 uur: digitaal via zoom

Ambities en spelregels Omgevingswet
De omgevingswet omvat alle wetten en regels 
rondom de leefomgeving. Deze wet is al een paar 
keer uitgesteld en gaat in per 1 januari 2022. Om 
te voldoen aan de nieuwe omgevingswet moet er 
nog wel veel gebeuren. Er ligt een voorstel voor 
de ambities en spelregels voor de invoering van 
de Omgevingswet.
De nieuwe omgevingswet moet inwoners meer 
inspraak geven op hun leefomgeving. Daar-
naast moet de raad bepalen waar hij zelf over 
wil gaan of wat hij wil overlaten aan het col-

lege.19.30-21.00 uur: Schoonenbergzaal

Regionale Samenwerking
De gemeente Velsen is opnieuw aan het kijken 
naar samenwerking in de regio. Hier zijn al een 
aantal bijeenkomsten voor geweest. De raad 
heeft eerder aangegeven dat inzichtelijk moet 
worden gemaakt welke doelen de gemeente na-
streeft. Dan kan per doelstelling een goede keuze 
worden gemaakt voor samenwerking met bij-
voorbeeld andere gemeenten. 
In deze sessie wordt aan de raadsleden gevraagd 
zich uit te spreken over een aantal uitdagingen 
van Velsen en hoe zij daar de samenwerking in 
zien. Hier is extra aandacht voor de democrati-
sche invloed op samenwerkingen. 
21.30-23.00 uur: Schoonenbergzaal

BRAK! / PVM
Tijdens de behandeling op 25 juni van de 1e 
Bestuursrapportage 2020 heeft de raad via een 
amendement aangegeven tijdens de begrotings-
raad te willen besluiten over “een “go or no go” 
met betrekking tot BRAK! en de daarvoor gere-
serveerde € 2,9 miljoen”. Inmiddels is BRAK! / 
PVM onderwerp van een sessie geweest op 9 en 
17 september.
Deze sessie gaan raadsleden met elkaar in debat 
of zij voldoende informatie hebben om te kun-
nen besluiten over het vrijgeven van 2,9 miljoen. 
Vervolgens zal de raad op 5 november een be-
sluit over de “go or no go” nemen. 
21.30-23.00 uur: Raadzaal

Prestatieafspraken Velsen
De drie woningcorporaties in Velsen maken 
jaarlijks afspraken met de gemeente en hun 
huurdersverenigingen over ieders inzet op het 

gebied van wonen (beschikbaarheid, betaalbaar-
heid, duurzaamheid, zorg, openbare ruimte, sa-
menwerking en voorraad). Die afspraken heten 
prestatieafspraken. Naast de jaarlijkse afspra-
ken wordt in Velsen ook gewerkt met kaderaf-
spraken (meerjarige afspraken).

De raad wil graag betrokken worden bij het op-
stellen van nieuwe kaderafspraken. De input die 
de raad tijdens deze sessie geeft, wordt verwerkt 
en meegenomen in de discussie met woning-
corporaties en huurdersverenigingen, waarna 
concept-kaderafspraken worden opgesteld. 
Deze conceptafspraken worden in november/
december aan de raad gepresenteerd.
21.30-23.00 uur: digitaal via zoom

Begroting 2021
In de begroting staan de plannen van 
de gemeente voor de komende jaren 
en de kosten die daarbij horen. De ge-
meente Velsen moet bezuinigen, daar 
moeten keuzes voor worden gemaakt. 
De gemeenteraad heeft eerder dit jaar 
gesproken over de keuzes die voorlig-
gen. Er is een overzicht van  bijstu-
ringsmaatregelen opgesteld die kunnen 
helpen om de inkomsten en uitgaven 
weer in balans te krijgen. De gemeente-
raad gaat in gesprek over de voorge-
stelde keuzes voor bezuinigingen van 
het college en kan tijdens deze sessie 
indien gewenst steun zoeken voor an-
dere opties.
22 oktober vanaf 19.30 uur: Raadzaal

INSPREKEN

Bij de sessies kunt u inspreken, dit kan alleen digitaal. Mocht u willen inspreken, meldt dit dan via gri�  e@velsen.nl

U kunt als inwoner inspreken bij sessievergade-
ring. Vanwege maatregelen rondom het coronavi-
rus kan dit alleen digitaal. 

Mocht u willen inspreken, stuur dan een mail naar 
gri�  e@velsen.nl

  
 
  
 Meer informatie: 

rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351 

Landelijke maatregelen tegen het coronavirus

Binnen en buiten Thuis

Voor bezoek thuis geldt: 
maximaal 3 personen (exclusief 
kinderen t/m 12 jaar).

Binnen totaal maximaal 
30 personen.

Buiten totaal maximaal 
40 personen.

Uitzonderingen gelden voor onder 
andere uitvaarten, detailhandel en 
scholen. Voor culturele instellingen 
kunnen lokaal uitzonderingen 
worden gemaakt.

Op doorstroomlocaties, 
bijvoorbeeld musea en 
monumenten, geldt: bezoek 
op basis van een reservering 
per tijdsvak.

Gezelschappen tot 
maximaal 4 personen, 
zowel binnen als buiten.

Kom je terug uit een gebied 
met een oranje reisadvies 
vanwege corona, dan ga je 10 
dagen in thuisquarantaine. 
Kinderen t/m 12 jaar mogen wel naar 
de kinderopvang, school en sport. 

Vermijd drukke 
plekken.

Ben je ook benauwd en/of 
heb je koorts? Dan moeten 
alle huisgenoten thuisblijven.

Werk thuis, tenzij 
het niet anders kan.

 .

Houd 1,5 meter 
afstand. 

Was vaak je handen 
en nies in je elleboog.

Heb je klachten?

Blijf thuis.

Laat je testen.

Veiligheidsregio’s nemen extra regionale maatregelen. 
Kijk voor actuele informatie op de website van de 

gemeente waarin je woont of die je bezoekt.

Werk

Werk thuis, tenzij het 
niet anders kan.

30

3

In het openbaar vervoer 
is het dragen van een niet-
medisch mondkapje verplicht. 

Vervoer

Beperk je aantal reizen.

Het aantal besme�ingen en ziekenhuisopnames neemt snel toe. Met elkaar moeten we het aantal 
contactmomenten sterk terugdringen. Per 29 september 18.00 uur gelden de volgende maatregelen:

Sport

Geen publiek bij sport, zowel 
amateur als professioneel.

Sluiting van sportkantines.

Horeca  (eet- en drinkgelegenheden)

Vanaf 21.00 uur geen 
nieuwe bezoekers.

Sluiting uiterlijk om 22.00 uur.

Reserveren (vooraf of aan de 
deur), een gezondheidscheck 
en een vaste zitplaats zijn altijd 
verplicht. Bezoekers worden 
gevraagd zich te registeren.

Sluiting a�aalrestaurants 
uiterlijk om 2.00 uur en 
geen verkoop van alcohol 
na 22.00 uur.

Contactberoepen: klanten 
worden gevraagd zich te 
registeren.

maak een foto en 
zie in welke bak je 
afval hoort.

nu in de HVC 
afval-app

download de HVC afval-app.
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Sluiting a�aalrestaurants 
uiterlijk om 2.00 uur en 
geen verkoop van alcohol 
na 22.00 uur.

Contactberoepen: klanten 
worden gevraagd zich te 
registeren.

Maandelijks versturen wij een nieuwsbrief van 
de Raad. U kunt zich daarvoor aanmelden via 
velsen.nl/gemeenteraad
 

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

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag?
Bel dan 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 ge-
meentehuis alleen nog toegankelijk voor:
• Mensen met een afspraak bij Burgerzaken.       
• Het laten ondertekenen van toestemming 

beslag deurwaarder.
• Persoonlijk ontvangst in het kader van aan-

bestedingstrajecten.
• Inzien ter inzage gelegde stukken.
• Ophalen gevonden voorwerpen

Voor inhoudelijke vragen over bestemmings-
plannen, omgevingsvergunningen of vragen 
die daarmee te maken hebben, kunt u een te-
lefonische 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 bel-
len 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 telefonisch een formulier opvragen, waar-
op u uw melding of klacht kunt noteren. Graag 
deze vervolgens versturen naar: Bureau Dis-

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

Publicatie
Sinds 31 mei 2018 worden alle vergunningen,
beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www.o�  cielebekendmakingen.nl/gepu-
bliceerd.

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 Berich-
ten over uw buurt) op d.d.1 oktober 2020.
Voor informatie kunt u contact opnemen 
met afdeling Fysiek Domein (tel. 140255)

Ingediende aanvragen omgevingsvergun-
ning
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in de 
periode van 12 september tot en met 18 sep-
tember 2020 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning hebben ontvan-
gen op grond van de wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Zeeweg 253, plaatsen dakopbouw (22/09/2020) 
99175-2020
Lindenstraat 8, realiseren dakopbouw 
(22/09/2020) 99353-2020
Van Galenstraat 5, realiseren dakopbouw 
(24/09/2020) 100453-2020
Kloosterstraat 1, wijzigen gevel (24/09/2020) 
100607-2020
President Krügerstraat 40, recht optrekken ach-
tergevel (25/09/2020) 101235-2020

Trompstraat 178, realiseren dakopbouw 
(25/09/2020) 101262-2020 
Haringkade 19 B, wijzigen gevel (25/09/2020) 
101322-2020
Kennemerlaan 171, wijzigen gebruik van winkel 
naar woning (25/09/2020) 101324-2020

Velsen-Zuid
Brug 511 Spaarnwoude, deels vervangen brug 
(24/09/2020) 100649-2020

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 90, herindelen voormali-
ge Melkfabriek naar meerdere bedrijfsunits 
(22/09/2020) 99567-2020
Geelvinckstraat 83, plaatsen dakopbouw (ach-
terzijde) (23/09/2020) 99801-2020

Santpoort-Zuid
Wulverderlaan 8, kappen 2 bomen (voorzijde) 
(20/09/2020) 98558-2020
Wüstelaan 59 A, kappen van 3 bomen (voorzij-
de) (20/09/2020) 98632-2020

Santpoort-Noord
Kerkweg 95, kappen boom (voorzijde) 
(21/09/2020) 98782-2020

Valckenhoefl aan 59, oprichten balkon (achter-
zijde) (24/09/2020) 100771-2020
Hyacinthenstraat 29, verhogen nok 
(25/09/2020) 101297-2020

Driehuis
Middeloolaan 7, vervangen kozijnen, deur (voor-
zijde) (20/09/2020) 98576-2020
Van Lenneplaan 28, kappen boom (21/09/2020) 
98897-2020
Driehuizerkerkweg 113, modernisering antenne 
installatie (21/09/2020) 99073-2020 (Gemeen-
telijk monument)
Van den Vondellaan 60, plaatsen dakkapel 
(voorzijde) (21/09/2020) 99126-2020

Velserbroek
de Zeiler 68, oprichten berging (23/09/2020) 
100156-2020

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

Verlengen beslistermijn
 
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 55 A, verbouwen tot 4 apparte-
menten (24/09/2020) 80770-2020

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergun-
ning

IJmuiden
Uranusstraat 1, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(22/09/2020) 75299-2020

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 274, gebruik woning voor ka-
mergewijze verhuur (5 kamers, 5 personen) 
(22/09/2020) 66837-2020 

Santpoort-Noord
Crijnssenstraat 16, vervangen dakkapel (achter-
zijde) (24/09/2020) 95175-2020

Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het be-
stuursorgaan dat het besluit heeft geno-
men (zoals college van burgemeester en 
wethouders van Velsen of burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Noord-Holland, locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige 

voorziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaarschrift 
is ingediend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Lange Nieuwstraat 2 A, splitsen winkel met 
bovenwoning in 2 woningen, maken dakter-
ras (22/09/2020) 65521-2020
t.o. Tuindersstraat 47, kappen boom 
(22/09/2020) 90442-2020 
IJmuiderstraatweg 128, aanbrengen buiten-
gevel isolatie (24/09/2020) 52006-2020
Snelliusstraat 2, realiseren dakopbouw 
(24/09/2020) 84388-2020

Velsen-Zuid
in park Velserbeek, kappen 2 bomen 
(22/09/2020) 90459-2020 (Rijksmonu-
ment)
Amsterdamseweg 30 RD, ouwen bedrijfswo-
ning (24/09/2020) 23643-2020

Velsen-Noord
Heirweg 1, legaliseren groendrager 
(22/09/2020) 84090-2020 
Pontweg 1 E tot Eendrachtsstraat 16, leg-
gen middenspanningskabel (22/09/2020) 
56607-2020
Wijkerstraatweg 251, wijzigen voorgevel 
(23/09/2020) 66539-2020

Santpoort-Zuid
Wüstelaan 92, legalisatie aanpassing dak en 
gevelindeling (22/09/2020) 69173-2020
Olga von Gotschlaan 7, wijzigen voorgevel 
en interne constructie (22/09/2020) 89082-

2020
Blekersveld 25, plaatsen draaideur 
(24/09/2020) 95160-2020
Duinlustparkweg 53, vergroten 2e verdieping 
(24/09/2020) 78949-2020 

Santpoort-Noord
Groenelaantje 6 0043, vergroten tuinhuisje 
(24/09/2020) 72761-2020

Driehuis
Da Costalaan 17, legaliseren airconditioning 
unit op de bestaande dakkapel (achterzijde) 
(21/09/2020) 50056-2020
Driehuizerkerkweg 103, legaliseren kozijn 
(voorzijde) (22/09/2020) 94844-2020

Velserbroek
Ambachtsweg ong., oprichten horecagele-
genheid (naast Jongerencentrum De Koe) 
(24/09/2020) 38650-2020

Besluiten

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen hebben besloten: 

•  om 6 parkeerplaatsen aan te wijzen ten 
behoeve van het opladen van elektri-
sche voertuigen door middel van het 
plaatsen van bord E4, zoals bedoeld in 
bijlage I van het Reglement verkeersre-
gels en verkeerstekens 1990, met onder-
bord met de tekst ‘alleen om elektrische 

voertuigen op te laden’ en onderbord 
OB504. De 6 parkeerplaatsen zijn gelijk 
verdeeld over 3 locaties:

1.  Het openbare parkeerterrein bij Sport-
park Rooswijk (nabij Rooswijkerlaan 
2a) te Velsen-Noord.

2.  De Popelstraat te IJmuiden, ter hoogte 
van de kruising met de Tuindersstraat

3.  De Keetberglaan te IJmuiden, op een 
punt op ongeveer 70 meter ten zuiden 

van de kruising met de Dennekoplaan

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-
mene wet bestuursrecht binnen een termijn 
van 6 weken na de datum waarop het besluit 
elektronisch is bekend gemaakt in de digitale 
Staatscourant, schriftelijk (postbus 465, 1970 
AL IJmuiden) dan wel langs elektronische 
weg (elektronisch formulier op www.velsen.

nl; werkt alleen in combinatie met inloggen 
via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen  bij het college van burgemeester en 
wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publica-
tie van verkeersbesluiten plaats in de digitale 
Staatscourant.

Verkeersmaatregel
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Burgemeester en wethouders hebben be-
sloten een individuele gehandicapten-
parkeerplaats aan te leggen voor het vol-
gende perceel:

•  Van Leeuwenstraat 5, 1972 PG                         

IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-
mene wet bestuursrecht binnen een termijn 
van 6 weken na de dag waarop het besluit is 

bekend gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektroni-
sche weg (elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van burge-

meester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de re-
ceptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden.

Verkeersmaatregel

De gemeenteraad heeft in haar vergade-
ring van 24 september 2020 de eerste wij-
ziging van de Verordening Beeldkwali-
teitsfonds Havengebied IJmuiden 2020 
vastgesteld. De tekst van de Verordening 
Beeldkwaliteitsfonds Havengebied IJmui-
den 2020-2022 is bekendgemaakt via het 

elektronisch gemeenteblad en is opgeno-
men in de landelijke regelingenbank via 
www.overheid.nl.

Inwerkingtreding
De Verordening Beeldkwaliteitsfonds Haven-
gebied IJmuiden 2020-2022 treedt in werking 

op de dag na bekendmaking.

Het Beeldkwaliteitsfonds Havengebied IJmui-
den 2020-2022 is fi nancieel mogelijk gemaakt 
door de provincie Noord-Holland.

 

Verordening Beeldkwaliteitsfonds Havengebied IJmuiden 
2020-2022

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen hebben besloten: 

•  een parkeerverbod in te stellen op het wes-
telijk gelegen trottoir van de Visstraat te-
genover de doorgang, door middel van het 
plaatsen van twee borden E1 ter hoogte 
van huisnummer 25 zoals bedoeld in bij-

lage 1 van het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-
mene wet bestuursrecht binnen een termijn 
van 6 weken na de datum waarop het besluit 

elektronisch is bekend gemaakt in de digitale 
Staatscourant, schriftelijk (postbus 465, 1970 
AL IJmuiden) dan wel langs elektronische 
weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via Di-
giD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen  
bij het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden inge-
zien bij het Klant Contact Centrum, gemeente-
huis, Dudokplein 1 te IJmuiden. Vanaf 1 januari 
2013 vindt formele publicatie van verkeersbe-
sluiten plaats in de digitale Staatscourant.

Verkeersmaatregel

Vanwege de coronamaatregelen hebben di-
verse gebruikers van gemeentelijk vastgoed 
hun deuren gedurende een periode gedwongen 
moeten sluiten of hun activiteiten niet meer als 
voorheen kunnen uitvoeren. 

Gezien de impact van de coronacrisis heeft het 
college van burgemeester en wethouders, wel-
iswaar  nog wel onder het voorbehoud dat de 
gemeenteraad budget beschikbaar stelt,  beslo-
ten de  gebruiksvergoeding voor gemeentelijk 

vastgoed onder voorwaarden gedeeltelijk kwijt 
te schelden voor de periode gelegen tussen 16 
maart en 1 september 2020 aan diegenen die 
hiertoe een verzoek bij de gemeente hebben in-
gediend. De gedeeltelijke kwijtschelding zal be-
oordeeld worden aan de hand van  omzetverlies 
in relatie tot uitgestelde opbrengsten. 

Bent u een gebruiker van gemeentelijk vastgoed 
en geen amateursportvereniging die een  ver-
zoek tot kwijtschelding voor de periode gelegen 

tussen 16 maart en 1 september 2020 wil indie-
nen bij de gemeente, dan kunt u dat tot uiterlijk 
15 oktober 2020 doen. 

Het verzoek tot kwijtschelding kan ingediend 
worden via e-mail aan
vastgoed@velsen.nl of per brief aan 
Gemeente Velsen  t.a.v. Team Vastgoed, Post-
bus 465 1970 AL IJmuiden

Nadere informatie over de kwijtscheldingsre-

geling kunt u vinden op de website van de ge-
meente Velsen https://www.velsen.nl/corona-
virus.

 Deze kwijtschelding van de gebruiksvergoe-
ding is niet bedoeld voor  amateursportvereni-
gingen, zij worden via de gemeente door middel 
van een rijksregeling gecompenseerd.

 

Kwijtschelding vergoeding voor het gebruik van gemeentelijk 
vastgoed
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Laatste wedstrijd met publiek wordt zesklapper
Telstar viert snel nog even feest

Er heerste een jolige stemming 
in het stadion van Telstar maan-
dagavond. De uitslag van de 
wedstrijd tegen Den Bosch gaf 
daar natuurlijk alle aanleiding 
toe. Tegelijk was er het besef 
dat het aantal coronabesmet-
tingen overal in ons land fors 
stijgt. De supporters van Telstar 
maakten gebruik van de gele-
genheid om nog even snel een 
feestje te vieren, nu het nog 
kon. Uiteraard wel op verant-
woorde wijze, want alle reeds 
geldende maatregelen werden 
door de aanwezigen goed in 
acht genomen. 
Over anderhalve week treft Tel-
star op eigen veld het team van 
FC Oss. Die wedstrijd zal zonder 
publiek gespeeld moeten wor-
den. Het is weliswaar slechts 
één wedstrijd die, op basis 
van de maandag afgekondig-
de maatregelen, met die beper-

king te maken krijgt. Maar het 
is wel een maatregel die de Vel-
sense club wederom �nancieel 
raakt. Er mocht immers de laat-
ste tijd al een beperkte hoe-
veelheid toeschouwers aanwe-
zig zijn en dat merkt Telstar ook 
in de kantineomzet. ,,We wor-
den niet gestraft, zo zien we 
dat niet. Het zijn gewoon maat-
regelen die nodig zijn’’, zegt 
marketingmedewerker Dennis 
Bliek. Hij geeft toe dat men �ink 
baalt van de situatie, maar toch 
vooral het belang ervan inziet. 
,,Gezondheid staat voorop, bij 
alles en iedereen’’, besluit hij. 
Over drie weken zal duidelijk 
moeten worden of de nu ge-
nomen maatregelen voldoen-
de e�ect hebben gehad. Als dat 
niet het geval is, zouden verde-
re beperkingen opnieuw roet in 
het eten kunnen gooien. (Tekst 
en foto: Bos Media Services)

Voor Frank Korpershoek was het 
een extra speciale avond.

J.C. van Neckstraat
Eerste paal bedrijfsunits en woningen
IJmuiden - Een feestelijk moment 
gisterenmiddag aan de J.C. van 
Neckstraat. Met het slaan van de 
o�ciële eerste paal is een mooi 
bouwproject van start gegaan. In 
het komende hal�aar moeten, op 
de plek waar zich ooit zwembad 
De Hoogeberg bevond, acht be-
drijfspanden verrijzen met daar-
boven acht appartementen. Het 
is een project van ontwikkelaar 
Van der Vlugt BV, het bedrijf be-
kostigt de bouw uit eigen midde-
len en brengt de panden via Van 
Waalwijk van Doorn Makelaars in 

verhuur. Een unieke kans voor on-
dernemers om een mooie bedrijfs-
ruimte te huren en erboven te 
gaan wonen. De bedrijfsruimten 
worden voorzien van een over-
headdeur en een achteringang. 
De woningen erboven krijgen 
twee slaapkamers en een keuken 
die al van alle gemakken is voor-
zien.
Medebestuurder Kees van der 
Vlugt verzorgde gisteren bij het 
ceremoniële moment een kor-
te inleiding. Daarna viel zijn part-
ner Hilde de eer te beurt om de 

o�ciële handeling te mogen ver-
richten. Na a�oop daarvan was er 
voor het selecte groepje aanwezi-
gen een kort samenzijn met een 
hapje en een drankje. Aannemer 
Stolk Bouwmaatschappij BV ver-
wacht circa 26 tot 30 weken nodig 
te hebben om de panden te kun-
nen opleveren. Deze planning kan 
eventueel nog veranderen, afhan-
kelijk van de weersomstandighe-
den en de verdere ontwikkelingen 
rond het coronavirus. Zie www.
wado.nl voor informatie over de 
verhuur. (Foto: 

Velsen - Het werd voor Telstar in menig opzicht maandag een 
gedenkwaardige avond. Op de eerste plaats natuurlijk om-
dat de Witte Leeuwen erin slaagden opponent Den Bosch 
met maar liefst 6-1 te verslaan, maar ook omdat de wedstrijd 
werd gespeeld op de avond waarop premier Rutte een ver-
scherping van de coronamaatregelen aankondigde, waar-
door voetbalclubs de komende drie weken geen toeschou-
wers mogen ontvangen. Bovendien was het de 372e wed-
strijd voor Frank Korpershoek bij Telstar, daarmee evenaar-
de hij het record van legende Fred Bischot.
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COLOFON Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

Zonsondergangen aan onze kust 
leveren betoverende beelden op, 
met vaak meer dan vijftig tinten 
rood en oranje. Zo ook deze ver-
sie aan het einde van de nazomer-
se dinsdag van vorige week. Voor 
het gevoel was dit de laatste zons-
ondergang van deze zomer maar 
in werkelijkheid was het toch echt 
de eerst van deze herfst. Op de-
ze dinsdag om precies een mi-
nuut over half twee ’s middags be-
gon namelijk de ‘astronomische’ 
herfst: het tijdstip waar de zon op 
weg naar het zuidelijk halfrond pre-
cies boven de evenaar staat. Op de-
ze dag komt de zon overal op aar-
de nagenoeg pal in het oosten op 
en gaat zij pal in het westen onder. 
Alsof de weergoden ook echt een 
punt wilden zetten achter de zo-
mer sloeg het weer een dag later 
om, met buien en harde wind. We 
werden dagenlang getrakteerd op 
de voorboden en uitlopers van de 
op afstand langstrekkende herfst-
storm Odette.

Maar even terug naar vorige week 
dinsdag. Juist omdat het een fraaie 
zonsondergang beloofde te wor-
den en de zon pal in het westen 
de zee zou raken, toog ik naar de 
kop van de haven. Als je naar de 
kaart van IJmuiden kijkt valt op 
dat de kop van de zuidpier vrijwel 
pal ten westen van de kop van de 
haven ligt. Grote kans dus dat de 
zon op deze avond en gezien van-
af een positie op de kop van de ha-
ven achter de kop van de zuidpier 

in zee zou zakken. Volgt u het nog?
Voor mij was dit moment in elk ge-
val aanleiding om een leuk plaatje 
te schieten vanaf de kop van de ha-
ven. Helaas bleek de westelijke ho-
rizon gevuld te zijn met een wol-
kenband zodat we het ‘sismoment-
je’, het moment dat de zon de zee 
raakt, zouden missen. Ongetwijfeld 
was die band een voorloper van 
het naderende herfstweer. Maar 
desondanks is een bezoekje aan de 
kop op zo’n zonovergoten avond 
helemaal geen straf. Genoeg me-
dezonsondergang- en kopgenie-
ters om mee te babbelen en, o ja, 
zat genietmomenten om op de ge-
voelige chip vast te leggen!

Het bijgaande plaatje is zo’n mo-
ment. Vlak voordat de zon achter 
de wolkenband verdween hing zij 
nog boven het laatste stukje zuid-
pier. We zien rond de kop de silhou-
etten van het lichttorentje en daar-
omheen allerlei werktuigen, waar-
bij de hoge kraan natuurlijk het 
meest opvalt. Dat materieel staat er 
allemaal in verband met de herstel- 
en onderhoudswerkzaamheden 
aan de kop van de zuidpier door 
Rijkswaterstaat.
Pierewaaiers en hengelaars heb-
ben dat natuurlijk allang gemerkt. 
In verband met deze werkzaamhe-
den is de pier immers vanaf begin 
augustus tot – volgens planning – 
23 oktober op doordeweekse da-
gen afgesloten voor het publiek, 
zodat het werkverkeer ongehin-
derd over de pier kan rijden. Hek-

ken langs de pier, bij het strand en 
aan het einde van de Kennemer-
boulevard markeren de zuidpier 
als ‘no-go zone’. Alleen in de week-
enden mag – als het weer het toe-
laat natuurlijk! – de pier betreden 
worden.

De werkzaamheden zijn nodig om-
dat er tijdens stormen van eerder 
dit jaar rond het uiteinde van de 
pier schade is ontstaan. Rijkswater-
staat wil voor het komende storm-
seizoen de schade hersteld heb-
ben en de pier voor de komende 
jaren weer stormbestendig heb-
ben. Aannemers brengen 3200 ton 
asfalt en 6100 ton breuksteen rond 
de kop aan. Breuksteen is natuur-
steen van onregelmatig vorm. Dit 
spul wordt per schip aangevoerd 
naar het begin van het “nieuwe” 
stuk van de zuidpier, bij de splitsing 
tussen de zuidpier en het restje ou-
de zuidpier – ik heb de naam ‘blin-
de darm’ wel ‘ns horen gebruiken 
voor dit uitlopertje van de pier. Bij 
deze splitsing staat het ketenpark 
van de bij de werkzaamheden be-
trokken aannemers.
Met vrachtwagens wordt het aan-
gevoerde materiaal naar de kop 
van de pier gereden. Een kraan ver-
deelt het materiaal rond de kop. 
Een vierpotig werkschip is ook re-
gelmatig rond de kop van de pier 
bezig met het aanbrengen van ste-
nen. Bij harde wind en storm wordt 
het materieel, inclusief de grote 
kraan van de foto, naar de splitsing 
gereden. De golven van de Noord-
zee kunnen onverbiddelijk zijn en 
het zou niet eerste keer zijn dat er 
zwaar materieel bij pierwerkzaam-
heden in de woeste Noordzee ver-
dwijnt. De pierewaaiers en henge-
laars onder ons moeten nog een 
klein maandje geduld hebben!

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 ta-
ferelen die IJmuiden biedt. In deze a�evering aandacht voor de 
ondergaande zon en de werkzaamheden aan de kop van de zuid-
pier.

SVIJ helemaal in het nieuw
IJmuiden - Raymond Stoker, be-
drijfsleider van sporthuis Ab Gel-
dermans te Beverwijk, had met 
voetbalvereniging SVIJ een af-
spraak gemaakt om de voorde-
len te bekijken van een overstap 
naar het bekende sportmerk Ja-
ko. Sporthuis Ab Geldermans be-
sloot in de deal mee te denken als 
kledingsponsor samen met Grand 
Café Staal, autobedrijf Schweitzer 
en Zebra Uizendbureau en de club 

op een fantastische wijze hierin te 
ondersteunen. De logo’s van Zebra 
en Schweitzer staan op beide mou-
wen van de tenues (gehele vereni-
ging, circa vierhonderd spelende 
leden) en het logo van Grand Ca-
fé Staal op de borst bij de gehele 
jeugdafdeling (circa twintig teams), 
twee zaalteams en zondag 2.
Alle overige teams zijn gekleed 
dankzij de volgende shirtsponsors: 
Haarpunt (Dames 30+), Feestcafé 

Proost (MO19), Thai massage (45+), 
Van der Zon Schilderwerken (Zon-
dag 4), Resul dienstverlening (Za-
terdag 2), Peineman (Zondag 3) en 
Riool�x (Zaterdag 1). Ook is de ge-
hele jeugd van SVIJ voorzien van 
nieuwe trainingsballen. Oud-voor-
zitter/speler van SVIJ Tom Wijker 
heeft de club honderd nieuwe bal-
len geschonken. SVIJ bedankt alle 
bovenstaande bedrijven/personen 
als sponsor van de vereniging!

Een aantal jeugdteams van SVIJ in het prachtige nieuwe Jako-tenue voor clubhuis ‘De Kap’ samen met kleding-
hoofdsponsors Alwin Schweitzer (autobedrijf Schweitzer), Edwin Schilling (Zebra Uitzendbureau), Cor en Dian-
ne Varkevisser (Grand Café Staal) en Raymond Stoker (sporthuis Ab Geldermans). (Foto: aangeleverd)

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

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

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

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

4  X  P E R 
J A A R  I N 

O N Z E 
K R A N T E N !

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

WWW.PLUSWIJZER.NL

WWW.PLUSWIJZER.NL

WWW.PLUSWIJZER.NL

WWW.PLUSWIJZER.NL

Een cursus 
die je leven verandert…
Haarlem - Zaterdag 17 oktober 
start Carmen de Haan met een 
nieuwe cursus die je leven kan 
veranderen. De �loso�e van Loui-
se Hay, bekend van ‘Je kunt je le-
ven helen’ vormt een leidraad 
voor de lesstof. Carmen is al meer 

dan 30 jaar een gepassioneer-
de en ervaren coach. Zeker in de-
ze verwarrende tijden vol veran-
deringen zorgt deze cursus voor 
houvast. Er zijn vijf lessen. In-
fo/aanmelden: www.carmende-
haan.nl of 023-5261144.

Nieuw! Punch & Kick 
bij ABC Kops
IJmuiden - Sinds kort heeft ABC 
Kops een railconstructie in de ju-
dozaal laten plaatsen met ruim-
te voor 10 stootzakken voor het 
geven van Punch & Kick-lessen. 
Ook voor het Karate en Ju-Jutsu 
heeft dit een enorme toegevoeg-
de waarde. Vroeger waren er ook 
al eens stootzakken met katrollen 
aan het plafond bevestigd, maar 
het erop takelen en er weer van 
af tillen was te omslachtig. Nu dus 
een rolsysteem, waardoor de zak-
ken na gebruik eenvoudig weg-
geschoven worden.
Omdat er in de ochtend- en 
avonduren nog wat open lessen 
waren bij ABC Kops, kunnen de-
ze nu mooi ingevuld worden met 
Combat Workouts op de stoot-
kussens. Dit soort lessen passen 

geheel in de visie van de sport-
school: op vechtsport gebaseer-
de trainingen voor fysieke en 
mentale ontwikkeling en beheer-
sing. Er wordt begonnen met be-
ginnerslessen, zodat de deelne-
mers rustig aan de coördinatie 
kunnen werken en conditie kun-
nen opbouwen. 
De lessen worden gegeven op 
maandag-, dinsdag- en vrijdag-
ochtend om 9.00 uur, op woens-
dag om 16.00 en 19.00 uur en op 
vrijdag om 18.00 uur. Bij mini-
maal 6 deelnemers zullen de les-
sen starten. 

Enthousiastelingen kunnen zich 
al aanmelden: ijmuiden@abc-
kops.nl, 06-43250737, www.abc-
kops.nl. (Foto: aangeleverd)

Dermacura zorgt 
met zorg voor uw huid
Velsen-Noord - Bij Dermacura 
Huid- en Lasertherapie kan men 
voor zowel medische als cosme-
dische behandelingen terecht en 
wordt de huid met zorg en aan-
dacht behandeld. 

Het behandelen van acne, pig-
mentvlekken, couperose, litte-
kens, oedeem, overbeharing en 
huidverslapping staat bij Derma-
cura centraal. Eerlijke voorlich-
ting levert te allen tijde meer op 
voor de patiënt, is het uitgangs-
punt. Werken aan huidverbete-
ring is voor de huidtherapeuten 
van Dermacura een uitdaging. 
Om het beste  resultaat te beha-
len is het vaak nodig om combi-
naties van verschillende behan-
delingen toe te passen (zoals la-
sertherapie, needelen, peelings) 
en is uiteraard de inzet van pro-

ducten voor thuisgebruik nood-
zakelijk.

Daniela Apeldoorn en haar col-
legae zijn als huidtherapeuten 
gespecialiseerd in het behande-
len van de huid. Sinds 2011 is de 
huidtherapeute vrij toeganke-
lijk en heeft men voor de mees-
te behandelingen geen verwijs-
brief van huisarts of medisch spe-
cialist nodig.

Bel 0800 - 0715 om een afspraak 
te maken voor een gratis advies-
gesprek in één van de vestigin-
gen: Alkmaar, Beverwijk, Cas-
tricum, Den Helder, Heerhugo-
waard, Limmen, Schagen en nu 
ook in Velsen- Noord. 

Meer informatie: www.dermacu-
ra.nl. (Foto: aangeleverd)
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Glow in the Dark SportMix  
in de herfstvakantie

IJmuiden - Op donderdag 15 ok-
tober verandert Sporthal Zee-
wijk in een groot Glow in the Dark 

SportMix festijn. Kinderen gaan 
allemaal leuke spellen doen in 
het donker. Bijvoorbeeld (paal-

Actie tegen zwerfvuil
IJmuiden aan Zee - Een geheimzinnige plastic zak hangt al een aantal weken op het Zeewindepad, pre-
cies op het kruispunt waar men de duinen in kan wandelen of kan oversteken om naar de Kennemerbou-
levard te gaan. Een blik in de zak leert, dat het gaat om een poging om te voorkomen dat wandelaars hun 
afval op de grond werpen. De zak zit erg stevig vast en is inderdaad halfvol met lege zakjes en blikjes. Wie 
de zak heeft opgehangen is onbekend, maar dat hij gebruikt wordt, is duidelijk. Onder de zak op de grond 
waaien helaas wel wat losse parkeerkaartjes. Het lijkt erop, dat sommige automobilisten, die de parkeer-
plaats van IJmuiden aan Zee verlaten, het nodig vinden om hun kaartje de natuur in te gooien. Zou het een 
oplossing zijn om voor hen bij de slagboom ook een zak op te hangen? (Arita Immerzeel)

Maandelijkse rondleiding 
Beeckestijn
Velsen-Zuid - Zondag 4 oktober,  is het weer tijd voor de maandelijkse rondleiding door huis en tuinen van 
Beeckestijn Maak ook eens zo’n boeiende en leerzame wandeling mee! De rondleiding gaat van start om 
11.00 uur. Een deskundige gids neemt u mee en geeft uitleg over het Huis en de historische tuinen.  Opge-
ven kan via www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/buitenplaats-beeckestijn. Deelname kost 9 eu-
ro p.p. (leden Nm 5 euro p.p.). Let op: beperkt aantal plaatsen! (Foto: aangeleverd)

Trotse ‘Move Mates’ op De Toermalijn
Driehuis - Op Basisschool De 
Toermalijn is op dinsdag 22 sep-
tember het tweede traject ‘Move 
Mates’ bij groep 8 afgerond. Vo-
rig schooljaar werd groep 8 van 
toen ook opgeleid tot Move Ma-

te. Bij Move Mates worden kinde-
ren door de buurtsportcoach op-
geleid tot speelpleincoach. Ze le-
ren lesgeven, spellen bedenken 
en deze begeleiden voor de on-
derbouw. 

Na een aantal theorie- en prak-
tijklessen liepen alle leerlingen 
stage bij de groepen 1 tot en met 
4. Tijdens deze stages werden ze 
nog begeleid door Bianca, buurt-
sportcoach bij SportSupport. Nu 

alle 26 leerlingen hun certi�caat 
hebben ontvangen mogen zij in 
groepjes aan de slag zonder be-
geleiding. 
Tijdens de uitreiking van de cer-
ti�caten kregen de Move Mates 

ook de sportbrochure, hét boek-
je als het gaat om een overzicht 
van het sportieve aanbod in de 
gemeente. 
De groep 8’ers hebben erg veel 
zin om zelfstandig aan de slag te 

gaan, maar sommige vinden het 
ook nog erg spannend! 

Ze vinden het vooral leuk om de 
kinderen te verzorgen en ze te 
helpen. (Foto: De Toermalijn)

tjes)voetbal, air hockey, bow-
len en nog veel meer to�e spel-
len. Van 10.00 tot 12.00 uur is het 
voor kinderen van groep 3 t/m 5 
en van 13.00 tot 15.30 zijn kinde-
ren van de groepen 6 t/m 8 wel-
kom. Meedoen aan deze leuke 
SportMix kost 3,50 euro. Inschrij-
ven kan via de website sport-
pasvelsen.nl. Vanwege de coro-
namaatregelen kan een beperkt 
aantal kinderen meedoen. Wacht 
niet te lang met inschrijven want 
vol is vol. 

Tip: met neon/�uorescerende kle-
ding vallen kinderen lekker op en 
geven ze zelf ook licht! (Foto: Re-
nata Jansen Fotogra�e)
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CDA-nieuwsflits:
Robert te Beest tijdelijk wethouder in 
Alkmaar, Gideon Nijemanting volgt hem op
Velsen - CDA-raadslid en ex-
wethouder van Velsen Robert te 
Beest is voorgedragen als tijdelijk 
wethouder in de gemeente Alk-
maar. Robert gaat daar een wet-
houder vervangen die zich ziek 
heeft moeten melden.
Robert te Beest is gedurende acht 
jaar wethouder geweest in Vel-
sen. Daarvoor was hij acht jaar 
raadslid en ook nu is hij een waar-
devol raadslid in onze gemeente. 
In zijn wethouders periode is 
hij op vele beleidsterreinen ac-
tief geweest. Ook op enkele do-
meinen die hij nu weer in porte-
feuille krijgt, zoals WMO, buurtge-
richt werken en dierenwelzijn. Ro-
bert wordt in Alkmaar onder an-
dere ook verantwoordelijk voor 
buitenruimte, bereikbaarheid en 
dienstverlening.
Robert kent Alkmaar goed want 
hij is op dit moment werkzaam 
binnen de afdeling Economische 
Zaken in de gemeente Alkmaar.
Iris Zeijlemaker, de CDA-fractie-
voorzitter in Alkmaar is erg blij 

met Robert: ,,Robert te Beest zal 
met zijn kennis, kunde en erva-
ring een goede aanvulling zijn 
in ons gemeentebestuur om de 
uitdagingen van Alkmaar aan te 
gaan. We zijn buitengewoon trots 
en dankbaar dat Robert het wet-
houderschap op zich wil nemen.”
Robert te Beest zelf: ,,Ik heb er 
heel veel zin in om de belangen 
van Alkmaar bestuurlijk te dienen 
en kijk uit naar een goede samen-
werking met de gehele gemeen-
teraad en uiteraard met het Colle-
ge van B&W en de Alkmaarse sa-
menleving.’’
Robert zal de gemeenteraad van 
Velsen verlaten want raadslid in 
één gemeente en wethouder in 
een andere staat de Gemeen-
tewet niet toe. Gelukkig is Ro-
bert niet ‘verloren’ voor Velsen. 
Hij blijft er wonen en zal zich ac-
tief blijven inzetten voor ons loka-
le CDA. Voorzitter Jankees Salver-
dais daar erg blij mee: ,,Als voor-
zitter ben ik daar erg blij mee 
want zoals u weet is de basis smal 

en Robert heeft veel kennis en er-
varing.’’

Gideon Nijemanting
In de plaats van Robert wordt 
steunfractielid Gideon Nijeman-
ting raadslid in Velsen. Omdat Gi-
deon al volop meedraait is hij op 
veel onderwerpen al goed inge-
werkt. Jankees Salverda: ,,We heb-
ben Gideon leren kennen als een 
prima steunfractielid die zich za-
ken snel eigen maakt. We zijn er-
van overtuigd dat hij een waar-
dige vervanger van Robert in de 
Raad zal zijn. Gideon woont met 
zijn gezin in Driehuis en is direc-
teur Bedrijven bij Rabobank Alk-
maar. Gideon zal zo snel moge-
lijk worden beëdigd als raads-
lid. Later wordt nog afgesproken 
wat zijn portefeuille precies gaat 
worden. Zodra het kan zullen we 
op een Algemene Ledenvergade-
ring Robert en Gideon graag het 
woord geven om hun beweegre-
denen zelf toe te lichten.’’ (Foto: 
aangeleverd)
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Iris Zeijlemaker, de CDA-fractievoorzitter in Alkmaar is erg blij met Robert: “Robert te Beest zal met zijn 
kennis, kunde en ervaring een goede aanvulling zijn in ons gemeentebestuur om de uitdagingen van 
Alkmaar aan te gaan. We zijn buitengewoon trots en dankbaar dat Robert het wethouderschap op zich 
wil nemen”. 

Robert te Beest zelf: “Ik heb er heel veel zin in om de belangen van Alkmaar bestuurlijk te dienen en kijk 
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andere staat de Gemeentewet niet toe. Gelukkig is Robert niet ‘verloren’ voor Velsen. Hij blijft er wonen 

Sluiting feestcafé Proost na 
herhaalde overtreding coronaregels
IJmuiden - Feestcafé Proost op 
de Kennemerlaan 93B in IJmui-
den wordt op last van de voorzit-
ter van Veiligheidsregio Kenne-
merland gesloten voor een perio-
de van twee weken. Directe aan-
leiding is het opnieuw niet nale-
ven van de coronaregels op za-
terdag 26 september. Politie en 
handhavers van de gemeente Vel-
sen stelden dit vast. Al eerder, in 
juli en augustus, bleek dat dit ca-
fé de coronaregels niet goed na-
leefde. Na de controle van 30 au-

gustus is aan de eigenaar van 
Proost een last onder bestuurs-
dwang opgelegd. De sluiting nu 
is hierop het vervolg. Burgemees-
ter Frank Dales: “Het is spijtig dat 
het in dit café opnieuw niet goed 
is gegaan. De overtreding van de 
regels tolereer ik niet omdat het 
onveilig is en omdat het oneerlij-
ke concurrentie betekent voor de 
overgrote meerderheid van ho-
recaondernemers die wel de vei-
ligheid van hun gasten weten te 
waarborgen. Dat laatste is niet 

makkelijk en daarom heb ik daar 
grote bewondering voor. Ik be-
grijp ook goed dat mensen, voor-
al jongeren, uit willen gaan maar 
ik roep hen daarbij echt op: doe 
dit verstandig en zorg voor vol-
doende afstand. Voor je eigen 
veiligheid en voor hen die je lief 
hebt. Als burgemeester is het 
mijn voornaamste verantwoorde-
lijkheid om de veiligheid van on-
ze inwoners te beschermen. De 
sluiting van Proost is daar nu het 
gevolg van.”

IJmuiden - Stichting Zwerfkatten 
havengebied IJmuiden onder-
vindt, net als vele ondernemers, 
de gevolgen van de corona-cri-
sis. De organisatie die zwerfkat-
ten castreert en verzorgt heeft te-
vens een opvang voor onplaats-
bare katten. De dierenvrienden 
zien door corona de inkomsten 
achteruit hollen, terwijl het aan-
tal hulpvragen juist toeneemt. 
Coördinator Marya Dekker: ,,We 
lopen door de corona veel inkom-
sten mis. Geld dat broodnodig is 
omdat we geen overheidssubsi-
die krijgen. De opbrengsten uit 
de jaarlijkse collecte, de verkoop 
van spulletjes op braderieën en 
het Havenfestival zijn belangrijk 
voor ons maar vallen nu weg. “
Maar de toename van opvangkat-
ten wordt steeds groter. Dekker: 
,,We hebben onlangs 12 zwaar 
verwaarloosde katten opgevan-

gen. De dieren waren graatma-
ger, zaten vol parasieten, hadden 
pijnlijke ontstekingen in hun bek 
en andere ernstige verwondin-
gen. Ze zijn inmiddels bij de die-
renarts geweest voor vaccinaties, 
castraties en operaties en zijn ge-
test op dodelijke ziektes als Katte-
naids. Voor twee katten kwam de 
hulp te laat, de rest maakt het na 
intensieve verzorging al een stuk 
beter. Uiteraard hangt hier een 
gigantisch prijskaartje aan. Geld 
dat we nergens kunnen terugha-
len.”

Nu het bijna Wereld Dierendag 
is, probeert de vrijwilligersor-
ganisatie wat extra’s te regelen 
voor de 150 katten die ze dage-
lijks verzorgt. Tuincentrum Wel-
koop werkt daar graag aan mee. 
,,We mogen een inzameling hou-
den. Aanstaande zaterdag, 3 ok-

tober, vragen we klanten om in 
de winkel iets voor onze katten te 
kopen. Dat kan een blikje katten-
voer van een euro zijn, of duurde-
re vlooienmiddelen. We zijn over-
al blij mee!”
Wel vragen de dierenvrienden 
om alle regels omtrent corona te 
respecteren. ,,Zelf houden we af-
stand, delen we verlanglijstjes uit 
die eenmalig worden gebruikt en 
onze vrijwilligers mogen helaas  
minder gesprekken aangaan. We 
hopen dat mensen ons evengoed 
steunen!”

Een gift overmaken kan natuur-
lijk ook: NL85INGB0004761772 
tnv  St. Zwerfkatten IJmuiden ovv 
Dierendag. En anders ziet men u 
graag zaterdagmiddag 3 okto-
ber bij tuincentrum Welkoop op 
de Hagelingerweg in Santpoort-
Noord.

Inzamelactie op 3 oktober
Corona treft ook zwerfkattenopvang

1 OKTOBER

Kinderboekenweek in de biblio-
theek tot en met 13 oktober. Pro-
gramma: zie www.bibliotheek-
velsen.nl. (Beeld: aangeleverd)

Derde a�evering tv-serie ‘.IJmui-
den moet je zien’ op RTV Seaport, 
17.00 uur. Het wordt in de dagen 
erna meerdere malen herhaald. 
(Foto: Peter Denkema)

2 OKTOBER

Klaverjasmiddag om 13.30 uur in 
dorpshuis Het Terras aan de Dink-
grevelaan 17 te Santpoort-Noord. 
Vooraf aanmelden bij Minke Uy-
tendaal (06 40841152) verplicht. 
Leden betalen 3 euro, niet-leden 
4 euro per middag. (Foto: Sabine 
van Erp, Pixabay))

Lezing door Nico Brantjes over de 
Heemskerkse kasteeltuin Assum-
burg om 20.00 uur bij Histori-
sche Kring Velsen in Soli Muziek-
centrum aan het Kerkpad 83 te 
Santpoort-Noord. Toegangsprijs 
2,50 euro (gratis voor leden), uit-
sluitend toegang na aanmelding 
via ledenadministratie@histori-
schekringvelsen.nl of telefoon-
nummer 023 8882773. (Foto: Ni-
co Brantjes)

Optreden Vespucci Kwartet om 
20.00 uur in ’t Mosterdzaad-
je aan de Kerkweg 29 in Sant-
poort-Noord met werk van Men-
delssohn, Wolf en Ravel. Kaarten 
per e-mail reserveren via pen-
ningmeester@mosterdzaadje.
nl. Info via telefoonnummer 023 
5378625. (Foto: aangeleverd)

3 OKTOBER

Tentoonstelling ‘Brederode, On-
derduikers en Verdwenen Bui-
tenplaatsen’ op de Ruïne van Bre-
derode wordt om 11.30 uur ge-
opend door wethouder Jeroen 
Verwoort. Om 14.00 uur de try-
out ‘Ze heet Hana’ door meester-
verteller Piet Parée en musicus 
Frank Edam waarvan de hoed-op-
brengst naar Vluchtelingenwerk 
gaat. (Foto: aangeleverd)

Museumhuis Beeckestijn open 
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 
4 euro p.p. Tickets uitsluitend on-
line via www.museumhuizen.nl.

De vereniging Vrienden van de 
Grote of St.-Bavokerk aan de Gro-
te Markt in Haarlem organiseert 
de jaarlijkse Bavodag. Op die dag 
is de kerk (vanaf 12.00 uur) gratis 
geopend voor publiek dat kan ge-
nieten van muzikale optredens.

Zee- en Havenmuseum geopend 
van 13.00 tot 17.00 uur. Maritie-
me fotoruilbeurs van 10.30 tot 
13.30 uur. Expo’s Koopvaardij en 
Visserij in WO II/SAIL IJmuiden/ 4 
speurtochten/escapespel. www.
zeehavenmuseum.nl.

Inzamelingsactie voor stichting 
Zwerfkatten IJmuiden bij tuin-
centrum Welkoop op de Hagelin-
gerweg in Santpoort-Noord.

4 OKTOBER

Publieksdag op Forteiland IJmui-
den. Afvaart schip Koningin Em-
ma vanaf Sluisplein 80 te IJmui-
den om 10.45, 12,45 en 15.15 uur. 
Retourvaart naar keuze om 13.00, 
15.15 en 17.25 uur. Kosten 12,50 
euro inclusief rondleiding op het 
eiland. (Foto: aangeleverd)

Museumhuis Beeckestijn open 
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 
4 euro p.p. Tickets uitsluitend on-
line via www.museumhuizen.nl. 
Maandelijkse rondleiding door 
huis en tuinen. Opgeven kan via 
www.natuurmonumenten.nl/
natuurgebieden/buitenplaats-
beeckestijn. Deelname kost 9 eu-
ro p.p. (leden Nm 5 euro p.p.). Let 
op: beperkt aantal plaatsen! (Fo-
to: aangeleverd)

Bunkermuseum aan de Badweg 
38 te IJmuiden geopend van 
11.00 tot 16.00 uur. Informatie via 
www.bunkermuseum.nl.

Ruïne van Brederode open 11.00-
17.00 uur. Expo t/m 28/10: ‘Brede-
rode, Onderduikers en Verdwe-
nen Buitenplaatsen’. www.ruine-
vanbrederode.nl. 

▲

Zee- en Havenmuseum geopend 
van 13.00 tot 17.00 uur. Expo’s 
Koopvaardij en Visserij in WO II 
(laatste kans)/SAIL IJmuiden/4 
speurtochten/escapespel. www.
zeehavenmuseum.nl. (Foto: Bos 
Media Services)

Optreden MirAnDa Trio om 15.00 
uur in ’t Mosterdzaadje aan de 
Kerkweg 29 te Santpoort-Noord 
met werk van Debussy, Saint-Sa-
ens, Ravel en Dvorak. Kaarten 
per e-mail reserveren via pen-
ningmeester@mosterdzaadje.
nl. Info via telefoonnummer 023 
5378625. (Foto: aangeleverd)

5 OKTOBER
Informatiepunt Sociaal Wijkteam 
bij Stichting Buitengewoon aan 
de Galle Promenade 70 geopend 
van 15.00 tot 16.00 uur voor vra-
gen over wonen, geldzaken, ad-
ministratie, persoonlijke proble-
men, gezondheid enzovoort. In-
fo via www.swvelsen.nl of 088 
8876970.

6 OKTOBER
Kledingbeurs van 10.00 tot 12.00 
uur in kerkgebouw Het Kruispunt 
aan het Zon Bastion 3 te Velser-
broek. Ook inbreng is mogelijk. 
Info via 023 5384997.

De opstappers, wandelgroep 
voor mensen met een haperend 
brein, start 10.30 uur bij ontmoe-
tingscentrum Zeestroom aan het 
Zeewijkplein 262 te IJmuiden. In-
fo via oc.zeestroom@zorgbalans.
nl of 06 52516734/06 82681507. 

7 OKTOBER
Ruïne van Brederode zie zondag.

Zee- en Havenmuseum geopend 
van 13.00 tot 17.00 uur. Expo-
SAIL IJmuiden/4 speurtochten/
escapespel. www.zeehavenmu-
seum.nl.

8 OKTOBER
Museumhuis Beeckestijn zie za-
terdag.

Zingen met soep voor 60-plussers 
van 12.00 tot 13.15 uur in culture-
le broedplaats De 3Klank aan de 
Driehuizerkerkweg 34a te Drie-
huis. Aanmelden via info@koel-
productions.nl of 0255 755243. 
(Tekening: aangeleverd)

Wandelgroep voor mantelzor-
gers van 13.30 tot 14.30 uur van-
af zwembad Heerenduinen aan 
de Heerenduinweg 6 te IJmuiden. 
Deelname is gratis, aanmelden 
niet nodig. Verzamelen bij ‘P Bus’ 
voor de ingang van het zwem-
bad. Info via infomantelzorg@so-
cius-md.nl of telefoonnummer 
088 8876900.

WWW.PLUSWIJZER.NL
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‘.IJmuiden moet je zien’
Maakindustrie en offshore 
wind centraal in tv-programma

Oktober is ‘Maand van de 
geschiedenis’ op Ruïne van Brederode

Santpoort-Zuid - Tijdens de 
Maand van de geschiedenis 
is in oktober een nieuwe ten-
toonstelling te zien op de Ruï-
ne van Brederode. De tentoon-
stelling ‘Brederode, Onder-
duikers en Verdwenen Buiten-
plaatsen’ wordt op zaterdag 3 
oktober om 11.30 uur geopend 
door Jeroen Verwoort, wethou-
der Kunst en Cultuur. 

De tentoonstelling laat met bij-
zondere maquettes de jonge ge-
schiedenis van Brederode en de 
omgeving zien. Tijdens de Twee-
de Wereldoorlog heeft de heer 
M. van Dijk tijdens zijn onder-
duikperiode in Delft een prach-
tige maquette gemaakt van kas-
teel Brederode in welstand. Spe-
ciaal voor deze tentoonstelling 
krijgt de Ruïne deze maquette in 
bruikleen van museum Museon 
in Den Haag. 
Ook waren er Joodse onderdui-
kers op de Ruïne zelf. De tentoon-
stelling vertelt ook hun verhaal. 
Om de maquette van Kasteel Bre-
derode staan de maquettes op-
gesteld van de hand van Jan Mor-
ren. Hij heeft een aantal verdwe-
nen buitenplaatsen rond de Ruï-
ne van Brederode op een ver�jn-
de manier zichtbaar gemaakt, na-
dat zijn drie boeken gereed wa-
ren over ‘Velsen, Kastelen en Bui-
tenplaatsen’. Van een drietal nog 
bestaande buitenplaatsen zijn 

enkele archeologische topvonds-
ten te zien. 
Samen met de legende van de 
Spanjaardsberg, de legendari-
sche badmeester van het verdwe-
nen zwembad Velserend en een 
leuke kijkspeurtocht voor kinde-
ren is deze tentoonstelling ge-
schikt voor jong en oud. De ten-
toonstelling is te zien tot en met 
28 oktober op woensdag, vrijdag, 
zaterdag en zondag van 11.00 tot 
17.00 uur. 
In oktober zijn er ook diverse ex-
tra activiteiten. Op zaterdag 3 ok-
tober kan men tevens om 14.00 
uur de try-out ‘Ze heet Hana’ bij-
wonen door meesterverteller Piet 
Parée en musicus Frank Edam 
waarvan de hoed-opbrengst naar 
Vluchtelingenwerk gaat. 
In de week van 10 tot en met 18 

oktober wordt zowel aangeslo-
ten op de Kinderboekenweek als 
op de Beleefweek Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland met een 
nieuwe wandeling voor volwas-
senen op 17 en 18 oktober on-
der begeleiding van een wandel-
coach naar de Brederodeberg, het 
hoogste punt in Kennemerland 
ontstaan door de Heren van Bre-
derode. Op 24/25 oktober komt 
Brederode tot leven tijdens het 
Stamboomweekend. 
Kijk voor alle informatie op de 
website www.ruinevanbredero-
de.nl en reserveer je ticket met 
tijdslot voor een Corona-verant-
woorde toegang. Met dank aan 
de gemeente Velsen voor het me-
de mogelijk maken van de ten-
toonstelling en het Stamboom-
weekend. (Foto: aangeleverd)

Velsen - Citymarketing Velsen 
en RTV Seaport maken dit jaar 
een reeks televisieprogramma’s 
waarin de parels van Velsen cen-
traal staan. De derde a�evering 
van .IJmuiden moet je zien gaat 
over de maakindustrie en o�-
shore wind.

Techport heeft als ambitie voor 
2030 uit te groeien tot dé excel-
lente economische regio van de 
Nederlandse maak- en onder-
houdsindustrie. Met meer dan 

zestig scholen, bedrijven en over-
heden werkt Techport aan een 
gezonde arbeidsmarkt, een ac-
tueel en uitdagend opleidings-
aanbod en aan voldoende ta-
lent. Stuurgroeplid Ernst de Haas 
geeft antwoord op de vraag hoe 
zij deze ambitie willen realiseren 
en hoe belangrijk het is hier sa-
men aan te werken. (Zie foto)

De bedrijven in het Noordzeeka-
naalgebied die zich richten op 
o�shore wind zijn verenigd in 

de AYOP, wat staat voor Amster-
dam IJmuiden O�shore Port. Di-
recteur Sylvia Boer vertelt over 
de grote kansen die er door de 
komst van twee grote windmo-
lenparken liggen voor onze re-
gio. De komst van de Energieha-
ven in IJmuiden, die in 2025 ge-
reed moet zijn, is daar een on-
misbare schakel in. 
Bas Kuntz, ondernemer en vrij-
williger voorzitter van Stich-
ting Citymarketing Velsen, ver-
telt over de bijdrage die citymar-
keting levert aan de promotie 
van Techport en AYOP. Hierover 
gaat hij binnenkort in gesprek 
met partners in de maakindustrie 
en o�shore wind. De uitkomsten 
worden gebruikt voor de meerja-
renvisie 2021-2025.
De cameraploeg van .IJmuiden 
moet je zien nam een kijkje bij 
één van de bekendste maakbe-
drijven in IJmuiden: RIGO Ver�a-
briek. Er is ook een weer repor-
tage van Kaatje Kabeljauw, die 
op bezoek ging bij het Technisch 
College Velsen. 
Het tv-programma .IJmuiden 
moet je zien is op donderdag 
1 oktober om 17.00 uur te zien 
(Ziggo kanaal 37, YouTube en 
www.rtvseaport.nl) en wordt in 
de dagen erna meerdere malen 
herhaald. (Foto: Peter Denkema)

Alle zorg gaat door
Aantal medewerkers en patiënten 
Spaarne Gasthuis besmet met corona

Ook in Velsen:
Week van de Industriecultuur
Velsen - Het was even spannend 
of het dit jaar zou kunnen plaats 
vinden: de jaarlijkse Week van de 
Industriecultuur, waarin bedrij-
ven hun deuren openzetten en 
de historische verhalen van de in-
dustriële geschiedenis tot leven 
komen met behulp van theater 
en workshops in het Noordzeeka-
naalgebied. Maar met een aange-
past programma is er in de herfst-
vakantie van 9 tot en met 18 ok-
tober toch van alles te doen in 
IJmuiden, Beverwijk en de Zaan-
streek!

Te doen in IJmuiden
Dit jaar staat de creatieve bedrij-
vigheid en de nieuwe maakin-
dustrie centraal tijdens de Week. 
Creatief wordt het in IJmuiden ze-
ker, want je kunt kiezen uit maar 
liefst vier workshops: schilderen 
met Marcella van Zanten, teke-
nen met Eric J. Coolen, fotogra-
�e (lightpainting) met Pieter Hei-
ne en avondfotogra�e met Ma-
chiel Kraaij. Vier bedrijven bieden 
dit jaar rondleidingen, te weten 
de Visafslag, Zwart Techniek, Saf-

�er Yachts en Kloosterboer Cold 
Storage. Rijkswaterstaat biedt 
een inkijkje in ’s werelds grootste 
zeesluis. Natuurlijk zijn SHIP en 
het Zee- en Havenmuseum op de 
woensdag 14 oktober weer gra-
tis open ter ere van de Industrie-
cultuur Museumdag en kinderen 
kunnen staalproe�es doen onder 
deskundige leiding van ’t Hem-
lab.

De theatrale beleving van het in-
dustriële verleden ontbreekt dit 
jaar zeker niet. Theatercollectief 
Trans//missie schreef speciaal 
voor IJmuiden ‘de Overkijk’; het 
verhaal over de keerzijden van 
Noordzeekanaal dat door deelne-
mers letterlijk wordt beleefd. Om 
de blik verder te verruimen kun 
je met de Havensafari en de RIB 
boot het water op, het biedt een 
heel ander perspectief op de ha-
ven van IJmuiden.

Reserveren is meemaken
Het programma is coronaproof, 
daarom is er ruimte voor een klei-
ner publiek waarmee we samen 

de coronamaatregelen in acht 
nemen. Meer hierover en over 
het uitgebreide programma, ook 
in Beverwijk en de Zaanstreek, 
lees je op onze website: www.in-
dustriecultuur.nl. Vanaf 1 okto-
ber kun je online reserveren voor 
de activiteiten! (De poster is ge-
maakt door de Haarlemse illustra-
tor Eric J. Coolen)

Regio - Op een verpleegafde-
ling interne geneeskunde van het 
Spaarne Gasthuis zijn afgelopen 
week diverse medewerkers en 
patiënten besmet geraakt. Dit is 
gebeurd na contact met een pa-

tiënt die met corona geïnfecteerd 
bleek te zijn. De medewerkers zijn 
thuis met lichte klachten.
Naar aanleiding van de besmet-
tingen worden testen uitgevoerd 
onder medewerkers en patiën-

ten. Dit gebeurt wanneer zij ver-
schijnselen vertonen die in ver-
band worden gebracht met co-
rona. Het bron- en contactonder-
zoek op de afdeling is bijna afge-
rond en daarmee verwacht het 
ziekenhuis de situatie onder con-
trole te krijgen. Lopende het on-
derzoek blijven zorgmedewer-
kers en bezoekers op de betref-
fende afdeling uit voorzorg per-
soonlijke beschermingsmiddelen 
dragen. De afdeling blijft open.
Het Spaarne Gasthuis volgt vas-
te protocollen om te voorkomen 
dat meer medewerkers of patiën-
ten worden besmet. Patiënten en 
bezoekers kunnen veilig naar het 
ziekenhuis blijven komen. Zo-
wel afspraken als behandelingen 
gaan door. De eerder ingestelde 
richtlijnen voor een bezoek aan 
het ziekenhuis door patiënten en 
bezoekers zijn niet veranderd. 
Deze richtlijnen staan op www.
spaarnegasthuis.nl. (Foto: aange-
leverd)

September hooimaand?
IJmuiden - Op verschillende plekken op de Heerenduinweg liggen decoratieve hooirollen in de berm. 
Juli is van oudsher de maand waarin lang gewas gemaaid wordt en daarom de hooimaand wordt ge-
noemd. September wordt de herfstmaand genoemd. Hooien in de herfst, een mooie bijkomstigheid van 
het mooie weer wat we hebben gehad deze nazomer. De hooirollen zorgen in ieder geval voor een wat 
Frans aandoend accent, zo langs de weg richting strand. (Arita Immerzeel)

Strawberries H1 op
wilskracht naar gelijkspel

Driehuis - Na een 0-2 achter-
stand heeft heren 1 van hoc-
keyclub KHC Strawberries zich 
zondag terug geknokt naar een 
2-2 gelijkspel tegen hekkenslui-
ter Soest. In de eerste helft wist 
Soest twee fortuinlijke doelpun-
ten te scoren. De eerste goal 
kwam tot stand nadat verdedi-
ger Finn van Leeuwen een ho-
ge bal niet wist te onderschep-
pen. Vervolgens omspeelde de 
spits van Soest verdediger Rei-
nier Kuijt en verschalkte hij doel-
man Tjade Bijlsma in de korte 
hoek. Van Leeuwen was later op-

nieuw betrokken bij een tegen-
doelpunt. Hij veranderde een 
strafcorner van richting en tikte 
de bal zo zijn eigen doel in.
Wat de kansenverhouding be-
treft was een overwinning voor 
de aardbeien terecht geweest. 
De thuisploeg kreeg ontzettend 
veel strafcorners, maar slechts 
één daarvan werd gescoord. 
Tristan Abell sleepte de bal te-
gen de touwen en scoorde zijn 
eerste doelpunt van het seizoen. 
Ook aanvoerder Pepijn Hendrik-
sen had eerder in de tweede 
helft zijn eerste goal van het nog 

prille seizoen kunnen maken 
toen Strawberries een strafbal 
kreeg. Met een lichaamsschijn-
beweging wist hij de doelman 
naar de linkerhoek te krijgen 
maar hij pushte zelf de bal naast 
het doel. 
Na de aansluitingstre�er van 
Abell was Strawberries naar-
stig op zoek naar de gelijkma-
ker. Wetende dat de verschil-
len onderin de ranglijst van de 
derde klasse zeer klein zijn dit 
jaar was een punt in dit duel 
zeer welkom voor de Driehui-
zenaren. Vijf minuten voor tijd 
scoorden de aardbeien de ver-

diende gelijkmaker, al was Soest 
het daar niet mee eens. Zij claim-
den dat niemand van Strawber-
ries de bal had aangeraakt in 
de cirkel en dat het geen geldig 
doelpunt zou moeten zijn. Toch 
was Flip Vervliet de persoon die 
de bal licht toucheerde na een 
goede voorzet van Eric de Jong. 
Na lang overleg besloten de bei-
de scheidsrechters dat het inder-
daad een geldig doelpunt was, 
tot grote woede en teleurstel-
ling van Soest. (Finn van Leeu-
wen)

Pepijn Hendriksen teleurgesteld na het missen van de strafbal. (Foto: aan-
geleverd)
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Week tegen eenzaamheid: 
bibliotheek bezorgt thuis
Velsen - Van 1 tot en met 8 ok-
tober is het Week tegen Eenzaa   -
mheid. Door het hele land is er 
dan extra aandacht voor het the-
ma eenzaamheid, met als hoofd-
boodschap: ‘Kom erbij!’. In veel 
plaatsen zijn er speciale activi-
teiten. Iedereen kan deelnemen 
aan de Week tegen Eenzaamheid 
door het bezoeken of organise-
ren van een activiteit. Want een-
zaamheid aanpakken begint met 
in contact komen. 

Boek aan Huis service 
De week tegen eenzaamheid 
staat in het teken van verbinding. 
Bibliotheek Velsen zoekt ook de 
verbinding. Het is een plaats van 
ontmoeting en verhalen. 
Ben je door omstandigheden (tij-
delijk) niet in de gelegenheid om 
naar de bibliotheek te gaan, maar 
wil je wel graag materialen le-
nen? Dan kan de bibliotheek de 
materialen ook bij je thuisbren-
gen. Kijk voor meer informatie 
over de Boek aan Huis service 
op www.bibliotheekvelsen.nl of 

vraag ernaar bij de balie van de 
Bibliotheek. 
 
Meer in de bibliotheek 
De Bibliotheek Velsen biedt on-
der meer boeken, e-books, tijd-
schriften en activiteiten voor kin-
deren en volwassenen. Ook niet-
leden kunnen gebruikmaken van 
de collectie en van activiteiten in 
de bibliotheek. Alleen voor het le-
nen van boeken en andere mate-
rialen is een lidmaatschap nodig. 
(Foto: aangeleverd)  

DCIJ-nieuws: 
Cees van der Vlis houdt stand

Velsen - Na de derde ronde van 
de onderlinge competitie van 
Damclub IJmuiden (DCIJ) zijn de 
verschillen nog klein. Zo leden 
de koplopers hun eerste punt-
verlies. Martin van Dijk, die vo-
rig seizoen bovenaan de ranglijst 
stond toen de competitie werd 
afgebroken, pakte in de opening 
tempowinst tegen Cees van der 
Vlis. Van der Vlis besloot vervol-
gens de stand klassiek te maken. 
Na o�ers over en weer verander-
de het spelbeeld in een �ankpar-
tij, waarin het evenwicht niet ver-
broken werd. Zo pakte Van der 
Vlis (links op foto) voor de derde 
keer een punt en heeft hij al de 
nummers één en twee van vorig 
seizoen gehad. 

Ook Kees Pippel kwam niet tot 
winst. Tegen Wim Winter nam hij 
na een verkeerde opening een 
dure dam. Toen de dam van het 
bord verdween, was de stand 
weer gelijk en waren de spannin-
gen weg. Krijn ter Braake had na 
twee zware partijen ditmaal een 
gemakkelijke avond. Tegenstan-
der Jan-Maarten Koorn werd al 
in de opening verrast, toen zijn 
voorpost aangevallen werd en hij 
niet kon opvangen.  Max Doorn-
bosch nam tegen Bram van Ba-
kel een ongelukkige voorpost in, 
waardoor zijn stand vastliep. Met 
een tijdelijk o�er en een afwik-
keling naar een dammeneind-
spel wist hij toch nog een punt 
te pakken. Tot slot was Jacque-

line Schouten de sterkste in een 
onderlinge confrontatie met haar 
zus Nicole. 

Bij de jeugd heeft Jens Misch-
ke een gat geslagen met de con-
currentie. In de topper tegen Ta-
mar Out wist hij een overtuigen-
de zege te boeken. Zion Nibte 
versloeg de nummer twee Malak 
El Abbassi en klom daarmee naar 
de tweede plaats. El Abbassi deelt 
nu de derde plaats met Alex Kis-
temaker, die jeugdleidster Nicole 
Schouten versloeg. Moritz Woes-
tenburg boekte zijn eerste over-
winning van het seizoen ten kos-
te van Youssef Laassri. (Foto: aan-
geleverd)

Muzikaal optreden 
voor Huis Ter Hagen
Driehuis - Zaterdagmiddag 
vond er een muzikaal optreden 
in de openlucht plaats voor be-
woners en personeel van Huis 
ter Hagen. Het bleek om een 
spontane actie van de Funband 
te gaan. De Funband is één van 
de ensembles van muziekver-
eniging Soli. De band bestaat 
uit een 15-tal enthousiaste mu-
zikanten. De Funband heeft ge-
zelligheid en muzikaliteit hoog 
in het vaandel staan. De band is 
sinds 2015 actief en treedt met 

plezier op bij verschillende ge-
legenheden en evenementen. 
Voor het optreden in Driehuis 
speelde de band meedeiners zo-
als onder meer Bonanza, Ivan-
hoe en Sweet Caroline. Gezien 
de positieve reacties werd de ac-
tie zeer gewaardeerd. Er werd 
meegezongen, meegezwaaid 
en een enkeling waagde zelfs 
een dansje. Ramen gingen open, 
voorbijgangers bleven staan en 
de meest mobiele bewoners van 
Huis ter Hage kwamen naar bui-

ten. Op gepaste afstand werd er 
door jong en oud genoten van 
de ‘fun’ die de muzikanten brach-
ten, daar voor het woonzorgcen-
trum aan de Lodewijk van Deys-
sellaan in Driehuis.

Meer informatie over de funband 
is te krijgen via funband@soli.nl. 
De Funband repeteert eens per 
drie weken op zaterdagavond 
van 20.00 tot 22.00 uur of op 
zondag van 14.00 tot 16.00 uur. 
Er is nog plek voor een trompet-

PeuterSport 
in de herfstvakantie
IJmuiden - Op vrijdag 16 oktober, tijdens de herfstvakantie organiseert SportSupport een PeuterSport in 
Sporthal Zeewijk in IJmuiden. Deze activiteit is gericht op kinderen van 2 tot en met 4 jaar. Tijdens de Peu-
terSport kunnen kinderen bewegen op muziek, spelen met de parachute en nog veel meer! Deze activi-
teit heeft in februari dit jaar ook plaatsgevonden, echter met het oog op corona ziet deze editie er anders 
uit. Kinderen worden begeleid door de buurtsportcoaches, zodat de ouders plaats kunnen nemen op de 
tribune. 

Deelnemen kost €1,50 en ouders kunnen hun peuter online inschrijven. Er zijn drie startmomenten, kijk 
voor meer info en inschrijven op de website sportpasvelsen.nl. (Foto: Renata Jansen Fotogra�e)
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Een onvergetelijk huwelijksfeest

In training voor enorme uitdaging
IJmuiden - Een opvallende verschijning, eind vorige week in jachthaven Seaport Marina en tussen de pie-
ren. Het roeitem ‘Dutchess of the Sea’ oefende vanuit de Seaport Marina op zee. Het team bestaat uit vier 
vijftigsters uit Deventer, die later dit jaar, in december, gaan deelnemen aan de Talisker Whiskey Atlantic 
Challenge. Dit is een van de zwaarste roeiraces ter wereld. Zo’n 30 teams roeien van het Canarische eiland 
La Gomera naar Antigua, aan de overkant van de grote plas. Voor de roeisters is het dan 2 uur op en 2 uur 
af, in weer, wind en golven. Zij zamelen met hun roeiavontuur geld in voor de Stichting ALS Nederland en 
de Plastic Soup Foundation. Respect! (Foto: Erik Baalbergen)

IJmuiden - Tiny en Gerard van 
der Sluis waren 22 september 60 
jaar getrouwd. Het zou een groots 
feest worden met familie, vrien-
den en kennissen. Helaas kon dat 
door de Coronatijd niet doorgaan 
maar hun drie kinderen besach-
ten een verantwoord plan. De he-
le dag kleine groepjes visite en 
daarna met de kinderen thuis, in 
het appartementencomplex De 
Planeet eten. Wat ze niet wisten 
was dat hun oudste dochter de 
funband van Soli had ingescha-
keld en dat ze vroeg in de avond 
een geweldig optreden kregen 
voorgeschoteld in de heerlijke 
avondzon. Op vele balkonnetjes 
verschenen mensen om te genie-
ten van muziek en zon. Zo werd 
20 september 2020 voor Tiny en 
Gerard onvergetelijk. (Foto: aan-
geleverd)

Geen groots onthaal Sint in Velsen
Velsen - Net als gemeenten el-
ders in de regio ziet ook Vel-
sen dit jaar af van het organi-
seren van intochten voor Sin-
terklaas. De goedheiligman 
zal stilletjes naar de gemeen-
te komen omdat de organise-
rende comités geen kans zien 
om de coronamaatregelen te 
kunnen handhaven. Burge-
meester Frank Dales voerde 
recent overleg met de comi-
tés van Velsen-Noord, IJmui-
den, Driehuis en Velserbroek. 
Daarin kwam naar voren dat 
het houden van voldoende af-
stand voor hen een zorgen-
punt is. Dales: ,,Ik zie de uitda-
ging voor hen om dit corona-
veilig te organiseren. Daarom  
waardeer en ondersteun ik dat 
de comités deze keuze hebben 
gemaakt.”

Voorzitter a.i. Patrick Bellaart van 
het comité in IJmuiden reageert: 
,,De coronamaatregelen waar 
je als organisatie mee te maken 
krijgt, komen bovenop alle ver-
plichten die wij als organisatie 
normaal al hebben. Dat is voor 
ons als kleine vrijwilligersorga-
nisatie niet haalbaar.” Hiermee 
doelt hij vooral op het handha-
ven van de anderhalve meter af-
stand tussen de bezoekers. Wie 
de foto’s van vorige jaren terug-
kijkt ziet een grote massa men-
sen, zowel op de Loswalkade - 
die overigens dit jaar ook niet 
beschikbaar is - als op de ver-
schillende pleinen waar de Sint 

een stop maakt. ,,Om de ander-
halve meter te handhaven zijn 
veel vrijwilligers nodig. Het is 
bij een normale intocht al moei-
lijk om voldoende vrijwilligers te 
vinden”, zegt Bellaart.

Alternatief
Het comité heeft natuurlijk wel 
een alternatief bedacht. Kinde-
ren uit Velsen kunnen per e-mail 
hun vraag aan Sinterklaas stel-
len. Zodra Sinterklaas in stilte in 
IJmuiden is aangekomen, zal hij 
deze vragen zo veel mogelijk 
persoonlijk beantwoorden. De 
tien leukste vragen worden door 
Sinterklaas in een video beant-
woord. Meer hierover in novem-
ber op Facebook. Vragen kunnen 
nu al via postvoorsinterklaas@
sintijmuiden.nl ingestuurd wor-

den. Het comité denkt nog na 
over wat zij kan doen voor alle 
trouwe sponsors.

Budget
Eerder dit jaar werd bekend dat 
de penningmeester van het co-
mité er met de kas vandoor was 
gegaan. In hoeverre heeft het 
gebrek aan geld een rol gespeeld 
bij het nemen van het besluit om 
de intocht af te blazen? ,,Er zijn 
afspraken met de penningmees-
ter gemaakt en de eerste terug-
betaling is gedaan Als de afspra-
ken worden nagekomen, dan is 
er in ieder geval genoeg geld om 
dit jaar een intocht te kunnen or-
ganiseren. Helaas strooit corona 
roet in het eten, terwijl we liever 
kruidnoten strooien.” (Foto: Bos 
Media Services)

Kinderboekenweekthema: ‘En toen?’
Velsen - Dit jaar staat de Kin-
derboekenweek (30 septem-
ber tot 11 oktober) in het te-
ken van verhalen van vroe-
ger en het thema is ‘en toen?’ 
Boeken brengen geschiede-
nis tot leven, waardoor de 
wereld van vroeger tastbaar 
wordt. Kinderen kunnen span-
nende verhalen lezen over rid-
ders, zich verplaatsen in oor-
logstijd of van alles te weten 
komen over de Oudheid. Ver-
ken werelden uit het verleden 
door het lezen van boeken! In 
de bibliotheek kun je op stic-
kerspeurtocht door de tijd. Of 
doe de opdrachten, puzzels en 
spelletjes uit het doe-boekje 
‘Tijdreizen’ en ontdek welke 
tijd het best bij jou past! 

Voorlezen in de Bieb
De Kinderboekenweek is het 
startsein om weer voor te lezen 
in de bibliotheek voor alle leef-
tijden. Op maandag is er weer 

om de drie weken Verhaalkabaal 
voor 7-12 jaar en op vrijdagoch-
tend 2 x per maand Boekstart-
pret voor de kleinsten van 0-3. 
Kijk op www.bibliotheekvelsen.
nl voor aanvangstijden en loca-
tie. En schrijf je snel in want er is 
maar beperkt plaats!

Leesplezier
Kinderen kunnen niet vroeg ge-
noeg met taal en lezen in aan-
raking komen. Niet alleen krijgt 
je kind hierdoor een uitgebrei-
dere woordenschat, ook is het 
goed voor de algehele taalont-
wikkeling. Uit onderzoek blijkt 
dat met vijftien minuten (voor)
lezen per dag, een kind circa 
1000 nieuwe woorden per jaar 
leert. De Kinderboekenweek is 
dan ook een prachtig moment 
om dit in praktijk te brengen. 
De (voor)leesboeken zijn het he-
le jaar te leen bij de bibliotheek. 
Voor kinderen tot 18 jaar is het 
lidmaatschap gratis.

Meer in de bibliotheek
De Bibliotheek Velsen biedt on-
der meer boeken, e-books, tijd-
schriften en activiteiten voor 
kinderen en volwassenen. Ook 
niet-leden kunnen gebruikma-
ken van de collectie en van ac-
tiviteiten in de bibliotheek. Al-
leen voor het lenen van boeken 
en andere materialen is een lid-
maatschap nodig.  (Beeld: aan-
geleverd)

Yvonne van Gennip wordt 
voorzitter Telstar Vrouwen
Velsen-Zuid - Het bestuur van 
Telstar Vrouwen wordt versterkt 
met een nieuwe voorzitter en 
secretaris. Yvonne van Gennip is 
bereid om het voorzitterschap 
op zich te nemen van het be-
stuur van de stichting VVK -Tel-
star Vrouwen. Van Gennip be-
hoeft bijna geen introductie. 
Als één van de meest succesvol-
le Nederlandse schaatsster ooit 
heeft zij topsport voor vrouwen 
op de kaart gezet. Ontwikkeling 
van talent en een professioneel 
topsportklimaat in Nederland is 
haar drijfveer. Ze is enthousiast 
over het idee om Telstar Vrou-
wen weer in de Eredivisie te laten 
terugkeren.

Yvonne: ,,Over de vraag of ik 
voorzitter wilde worden van Tel-
star Vrouwen hoefde ik niet lang 
na te denken. Ik was gelijk enorm 
enthousiast. Sterker, ik vind het 

een voorrecht om jonge talent-
volle voetbalsters te helpen zich 
optimaal te ontwikkelen met als 
kers op de taart de Eredivisie! En 
dat, samen met een fantastisch 
team met bevlogen mensen bij 
een club met een warm hart.”

Monica Blokker heeft zich aange-
sloten als secretaris van het be-
stuur waardoor alle functies nu 
zijn vervuld. Monica was ruim 
dertig jaar geleden het eerste 
voetbalmeisje bij RKVV DSS in 
Haarlem en sindsdien heeft het 
vrouwenvoetbal haar niet meer 
losgelaten. Naast het (zaal-)voet-
bal is Monica ook een succesvol 
ondernemer met haar eigen be-
drijf Hello’s b.v. Monica wil Telstar 
Vrouwen versterken met haar 
organisatietalent en voetbalin-
zicht.
Monica: ,,Vrouwenvoetbal is een 
echte topsport geworden en 

daar ben ik trots op! Wetende dat 
regionaal zoveel ambitieuze en 
talentvolle voetbalsters voetbal-
len maakt mij blij en biedt veel 
perspectief voor de toekomst. 
De voelbare drive van alle men-
sen binnen Telstar Vrouwen is zo 
groot dat ik alleen maar ‘ja’ kon 
zeggen op deze klus.”

Telstar Vrouwen is verheugd over 
deze kwalitatieve uitbreiding 
van het bestuur. Veel werk is ver-
zet maar om met Telstar de Vrou-
wen Eredivisie te bereiken moet 
er ook nog veel gebeuren. 
Op 3 oktober om 14.30 uur speelt 
Jong Telstar Vrouwen thuis tegen 
de beloften van Feyenoord. Toe-
gang gratis, wees op tijd in ver-
band met de coronaregistratie.

Open repetitie De Jonge 
Stem geannuleerd
IJmuiden - De eerder aangekon-
digde open repetitie van musical-
vereniging De Jonge Stem is in 
verband met de nieuwe corona-

maatregelen afgelast. 
De open repetitie stond aanstaan-
de zondag 4 oktober op het pro-
gramma. 
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Villa Westend vernieuwd
Velserbroek - Afgelopen voor-
jaar is Villa Westend geheel ver-
nieuwd. Veel gasten hebben de 
hele zomer van het mooie ter-
ras kunnen genieten, nu breekt 
de tijd weer aan om gezellig bin-
nen te lunchen of dineren in het 
prachtige nieuwe restaurant. 

Coronamaatregelen
Villa Westend is een ‘corona proof’ 
locatie. Met 400 vierkante me-
ter restaurant, 400 vierkante me-
ter zalenruimte en plafonds van 
maar liefst vijf meter hoog is er 
genoeg persoonlijke ruimte.  Bij 
binnenkomst wordt elke gast 
door middel van zijn pols ge-
checkt op temperatuur. Zo kan 
worden uitgesloten dat er gasten 
binnen zijn die een (lichte) verho-
ging hebben, en wordt de kans 
op besmettingen geminimali-
seerd. 

Sfeer en menu
Het nieuwe restaurant ademt ge-
zelligheid, sfeer en warmte. Neem 
plaats in de warme velvet banken, 
schuif aan gezellige ronde tafels, 
geniet van een drankje in de hip-
pe bar of plof neer bij de sfeervol-
le haard. Voor ieder wat wils. 

Het menu is gevarieerd en wis-
selt per seizoen. Veel vlees/vis 
maar ook voor de vegetariërs 
en vegans is er voldoende keus. 

De hele menukaart is de gehe-
le dag te bestellen. Overdag zijn 
er naast broodjes, soepen en sa-
lades dus ook heerlijke gerech-
ten van de avondkaart te bestel-
len. Ook populair zijn de sharing 
plateaus met allerlei kleine hap-
jes die je kunt bestellen in vlees, 
vis(deluxe), vegetarisch of een 
combinatie hiervan. 

Vanaf 10.00 tot 11.30 uur is Villa 
Westend dagelijks geopend voor 
ontbijt. 

Reserveren
Reserveren is niet verplicht. Een 
registratie aan de deur voldoet 
ook. Het is echter wel aan te ra-
den om te reserveren omdat het 
restaurant regelmatig vol is gere-
serveerd. Reserveren kan gemak-
kelijk online via de website van 
Villa Westend of telefonisch. Villa 
Westend is 7 dagen per week ge-
opend. Villa Westend – Westlaan 
41 – Velserbroek – 0235381878 – 
info@villa-westend.nl. (Foto: aan-
geleverd) 

Peter Stam naar LGV
Velsen - Gemeenteraadslid Pe-
ter Stam heeft zich aangesloten 
bij de partij LGV. Vorig jaar stap-
te Stam op bij Velsen Lokaal, om-
dat hij zich niet volledig kon vin-
den in het standpunt van die par-
tij over de voetgangersoversteek 
bij de Velsertraverse. Het was niet 

de eerste keer dat hij de partij ver-
liet, maar na een tijd zelfstandig te 
hebben geopereerd, sloot hij zich 
toen toch weer aan. Nu is Stam al-
weer enige tijd solo actief in de 
raad. In een brief aan de gemeen-
teraad heeft hij uitgelegd dat het 
raadswerk voor hem als eenmans-

fractie te zwaar wordt. Hij heeft 
overeenstemming met LGV be-
reikt om die partij te komen ver-
sterken. Daarmee wordt LGV met 
vijf zetels even groot als Velsen Lo-
kaal en D66. LGV wordt in het col-
lege van B&W vertegenwoordigd 
door wethouder Floor Bal.
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Paddenstoelen fotograferen
met Evert-Jan Woudsma
Beverwijk - Fotogra�ecentrum 
ISOO organiseert op zaterdag 
10 oktober een fotowandeling 
met als thema ‘Paddenstoelen’. 
De fotowandeling wordt bege-
leid door Evert-Jan Woudsma. 
De locatie is dit keer park Wes-
terhout in Beverwijk.

Herfst! Wat spreekt er meer tot de 
verbeelding dan al die prachti-
ge paddenstoelen. In deze work-
shop van 2 uur aandacht voor 
het fotograferen zonder de na-
tuur te beschadigen, hoe maak 
je gebruik van het schaarse licht 
en hoe krijg je een mooi bokeh. 
Maar wat is een paddenstoel ei-
genlijk? Ook daar geeft Evert-Jan 

antwoord op, want hij is behal-
ve fotograaf ook boswachter! Het 
verzamelpunt is om 09.45 uur op 
de parkeerplaats van park Wester-
hout in Beverwijk. Na a�oop gaan 
de deelnemers ko�e drinken in 
De Smaeckkamer.
ISOO organiseert tot aan de zo-
mervakantie van 2021 minimaal 
vijf fotowandelingen. Natuurlijk 
zijn de fotowandelingen er om 
iets te leren, maar ook gezellig-
heid staat hoog in het vaandel. 
Daarom wil ISOO de fotowande-
lingen nog iets extra’s meege-
ven; zo wordt de mogelijkheid 
geboden om uw allermooiste fo-
to die u tijdens de fotowandeling 
heeft gemaakt te laten zien bij 

fotogra�ecentrum ISOO tijdens 
een dagexpositie waar alle deel-
nemers van de fotowandelingen 
hun mooiste foto tonen. Onder 
het genot van een hapje en een 
frisdrankje kunnen we deze foto’s 
met elkaar bewonderen en na af-
loop krijgen de deelnemers hun 
foto (A4 formaat) meteen mee 
naar huis. Via workshops@isoo.nu 
kunnen belangstellenden reser-
veren. Er is plaats voor maximaal 
vijftien deelnemers; dus wees er 
snel bij!
De andere fotowandelingen zijn 
op 1 november en 10 januari. Kijk 
op www.isoo.nu in de agenda 
voor meer informatie. (Foto: aan-
geleverd)

IVN-excursie: vogeltrek in de 
Hekslootpolder en de Gruijters

Haarlem-Noord - Zondag 11 ok-
tober van 09.30 tot 12.30 uur or-
ganiseert het IVN Zuid-Kenne-
merland in samenwerking met 
Vereniging Behoud de Heksloot-
polder en de Vogelwerkgroep 

Zuid-Kennemerland een excur-
sie over vogels op doortrek in 
de Hekslootpolder in Haarlem-
Noord.
De Hekslootpolder is het eni-
ge veenweidegebied in Haar-

lem waar nog weidevogels broe-
den zoals grutto en kievit. Zowel 
de Hekslootpolder als De Gruij-
ters zijn bekend vanwege de ve-
le watervogels die er jaarrond te 
zien zijn. Verder komt ook de in-
teressante historie van het gebied 
in beeld. Waaronder de nog oor-
spronkelijke middeleeuwse ver-
kavelings- en infrastructuur, de 
bedijkingsgeschiedenis van de 
voormalige IJ-oever en de vele 
kunstwerken van De Stelling van 
Amsterdam. Kijker meenemen en 
denk om warme kleding!
Vertrek parkeerplaats bij infopa-
neel Redoute/Slaperdijk, Spaarn-
dam. Aanmelden vooraf ver-
plicht. 
Belangstellenden richten zich 
voor meer informatie en/of aan-
melden tot Eric van Bakel, ericvan-
bakel@hetnet.nl. Maximaal aantal 
deelnemers is 8. (Foto: IVN ZK, Ro-
nald Cassee)

Noord-Holland versnelt
15 miljoen euro aan infraprojecten

Gedeputeerde Staten zien moge-
lijkheden om negen infra-opdrach-
ten eerder dan gepland te geven. 
Het gaat daarbij zowel om opdrach-
ten voor onderzoek en ontwerp als 
uitvoering. De provincie kan eer-
der starten met het baggeren van 
de Amstel en met het plaatsen van 
laadpalen op de P+R Getsewoud. 
De opdracht voor het 3D-beton-
printen van een aantal �etsbruggen 
kan alvast worden gegeven en ook 
het vervangen van oude verkeers-
lichten kan versneld worden.
 
Op verschillende plekken in de 
provincie wordt nog volop aan de 
(vaar)weg gewerkt. Deze lopende 
projecten laten zich niet eenvou-
dig versnellen. Volgens gedepu-
teerde Mobiliteit en Bereikbaarheid, 
Jeroen Olthof, is dat nu ook niet no-
dig: ,,Op dit moment stagneert de 
omzet vooral bij de technische ad-
viesbureaus. Dat kan over een paar 
jaar ook grote gevolgen hebben 
voor de wegenbouwers. Door een 
aantal onderzoeks- en ontwerpop-
drachten eerder te geven, houden 
we ook op termijn de aannemers 
aan het werk.”
 
Onderzoek en ontwerp
De provincie kan versneld opdracht 
geven voor verder onderzoek en/

of nadere uitwerking van plannen 
naar de Kruiswegcorridor in Hoofd-
dorp en de vervanging van wacht-
plaatsen bij de Braaksluis (nabij Kol-
horn). Ook het uitwerken van een 
aantal maatregelen uit de Verken-
ning Fokkerweg/Bosrandweg bij 
Amstelveen kan versneld worden. 
Evenals het maken van het ont-
werp voor een rotonde in de N242 
bij Agriport in Middenmeer. Verder 
kan gekeken worden of de vervan-
ging van de straatverlichting door 
duurzame LED versneld kan wor-
den uitgevoerd.

Onderhoud
Het gepland onderhoud van de pro-
vinciale infrastructuur wordt uitge-
voerd door gebiedsaannemers. Tij-
dens de intelligente lock-down was 
het zeer rustig op de provinciale we-
gen. Waar mogelijk hebben zij daar-
om zoveel mogelijk werkzaamhe-
den eerder uitgevoerd. Provinciale 
Staten hebben in mei 2020 met mo-
tie 25 aan Gedeputeerde Staten ge-
vraagd om te inventariseren welke 
infrastructurele projecten versneld 
uitgevoerd kunnen worden om ‘een 
verdere bijdrage te leveren aan het 
stimuleren van werkgelegenheid 
en economische dynamiek’. Voor de 
genoemde versnellingsprojecten is 
al geld gereserveerd, maar Provin-
ciale Staten moeten wel toestem-
ming geven om dat eerder uit te ge-
ven. (Foto: aangeleverd)

Regio - De provincie Noord-Holland kan negen infrastructurele 
projecten sneller starten dan gepland. Daarmee houdt de provin-
cie werkgevers en werknemers in de wegenbouw aan het werk. In 
totaal gaat het om ruim 15 miljoen euro aan opdrachten. Provin-
ciale Staten hebben om deze inventarisatie gevraagd.

Beleef de duinen in de herfst
Regio - Zaterdag 10 oktober van 
7.45 uur tot 9.30 uur kunt u mee-
doen aan een excursie door de 
duinen. Tijdens deze vroege och-
tendwandeling van het IVN Zuid-
Kennemerland, staat men stil 
bij het leven in de duinen in de 

herfst. Vlak na zonsopgang trek-
ken ze er op uit met kans het bur-
len van het damhert te horen en 
misschien het damhert zelfs te 
zien. Ook zullen er veel padden-
stoelen staan en komt het belang 
van dit bijzondere organisme aan 

de orde. Deze excursie is niet ge-
schikt voor kinderen. Start: bij het 
informatiebord ingang Bleek en 
Berg, Bergweg Bloemendaal.
Reserveren/aanmelden via www.
np-zuidkennemerland.nl. (Foto: 
IVN ZK)

Duin en Bosdag in Duin en Kruidberg

Regio - Op zondag 18 oktober 
organiseert Natuurmonumen-
ten de Duin en Bosdag in Duin en 
Kruidberg. Deze dag is onderdeel 
van de Beleefweek ‘Vier de herst’. 
Met allerlei verschillende activi-
teiten wordt het 25-jarig jubileum 
van het Nationaal Park gevierd.

Avontuur in de natuur
De Duin en Bosdag op Duin en 

Kruidberg is een feestdag in de 
natuur voor het hele gezin. Kinde-
ren kunnen het blote-voeten-pad 
verkennen, vogeltraktaties knut-
selen, dieren spotten, XL bosme-
mory spelen en nog veel meer!

Vraag het de boswachter
Altijd al willen weten wat de bos-
wachter precies doet? Welke die-
ren er leven in het bos en in de 

duinen? Hoe dat ene plantje heet 
of van welk dier dat schedeltje is 
wat je laatst gevonden hebt? Kom 
langs en stel al je vragen aan de 
boswachter!

Meld je aan
Met een stempelkaart krijgen 
kinderen toegang tot alle activi-
teiten. Ben je lid van Natuurmo-
numenten of OERRR, dan is je 
stempelkaart gratis. Meld je met-
een online aan, dan leggen ze je 
stempelkaart alvast klaar! Wie op 
de Duin en Bosdag lid wordt van 
Natuurmonumenten of OERRR 
ontvangt een stempelkaart gra-
tis. Ouders doen gratis mee met 
hun kinderen. 
De Duin en Bosdag wordt ge-
houden op het veld bij het wa-
terkraantje langs het �etspad 
in  Duin en Kruidberg en op een 
wandelrondje vanaf daar. Kom op 
de �ets! Toch met de auto? Par-
keren kan op de kleine parkeer-
plaats bij entree Duin en Kruid-
berg, de ingang van het natuur-
gebied.

Vier de herfst in de beleefweek 
van Nationaal Park Zuid-Ken-
nemerland
In de week van 10 tot 18 oktober 
is er vanalles te doen in Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland. ‘Vier de 
herfst’ met een zintuigenwande-
ling bij zonsopkomst, doe yoga in 
het zand, ga op ontdekkingstocht 
bij de ruïne van Brederode, trek 
eropuit met de boswachter, ge-
niet van culinaire (herfst)gerech-
ten bij onze gastheren, maak een 
bijzondere �etstocht en nog veel 
meer. Kijk voor alle activiteiten op 
https://www.np-zuidkennemer-
land.nl/beleefweek! (Foto: aange-
leverd)
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Voet- en houdingsklachten 
kennen diverse oorzaken.

Podozorg Driehuis helpt u bij 
het vinden van de oorzaak 
en behandelt deze.

Afspraak maken?

Podozorg Driehuis
Erica Last, Registerpodoloog 
en MSU echografist
Driehuizerkerkweg 93
1985 HA Driehuis
T: 0255-515733
driehuis@podozorg.nl

www.podozorg-driehuis.nl   
Aangesloten bij stichting LOOP

Als oudere blijf je misschien wat vaker binnen
en krijg je misschien ook minder zorg. Het is
daarom juist nu extra belangrijk om onder-
voeding te voorkomen en je weerstand op peil te
houden door gezond te eten. Zorg voor 
voldoende voedingsstoffen zoals eiwit, calcium
en vitamine D. 
Lees hieronder de tips hoe je dat doet.

Tips Voedingscentrum voor 70-plussers

� Eet genoeg eiwit. Het is belangrijk om de afbraak van spierweef-
sel te vertragen. Eiwit zit vooral veel in vis, vlees, eieren, peulvruch-
ten, kant-en-klare vleesvervangers, melkproducten en kaas. Maar
ook in brood en graanproducten.
� Neem voldoende calcium. Calcium is de belangrijkste bouwstof
voor botten en zit in melkproducten en kaas. Wil of kan je geen
melk nemen? Sojadrink met toegevoegd calcium en vitamine B12
is een alternatief.
� Neem dagelijks een supplement van 20 microgram vitamine D.
Dat is het advies voor iedereen van 70 jaar of ouder. Eet daarnaast
ook voldoende producten met vitamine D zoals: vette vis, vlees,
eieren en margarine. Vitamine D zorgt ervoor dat calcium beter
wordt opgenomen.
� Blijf fit door iedere dag te bewegen. Denk aan oefeningen van
het programma van omroep MAX 'Nederland in beweging', huis-
houdelijke klusjes of in de tuin werken. Lopen naar de supermarkt
of een rondje wandelen door de buurt kan ook, zolang je maar mi-
nimaal 1,5 meter afstand houdt tot anderen.
� Drink voldoende water voor een goede nierfunctie en voor een
makkelijke stoelgang.

Boodschappen doen of maaltijden laten bezorgen

Kies een rustig moment om je boodschappen te doen. Kijk of jouw
supermarkt een senioren uurtje heeft. Lukt het niet om zelf bood-
schappen te doen en kan niemand helpen? Er zijn bedrijven die
kant-en-klaarmaaltijden bezorgen door het hele land en je hebt
ook regionale aanbieders. De maaltijden zijn via een website of te-
lefonisch te bestellen. 

Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen 
vind je op www.voedingscentrum.nl/70plus

Let op onbedoeld gewichtsverlies 

Zeker nu is het belangrijk om niet onbedoeld lichter te worden. Te
veel gewichtsverlies betekent dat je te weinig energie en voedings-
stoffen binnenkrijgt, wat voor complicaties kan zorgen. Neem con-
tact op met de huisarts als je de laatste maand onbedoeld meer dan
3 kilo bent afgevallen, of meer dan 6 kilo in het afgelopen half jaar.

Oog voor veiligheid 

Ouderen zijn extra gevoelig voor voedselinfecties. Veilig omgaan
met voedsel tijdens het kopen, koken en bewaren is belangrijk.
Let hier op:
� Gebruik bederfelijke producten uiterlijk op de TGT-datum.
� Was altijd je handen voor het klaarmaken van je maaltijd en voor
het eten. 
� Zorg dat klaargemaakt eten niet in contact komt met producten
die nog rauw zijn.
� Eet geen rauw(e) vlees, kip, eieren, vis en schaal- en schelpdie-
ren en drink geen rauwe melk. Verhit deze producten door en door
voordat je ze eet.
� Zet je koelkast op de juiste temperatuur namelijk: 4 ºC.

Dit zijn onze tips voor 70-plussers 

Gezonde voeding voor ouderen juist belangrijk in Corona-tijd

Om oudere mensen in de tweede co-
ronagolf te steunen en een hart on-
der de riem te steken te steken, heeft 
ANBO haar speciale telefoonlijn her-
opend. Iedereen die vragen heeft over 
het coronavirus of graag een praatje 
wil maken, kan op werkdagen bellen 
met telefoonnummer: 0348 – 46 66 66.

Liane den Haan, directeur-bestuurder van 
ANBO: ,,In de eerste coronagolf belden 
meer dan zevenduizend ouderen naar on-
ze speciale telefoonlijn. Veel van hen ver-
telden dat ze niet of nauwelijks contact 
hadden met anderen en zich daardoor al-
leen voelden. Ik snap dus heel goed dat 
veel mensen zich daar nu weer zorgen om 
maken.”

Uit een recente peiling van ANBO blijkt dat 
veel ouderen nu, bij de tweede corona-
golf, extra maatregelen overwegen. Drie-
kwart van de respondenten zegt dat ze 
minder of geen bezoek gaan ontvangen; 
minder vaak naar de supermarkt gaan en 

niet naar activiteiten of naar een restau-
rant, café, theater of museum gaan. Daar-
door ligt eenzaamheid opnieuw op de loer.

ANBO biedt steun
Liane den Haan: “Uit onze peiling kwam 
ook naar voren dat driekwart van de oude-
ren verwacht dat de coronacrisis nog lang 
zal duren. Daarom hebben we onze coro-
na telefoonlijn weer geopend. Zodat we 
mensen met informatie en met een praatje 
zo goed mogelijk kunnen ondersteunen.”

Voor informatie 
en om praatje te maken
Ouderen die een vraag hebben, even hun 
hart willen luchten of een praatje willen 
maken, kunnen de speciale telefoonlijn 
van ANBO bellen. We zijn van maandag 
t/m vrijdag bereikbaar op telefoon 0348 - 
46 66 66. En als mensen dat willen, belt 
iemand van ANBO hem/haar daarna nog 
regelmatig om even gezellig bij te praten. 
(Foto: aangeleverd)

Speciale ANBO-coronalijn weer open



Voor een optimaal kunstgebit
Een kunstgebit dat prachtig oogt en vooral ook comfortabel 
draagt; dat is een waar kunstwerk. Voor een nieuw kunstgebit 
bent u bij ons aan het juiste adres.
Gespecialiseerd op het gebied van het aanmeten en vervaardi-
gen van kunstgebitten, oftewel protheses voor mensen, die hun 
eigen tanden en kiezen missen of kampen met een zwaar ver-
waarloosd gebit. Zowel volledige als partiële protheses en klik-
gebitten op implantaten behoren bij ons tot de mogelijkheden.”

“In onze praktijk doen wij alles in eigen beheer, daardoor zijn 
de lijnen kort en kan er snel worden 
geschakeld. Patiënten hebben altijd 
te maken met dezelfde persoon; 
die bespreekt de wensen en maakt 
vervolgens ook de afdruk en de daad-
werkelijke prothese. Dat schept een 
vertrouwensband, waardoor mensen 
zich eerder op hun gemak voelen.”

“Wij hebben contracten met alle zorg-
verzekeraars en rekenen daar ook 
rechtstreeks mee af om onze patiën-
ten nog verder te ontzorgen. Prothe-
ses worden tegenwoordig voor 75% 
vergoed vanuit de basisverzekering, 
de resterende kosten kunnen worden 
gedekt door de aanvullende verzekering. 
Ook daarover kunnen wij onze patiënten informeren.”

Neem gerust contact met ons op 
voor vrijblijvende informatie!

Tandprothetische Praktijk Fred W. van der Linde
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“Wij hebben contracten met alle zorg-“Wij hebben contracten met alle zorg-

Planetenweg 52, IJmuiden 
0255-520035 

www.kunstgebitservice.info

Waarvoor kunt u bij de tandprothetische Praktijk Fred van der Linde terecht?

Tandprothetische Praktijk Fred W. van der Linde

www.kunstgebitservice.info

• advies/informatie
• beoordeling van de huidige prothese en mondholte 
• reparatie en aanpassing van het kunstgebit

• vernieuwing van een kunstgebit
• een gedeeltelijk kunstgebit, plaatje
• een kunstgebit op implantaten, klikgebit
• nazorg

OPENINGSTIJDEN:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 17.00 uur. Vrijdag 08.00 - 15.00 uur

Weekenddienst vanaf 15.00 uur. 
Vrijdagmiddag tot zondagavond bereikbaar via tel.nr. 0617776777

gedekt door de aanvullende verzekering. 

In de Praktijk wordt 
uiteraard volgens 
Coronaprotocol 

gewerkt!!

Speciale ANBO-coronalijn weer open

Ouderen zijn goed
 in staat eigen 

maatregelen te nemen
Nu blijkt dat ook ouderen weer steeds vaker besmet raken met het corona-virus, is de 
discussie over het afzonderen van deze groep weer actueel. Onlangs vroeg het Nationaal 
Ouderenfonds in een enquête onder 55-plussers wat zij zouden vinden van een geschei-
den samenleving in de strijd tegen het corona-virus. Ruim 82.2% van de ondervraagden 
zegt het geen goed idee te vinden als dit van bovenaf wordt opgelegd. Ouderen geven 
aan zich op deze manier buiten de maatschappij geplaatst te voelen. Bovendien is het 
maar de vraag of deze maatregelen wel echt nodig zijn: uit het onderzoek blijkt name-
lijk dat ouderen zelf heel goed weten op welke manier zij veilig en gezond kunnen blij-
ven. In de praktijk zie je dat ouderen steeds voorzichtiger worden, gewoon door hun ge-
zond verstand te gebruiken.  
Uit de laatste cijfers van het RIVM blijkt dat het percentage positieve tests onder jonge-
ren (15-39 jaar) de laatste tijd stijgt. Zij belanden weliswaar minder snel in het zieken-
huis, maar kunnen wel een gevaar zijn voor ouderen in de samenleving. We zien de laat-
ste dagen dan ook gebeuren dat er meer ouderen besmet raken. Veel van deze oude-
ren zijn kwetsbaarder. De ouderen uit ons panel geven echter aan dat het van bovenaf 
scheiden van beide groepen in de samenleving geen geschikt idee is. Niet alle ouderen 
zijn even kwetsbaar. Bovendien blijkt dat ouderen vanwege de angst voor corona hun 
maatregelen zelf al nemen, want men is zich wel bewust dat jongeren de ouderen kun-
nen besmetten. 

,,Mijn leven heeft een hele andere vorm gekregen, maar ik probeer zo goed mogelijk de 
maatregelen na te leven. Ik heb geleerd online boodschappen te doen en heb veel con-
tact via de telefoon. Om toch nog af en toe mensen te ontmoeten maak ik graag een 
wandeling en sport ik buiten in plaats binnen” - aldus een 75-jarige vrouw uit het panel 
van het Nationaal Ouderenfonds. 

In onze samenleving zien we al dat er specifi eke maatregelen worden genomen per regio 
om een tweede golf te voorkomen. Het Nationaal Ouderenfonds zou ook graag op an-
dere manieren meer maatwerk zien, zodat ouderen die minder kwetsbaar zijn toch nog 
een actief leven kunnen leiden en elkaar kunnen ontmoeten, daarnaast moeten we zor-
gen dat kwetsbare ouderen niet besmet raken. 

,,Het is belangrijk niet alle ouderen over een kam te scheren. Er zou meer gekeken moe-
ten worden naar maatwerk. Je ziet dat ouderen, maar ook verpleeghuizen, zich al aan-
passen en eigen maatregelen nemen. Zij willen graag eigen regie houden en dat ze aan-
gesproken worden op hun kracht en niet in een positie terecht komen waarin ze hun re-
gie verliezen. Uiteindelijk zijn we allemaal verantwoordelijk voor elkaar.’’ – aldus Corina 
Gielbert, directeur van het Nationaal Ouderenfonds. (Foto: Pixabay)

IJmuiden - Een gebitsprothese behoort perfect te passen en mag geen pijn veroorzaken. Door 
het inkrimpen van de kaak kan echter speling ontstaan, met mogelijke pijnbeleving tot ge-
volg. Daarom is het belangrijk om een gebitsprothese regelmatig te laten controleren. Fred 
van der Linde werkt al meer dan 35 jaar als tandprotheticus in IJmuiden. Hij opende zijn prak-
tijk in 1984 en houdt elke middag om 12.00 uur een inloopspreekuur van een half uur.
Zowel het plaatsen van implantaten als het vervaardigen en plaatsen van gebitsprotheses 
gebeurt bij Fred van der Linde onder één dak. Sinds enkele jaren draait de praktijk mee in 
een weekendreparatieservice, met telefoonnummer 06-17776777. Fred van der Linde: ,,Stel 
je voor dat op vrijdagavond je gebitsprothese breekt, terwijl je de volgende dag een feest-
je hebt. Dan kan men ook in het weekend terecht. Het repareren zelf duurt slechts een uur, 
maar als de breuk ontstaan is doordat de prothese te ruim zit, moet deze later aangepast of 
vervangen worden. Daarvoor kunnen we dan een nieuwe afspraak maken. Het repareren 
wordt overigens door de zorgverzekeraars vergoed.’’ 
Het team van de praktijk bestaat, naast tandprotheticus Fred van der Linde, uit implanto-
loog en tandarts Albert Roks en de tandtechnici Sari Kruse, Roos van Vlijmen en tandtechni-
cus Carl Schuiveling.
Kijk op www.kunstgebitservice.info voor meer informatie.

Gebitsprothese hoort 
pijnloos te zitten
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Gemeente komt 5,6 miljoen tekort
Iedereen in Velsen zal effect bezuinigingen gaan merken

Enkele jaren geleden werden 
door de Rijksoverheid een aan-
tal taken binnen het zogenoem-
de sociale domein overgeheveld 
naar de gemeenten. Het gaat 
onder meer om de jeugdzorg 
en de uitvoering van maatrege-
len in het kader van de WMO. 
Die taken moesten echter voor 
minder geld worden gereali-
seerd en juist dat is waar veel ge-
meenten nu mee worstelen. Ver-
woort: ,,De jeugdzorg en WMO 
hebben ons vorig jaar 6 miljoen 
euro meer gekost dan was be-
groot. Die overschrijding is meer 
dan fors.’’ Het lijkt erop dat aan 
die trend nog geen einde komt, 
want ook voor dit jaar staat de 

teller alleen al voor de jeugdzorg 
op een overschrijding van 2,7 
miljoen euro. Gemeenten kre-
gen vanuit het Rijk de opdracht 
om de jeugdzorg met aanzienlijk 
minder geld te regelen (op on-
derdelen loopt de korting op tot 
25%), maar zien nauwelijks kans 
om die doelstelling te halen. ,,We 
zullen harde afspraken met onze 
leveranciers moeten maken. Het 
is duidelijk dat we niet meer alles 
kunnen doen wat we willen’’, al-
dus Verwoort. Bij de WMO speelt 
met name het invoeren van een 
abonnementsvorm een cruciale 
rol. Cliënten kunnen gebruik ma-
ken van bijvoorbeeld huishou-
delijke hulp voor een vast laag 

bedrag in de maand, waardoor 
veel meer mensen van die mo-
gelijkheid gebruik zijn gaan ma-
ken. Gemeenten ziet geen kans 
om die zorg kostendekkend te 
krijgen. Verwoort: ,,Er zijn zorg-
�ats waar de inwoners bepaalde 
diensten via de WMO afnemen 
omdat dit goedkoper is.’’

Er zal dus op veel terreinen geld 
moeten worden ingeleverd om 
te voorkomen dat de gemeen-
te Velsen volgend jaar in de ro-
de cijfers zou belanden. Voor Je-
roen Verwoort en zijn team een 
steeds zwaardere taak. ,,Ik ben 
sinds 2018 wethouder van �nan-
ciën en sindsdien ben ik alleen 

maar aan het bezuinigen. Nie-
mand gaat de politiek in om te 
bezuinigen. Maar ik heb in die 
tijd te maken gehad met miljoe-
nen aan structurele kostenstij-
gingen, die niet gecompenseerd 
worden hogere inkomsten.’’ 
Voorlopig gloort er nog geen 
licht aan de horizon. De wethou-
der verwacht niet dat de Rijks-
overheid op korte termijn zal 
bijspringen. ,,Pas het volgende 
kabinet gaat naar de gemeen-
te�nanciën kijken. Ik geloof er 
niet meer in dat Den Haag ons 
komt redden. Maar je moet als 
gemeente je verantwoordelijk-
heid nemen, dus sommige din-
gen moeten soberder. Het vet 
moet eraf.’’ Het woord ‘versobe-
ren’ komt zo vaak in de �nancië-
le stukken voor dat Verwoort het 
nauwelijks nog kan of wil horen, 
maar hij heeft geen andere keus. 
De weerstandsratio - een cijfer 
dat uitdrukt in hoeverre de ge-
meente �nanciële tegenvallers 
kan opvangen - moet omhoog. 
Die staat nu op 0,5 terwijl 1,0 

vereist is. Met de voorgenomen 
bezuinigingen wordt die doel-
stelling behaald. De noodzaak 
tot bezuinigen leidt echter wel 
tot het maken van zware keuzes. 
,,We willen geen onomkeerba-
re keuzes maken. Voorzieningen 
sluiten is niet de bedoeling.’’

Ook zegt Verwoort er alles aan te 
doen om een verhoging van de 
onroerende zaakbelasting (OZB) 
te voorkomen. Of hij die ambitie 
op de lange termijn kan waar-
maken, zal de toekomst moe-
ten uitwijzen. Immers, de �nan-
ciële e�ecten van de coronacri-
sis zijn nu nog niet in de cijfers 
verwerkt en zullen er ongetwij-
feld toe leiden dat de �nanciële 
nood in de komende jaren nog 
hoger wordt. Ruimte voor nieu-
we investeringen is er eigenlijk 
niet. Toch wil het college extra 
geld vrijmaken voor het uitvoe-
ren van het armoedebeleid. Ook 
in woningbouw wil men meer 
gaan investeren. Velsen staat op 
dat terrein voor een grote opga-

ve. De woningmarkt staat al lan-
gere tijd onder druk en de ver-
wachting is dat de grote vraag 
naar woningen nog wel even zal 
aanhouden. 
Verder moet ook het opnieuw 
inrichten van het Pontplein in 
IJmuiden gewoon doorgaan, 
maar ook daar zijn veel kos-
ten mee gemoeid. De gemeen-
teraad zal zich daarom binnen-
kort moeten buigen over een 
omvangrijk pakket aan bezuini-
gingen en daarin keuzes moe-
ten maken. Om ervoor te zorgen 
dat de kosten voor de jeugdzorg 
niet verder uit de hand lopen, 
adviseert het college om vooral 
in te zetten op preventie. ,,Daar-
mee kunnen we voorkomen dat 
jongeren in een zwaar en duur 
hulpverleningstraject terecht 
komen. We zien dat de vraag 
naar jeugdzorg toeneemt en dat 
de trajecten langer en zwaarder 
zijn. Er zijn gemeenten die volle-
dig ten onder gaan aan de kos-
ten voor de jeugdzorg.’’ (Bos Me-
dia Services)

Velsen - Terwijl de �nanciële gevolgen van de coronamaatregelen steeds meer zichtbaar worden en 
er onzekerheid heerst over de toekomst, ziet de gemeente zich genoodzaakt fors te bezuinigen om 
de begroting voor volgend jaar sluitend te krijgen. Als er nu geen maatregelen worden genomen, 
zou de gemeente volgend jaar 5,6 miljoen euro tekort komen. De grootste boosdoeners zijn de kos-
ten voor de jeugdzorg en de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), waar-
voor de gemeente veel dieper in de buidel moet tasten dan was begroot. Wethouder �nanciën Je-
roen Verwoort verwacht dat iedereen in de gemeente het e�ect van de te nemen maatregelen vol-
gend jaar gaat merken. Hij reageert: ,,Je kunt niet vijf miljoen bezuinigen zonder dat mensen er last 
van hebben.’’

Minder zwerfvuil aangetroffen
Opruimactie ‘Velsen geen bende’ werpt vruchten af

De actie maakt deel uit van het 
project ‘Velsen geen bende’, dat 
al enkele jaren bestaat. Elk jaar 
wordt in een ander deel van 
de gemeente een middag lang 
zwerfvuil opgeruimd. Eerder ge-
beurde dat al in Velsen-Noord, 
Velserbroek en IJmuiden-Noord. 
Nu was Zee- en Duinwijk aan de 
beurt. De actie heeft niet alleen 
een direct meetbaar resultaat, 
doordat kilo’s zwerfvuil van straat 
verdwijnen, maar zet vooral ook 
aan tot een mentaliteitsverande-
ring. Door speci�ek kinderen bij 
het project te betrekken, streeft 
men naar meer bewustwording 
in de samenleving met betrek-
king tot het afvalprobleem. De 
gemeente werkt hiervoor samen 
met de Beestenbende, het Pieter 
Vermeulen Museum, de Stichting 
Welzijn Velsen, huisvuilverwer-
ker HVC, de politie, Woningbe-
drijf Velsen, Velison Wonen, Sport 
Support en het Sociaal Wijkteam 
Velsen. Ook het wijkplatform van 

de betre�ende wijk wordt uiter-
aard bij de uitvoering betrokken.

Na een aantal uren hard werken 
was in Zee- en Duinwijk ongeveer 
twintig kilogram afval opgehaald. 
,,Een geweldig resultaat, maar te-
gelijk ook een slecht resultaat’’, re-
ageerde wethouder Floor Bal. Hij 
lichtte toe: ,,Het betekent dat er 
nog steeds zwerfvuil rond dwar-
relt in onze gemeente. Maar het 
is veel minder dan vorig jaar, dus 
ik zie wel een vooruitgang.’’ Vorig 
jaar werden in Velsen-Noord 56 
zakken met zwerfvuil gevuld, een 
totaal van ruim 63 kilogram. De 
zakken bevatten echter tamelijk 
veel plastic en juist dat is het gro-
te probleem. De 8-jarige Jaleen 
Wietses weet precies waarom: 
,,Van plastic gaan de dieren dood 
en het is slecht voor het milieu.’’ 
Jaleen is lid van de Beestenben-
de, een leefbaarheidsproject voor 
kinderen van 6 tot 11 jaar met be-
trekking tot zwerfvuil. Veel infor-

matie over deze problematiek 
kreeg ze van thuis al mee, haar 
vader houdt zich beroepsmatig 
met milieuvraagstukken bezig.
Voor het terugdringen van de 
hoeveelheid zwerfvuil op straat 
heeft ze wel een oplossing: ,,Ik 
zou graag willen dat de politie 
hele strenge bekeuringen geeft 
aan mensen die afval uit hun au-
to gooien.’’ Als de verslaggever 
vraagt hoe hoog die bekeuring 
dan zou moeten zijn, denkt ze 
even na. ,,Boven de honderd eu-
ro’’, zegt ze resoluut. De winst van 
deze middag zit niet alleen in het 
verfraaien van de wijk door het 
verwijderen van het zwerfvuil. 
Bij de kraam van de Beestenben-
de hebben zich deze middag en-
kele nieuwe leden aangemeld. 
Dat houdt in dat deze kinderen 
zich periodiek gaan bezighouden 
met het opruimen van zwerfvuil 
en daarmee een soort ambassa-
deurs worden van een schone 
leefomgeving. Niet alleen onder 

het motto ‘jong geleerd is oud 
gedaan’, maar ook met een voor-
beeldfunctie voor zowel leeftijds-

genoten als volwassenen. Naar 
mate de bewustwording over 
de afvalproblematiek stijgt, zal 

naar verwachting de hoeveelheid 
zwerfvuil afnemen. (Bos Media 
Services)

IJmuiden - Op het grasveld naast buurtcentrum De Dwarsligger aan de Planetenweg stond vori-
ge week woensdag alles in het teken van zwerfvuil. Kinderen uit Zeewijk gingen met vuilniszakken 
de straten door om zo veel mogelijk zwerfvuil te verzamelen. Ook de bewoners van stichting Phila-
delphia hielpen mee met het schoonmaken van de wijk. Deze organisatie beheerd wooncomplexen 
voor mensen met een verstandelijke beperking en heeft ook in Zeewijk een vestiging. De hele mid-
dag werd vol enthousiasme gewerkt aan het schoner maken van de openbare ruimte. Om 16.00 uur 
maakte wethouder Floor Bal de balans op.

Wethouder Floor Bal in gesprek met Jaleen Wietses over het zwerfvuilprobleem.
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NoWoC Ensemble en veelzijdig 
pianoduo in ‘t Mosterdzaadje

Santpoort - Folklore ten top in ’t 
Mosterdzaadje op 9 oktober, want 
dan komt het NoWoC Ensemble er 
optreden. De musici van dit gezel-
schap wonen en werken in Neder-
land, maar zijn afkomstig uit Hon-
garije, Estland en Israël. Heimwee 
naar hun thuisland bracht ze te-
zamen. Dat resulteerde in een sa-
menwerking waarin hun muzika-
le erfgoed centraal staat. Zange-
res Johanna Földesi (Hongarije), 
�uitiste Liis Lulla-Knape (Estland) 
en blok�uitiste Galit Zadok (Isra-
el) brengen in de unieke combina-

tie van �uiten, blok�uiten en stem 
een muzikale universele taal. Het 
programma bestaat uit composi-
ties van Béla Bartók, Naomi She-
mer, Miina Härma en eigen werk. 
Ensemble NoWoC debuteerde in 
The Night of Light (2017) in de 
domkerk van Utrecht, gevolgd 
door huiskamerconcerten en een 
concerttournee in Estland (2017). 
Het optreden begint om 20.00 uur.

Pianoduo met 
verrassend programma
Isabelle van Dooren en Henning 

Schmidt zijn op zondag 11 ok-
tober om 15.00 uur te gast in ’t 
Mosterdzaadje. Een pianoduo 
van grote klasse. De twee muzi-
kanten spelen de mooiste quatre 
mains en Schmidt zingt liefdes-
liederen van Schubert en Britten. 
Daarnaast spelen ze ieder ook so-
lo enkele stukken. Een zeer afwis-
selend en uitgekiend program-
ma met werken van Mozart, Fazil 
Say, Schubert, Britten en Piazzol-
la. ,,We combineren een deel van 
‘Eine kleine Nachtmusik’ van Mo-
zart met ‘Night’ van Fazil Say. Hier-
mee laten we horen hoe de nacht 
in verschillende tijdsperiodes be-
zongen wordt”, aldus Isabelle. De 
Turkse pianist en voorvechter van 
mensenrechten Fazil Say geniet 
inmiddels wereldwijde bekend-
heid, zowel voor zijn pianospel als 
zijn sterke composities. Zijn stuk-
ken slaan een brug tussen jazz en 
klassieke muziek.
 
’t Mosterdzaadje is gevestigd 
aan de Kerkweg 29 te Santpoort-
Noord. Bel voor informatie naar 
nummer 023 5378625. Via pen-
ningmeester@mosterdzaadje.nl 
kunnen kaarten worden gereser-
veerd. (Foto: aangeleverd)

Eerste sluisdeur nieuwe 
zeesluis IJmuiden ligt op zijn plaats
IJmuiden - Vorige week is de 
eerste sluisdeur van de nieu-
we zeesluis succesvol op zijn 
plaats gebracht. De deur is met 
uiterste precisie ingevaren in de 
deurkas van het buitenhoofd. 
Het mooie nazomerweer aan 
het begin van de week was ide-
aal om de deur te verplaatsen. 
De gehele operatie nam 72 uur 
in beslag.

De deur met een lengte van 72 
meter, 11 meter breed en 24 me-
ter hoog, lag al sinds de aankomst 
in IJmuiden, begin 2019, in de 
kolk aan de oostzijde (kanaalzij-
de). Hier is de deur voorzien van 
alle noodzakelijke technische in-
stallaties, die vervolgens zijn ge-
test. Voordat de deur versleept 
kon worden naar zijn de�nitieve 
plaats in het buitenhoofd, is eerst 
600.000 m3 zand uit de sluiskolk 
gegraven om deze op diepte te 
brengen. Deze werkzaamheden 
zijn onlangs afgerond.

Boven- en onderrolwagen
Het plaatsen van de deur is in 
etappes verlopen. Eerst is de deur 

met een gewicht van 3000 ton 
verplaatst naar de meest zuid-
westelijk bolder voor het buiten-
hoofd. Vervolgens is de sluisdeur 
door middel van grote lieren 90 
graden om zijn as gedraaid en 
in de deurkas gemanoeuvreerd. 
Nadat de deur op de juiste posi-
tie lag, is in de volgende fase de 
sluisdeur afgezonken en gekop-
peld aan de bovenrolwagen. De-
ze bovenrolwagen vormt de aan-
drijving van de deur. Vervolgens 
is de deur verder afgezonken en 
gekoppeld aan de onderrolwa-
gen. Deze onderrolwagen zorgt er 
voor dat de deur over een rails op 
de drempel van de zeesluis kan rij-
den bij het open en sluiten van de 
deur. De komende maanden zal 
de werking van de deur worden 
getest. Naast de functie van toe-
gangspoort tot de zeesluis maakt 
de deur ook onderdeel uit van de 
toekomstige hoogwaterkering, 
die hiermee een stap dichterbij is.

Nog twee sluisdeuren
De twee andere sluisdeuren voor 
de zeesluis liggen nu nog tijde-
lijk geparkeerd in de Amerikaha-

ven, in afwachting van de afron-
ding van de bouw van de deur-
kas van het binnenhoofd. Ook de-
ze deuren zijn afgebouwd en ge-
test. Zodra het mogelijk is de deu-
ren in de deurkas van het binnen-
hoofd te plaatsen, gaan ze van-
uit de Amerikahaven op transport 
naar de nieuwe zeesluis in IJmui-
den.

Nieuwe zeesluis IJmuiden
Om ruimte te bieden aan steeds 
groter wordende zeeschepen 
wordt sinds 2016 in IJmuiden ge-
werkt aan de bouw van de groot-
ste zeesluis ter wereld. De nieu-
we sluis wordt 500 meter lang, 70 
meter breed en 18 meter diep. Het 
project is een samenwerkingsver-
band van het ministerie van In-
frastructuur en Waterstaat, de 
provincie Noord-Holland, de ge-
meente Amsterdam, Port of Am-
sterdam en de gemeente Velsen. 
Aannemersconsortium OpenIJ 
bouwt de nieuwe zeesluis in op-
dracht van Rijkswaterstaat. Naar 
verwachting wordt de sluis begin 
2022 in gebruik genomen. (Foto: 
Rijkswaterstaat / Drone Addicts)

Meerderheid heeft keuze al gemaakt
27.200 Velsenaren ontvangen
brief voor invullen Donorregister
Velsen - Iedereen vanaf 18 jaar 
in de gemeente Velsen die nog 
geen keuze heeft ingevuld in 
het Donorregister, ontvangt ui-
terlijk 2 oktober een brief met 
de vraag dat alsnog te doen. 
Het ministerie van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport ver-
stuurt brieven naar ongeveer 
27.200 Velsenaren. Voor vragen 
over de nieuwe donorwet en 
hulp bij het invullen van je keu-
ze in het Donorregister, kunnen 
de inwoners terecht in de bibli-
otheek. 

Sinds 1 juli 2020 geldt in Neder-
land de nieuwe donorwet. Ieder-
een vanaf 18 jaar die in een Ne-
derlandse gemeente staat inge-
schreven, komt in het Donorregis-
ter. Vanwege het coronavirus krij-
gen zij extra tijd om hun keuze in 
te vullen. Inwoners van gemeente 
Velsen die nog geen keuze heb-
ben ingevuld op donorregister.
nl, ontvangen de eerste brief de-
ze week. Bij de brieven zit het for-
mulier waarop zij hun keuze kun-
nen invullen. Wie zes weken na 
ontvangst van de brief geen keu-

ze invult, krijgt een tweede brief. 
Onderneem je daarna ook geen 
actie? Dan kom je met ‘Geen be-
zwaar tegen orgaandonatie’ in 
het Donorregister. Hier ontvang 
je een bevestigingsbrief van. 
‘Geen bezwaar tegen orgaando-
natie’ betekent dat je organen en 
weefsels na je overlijden naar een 
patiënt kunnen gaan. De arts be-
spreekt dit met de partner of fa-
milie. Wie zijn keuze over orgaan-
donatie heeft gemaakt, kan de-
ze direct invullen op donorregis-
ter.nl. Wachten op de brief is niet 
nodig.

Voorlichting en invulhulp 
bij bibliotheken
Tal van bibliotheken geven voor-
lichting gegeven over het nieu-
we Donorregister. Ook kan ieder-
een die hulp nodig heeft bij het 
invullen van zijn keuze in het Do-
norregister, binnenlopen bij de 
bibliotheek. Bijvoorbeeld oude-
ren, minder digitaal vaardigen en 
mensen die geen of beperkt Ne-
derlands spreken. Naast de Ne-
derlandse folder van het Donorre-
gister, hebben veel bibliotheken 

ook folders in andere talen, zoals 
Engels, Frans, Turks en Arabisch.

Ingevulde keuzes Velsenaren
Tot 28 juni 2020 vulde 51,2% van 
de Velsenaren vanaf 18 jaar hun 
keuze over orgaan- en weefseldo-
natie in. Van de ingevulde keuzes 
van Velsenaren gaat het bij 52,8% 
om toestemming voor orgaando-
natie na overlijden. 36% wil geen 
orgaandonor worden en 11,2% 
laat deze keuze over aan de part-
ner, familie of iemand anders.

Verhalen van keuzemakers
Welke keuze je maakt over het do-
neren van organen en weefsels, 
bepaal je zelf. Ook kun je de ge-
maakte keuze altijd weer veran-
deren in het Donorregister. Voor 
mensen die het lastig vinden om 
een keuze te maken, zijn er verha-
len van mensen die al een keuze 
maakten op de website geplaatst. 

Ga voor meer informatie naar do-
norregister.nl. Ook kun je kijken 
op hoewerktorgaandonatie.nl. 
Daar krijg je stap voor stap uitleg 
over hoe orgaandonatie werkt.

IVN Paddestoelendag afgelast
Regio - Vorige week publiceer-
den wij in deze krant de aan-
kondiging van de jaarlijkse IVN 
Paddenstoelendag. Precies op 
de dag van verschijnen liet de 
organisatie ons echter weten 
dat deze dag geen doorgang 
zal vinden. Vanwege de coro-
namaatregelen is hiertoe be-
sloten.

IVN Zuid-Kennemerland organi-
seert de Paddenstoelendag jaar-
lijks in samenwerking met Staats-
bosbeheer en Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland. Dit evene-
ment over de wereld van schim-
mels en paddestoelen vindt altijd 
plaats op de buitenplaats Elswout 
aan de rand van Haarlem. Er zijn 
normaliter excursies, puzzeltoch-

ten en veel informatie en activi-
teiten over paddenstoelen voor 
volwassenen en kinderen. Dat al-
les gaat dus dit jaar niet door. Er 
mogen maar vijftig personen op 
elk moment aanwezig zijn. Dat 
kan de organisatie niet garande-
ren. 
Aanmelden voor deelname is dus 
niet meer mogelijk.

Spoeddebat in Tweede Kamer over 
financiële constructies Tata Steel
Velsen/Den Haag - Tweede Ka-
merlid Tom van der Lee (Groen-
Links) heeft een spoeddebat 
met minister Eric Wiebes (eco-
nomische zaken) en staatsse-
cretaris Hans Vijlbrief (�nan-
ciën - �scaliteit en Belasting-
dienst). Aanleiding hiervoor 
zijn berichten in de media over 
de �nanciële handel en wandel 
binnen Tata Steel. Het Indiase 
moederbedrijf zou via slimme 
constructies miljarden euro’s 
wegsluizen uit de Nederlandse 
tak van het bedrijf. Ook plaat-
sen veel politici vraagtekens bij 
het feit dat door Tata Steel Ne-
therlands Holding geen ven-
nootschapsbelasting wordt be-
taald.

Aanleiding voor de nieuwe com-
motie over Tata Steel vormt een 
diepgravend onderzoek van de 
IJmuider Courant naar de gang 
van zaken bij de staalgigant. On-
langs werd het resultaat daarvan 
gepubliceerd en dat heeft bij ve-
len de alarmbellen doen rinkelen. 
In een reactie schrijft Tata Steel 
op de eigen website dat het be-
drijf handelt in overeenstemming 
met de belastingwetten en regel-
geving in alle landen waarin de 
groep actief is. Men stelt ,,Fiscaal 

beleid van Tata Steel in Nederland 
is volledig conform wet- en regel-
geving. Er zijn geen speciale af-
spraken (zogeheten ‘rulings’) met 
de Belastingdienst.’’ Ook wordt 
uitleg gegeven over de �nancië-
le constructie die gekozen is voor 
de afdracht van vennootschaps-
belasting. ,,Tata Steel Nederland 
maakt, net als alle andere Ne-
derlandse Tata Steel Europe ven-
nootschappen, onderdeel uit van 
een �scale eenheid, hetgeen een 
gangbaar en geaccepteerd regi-
me is. Tata Steel Netherlands Hol-
dings is de moedermaatschappij 
van de �scale eenheid. Binnen de 
�scale eenheid kunnen winsten 
en verliezen van de ertoe beho-
rende vennootschappen worden 
verrekend. Tata Steel Nederland 
betaalt vennootschapsbelasting 
aan Tata Steel Netherlands Hol-
dings, die zorg draagt voor de be-
lastingverplichtingen van de �s-
cale eenheid. Tot nog toe was Tata 
Steel Netherlands Holdings geen 
vennootschapsbelasting ver-
schuldigd.’’
Juist dat laatste wekt verbazing 
in Den Haag. Van verschillende 
kanten wordt met opgetrokken 
wenkbrauwen gereageerd op de 
publicaties. Van der Lee noemt 
het onthutsend en zegt: ,,Ta-

ta Steel lijkt als supersprinkhaan 
Tata Europe en dus Tata IJmui-
den tot op het bot kaalgevre-
ten te hebben, via zeer discuta-
bele �scale constructies. Tegelij-
kertijd ontvangt het bedrijf coro-
nasteun.’’ Ook PvdA, VVD en D66 
willen uitleg van het kabinet over 
deze kwestie. Kees Verhoeven, 
fractielid van D66 in de Tweede 
Kamer, concludeert: ,,De bloeien-
de staalfabriek in IJmuiden wordt 
leeggezogen door moedermaat-
schappij Tata.’’ Over het uitkeren 
van bonussen aan bestuurders 
schrijft Tata Steel zelf: ,,Tata Steel 
in IJmuiden heeft zowel voor ma-
nagers (die buiten de CAO val-
len) als voor overige medewer-
kers een zorgvuldig opgezet be-
loningssysteem, waarover aan de 
Centrale Ondernemingsraad jaar-
lijks verantwoording wordt afge-
legd, zoals dat in de wet is vastge-
legd. Voor senior managers wor-
den bonussen toegekend vanuit 
Tata Steel Europe. Bonussen wor-
den overal op dezelfde basis toe-
gekend. Dat systeem is gebaseerd 
op de prestaties van de onderne-
ming en op individuele presta-
ties.’’ Het bedrijf meldt hierover 
verder dat al deze regelingen in 
lijn zijn met de vigerende wetge-
ving.

Thuis in Santpoort
De pastorie

De voormalige pastorie van de 
Nederlands Hervormde Kerk 
Dorpskerk (nu de Protestantse 
gemeente Santpoort en Velser-
broek) in Santpoort-Noord staat 
niet, zoals je misschien zou ver-
wachten, aan de Pastorieweg, 
maar aan de Burgemeester En-
schedelaan (nr. 36 hoek Pasto-
rieweg).
De kerk was in 1916 afgebrand 

en omdat ook de pastorie aan 
de Hoofdstraat (nr. 195) in slech-
te staat verkeerde, werd besloten 
om mét een nieuwe kerk met-
een ook maar een nieuwe pas-
torie te bouwen. Het geld van 
de brandverzekering was niet 
toereikend. Met collectes, maar 
vooral ook met (�nanciële) steun 
van vermogende kerkleden werd 
het benodigde bedrag bijeen-

gebracht. Op advies van de heer 
Cremer van Duin en Kruidberg 
werden de architecten J. Mulder 
en J.C. van Asdonk aangetrokken. 
Zij waren destijds als tekenaar 
en opzichter betrokken geweest 
bij de bouw van zijn landhuis 
en hadden zich als architect ge-
vestigd in Bloemendaal. In 1917 
werden zowel de kerk als de pas-
torie in gebruik genomen. 

Mulder en van Asdonk hebben 
in Bloemendaal veel woningen 
en andere bouwwerken op hun 
naam staan, in verschillende stij-
len. De pastorie is gebouwd naar 
neoclassicistisch voorbeeld, wat 
onder andere te zien is aan de 
gevelindeling, de gevelafsluiting, 
de omlijsting van de deur en een 
korte zuilengalerij aan de ach-
terkant. 
In 2004 heeft de kerk de pastorie 
aan particulieren verkocht. 

Stichting Santpoort
Tekst: Annette Koster
Foto: Tialda Willems 
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Onderhoud en verbetering in 2021
Werk aan Noord-Hollandse 
wegen, vaarwegen en bruggen
Velsen - De provincie Noord-Hol-
land investeert in 2021 169 mil-
joen euro in het verbeteren, ver-
vangen en onderhouden van 
wegen, vaarwegen, bruggen en 
sluizen. De projecten variëren 
van een �etsveilig kruispunt op 
Texel en de aanleg van een vrije 
busbaan tussen Amstelveen en 
Schiphol tot het vervangen van 
de oevers van het Noordhol-
landsch Kanaal. Gedeputeerde 
Staten leggen het voorstel voor 
de uitgaven voor aan Provinciale 
Staten (PS), die hier in november 
bij de behandeling van de begro-
ting voor 2021 over beslissen.
 
De provincie Noord-Holland 
heeft 645 kilometer wegen, 50 
kilometer vrij liggende busbanen 
en 246 kilometer vaarwegen in 
eigendom. Langs een groot deel 
van deze N-wegen liggen �ets-
paden (384 kilometer) die ook 
eigendom van de provincie zijn. 
Tot slot zijn er nog 590 “kunst-
werken”, zoals bruggen, sluizen, 
tunnels en ecoducten. Al deze in-
frastructuur wordt door de pro-
vincie onderhouden en indien 
nodig verbeterd, vervangen of 
uitgebreid. In het Integraal Meer-
jarenprogramma Provinciale In-

frastructuur staan alle (verwach-
te) werkzaamheden voor de peri-
ode van 2021 tot 2028.

IJmond
Ook voor onze regio staan enkele 
projecten op stapel. In Beverwijk 
wordt de wateroverlast op de 
Binnenduinrandweg (N197) op-
gelost. Samen met de gemeen-
ten Velsen en Beverwijk legt de 
provincie busbanen aan tus-
sen de Velsertunnel en het stati-
on van Beverwijk. Als onderdeel 
van die werkzaamheden komt er 
een nieuwe �etsonderdoorgang 
naar Velsen-Noord. Verder on-
derzoekt de provincie de moge-
lijkheden voor een �etspad aan 
de westzijde van de Randweg 
(N208) tussen Haarlem en Sant-
poort-Noord. Het is een ontbre-
kende schakel in de door�ets-
route Kennemerland (Uitgeest - 
Heemstede).

Meerjarenprogramma 
Elk jaar leggen Gedeputeerde 
Staten een geactualiseerd Meer-
jarenprogramma Infrastructuur 
voor aan Provinciale Staten. Het 
gaat daarbij zowel om lopen-
de projecten als nieuwe projec-
ten. Ieder project start in de stu-

diefase waarin de mogelijkhe-
den, uitdagingen, kansen en kos-
ten worden onderzocht. Op ba-
sis daarvan volgt ‘promotie’ naar 
de planfase, waarin een concreet 
plan wordt uitgewerkt en ten-
slotte volgt de realisatiefase. Bij 
de grotere projecten worden in-
woners vanaf een vroeg stadium 
gevraagd mee te denken. Ook 
zijn er mogelijkheden om op de 
hoogte gehouden te worden 
over projecten of wegwerkzaam-
heden. Meer hierover staat op de 
website van de provincie Noord-
Holland.
 
Duurzame wegen
De provincie is eigenaar en op-
drachtgever van de eigen infra-
structuur en kan zelf maatrege-
len tre�en om een bijdrage te le-
veren aan het terugdringen van 
de CO2-uitstoot. Samen met col-
lega’s en partners worden de ei-
gen wegen, kanalen, bruggen 
en viaducten verduurzaamd. Dit 
alles met als doel: een 100% cir-
culair bouwproces in 2050. Met 
het programma Duurzame In-
frastructuur werkt de provin-
cie Noord-Holland aan een �jne 
woon-, werk- en leefomgeving 
voor nu en in de toekomst.

IVN-excursie: monumentale 
bomen op de begraafplaats
Haarlem-Noord - Zaterdag 10 
oktober van 14.00 uur tot 15.30 
uur organiseert het IVN Zuid-Ken-
nemerland een wandeling ´Mo-
numentale bomen’ op de algeme-
ne begraafplaats aan de Klever-
laan in Haarlem-Noord. Tijdens 
deze natuurwandeling wordt ge-
keken hoe (monumentale) bo-
men zich voorbereiden op de 
winter!
Deze begraafplaats is niet alleen 
een van de oudste van Nederland 
maar is ook landschappelijk ge-
zien buitengewoon interessant. 
De bekende Haarlemse land-
schapsarchitect Zocher ontwierp 
in 1828 deze begraafplaats op de 

plek van de hofstede Akendam. 
Het is een romantisch en sfeervol 
gebied. Aangelegd in de Engelse 
landschapsstijl met zijn slingeren-
de paden, waterpartijen, glooiin-
gen, romantische doorkijkjes en 
afwisseling in beplanting. De na-
tuur op zulke oude begraafplaat-
sen is dankzij een aaneenscha-
keling van groen van grote rijk-
dom. Naast de in het oog sprin-
gende bomen komen er hier ook 
vele soorten kruiden en op steen 
groeiende korstmossen voor.
Bomen die hier voorkomen zijn 
onder andere water- en moeras-
cipres, ruim honderd jaar oude 
beuken, een oude taxus of venijn-

boom, een atlasceder en de Ja-
panse notenboom. Verder nog de 
moseik met zijn langgerekte bla-
deren en de monumentale tienar-
mige witte esdoorn van ongeveer 
honderd jaar oud met zijn rijzige 
gestalte! Wie een mooie wande-
ling wil langs bijzondere bomen 
wordt van harte uitgenodigd met 
deze excursie mee te gaan. 

Vooraf aanmelden per email is 
noodzakelijk: marryvdgeest@
gmail.com. Maximaal aantal deel-
nemers is: 24. Locatie/vertrek-
punt: Vertrek 14.00 uur bij de in-
gang Algemene Begraafplaats 
aan de Kleverlaan. (Foto: IVN ZK)

Brons voor Ava Emanuel op NK 
schermen in Amsterdam
Regio - Florettist Ava Emanuel be-
haalde dit weekeinde brons op 
haar eerste NK schermen voor se-
nioren in Amsterdam. Een knap-
pe prestatie voor een 15-jarige ca-
det. Ze schermde een uitsteken-
de poule waardoor ze zich derde 
plaatste als uitgangspunt voor de 
eliminatie fase. Trotse maître Si-
roos Feizaskari: ,,Ava schermt met 

veel variatie en nieuwe acties lo-
pen goed. Het is mooi om te zien”.
Ava is Haarlemse en schermt 
bij Holland-Schermen, de enige 
schermvereniging in Kennemer-
land. Velsense schermers zijn ook 
op deze vereniging aangewezen. 
Daarnaast traint Ava ook bij bij Je-
roen Divendal in Alkmaar. 
Na een gewonnen kwart�nale te-
gen Maria Jans Köhneke stond Ava 
Emanuel in de halve �nale tegen-
over de 33-jarige Saskia Van Erven 

Garcia. Deze negenvoudig Neder-
lands kampioene is een profes-
sioneel schermster en kwam tij-
dens de Olympische spelen 2012 
in Londen uit voor Colombia. De-
ze partij verloor Ava met 15-6. Ava: 
,,Voor een eerste keer deelname 
aan het NK is de derde plek het 
hoogst haalbare resultaat. Het har-
de trainen tijdens corona is heel 
belangrijk geweest als voorberei-
ding. Ik ben hier heel blij mee”. (Fo-
to’s: aangeleverd)

Onderzoek vergunningen Tata Steel: 
ruimte voor aanscherping
Velsen - De vergunningen van 
de Sinterfabriek, de Pelletfa-
briek, de Oxystaalfabriek en 
de beide Hoogovens van Ta-
ta Steel kunnen op een aantal 
punten worden aangescherpt 
en verduidelijkt. Dat stellen de 
provincie Noord-Holland en de 
Omgevingsdienst Noordzee-
kanaalgebied (OD NZKG) naar 
aanleiding van een onderzoek 
dat zij hebben laten doen naar 
de vergunningen. Eerder dit 
jaar werden ook de vergunnin-
gen van de Kooksfabrieken on-
derzocht. 

Vergunningen aanscherpen 
waar mogelijk en betere hand-
having
Provincie en OD NZKG zien kan-
sen om tot een aanscherping van 
normen van zwaveldioxide (SO2) 
te komen. Daarnaast bieden de-
ze onderzoeken nieuwe inzichten 
waarop de OD NZKG een aantal 
voorschriften in de vergunning 
gaat aanscherpen, waardoor ook 
de mogelijkheden om actief en 
e�ectief te gaan handhaven ver-
beteren. Dit draagt bij aan de ver-
mindering van de uitstoot. 

Gedeputeerde Jeroen Olthof: 
,,Waar het kan scherpen we de 

vergunningen aan. Deze onder-
zoeken geven inzicht in de mo-
gelijkheden om dat te doen. We 
hebben de acties die uit dit on-
derzoek naar voren komen inmid-
dels in gang gezet.”

Aanleiding
Vorig jaar is geconstateerd dat de 
sinterkoelers van Tata Steel meer 
stof uitstootten dan op basis van 
de vergunning bekend was. Naar 
aanleiding daarvan heeft de pro-
vincie aan de OD NZKG opdracht 
gegeven te laten onderzoeken of 
deze situatie ook in de andere fa-
brieken van Tata Steel kan voor-
komen. 

In juni werd onderzoek afgerond 
naar de Kooksfabrieken van Ta-
ta Steel. In het onderzoek zijn 
de vergunningen van de Hoog-
ovens, Sinter-, Pellet en Oxystaal-
fabriek van Tata Steel vergele-
ken met de daadwerkelijke situa-
tie met als doel achterhalen of er 
zaken zijn die kunnen leiden tot 
een situatie zoals eerder met de 
sinterkoelers. 

Balans tussen 
industrie en omgeving
Tata Steel is belangrijk voor de 
IJmond. Ruim honderd jaar staal-

industrie heeft voor economische 
groei gezorgd, in de regio en in 
de rest van Nederland. De indu-
strie is onderdeel van de regiona-
le identiteit. 

Tegelijkertijd zorgt de aanwezig-
heid van de industrie voor over-
last en hinder. Hoewel de lucht-
kwaliteit in de IJmond de afgelo-
pen jaren sterk is verbeterd, ver-
oorzaakt Tata Steel overlast en 
maken inwoners zich zorgen over 
hun gezondheid. 

De provincie Noord-Holland 
werkt samen met de gemeenten 
in de IJmond (Beverwijk, Velsen 
en Heemskerk) aan een balans 
tussen het economische belang 
van de maakindustrie en het be-
lang van een gezonde en veilige 
leefomgeving in de IJmond. 

Op 19 mei hebben de colleges 
van deze overheden hun geza-
menlijke programma ‘Tata Steel 
2020 – 2050: Samenwerken aan 
een gezondere en veilige IJmond’ 
in concept vastgesteld. 
Het voortdurend onderzoek 
doen naar uitstoot en mogelijk-
heden om die terug te dringen is 
een belangrijk onderdeel van dit 
programma. 

Beeckestijn zoekt vrijwilligers: 
gidsen voor het huis en de tuinen

Velsen-Zuid - Op buitenplaats 
Beeckestijn werken Vereniging 
Hendrick de Keyser en Natuur-
monumenten samen met een 
grote groep vrijwilligers aan het 
in stand houden van het huis en 
de tuinen. Het is een gezellige 
groep mensen. Ze genieten van 
het werk in de natuur, de gezel-
ligheid onderling en het delen 
van hun kennis over de cultuur-
historie en natuur op Beeckestijn. 
De rondleidingen die worden ge-
geven door het huis en de tuinen 
zijn erg populair. Hierdoor kan 
het gidsenteam wel wat verster-
king gebruiken. Lijkt het je leuk? 
Kom ons team versterken! 

Voor elk wat wils
Annelies de Leeuw (Sectorcoör-
dinator van Hendrick de Keyser) 
en Eveline Blok (boswachter en 
vrijwilligerscoördinator van Na-
tuurmonumenten) vertellen: ,,We 
hebben een grote groep trouwe 
vrijwilligers. En daar zijn wij ont-
zettend blij mee, want er is veel 
te doen. Een buitenplaats is niet 
vanzelf zo mooi en het werk is 
nooit klaar. De werkzaamheden 

van de vrijwilligers zijn heel ge-
varieerd: van het ontvangen van 
bezoekers, het geven van rond-
leidingen voor scholen en groe-
pen in het huis, tot het poetsen 
van het koper. Ook buiten moet 
er een hoop gebeuren: Het snoei-
en van hoogstamfruit, licht zaag-
werk, onderhouden van de his-
torische tuinen, kruidentuin en 
moestuin, paden bijhouden, 
maaien met de bosmaaier of zeis 
en nog veel meer.”  

Vereniging Hendrick de Keyser 
en Natuurmonumenten 
doen het samen
De gebouwen op de buitenplaats 
zijn eigendom van vereniging 
Hendrick de Keyser. Het parkbos 
en de tuinen van Beeckestijn zijn 
in beheer bij Natuurmonumen-
ten. De gehele buitenplaats Beec-
kestijn is met de gebouwen en 
het hele parkbos een rijksmonu-
ment. Het hoofdhuis is op dit mo-
ment op donderdag, zaterdag en 
zondag geopend voor publiek 
van 11.00-16.00 uur. Vanwege de 
Covid-19 maatregelen moet er 
wel online gereserveerd worden 

voor een bezoek aan het huis.  
Het parkbos en de tuinen zijn da-
gelijks toegankelijk van zonsop-
gang tot zonsondergang. 
Regelmatig geven vrijwillige gid-
sen van Hendrick de Keyser en 
Natuurmonumenten rondleidin-
gen door het hoofdhuis én de tui-
nen. 

Meedoen?
Men zoekt enthousiaste gidsen, 
die het leuk vinden om hun ken-
nis over de cultuurhistorie en na-
tuur op Beeckestijn te delen. Na-
tuurlijk word je ingewerkt door 
ervaren gidsen en krijg je onder-
steuning en input vanuit beide 
organisaties. Je werkt samen met 
andere vrijwilligers, hebt contact 
met geïnteresseerde bezoekers 
van jong tot oud. De rondleidin-
gen vinden met grote regelmaat 
plaats in de weekenden, maar 
kunnen – op aanvraag – ook op 
weekdagen gegeven worden. 

Geïnteresseerd? Stuur dan een 
mailtje naar info@buitenplaats-
beeckestijn.nl. (Foto: aangeleverd 
door Natuurmonumenten)
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