mooi aanbod: een vrijblijvende waardebepaling zodat u precies weet waar u aan toe bent.
Brantjes Velsen

19 november 2020
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Reus bijna geveld op
Begraafplaats Westerveld

Cheque
VUL UW GEGEVENS IN EN LEVER DEZE VOUCHER AF OP ONS KANTOOR.
VIA DE POST KAN OOK: BRANTJES MAKELAARS, ANTWOORDNUMMER 828,
1940 VG HEEMSKERK. EEN POSTZEGEL IS NIET NODIG.
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Tata Steel start

Gemeente krijgt gelijk in
hoger beroep shishalounge

LIEVER ONLINE? GA NAAR WWW.BRANTJESMAKELAARS.NL EN VRAAG DAAR DE
voorbereiding splitsing en
VRIJBLIJVENDE WAARDEBEPALING AAN.

VOOR EEN VRIJBLIJVENDE
WAARDEBEPALING VAN
UW WONING
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mogelijke verkoop

Dhr

Mw

Uw vertrouwde lokale
krant in een nieuw jasje
Adres:

Pc:

Plaats:

Telefoon:

E-mail:

Velsen - Met ingang van deze week
verschijnt nieuwsblad Jutter |
Hofgeest in een totaal gewijzigde
opzet. Vernieuwd, maar toch
vertrouwd. Want deze krant blijft als
vanouds hét medium voor het laatste
nieuws uit de gemeente Velsen. De
krant die je pakt voor belangrijke
informatie van de gemeente, berichtgeving vanuit de hulpdiensten en
wetenswaardigheden uit de culturele
sector. Ook de plaatselijke clubs en
verenigingen komen ruimschoots aan
bod. Onze verslaggevers maken interessante achtergrondverhalen en
boeiende interviews. Aan dit alles
verandert niets. We verpakken deze
elementen vanaf nu alleen in een
nieuwe huisstijl. Welkom bij de
nieuwe Jutter | Hofgeest!
Waardering
Juist in deze angstige tijd merken we
hoezeer onze krant gewaardeerd
wordt. Het coronavirus heeft ervoor
gezorgd dat we elkaar minder vaak
fysiek kunnen ontmoeten. Het is dan
juist de lokale krant die de samenleving met elkaar verbindt. Dat is
logisch, want deze krant is voor
iedereen gratis beschikbaar en brengt
op eerlijke wijze het nieuws uit de
eigen gemeente. We doen dat met
toewijding en passie, op onafhankelijke wijze. We zien het als onze taak
om het nieuws te brengen zoals het
is, zowel online als in de papieren
versie van de krant.
Daarnaast willen we vooral uw krant
zijn. De krant waarin u leest wat u
weten wilt. Maar ook de krant waar u
zelf uw eigen nieuws kunt aanbieden.
En natuurlijk de krant waar u zelf ook
onderdeel van kunt zijn. Bijvoorbeeld

Longkanker komt in delen van de
regio IJmond soms 50 procent vaker
voor dan het landelijk gemiddelde. Dat
meldt het televisieprogramma Eén
Vandaag op basis van cijfers van het
Integraal Kankerinstituut Nederland.
De redactie van het programma heeft
opgevraagd hoeveel mensen in de
periode van 2004 tot 2018 longkanker
kregen per postcodegebied. Daaruit
bleek bijvoorbeeld dat in postcodegebied 1941 in Beverwijk maar liefst 51%
meer gevallen van longkanker waren
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IJmuiden
0255 - 700 201
velsen@brantjes.nl
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Media adviseur Jeroen van Duijn is blij met de nieuwe ‘look’ van onze kranten.

via onze rubriek Lezerspost of door
middel van een persbericht aan onze
redactie.

makkelijker te lezen. Als lezer vind je
er snel wat je zoekt. Daardoor komt
onze berichtgeving nog beter tot zijn
recht.
Er is hard aan gewerkt en we zijn trots
op het resultaat.

Meer overzicht, meer rust
Aan de vormgeving van onze krant
veranderde de laatste jaren niet veel.
Maar intussen veranderde de wereld
Reageren
om ons heen natuurlijk wel. Het was
Natuurlijk zijn we
erg benieuwd naar
VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN
tijd om een nieuwe weg in te slaan.
uwzilver
mening.
Tips prijs)
en reacties, zowel
* Tevens inkoop
(Altijd hoogste
We hebben gekozen voor een nieuwe
positief als negatief, kunt u altijd bij
Lange Nieuwstraat 401 • 1971 GD IJmuiden
Telefoon: 0255
- 51kwijt.
99 88 Mailen kan naar redactie@
huisstijl, die leidt tot meer leesplezier.
ons
Internet: www.amberjewels.nl
Onze krant is voortaan nog overzichjutter.nl maar bellen mag ook naar
120
• 1941 EM Beverwijk
telijker, oogt daardoor rustiger enBreestraat
is
0255-533900.

VOOR UW OUDE GOUD

en win

Telefoon: 0251 - 22 50 23
Internet: www.renepost.nl

dan het landelijk gemiddelde. In postcodegebied 1976 in IJmuiden waren
46% meer longkankerpatiënten en in
postcodegebied 1973, eveneens in
IJmuiden, lag het aantal 40% hoger. In
het programma komt ook de IJmuidense huisarts Luc Verkouteren aan
het woord. Hij is niet verbaasd over de
cijfers. Op een landkaartje is te zien dat
precies in de postcodegebieden rond
de fabriek van Tata Steel het aantal
gevallen van longkanker veel hoger is
dan gemiddeld. Eerder dit kaar concludeerde de GGD Kennemerland uit
eigen onderzoek dat longkanker in

Beverwijk gemiddeld 25% vaker voorkomt dan elders in Nederland.
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Onderhoud van alle merken v.a. € 169,- incl. APK
Koene auto, dealer in Velserbroek is niet alleen specialist voor Fiat, AlfaRomeo, Abarth en Jeep, maar wij onderhouden ook alle andere merken

Wij hanteren verregaande hygiënische
maatregelen om verspreiding van het
Coronavirus te voorkomen.

Grote Houtstraat 139 - Haarlem
cremefresh.nl

Koene Auto, Broekerdreef 120, 1991AZ Velserbroek tel.023-5379700 www.koene.nl

Wilt u liever de deur niet uit, maak gebruik van onze haal en brengservice.
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Verhalen in coronatijd
Velsen doet mee aan de landelijke campagne ‘Aandacht voor elkaar’. Met initiatieven en persoonlijke verhalen om elkaar
door deze tijd te helpen. We hebben allemaal een verhaal te vertellen over de coronacrisis: over ziekte, onzekerheid, teleurstelling en hoop. Door verhalen met elkaar
te delen en naar elkaar te luisteren, kunnen
we deze gebeurtenissen en gevoelens een
plek geven. Aandacht hebben voor elkaar
helpt. Daarom leest u hier aankomende tijd
verhalen van Velsenaren. U vindt de lokale verhalen ook op www.velsen.nl/corona/
aandacht-voor-elkaar. Landelijke verhalen
vindt u op www.aandachtvoorelkaar.nl/
verhalen.

Velsense deelname Pilot Korte
Wapenstok
De gemeente Velsen diende op 14 september 2020 een aanvraag in bij het Ministerie
van Justitie & Veiligheid voor deelname aan
de landelijke Pilot Korte Wapenstok. Uit de
vele verzoeken tot deelname heeft het ministerie tien gemeenten geselecteerd. Wij
zijn blij dat ook Velsen tot deze gemeenten
behoort. De pilot duurt een jaar.

heeft hierover gesproken met onder andere
politici. Ook tijdens het bezoek van Minister
Grapperhaus aan onze gemeente is dit besproken. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen.

Eerder gaven wij aan voorstander te zijn van
extra verdedigingsmiddelen voor onze boa’s.
De boa’s van het team Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte (THOR) hebben steeds
vaker te maken met geweldsincidenten en bedreigingen bij de uitvoering van hun werk. De
mishandeling van boa’s op het ‘Kleine Strand’
op Hemelvaartsdag 2020 is daar een voorbeeld van. Het incident kreeg veel aandacht
van de landelijke politiek. De burgemeester

Velsense deelname aan de landelijke Pilot
Korte Wapenstok vergroot de veiligheid van
de THOR-handhavers. Zij zijn getraind in het
gebruik van de wapenstok en ze zijn daarvoor
ook gecertificeerd. Van dit verdedigingsmiddel zal een de-escalerend effect uitgaan. Samen met het gebruik van bodycams en steekvesten is dit voor dit team een belangrijke
maatregel om hun werk voor de inwoners van
Velsen goed en veilig te kunnen doen.

Hiermee is uitvoering gegeven aan de motie
‘handen af van onze boa’s’ van de gemeenteraad.

Tara Filarski-Blok (34 jaar) is fysiotherapeute bij woonzorg- en revalidatiecentrum Velserduin in IJmuiden. Haar specialisme is hart-en
longrevalidatie. Samen met een multidisciplinair team helpt zij Velsenaren die te maken krijgen met het coronavirus op weg naar herstel.
Tara: “Sommige mensen houden na corona klachten of beperkingen. Soms zijn deze
klachten zichtbaar, zoals verlies van kracht, of
longproblemen. Andere klachten zijn niet direct zichtbaar, zoals vermoeidheid en psychische problemen. Per cliënt kijken we wat we
kunnen betekenen tijdens de revalidatie. De
mensen die bij ons komen zijn veelal in coma
gehouden op de Intensive Care (IC) en hebben
aan de beademing gelegen. Onbewust blijken
ze daar toch iets van mee te krijgen. Ik zie de
angst en onrust in hun ogen; het is voor mensen vaak niet te bevatten wat hen is overkomen. En wat ze in de toekomst wel of niet meer
kunnen is vaak nog onzeker.

stel, er is veel mogelijk! Ons team wil
mensen helpen, dat
zit er gewoon in, ook
al voelt het soms
kwetsbaar in deze
coronatijd.
Cliënten zijn in coronatijd extra gemotiveerd om met hun herstel
aan de slag te gaan. Vooral in de eerste coronagolf, toen er geen bezoek mocht komen. Alles op alles werd gezet om snel weer naar huis
te kunnen. Voorheen probeerden cliënten mij
weleens weg te sturen: ‘Kunt u op een later
tijdstip terugkomen? Ik heb nu visite’, werd er
dan gezegd. Fysiotherapie kwam dan niet op
de eerste plaats. Maar zeker tijdens de lockdown was het ook hun enige sociale verzetje.
Ze raakten me, de mensen die na een heftige
tijd in het ziekenhuis óók nog eens alleen waren tijdens het revalidatieproces. Gelukkig had
ik ruimte om een band op te bouwen met clienten. Hielp hen de moed erin te houden ondanks het weinige contact van buitenaf. Daardoor voelde ik me nuttig en het droeg zeker bij
aan het revalidatieproces.
Het is een gekke, moeilijke tijd. Maar ook een
interessante en leerzame tijd vanuit mijn vakgebied gezien. Ik ervaar hoe weerbaar mensen zijn, blij met elke kleine stap vooruit. Wie
niet opgenomen is geweest in het ziekenhuis
en thuis uitziekt van corona mag ook bij ons
team aankloppen. Dat lijkt nog niet algemeen
bekend. Bij fysieke klachten als hoesten, benauwdheid of een lage energie is het voor een
voorspoedig herstel belangrijk om zo snel mogelijk te starten met fysiotherapie. Denk alsjeblieft niet: ik wacht het nog wel even af.”

Daar praten ze over met onze psycholoog. De
diëtist begeleidt bijvoorbeeld de stap van sondevoeding naar vaste voeding. Als er sprake is
van gewichtsverlies stelt ze een plan op om op
een gezonde manier aan te komen. De logopedist werkt onder andere aan het optimaliseren
van een juiste kauw en slikfunctie in relatie tot
de benauwdheid. Bij stemproblemen kan ze
helpende verstaanbaarheid te vergroten. De
ergotherapeut begeleidt de cliënten bij het oppakken van hun dagelijkse activiteiten; boodschappen doen, deelnemen aan het verkeer,
omgaan met prikkels. Ik geef als fysiotherapeut onder andere inspannings- en ademhalingstraining en ontspanningsoefeningen. Ik
maak mee dat een cliënt samen met mij weer
een eerste stap zet. Dan ben ik dankbaar dat ik
iets heb kunnen bijdragen aan iemands her-

Tijdelijk verbod op stilstaan en
parkeren Duin- en Kruidbergerweg
Vanaf vrijdag 13 januari is het verboden te
parkeren en stil te staan aan de Duin- en
Kruidbergerweg in Santpoort-Noord. De
parkeeroverlast aan de weg en in de berm
wordt hiermee verholpen.

Plaatsing verbodsborden
Handhaving constateerde meerdere keren
in de afgelopen maanden dat de Duin- en
Kruidbergerweg en aangrenzende berm door
recreanten werden gebruikt om te parkeren.
Dit is niet bevorderlijk voor de veiligheid en
de doorstroom van verkeer op deze locatie.
Door parkeren in de berm op deze locatie te
verbieden, wil de gemeente Velsen drukte in
deze omgeving beperken en nieuwe coronabrandhaarden voorkomen.
Recreëer in eigen omgeving
Wandelen in natuurgebieden is sinds de coronacrisis aanzienlijk toegenomen. Landelijk wordt erop gewezen de reisbewegingen
te beperken. Recreëer daarom lopend of per

fiets in eigen omgeving en belast zo min mogelijk de natuur en omliggende gebieden met
de auto.
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Kennemerlaan wordt groener
Het plantseizoen is aangebroken. Dit betekent dat de beplanting aangebracht kan
worden in de Kennemerlaan. In opdracht
van gemeente Velsen is De Bie Buitenwerken hier deze week mee gestart.

tian Dinjens. “Groen zorgt ervoor dat water
beter weg kan lopen en is belangrijk om wateroverlast in de toekomst te voorkomen. En
hoe meer groen hoe trotser bewoners zijn op
hun buurt.”

Bij de herinrichting van de Kennemerlaan is
ruimte gemaakt voor 1.125 m2 extra groen.
“Met deze extra beplanting nemen we weer
een stap in het vergroenen van Velsen”, zegt
wethouder duurzaamheid en groen Sebas-

In de plantvakken komt een mix van sierheesters en vaste planten te staan, waaronder een
dwergvlinderstruik. Komend voorjaar gaat
alles bloeien en zal de Kennemerlaan er extra
fleurig uitzien.

Met subsidie zonnepanelen op
het dak van uw bedrijf!
Heeft u al zonnepanelen geplaatst op uw bedrijfsdak door gebruik te maken van de SDE++
subsidie vanuit de Rijksoverheid? Zo niet,
Vereniging GreenBiz IJmond kan u samen
met bureau Over Morgen helpen bij de realisatie van een zonnestroominstallatie op uw
dak.
De adviseurs bieden u het volgende aan:
• Een dakscan waarbij de mogelijkheden
voor het aantal zonnepanelen en het verdienmodel wordt onderzocht. Daarbij

•

geldt dat u de beschikking dient te hebben over een grootverbruikersaansluiting en een dak waar minstens 60 panelen
op kunnen worden geplaatst (15 kWp);
Het aanvragen van de SDE++ subsidie op
uw naam. De openstelling van de subsidieregeling loopt van 24 november t/m 17
december.

Meer informatie op: overmorgen.nl/verzilveruwdak/
Samen gaan we voor een duurzaam Velsen!

mondkapjes en
handschoenen?
Alle soorten horen bij het restafval.

Wat is uw toekomstdroom voor
Velsen?
De gemeente Velsen actualiseert de ‘Visie
op Velsen’. Dit is het lange termijn toekomstbeeld dat onze gemeente de afgelopen jaren richting heeft gegeven. Vanwege het coronavirus hebben we in maart
de geplande fysieke toekomstgesprekken moeten annuleren. Ook nu zijn fysieke
groepsbijeenkomsten niet mogelijk, maar
willen wij wel samen met u bedenken hoe
we deze visie voor de komende jaren kunnen vormgeven. Daarom gaan we de komende weken graag digitaal het gesprek
met u aan.

Dit najaar kunt u op verschillende manieren
uw inbreng delen, bijvoorbeeld met de Visie op Velsen ansichtkaart die per steekproef
verspreid wordt onder inwoners of door uw
toekomstwens in te zenden via de website samenspelvelsen.nl. Daarnaast bent u van harte
uitgenodigd om mee te praten tijdens de digitale toekomstgesprekken. In deze gesprekken zijn wij benieuwd naar uw antwoord op de
vragen: welke ideeën en dromen heeft u voor
de toekomst van de gemeente Velsen? Welke
uitdagingen spelen binnen uw kern richting
de toekomst? En wat kan de kern bijdragen
aan de gemeente Velsen als geheel?

We organiseren één digitaal toekomstgesprek
per kern. Deze week zijn gesprekken gevoerd
over Santpoort-Noord en Santpoort-Zuid.
De volgende digitale gesprekken staan nog gepland:
• maandagavond 23 november - Velsen-Zuid
• dinsdagavond 24 november - Velserbroek
• woensdagavond 25 november - VelsenNoord
• dinsdagavond 1 december - IJmuiden
Mocht u betrokken zijn bij meerdere kernen
bent u uiteraard van harte welkom op meerdere bijeenkomsten.
Alle bijeenkomsten starten om 19.45 uur en
duren tot 21.00 uur. De bijeenkomsten vinden
digitaal plaats via Zoom. Na uw aanmelding
voor een bijeenkomst ontvangt u de toegangslink en een handleiding met meer informatie
over hoe u kunt deelnemen.
Aanmelden digitale bijeenkomsten en
meer informatie
Aanmelden voor de digitale toekomstgesprekken kan via samenspelvelsen.nl of door te mailen naar visieopvelsen@velsen.nl. Op samenspelvelsen.nl kunt u ook terecht voor meer
informatie over het visietraject.

hvcgroep.nl
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Nieuws van de raad
BESPROKEN IN DE SESSIES
Ambitiedocument invoering Omgevingswet
In de Omgevingswet wordt alle bestaande wetgeving over de fysieke leefomgeving gebundeld en vereenvoudigd.
De raad moet een aantal keuzes maken
bij de invoering van de Omgevingswet.
De raad is positief over het voorstel dat
voorligt.
Algemene verklaring van geen bedenkingen (vvgb)
Met een algemene verklaring van geen
bedenkingen wijst de gemeenteraad categorieën van aanvragen aan waarvoor
hij geen goedkeuring meer hoeft te geven
aan het college. Dit verkort de proceduretijd met 4 tot 6 weken. Na diverse discussies is de raad positief.
Integraal Onderwijs Huisvestingsplan (IOHP)
De afgelopen periode is door de organisatie hard gewerkt aan het IOHP. In
dit plan staat de toekomstvisie op de
huisvesting van scholen. Dit onderwerp
is meerdere keren besproken en de reacties zijn positief. Enkele partijen gaven
aan een stemverklaring te geven bij de
komende raadsvergadering.

2e bestuursrapportage 2020
Een bestuursrapportage laat zien hoe de
gemeente invulling geeft aan de begroting. Op deze wijze krijgt de gemeenteraad tijdens het jaar inzicht in de laatste
ontwikkelingen. Omdat de begroting net
is geweest, is het meeste al bekend. Er
werden wel vragen gesteld over compensatie vanuit het rijk voor de gevolgen van
de coronamaatregelen.
Wijziging APV
In de APV is de gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde,
leefbaarheid en veiligheid opgenomen.
De raadsleden zijn positief over de aanpassingen. Nieuw in deze APV is een artikel over de regulering van het gebruik
van lachgas en een verbod op zichtbare
uitingen van verboden organisaties (motorclubs).
Tijdelijke wet maatregelen covid-19
De Tijdelijke wet maatregelen Covid-19,
ook wel de coronawet genoemd, is aangenomen. De gemeenteraad heeft meer
invloed door deze nieuwe wet. Er komt
een voorstel om het reglement van orde
van de gemeenteraad aan te vullen, zodat de gemeenraad snel kan handelen bij

AGENDA VAN DE RAAD
nieuwe maatregelen rondom COVID-19.
Rapportage verkennend onderzoek
verzelfstandiging Sport
De afdeling Sportzaken maakt momenteel onderdeel uit van de gemeentelijke organisatie. De gemeente heeft een
onderzoek laten doen om te kijken naar
andere. De voorlopige conclusie is dat de
exploitatie van sportaccommodaties en
uitvoering van sportactiviteiten het best
tot hun recht komen buiten de gemeentelijke organisatie. De raadsleden hebben diverse aandachtspunten kunnen
meegeven. Het vervolg is gepland voor
begin 2021.
Ontwikkelingen en analyse jeugdhulp
Het gebruik van en de kosten voor de
jeugdhulp in Velsen zijn sinds 2019 toegenomen. Hiermee is het tekort op het
budget voor jeugdhulp. De raadsleden
hadden nog een aantal vragen en opmerkingen. De raads- en steunfractieleden
benadrukten dat het belangrijk is dat
geen kind tussen wal en schip valt. Ook
kwamen het budgetplafond en de nafacturaties aan bod. Dit onderwerp komt
begin 2021 terug bij de raad.

Op donderdag 26 november is de raadsvergadering. U kunt deze vergadering live volgen via
www.velsen.nl/gemeenteraad of RTV Seaport.
Als u wilt inspreken is dit digitaal mogelijk,
daarvoor kunt u zich melden via griffie@velsen.
nl. Naast onderwerpen uit de sessies staan ook
onderstaande onderwerpen op de agenda van de
komende raadsvergadering.
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2021
Vanaf 1 januari 2021 wordt de belasting invordering
van de gemeente Velsen verzorgd door Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). BSGR doet dit
al voor het waterschap Rijnland, waar een deel van Velsen onder valt. De gemeenteraad moet nu instemmen
met de aanpassing van deze gemeenschappelijke regeling, zodat Velsen formeel toetreed.
Verordening Bedrijveninvesteringszone Kennemerlaan 2021
Een bedrijfsinvesteringszone (BIZ) is een gebied waar
ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit
van de omgeving van hun bedrijf. Daarvoor moeten de
ondernemers wel meebetalen. Velsen kent al 2 andere
BIZ stichtingen. De verordening om dit mogelijk te
maken voor het winkelgebied Kennemerlaan wordt nu
voorgelegd aan de gemeenteraad. Echter, deze gaat pas
in wanneer blijkt dat er voldoende draagvlak is onder
de ondernemers daar.

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

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

Vanwege de coronamaatregelen is het gemeentehuis alleen nog toegankelijk voor:
• Mensen met een afspraak bij Burgerzaken.
• Het laten ondertekenen van toestemming
beslag deurwaarder.
• Persoonlijk ontvangst in het kader van aanbestedingstrajecten.
• Inzien ter inzage gelegde stukken.
• Ophalen gevonden voorwerpen
Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen
die daarmee te maken hebben, kunt u een telefonische afspraak maken met één van de
vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur
per dag een afspraak maken. U kunt
ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum voor een
afspraak.

(09/11/2020) 119675-2020
Kompasstraat 43, gebruik woning kamergewijze verhuur (11/11/2020) 120515-2020
Fultonstraat 6, tijdelijk plaatsen kantine
(13/11/2020) 121442-2020
Meidoornstraat 7, plaatsen dakopbouw
(13/11/2020) 121741-2020

Driehuis
Spieghellaan 21, bouwen aanbouw (zijgevel),
wijzigen achtergevel, vernieuwen dakkapel
(voor- en achterzijde) (09/11/2020) 1193412020

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, waarop 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 website www.officielebekendmakingen.nl/gepubliceerd.
U kunt zich abonneren op een door u gestelde
zoekvraag. U wordt vervolgens op de hoogte
gesteld als er nieuwe publicaties verschijnen
die aan uw zoekterm(en) voldoen.

Aanvragen
Geplaatst op www.overheid.nl (zie Berichten over uw buurt) op 19 november
2020.
Voor informatie kunt u contact opnemen
met afdeling Fysiek Domein (tel. 140255)
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond
van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is
tussen haakjes vermeld.
IJmuiden
Vleetstraat 29, vergroten garage (09/11/2020)
119532-2020
Velserduinweg 308, vergroten 1e verdieping

Santpoort-Zuid
Bruno Klauwersstraat 21, vergroten garage
(11/11/2020) 120288-2020
Bloemendaalsestraatweg 4, kappen 5 bomen
(11/11/2020) 120603-2020
De Veenen 14 plaatsen paardenbak (tijdelijk)
(13/11/2020) 121828-2020

Velserbroek
Zadelmakerstraat 150, plaatsen 4 vlaggenmasten (12/11/2020) 121191-2020

Santpoort-Noord
Burgemeester Enschedelaan 32, kappen 3 bomen (12/11/2020) 121157-2020

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor
een omgevingsvergunning betrekking
hebben op een bouwactiviteit kunnen
deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer
informatie over welstand: 140255
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan
dat het besluit heeft genomen (zoals college van burgemeester en wethouders
van Velsen of burgemeester van Velsen,
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel

langs elektronische weg (elektronisch
formulier op www.velsen.nl; werkt alleen
in combinatie met inloggen via DigiD). In
spoedeisende gevallen kan een voorlopige
voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-

IJmuiden
Lange Nieuwstraat 185, aanvragen huisnummer (10/11/2020) 114452-2020
Verlengen beslistermijn
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij van
de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning de beslistermijn hebben verlengd met 6 weken. De datum van
verzending van de verlenging is tussen
haakjes vermeld.
IJmuiden
Halkade 31, herinrichten 1e verdieping (14
naar 16 logieskamers) (10/11/2020) 976142020

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen
hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij
het (de) onderstaande besluit(en) gedurende zes weken na de dag van verzending

Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een
voorlopige voorziening kan alleen worden
aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van
het besluit is tussen haakjes vermeld.
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Infopagina
19 november 2020 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
De Zandstraat 1, tijdelijk (5 jaar) legaliseren en
toestaan kamergewijze bewoning (4 kamers, 4
personen) (10/11/2020) 80648-2020
IJsselstraat
83,
wijzigen
voorgevelkozijn
(10/11/2020)
110210-2020
De Ruyterstraat 122, vergroten 1e verdieping,
wijzigen voorgevel (10/11/2020) 110808-2020
Dudokplein 16, inpandige verbouwing
(12/11/2020) 80096-2020)
Acaciastraat 38, plaatsen dakopbouw en dakterras (12/11//2020) 103847-2020
Velsen-Zuid
Buitenhuizerweg 18, verhogen 1e verdieping, plaatsen nieuwe kap met 2 dakkapellen
(voor en achter) (10/11/2020) 67247-2020
Dr. Kuyperlaan 15, plaatsen 2 dakkapellen
(voor- en achtergevel) (10/11/2020) 1070232020
Santpoort-Zuid
Charlotte de Bourbonlaan 12, kappen boom

(10/11/2020) 110225-2020
Charlotte de Bourbonlaan 11,kappen 1 boom
(12/11/2020) 105639-2020
Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 60, kappen 2 bomen
(10/11/2020) 103459-2020 (Rijksmonument)
Driehuis
Spieghellaan 21, bouwen aanbouw (zijgevel),
wijzigen achtergevel, vernieuwen dakkapel
(voor-achterzijde) (12/11/2020) 119341-2020
Velserbroek
Krommeweid 2, plaatsen uitbouw (achterzijde) (10/11/2020) 106659-2020
Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning geweigerd voor:
IJmuiden
bij Lange Nieuwstraat 365A, plaatsen scootmobielberging op parkeerplaats (12/11/2020)
86249-2020
Santpoort-Zuid
Charlotte de Bourbonlaan 11, kappen 5 bomen

gemeentevelsen |

gemvelsen |

(12/11/2020) 105639-2020
Buiten behandeling gestelde aanvraag
omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld voor:

gemeente_velsen

vember 2020 in het m.e.r-beoordelingsbesluit
de conclusie overgenomen dat door eerder genoemde ontwikkeling er geen belangrijke nadelige effecten voor het milieu te verwachten
zijn. Er behoeft dan ook geen m.e.r. (-beoordeling) opgesteld te worden.

Bekendmaking besluit vormvrije mer-beoordeling voor het bouwen van 10 woningen en 6 appartementen op het perceel
aan de Nicolaas Beetslaan 5-7 te Driehuis.

Ter inzage
Het besluit ligt van 20 november 2020 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Fysiek Domein team Vergunningen Toezicht
Handhaving. Om de stukken in te zien kan
contact worden opgenomen met afdeling Fysiek Domein team Vergunningen Toezicht
Handhaving (betreffende afdeling), telefoon
140255.

Het initiatief van het Witte Kinderhuis op de
Nicolaas Beetslaan 5-7 in Driehuis ziet toe op
de sloop van het huidige gebouw en realisatie van 6 twee-onder-één-kap (vrije sector)
woningen, 4 grondgebonden (vrije sector) rijwoningen en 6 sociale huur appartementen
(30%). Hiervoor is een aanvraag omgevingsvergunning (kenmerk: 57289-2020) en een
aanmeldnotitie vormvrije Besluit milieu effecten rapportage (m.e.r.) ingediend.

Geen bezwaar mogelijk
Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6:3 van de
Algemene wet bestuursrecht waartegen geen
zelfstandig bezwaar en beroep mogelijk is. Het
maakt onderdeel uit van de onderbouwing van
de aanvraag omgevingsvergunning (kenmerk:
57289-2020). Binnen die procedure kunt u
zienswijzen indienen tegen de ontwerpvergunning.

Velsen-Zuid
Stelling 12, bouwen berging (10/11/2020)
101741-2020

Burgemeester en wethouders hebben op 10 no-

Inwoners regio Haarlem-IJmond steunen
lokale verenigingen massaal tijdens lockdown
IJmonde/Haarlem - De afgelopen weken hebben vele inwoners van de
regio Haarlem-IJmond gestemd op hun favoriete clubs en verenigingen.
Via Rabo ClubSupport zijn er 136 bestedingsdoelen opgegeven door
lokale verenigingen voor ondersteuning en stemden Rabobank-leden
vervolgens op welke doelen daadwerkelijk ondersteund moeten worden
met kennis, netwerk en financiële middelen. Uit een recent Rabobankonderzoek blijkt dat het Nederlandse verenigingsleven bijdraagt aan ons
sociale welzijn, maar dat dit wel onder druk staat door corona. Zeker nu
de maatregelen nog meer zijn aangescherpt komt de ondersteuning voor
deze verenigingen uit de regio Haarlem-IJmond dus als geroepen.
Tijdens de lockdown tussen maart
en juli van dit jaar viel het verenigingsleven voor een groot deel stil:
competities werden opgeschort,
optredens gecanceld en bijeenkomsten afgelast. Uit onderzoek
uitgevoerd door de Rabobank blijkt
dat in normale tijden bijna 77
procent van de inwoners uit de
provincie Noord-Holland die
betrokken zijn bij een vereniging,
tenminste één keer per week op de
club is. Waar dit tijdens de lockdown van afgelopen maart en april
nog maar 29 procent was. Ruim 70
procent van de inwoners geeft dan
ook aan zijn club of vereniging
gemist te hebben.
Om ons unieke verenigingsleven in
stand te houden konden verenigingen de afgelopen maanden
bestedingsdoelen voor hun club of
vereniging opgeven om ondersteund te worden door de Rabobank op het gebied van kennis,
netwerk en financiën. Vervolgens
stemden Rabobank-leden op welke
doelen daadwerkelijk ondersteuning moeten krijgen.
Verenigingen gaan aan
de slag met bijdragen
136 verenigingen uit de regio
krijgen vanuit Rabo ClubSupport
dit jaar ondersteuning. Een van
deze clubs is van IJsclub Nova
Zembla. Zij gebruiken de steun van
€1.962,03 voor het stimuleren van
schaatsen voor de jeugd. Ook Stichting Paardrijden gehandicapten in

het Zadel kreeg maar liefst met 240
stemmen een bijdrage van €2.500,voor de aanschaf van een nieuw
zadel met handgreep.
Betrokken verenigingslid zorgt
voor betrokken buurt
Uit het onderzoek blijkt ook dat de
betrokkenheid bij een club of
vereniging positief samenhangt
met het welzijn van de leden.
Verenigingsleden en andere betrokkenen zijn meer tevreden over hun
sociale leven en voelen zich meer
verbonden met hun leefomgeving
dan personen die niet actief
betrokken zijn.
,,De resultaten van het onderzoek
laten zien dat het juist in deze
periode ontzettend belangrijk is dat
we onze lokale clubs en verenigingen blijven steunen’’, aldus Jerry
Notenboom, directievoorzitter
Rabobank Haarlem-IJmond.
,,De club of vereniging blijkt een
belangrijke plek in te nemen in ons
sociale leven. Daarnaast zien we dat
velen het financieel zwaar hebben.
Daarom blijven wij ons vanuit Rabo
ClubSupport inzetten voor het rijke
verenigingsleven in Nederland. De
enorme hoeveelheid aanmeldingen
en stemmen wijst op een grote
betrokkenheid van de inwoners van
regio Haarlem-IJmond. Onze clubs
en verenigingen hebben ons dit
jaar meer nodig dan ooit tevoren. Ik
vind het ontzettend mooi om te
zien dat wij als Rabobank samen
met alle leden hen met onze kennis,

IJsclub Nova Zembla gebruikt de steun voor het stimuleren van het jeugdschaatsen. Foto: aangeleverd

ons netwerk en financiële middelen
kunnen ondersteunen.’’
Resultaten Rabo ClubSupport
Via Rabo ClubSupport kunnen
clubs en verenigingen zich
aanmelden voor ondersteuning op
het gebied van kennis, netwerk en
financiën. Dit jaar hebben zich
landelijk meer dan 30.000 clubs
opgegeven, dat zijn er bijna de helft
meer dan in 2019. In de regio

Haarlem-IJmond hebben136
verenigingen zich aangemeld. Tot
en met 25 oktober konden Rabobank-leden via de Rabo App
stemmen op hun favoriete club of
vereniging.

de financiële bijdrage voor het
opgegeven bestedingsdoel. Totaal
heeft Rabobank Haarlem-IJmond
€140.000,- verdeeld, waarbij zelfs 12
verenigingen de maximumbijdrage
van €2.500,- kregen.

Begin november zijn de resultaten
bekendgemaakt en werden de
deelnemende verenigingen
volledig coronaproof per post
verrast met een cheque met daarop

Meer informatie is te vinden op
Rabobank.nl/clubsupport. De
volledige publicatie van het verenigingsonderzoek is te vinden op
www.economie.rabobank.com
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verkoop@hofgeest.nl
Advertentieverkoop
Jeroen van Duijn
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op aanvraag
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Renée Wouwenaar
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Raimond Bos
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Directie
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Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175
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Opgave gratis advertenties
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Janssen/Pers Rotatiedruk

Saté van Heinz, een beaujolais Primeur van de Drankenier en een kaasje van Korf
Traiteur: dat wordt feest! Foto: Ed Geels

Beaujolais en saté van Heinz
in je eigen woonkamer
Velsen - Drie lokale ondernemers
halen een traditie uit de kast waar
veel inwoners met plezier aan terugdenken: de Beaujolais Primeur van
Bar Bistro Provence. Jarenlang werd
de komst van de jonge wijn door
Heinz en Paula Stuy ingeluid met een
culinair feest. Die traditie die in de
jaren ‘80 heel gewoon was, werd
vorig jaar weer opgepakt door de
Businessclub Telstar. Toen kwam zelfs
de Europa Cup I die Heinz in zijn
Ajax-tijd won naar Velsen.

Door de coronamaatregelen kan de
Beaujolais-avond dit jaar niet doorgaan, maar dat was voor cateraar
Frank van Es geen reden om een jaar
over te slaan. ,,Het is juist nu belangrijk om een beetje gezelligheid in
huis te halen’’, vindt hij. ,,En hoe kan
dat beter met een glas Beaujolais van
De Drankenier, een lekker kaasje van
Korf Traiteur en natuurlijk de
beroemde Saté Driehuis van Heinz?’’
Reserveren kan tot donderdag 19
november via 0255-510680.

Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Oplage de Hofgeest: 13.400
Oplage de Jutter: 18.400
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient
ondertekend te zijn en voorzien van
naam, adres, telefoonnummer en/of
e-mailadres. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.

Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.jutter.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt
op FSC-Mix papier van verantwoorde
herkomst.
WWW.HOFGEEST.NL
WWW.JUTTER.NL

M A A K VA N J E H U I S
JOUW DROOMHUIS!

Door Erik Baalbergen
Het IJmuiderstrand biedt voor elk wat wils. Wandelaars, natuurgenieters,
hondenuitlaters, terrasgangers, zandhappers en sporters vinden er altijd
wel iets van hun gading. Zelfs in deze coronatijd is het strand meer dan
groot genoeg om zonder besmettingsvrees te genieten en een frisse
neus te halen. Voor een groep watersporters is IJmuiden bij gunstige
windkracht en windrichting erg aantrekkelijk: de kitesurfers. Ongeacht
de overige weersomstandigheden is de hemel boven de vloedlijn
dikwijls verzadigd met “halve maantjes”, de vliegers waarmee kitesurfers
zich laten voortstuwen.
Het kitesurfen, of kiteboarden, is de laatste jaren enorm populair
geworden. Voor de toeschouwer op het strand of de pier ziet het er spectaculair uit, vooral als er flinke luchtsprongen gemaakt worden. Er komt,
naast de ervaring van de kitesurfer zelf, heel wat techniek bij kijken.
Omdat net als bij veel moderne actiesporten de Engelse taal hierbij de
boventoon voert, raakte m’n Nederlandse spellingchecker aan de kook
en heb ik die meer maar even uitgezet…

Uitgave van
Kennemerland PERS B.V.
Onderdeel van
Regio Media Groep B.V.

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

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 een van de mooie taferelen die IJmuiden biedt. In deze aflevering aandacht voor het veel
bij het strand van IJmuiden beoefende kitesurfen.

Hans v.d. Berg is een gediplomeerd schilder met al meer dan 36 jaar ervaring
waarvan 21 jaar als zelfstandige. Foto: aangeleverd

Laat nu een offerte maken
voor uw schilderwerk
Regio - De winter staat voor de deur
en dan is het weer tijd om de binnenboel een frisse schilderbeurt te laten
geven voor de komende jaren. Goed
uitgevoerd schilderwerk hoeft per
definitie niet duur te zijn. Hans v.d.
Berg is een gediplomeerd schilder
met al meer dan 36 jaar ervaring,
waarvan 21 jaar als zelfstandige.
Hans komt persoonlijk bij de klant
langs voor een vrijblijvende en
duidelijke offerte op maat en voert
het werk ook zelf uit, dus geen
verrassingen achteraf. Bij Hans v.d.
Berg kan men terecht voor zowel
binnen- als buitenschilderwerk,
wanden, plafonds sauzen, behangen
van alle soorten behang, maar ook
voor water- of roetschade.
Vraag nog voor 10 december een
offerte voor binnenwerk aan en
ontvang als cadeau een 1/5 staatslot

XL bij de offerte. Wie de offerte
accepteert en voor 20 december
ondertekend retour stuurt ontvangt
een slagerscadeaubon van € 25,00
(slager naar eigen keuze). Zo kan
men zelf kiezen voor een lekker
stukje vlees met Kerst. De cadeaubon
geldt alleen voor een offerte van
minimaal drie dagen arbeid.
Hans v.d. Berg werkt uitsluitend met
professionele materialen en volgens
de geldende richtlijnen. Bel vrijblijvend voor een offerte of informatie
naar 0251-248 030/06-22228516 of
mail naar:
hvdbschilderwerken@outlook.com
Zie ook:
www.hansvdbergschilderwerken.nl
Het is natuurlijk ook mogelijk alvast
een offerte aan te vragen voor het
buitenschilderwerk voor aankomend
jaar.

Een kitesurfer staat op een kleine surfplank, een surfboard, en laat zich
voorttrekken door een vlieger, de kite. Een wetsuite voorkomt onderkoeling op en vooral in het water. Een kitesurfer draagt daaroverheen een
trapeze (harnas) om het middel. Via een oog, de zogenaamde chickenloop, zijn de powerlijnen van de kite aan de trapeze bevestigd. Via deze
lijnen wordt de kracht van de kite via de trapeze op de surfer overgebracht. De surfer hoeft dus de kracht van de vlieger niet met de handen
op te vangen. Hij of zij heeft daarmee de handen vrij om via de kitesurfbar (zeg maar: de stuurstok) de stuurlijnen van de vlieger te
bedienen en daarmee de vlieger aan te sturen. De powerlijnen lopen
door de kitesurfbar heen, zodat de kitesurfer het “stuur” niet zal
verliezen. Voor noodgevallen heeft de kitesurfer een soort noodrem: de
quickrelease. Hiermee valt de kracht van de powerlijn weg en valt de kite
op het water. De vlieger zelf is er in verschillende soorten en maten. Het
meest gebruikte type is de zogenaamde tubekite, met een opblaasbaar
frame. Daarom hebben de meeste kitesurfers een “fietspomp” aan hun
rugzak hangen en hoor je het geluid als van een snel leeglopende fietsband als ze hun kite opruimen.
Op drukke dagen lijkt het of de kitesurfers willekeurig, kriskras door
elkaar varen. Om het kitesurfverkeer in goede banen te leiden en niet
met elkaar in de knoop te raken zijn er voorrangsregels, zoals: de kitesurfer die het water inloopt heeft voorrang op de binnenkomende kitesurfer, bakboord gaat voor stuurboord, de langzamere kiter heeft voorrang, de kiter op een golf heeft voorrang, andere watersporters en
strandgebruikers hebben voorrang, en spring alleen als een bepaalde
ruimte vrij is.
IJmuiden is bij zowel beginners als gevorderden een populaire kitesurfspot. Het strand is in vier zones ingedeeld. Afhankelijk van het seizoen is
kitesurfen toegestaan in bepaalde zones. Informatieborden bij de grote
strandopgangen geven de actuele informatie. Zo mag in zone 2, globaal
het stuk tussen de strandopgang aan het einde van de Kennemerboulevard en de strandopgang bij de IJmuiderslag, alleen niet tijdens het
zomerseizoen gekitesurft worden. Momenteel wel dus, en dat was zoals
op de foto van vorige week donderdag goed te zien!
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Genieten tijdens de feestdagen
met verse vis van topkwaliteit
IJmuiden - Het lijkt erop dat we tijdens de komende feestdagen niet uit
eten kunnen gaan. Het is dus zaak om thuis een feestmaaltijd te organiseren. Vishandel Molenaar, beter bekend als De Volendammer, is al volop
bezig met de voorbereidingen voor het uitgebreide assortiment visspecialiteiten om in de sfeervolle decembermaand van te kunnen genieten.
Het bedrijf heeft in bijna zestig jaar tijd een zeer goede reputatie
opgebouwd.
De naam Molenaar op de gevel
verwijst naar grondlegger Evert
Molenaar, die het bedrijf in 1961
startte. Zijn zoon Jan zette de winkel
voort en benaderde in 2017 Henk

Koning met de vraag of hij de zaak
zou willen overnemen. Henk: ,,Ik
stelde mijn collega Kyle Idsinga voor
om samen eigenaar te worden. Maar
Kyle was toen net 18 jaar oud. Hij

Henk Koning en Kyle Idsinga laten zich de verse haring goed smaken.
Foto: aangeleverd

vond het nog wat te vroeg om daar
een besluit over te nemen. Hij wilde
er eerst goed over nadenken en dat
begreep ik heel goed. Je maakt een
keuze die bepalend is voor de rest
van je leven.’’
De nu 22-jarige Kyle hakte eind vorig
jaar de knoop door en is sinds begin
dit jaar officieel mede-eigenaar van
het bedrijf. Henk: ,,Voor mij is het een
keuze voor zekerheid. Ik weet nu dat
voor het bedrijf continuïteit gegarandeerd is. Zo kan ik de laatste vijftien
jaar zorgeloos en met plezier werken.
Als je met z’n tweeën bent, kun je
ook eens een weekje op vakantie
gaan.’’
Door de coronacrisis vielen voor De
Volendammer veel visleveringen aan
bedrijfskantines en restaurants weg.
De stijgende winkelverkoop
compenseert dat echter goed, zodat
2020 alsnog een goed jaar is
geworden. In december wordt
topdrukte verwacht in de winkel aan
de Cepheusstraat 29 en dus luidt het
advies om visspecialiteiten tijdig te
bestellen. Vooral de royaal gevulde
gourmetschotels, met gemarineerde
vissoorten als kabeljauw, zalm,
tonijn, schol en zeewolf, maar ook
met gamba’s en coquilles, worden
van harte aanbevolen. Natuurlijk zijn
ook de schalen met kleine vishapjes
aan te bevelen. Lekker op een toastje
of stukje stokbrood! Ook de vissalades van De Volendammer zijn al
jaren een succes. Kijk op www.devolendammer.nl voor het volledige
assortiment.

Verrassingspakket aan
50-jarige Margaret uitgereikt
Santpoort - Twee weken geleden
plaatsen we in deze krant de
verhalen van mensen die door de
coronabeperkingen hun geplande
feestjes niet konden vieren. Daarbij
plaatsen we tevens een oproep om
iemand te nomineren voor een mooi
feestpakket van de Kadogalerie. De
50-jarige Margaret Schuijlenburg is
de gelukkige geworden. Zij werd
afgelopen zaterdag in Santpoort bij
haar moeder thuis verrast door
Christine Broesder van de Kadogalerie. Ook Marielle Hietbrink, een
goede vriendin van Margaret, was
aanwezig. Zij was degene die
Margaret nomineerde voor deze
verrassing.
Op 9 november werd Margaret
Schuijlenburg vijftig jaar. In haar
familie- en vriendenkring staat ze
bekend als iemand op wie je altijd
kunt rekenen. ,,Ze staat altijd klaar
voor een ander’’, motiveert Marielle
Hietbrink haar nominatie. De laatste
tijd heeft Margaret in haar directe
omgeving de nodige tegenslagen te
verwerken gekregen. Daarbij stond
ze steeds klaar om een helpende
hand of een troostende schouder te
bieden. Zelfs al zouden er nu geen
coronabeperkingen gelden, dan nog
zou haar verjaardag anderhalve
week geleden overschaduwd zijn
geweest door medische perikelen
binnen de familie. Voor Marielle
stond daarom vast dat juist Margaret

Meike Riegen en Han Bouwens slepen eigenhandig de laatste palen de garage uit.
Foto: aangeleverd

Marsmanplein weer goed
bereikbaar, parkeergarage open
Haarlem-Noord - ,,Wat zijn wij blij
met de heropening van de parkeergarage Marsmanplein, die direct
onder het winkelcentrum te vinden
is’’, vertelt Han Bouwens van AH
Marsmanplein in Haarlem-Noord.
,,Drie jaar strijd en een behoorlijk
klantenverlies; dat is wat het náást
bloed, zweet en tranen ons en alle
collega-winkeliers gekost heeft. We
zaten allemaal in hetzelfde schuitje
en dat maakte het saamhorigheidsgevoel groot. Dus toen de oplossing
nabij was, ontstond het idee om dit
toch te vieren. Helaas kan dit niet
heel uitgebreid vanwege COVID-19,
maar iedere winkelier geeft leuke
prijsjes weg tijdens de ‘feestweek’
waarin we de heropening van de
parkeergarage vieren.”
Feestweek tot en met 22 november
Voor alle klanten die Albert Heijn
Marsmanplein trouw zijn gebleven,

buurtbewoners en terugkerende
klanten worden deze week diverse
leuke acties georganiseerd. Bij 15
euro aan boodschappen bij AH Marsmanplein trekt u bij de kassa’s een
envelop – altijd prijs – en gaat u naar
huis met een pak speculaas of één
van de hoofdprijzen, beschikbaar
gesteld door de winkeliers van het
plein. Misschien ‘trekt’ u wel een bon
voor iets lekkers bij restaurant PeperZout, een kappersbehandeling, een
bon voor een prachtige bos bloemen
of een goed gevulde boodschappenmand. Een leuke opsteker in deze
moeilijke tijden. ,,Kom boodschappen doen bij Albert Heijn Marsmanplein, dan wint u altijd”, aldus
Han Bouwens, ondernemer van AH
Bouwens.
Houdt u verder de website www.
marsmanplein.nl en de Facebookpagina in de gaten voor Sinterklaasactiviteiten op het plein.

Heerlijke borrelhapjs thuisbezorgd als blijk van waardering. Foto: aangeleverd

De horeca is creatief maar onderschat ook LTC Hofgeest niet
Door Brigitte Schiering
Margaret Schuijlenburg met haar cadeaupakket, links achter Christine Broesder van
de Kadogalerie en rechts achter Marielle Hietbrink. Foto: aangeleverd

de juiste persoon is om deze verrassing te ontvangen.
Margaret: ,,Ik wist wel dat er iets ging
gebeuren, dat hadden ze me verteld.
Maar wat precies, daar had ik geen
idee van. Ik wachtte het maar
gewoon af. Alles wat een verrassing
is, is leuk!’’ Van Christine Broesder
ontving ze het speciale Sara-pakket,

dat bij de Kadogalerie kan worden
aangeschaft om een vrouw mee te
verrassen voor haar vijftigste
verjaardag. Dergelijke pakketten zijn
er ook in een Abraham-versie voor
mannen.
Margaret: ,,Allemaal leuke dingen die
me nog eens goed met de neus op
de feiten drukken dat ik nu Sara ben.’’

De vrijwilligers van tennisvereniging
LTC Hofgeest in Velserbroek zouden
zaterdag 7 november, coronaproof,
door het bestuur in het zonnetje
worden gezet door hen via een
drive-in een verrassing aan te bieden.
Door de nieuwe maatregelen is dit
een Thuisbezorgd-versie geworden!
De vrijwilligers werd gevraagd om
thuis te zijn tussen drie en vijf uur ‘s
middags. Met vier auto’s werden de

exclusieve borrelpakketten thuisbezorgd. Geen praatje van de voorzitter dit keer, maar wel een gezellige
brief met grote complimenten voor
de top-vrijwilligers van de
vereniging.
LTC Hofgeest is erg blij met de vele
enthousiaste mensen die de club een
warm hart toedragen en actief hun
steentje bijdragen. Jaarlijks wordt er
iets speciaals voor hen georganiseerd. Helaas is het dit jaar anders
dan anders. Maar deze creatieve
uitvoering werd zeer gewaardeerd.

14 NIEUWS

inderegio.nl • 19 november 2020

Gemeente krijgt gelijk in
hoger beroep shishalounge
Gemeente Velsen kreeg woensdag 11 november 2020 het gelijk aan haar
zijde van de Raad van State. De afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State deed een onherroepelijke uitspraak in het hoger beroep
dat Café Bar Marbella uit IJmuiden ingesteld had. Deze horecagelegenheid, een shishalounge, was in beroep gegaan tegen een besluit van de
gemeente om het toegestane aantal waterpijpen in deze horecagelegenheid te beperken. De uitspraak valt uit in het voordeel van de gemeente.
Omdat het voor het eerst is dat de hoogste bestuursrechter hierover
uitspraak doet, is dit als jurisprudentie belangrijk voor andere
gemeenten in ons land.
Voorgeschiedenis
De exploitante van Café Bar Marbella
is in 2019 een gerechtelijke procedure gestart. Zij kon zich namelijk
niet verenigen met het maximum
toegestane aantal waterpijpen
(maximaal 10 stuks), zoals opgenomen in de exploitatievergunning.
Op 19 maart van dit jaar kwam de
rechtbank Noord-Holland tot het
oordeel dat deze beperking terecht
was.
Hiertegen is de exploitante in hoger
beroep gegaan bij de hoogste
bestuursrechter.

Onherroepelijke uitspraak
leidt tot jurisprudentie
De afdeling Bestuursrechtspraak van
de Raad van State deed woensdag
11 november 2020 uitspraak en
stelde hierbij de gemeente Velsen
geheel in het gelijk. Zij oordeelde
dat aan een vergunning voorschriften verbonden kunnen worden
die toezien op de bescherming van
belangen (openbare orde, veiligheid,
gezondheid en milieu) die in de APV
worden gewaarborgd. Zowel brandveiligheid als het voorkomen van
overlast zijn van die belangen.
Burgemeester Frank Dales van

Velsen: ,,Naar mijn mening vormen
waterpijpen een risico voor onder
andere gezondheid en brandgevaar.
Daarnaast blijken shishalounges een
aantrekkende werking te hebben op
criminele activiteiten. De Raad van
State onderschrijft met deze
uitspraak dat er nog steeds een reëel
brandgevaar bestaat, ondanks
brandveiligheidsmaatregelen die de
exploitante genomen heeft.
De Raad van State onderschrijft ook
dat shishalounges een aantrekkende
werking kunnen hebben op criminelen en voor overlast kunnen
zorgen in de omgeving. De in de
exploitatievergunning opgenomen
beperking van een maximum aantal
van tien waterpijpen, blijft door de
uitspraak onverkort van kracht. Ik
ben hier blij mee omdat hiermee
weer een stap gezet is naar een
veiliger Velsen. Ook voor andere
gemeenten in ons land is de onherroepelijke uitspraak van groot
belang, omdat hierdoor jurisprudentie ontstaat.”

Spandoekenstrijd rond Zwarte Piet
Velsen-Zuid - De discussie over
Zwarte Piet werd in IJmuiden in het
afgelopen weekeinde uitgevochten
via spandoeken. Op één van de
drukste verkeersaders in de
gemeente, ter hoogte van het Pontplein, had de Zwarte Pieten Actiegroep een spandoek opgehangen
met de tekst ‘Welkom Sint en Zwarte
Piet’ erop. Het is dezelfde actiegroep
waarvan leden, verkleed als Zwarte
Piet, vorige week aanbelden bij de
rapper Akwasi.

Het spandoek in IJmuiden leidde tot
ophef. Zo noemde iemand het via
sociale media een onnodige provocatie. Iemand heeft vervolgens de
schaar in het spandoek gezet en het
woord ‘Zwarte’ weggehaald. Vervolgens heeft iemand anders er weer
een nieuw doek overheen gehangen
met dat woord erop.
Burgemeester Frank Dales liet begin
deze week het spandoek verwijderen. Hij riep op om rechtstreeks

ASIELDIER VAN DE WEEK
Elonie en Ed

Elonie en Ed zijn broer en zus en beide geholpen. Ze zijn 3 maanden oud
en zoeken samen een nieuw thuis. Ze zijn in hun jonge leven weinig
mensen gewend en dus vinden ze het allemaal nog erg spannend.
Ondertussen wint de nieuwsgierigheid vaak en komen ze rap kijken als je
met speeltjes bezig bent.
Heb je iets heel lekkers dan kun je ze een aai geven, maar verder vinden
ze dat nog even een brug te ver. Met tijd en geduld gaat dat zeker goed
komen maar mensen moeten wel weten dat ze op dit moment dus nog
niet te aaien zijn.
Een gezin met kinderen is niet geschikt voor ze. Een andere kat in huis is
geen probleem en zou zelfs kunnen helpen in hun socialisatie.
Elonie en Ed willen uiteindelijk wel graag naar buiten kunnen om rond te
struinen in de tuin.
Belangstelling? Neem contact op met Kerbert Dierentehuis,
Heerenduinweg 8 in IJmuiden, 088-8113 450.
E-mail: kerbert@dierenbescherming.nl. Foto’s: aangeleverd

met elkaar in gesprek te gaan en niet
te communiceren via spandoeken.
De strijd tussen voor- en tegenstanders van Zwarte Piet leidde vorig jaar
ook al tot problemen. Toen richtte de
gemeente een speciaal demonstratievak in op de dag van de intocht
van Sinterklaas. Dat vak werd in de
nacht voor de feestelijke dag door
aanhangers van Zwarte Piet met
rotte vis besmeurd, om te voorkomen dat tegenstanders het vak
zouden betreden.

Nieuwe operatietechniek
voor borstkanker in RKZ

De borstkanker chirurgen, Gisela
Moormann en Niels Harlaar, zijn erg
tevreden met de nieuwe
operatietechniek die pas sinds kort op
de markt is. Foto: aangeleverd

Regio - De diagnose borstkanker is
een ingrijpende gebeurtenis. Door
het bevolkingsonderzoek worden
steeds meer (kleine) borstkanker
gezwellen ontdekt in een vroeg
stadium van de ziekte. Gisela Moormann, chirurg in het RKZ: ,,Ook deze
kleine borstkanker of voorstadia van
borstkanker moeten verwijderd
worden. Voor het nauwkeurig
opsporen van de tumor hebben we
nu een prachtige nieuwe techniek,
de Pintuition Seed.’’
Het RKZ is de eerste in NoordHolland die deze nieuwe operatietechniek uitvoert. Op 17 november is

de eerste patiënt via deze techniek
geopereerd.

tumor met een naald, maar breng je
iets in.’’

,,Kleine tumoren zijn niet altijd te
voelen vanaf de buitenkant. Daarom
zijn ze lastig te traceren voor de
chirurg die de operatie uitvoert. De
patiënt kreeg tot nu toe een draad in
de borst, op de plek van de tumor.
Deze draad werd ingebracht door de
radioloog, die met een echo keek
waar de tumor zit’’, vertelt Moormann. Ze erkent dat dit voor de
patiënt een erg vervelende methode
is. ,,De draad werd ingebracht op de
dag van de operatie, als de patiënt al
heel gespannen is. En dan loop je
ook nog een aantal uur met zo’n
draad uit je borst.’
Voor deze groep patiënten met
tumoren die van buitenaf niet te
voelen zijn, en die een borstsparende
operatie krijgen, is er nu een andere
methode. Moormann: ,,Met de
Pintuition Seed plaatst de radioloog
met hulp van een echo een klein
magneetje, ter grootte van een rijstkorrel, in de tumor. Dit kan heel
nauwkeurig.’ ‘ Buiten dat dit een stuk
minder eng klinkt dan een draad
door de borst, is het ook goed uit te
leggen, zegt Moormann: ,,Het is
eigenlijk een soort omgekeerde
biopsie. Alleen haal je nu niets uit de

Tijdens de operatie kijkt de chirurg
met hulp van een apparaatje vanuit
verschillende hoeken waar het
magneetje zit. ,,De Pintuition Seed
wijst ons de weg. Doordat we nu heel
precies weten waar de tumor zit, en
de draad niet in de weg zit tijdens de
operatie, kan de chirurg ook mooier
opereren, waardoor er minder littekens overblijven. Natuurlijk is het het
belangrijkst dat de tumor in z’n
geheel weggehaald wordt, maar voor
patiënten is het ook belangrijk dat
het resultaat zo mooi mogelijk is.’ ‘
De borstkanker chirurgen Gisela
Moormann en Niels Harlaar, zijn erg
tevreden met de nieuwe operatietechniek die pas sinds kort op de
markt is.
Moormann: ,,Ik ben heel blij dat we
mogen werken met de Pintuition
Seed. En trots dat we als RKZ de
eerste zijn in Noord-Holland die hier
mee werken. In Nederland zijn er
maar twee ziekenhuizen eerder mee
gestart. Het is nieuw en innovatief,
fijn om mee te werken en bovenal
patiëntvriendelijk. Minder stress op
de dag van de operatie, een meer
precieze bepaling van de tumor en in
veel gevallen een mooier resultaat.’’

Een grote betonnen drempel met aan weerszijden een helling moet het water
tegenhouden. Foto: Peter Uiterwijk Winkel

Popbunker in IJmuiden
houdt het voortaan droog
IJmuiden - Een zorg minder voor de gebruikers van de Popbunker. Voor
de toegangsdeur van de bunker is een extra drempel aangelegd. Die
moet regenwater bij zware stortbuien tegenhouden en daarmee wateroverlast in de oefenruimtes voorkomen.
Drie keer scheelde het weinig of
regenwater was vla de centrale
entree van de bunker naar de oefenruimtes gestroomd. Het water stond
in elk geval al binnen, maar bereikte
toen gelukkig niet de plekken waar
instrumenten en apparatuur staan.
Als dat was gebeurd, zou er sprake
zijn geweest van een forse schadepost. Voorzitter Peter Uiterwijk
Winkel trok begin vorige maand bij
de gemeente Velsen aan de bel. Zijn
noodkreet werd goed opgepakt,
want al een week later nam een
aannemer in opdracht van de

gemeente een kijkje bij de bunker. Al
snel werd duidelijk dat er een extra
drempel voor de deur moest komen,
die bij zware regenval als waterkering dienst moet doen. Die drempel
ligt er inmiddels. Het is een betonnen
ophoging, waarvoor ook het
toegangshek van de bunker moest
worden aangepast.
Deze werkzaamheden zijn inmiddels
voltooid. Als het goed is, behoort
wateroverlast in de bunker nu definitief tot het verleden. In de Popbunker
wordt door 32 bands uit de regio
geoefend.
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Lengerique start actie
voor Voedselbank Velsen

Frederik Ambachtelijke Friet op het Kennemerplein in IJmuiden. Foto: aangeleverd

Leuke actie bij
Frederik Ambachtelijke Friet
IJmuiden en Velsen-Noord - Bij
Frederik Ambachtelijke Friet kunt u
de komende tijd niet alleen terecht
voor een overheerlijke portie friet of
een andere versnapering, ondernemers Sem en Remco Natzijl hebben
ook een leuke actie verzonnen.
Tot en met 13 december ontvangt
iedere klant bij een bestelling vanaf
20 euro of meer een kerstbal van
Frederik met een geluksnummer. Op
14 december trekken Sem en Remco
de winnende nummers voor drie
prijzen. De hoofdprijs is een

tegoedbon ter waarde van maar
liefst 125 euro, de tweede prijs een
bon van 50 euro en de derde prijs
een bon van 25 euro.
Deze actie geldt voor zowel het filiaal
op het Kennemerplein in IJmuiden
als bij de pont in Velsen-Noord. Beide
filialen zullen wij op 14 december
drie prijswinnaars bekend maken!
Dus geniet van de heerlijke
producten van Frederik Ambachtelijke Friet en maak kans op een
mooie prijs.

Santpoort - Speciaalzaak voor
lingerie en badmode Lengerique,
gevestigd in de Hoofdstraat in
Santpoort-Noord, start een actie
om Voedselbank Velsen te ondersteunen bij hun belangrijke werk.
Eigenaresse Debby Thijssen hoorde
een paar weken geleden over de
verminderde inbreng van etenswaren door supermarkten en
horeca aan voedselbanken in het
algemeen. Door coronamaatregelen is er veel minder actie te
voeren om etenswaren in te
zamelen en de horecasluitingen
doen de inbreng ook al geen goed.
Het zette Debby aan het denken.
,,Ik belde met Peter Nijman van
Voedselbank Velsen om te vragen
of dit ook voor de Velsense situatie
geldt. Hij gaf aan, dat er meer vraag
is en inderdaad juist minder
inbreng. Hij was blij verrast, toen ik
opperde, iets van mijn omzet in
december te willen doneren aan
Voedselbank Velsen.”
Met gedoneerd geld kan Voedselbank Velsen namelijk zelf die
spullen kopen, die nodig zijn.
Debby is blij dat zij iets goeds kan
doen en wil hier ook aandacht voor
vragen.
,,Wie weet breng ik anderen ook op
een idee, want het voelt heel goed
om zelf iets te doen aan de nood
van anderen. Het past ook in een
hoopvolle en positieve kerstgedachte om iets van je gewin te
delen met mensen die dit hard
nodig hebben. Zéker in deze nare
coronatijd.”
De actie bestaat uit 5 euro donatie

Debby Thijssen, eigenaresse van lingerie- en badmode-speciaalzaak Lengerique.
Foto: aangeleverd

aan Voedselbank Velsen per aangekochte cadeaubon in december. De
bonnen zijn voor elk gewenst
bedrag aan te schaffen.
Om aankopen zo coronaproof en
veilig mogelijk te houden, denkt
Debby graag met de klant mee.
,,Wij denken aan wat mogelijk is. En
dat is heel veel. Zo kan er op een
afgesproken tijdstip in een lege
winkel gepast worden, het zoge-

naamde ‘private shopping’. Ook
kunnen wij artikelen of een
cadeaubon klaarzetten of langsbrengen. Het van te voren feestelijk
verpakken van bonnen, zodat het
klantcontact zo kort mogelijk zal
blijven, behoort ook tot de mogelijkheden. Er zijn mensen, die het
aankoopbedrag liever van te voren
overmaken,” aldus een klantvriendelijke Debby. ,,Als wij weten wat
de klant wil, denken wij mee.”

Feestelijk sleutelmoment voor
bewoners nieuw woonproject SIG
Met twinkelende lichtjes, glimmend zilver, glanzend goud, glinsterend kristal en
fonkelend briljant ademt de winkel magie en betovering uit. Foto: aangeleverd

Maak december magisch
Heemskerk - Ze komen er weer aan,
de feestdagen. Beers & Komen Jewels
is er meer dan klaar voor: met twinkelende lichtjes, glimmend zilver,
glanzend goud, glinsterend kristal en
fonkelend briljant ademt de winkel
magie en betovering uit. De Sint
vindt er zéker iets leuks en onder de
kerstboom doet een feestelijk pakje
van hét juweliershuis in Heemskerk
het ook altijd goed. Bovendien krijgt
u als klap op de vuurpijl de komende
weken een tweede sieraad voor maar
1 euro!
Het is maar goed dat de temperatuur
buiten wat omlaag gaat, zodat u kunt
afkoelen na een bezoek aan Beers &
Komen Jewels, want uw hart gaat er
onbetwist sneller slaan. Wegsmelten
bij het zien van zoveel moois is overigens ook niet uitgesloten.
Voor dametjes in de dop vindt u er
de meest schattige oorknopjes. Ook
de uitgebreide collectie verlovingsen trouwringen, de bijzondere
collectie briljanten sieraden en de

serie kristallen karaffen maakt dat u
ogen tekort komt.
Beers & Komen Jewels is nu eenmaal
de juwelier met passie voor het vak.
Met een uniek assortiment voor elke
portemonnee, een eigen atelier en
een enthousiast team en dat allemaal
op Kerkweg 48 te Heemskerk.
Tweede sieraad 1 euro
Tot 31 december krijgt u een tweede
sieraad voor maar 1 euro. Dat wilt u
toch niet missen? Alvast een voorproefje? Kijk dan op www.beersenkomenjewels.nl.
Door de coronaregels kan het zijn
dat u even voor de deur moet
wachten. De juwelier mag vijf
klanten tegelijk ontvangen. Volgt u
alstublieft de aanwijzingen op het
bordje op de deur. Men hoopt u in de
komende weken te mogen
begroeten.
Beers & Komen Jewels, Kerkweg 48,
1961 JD Heemskerk, 0251-230206,
www.beersenkomenjewels.nl.

Haarlem - De SIG, organisatie voor ondersteuning van mensen met een
beperking, start in het nieuwe appartementencomplex Hof van Leijh in
Haarlem-Oost een woonproject voor oudere cliënten. Vorige week
kregen zij individueel de sleutels van hun nieuwe appartement uitgereikt. Hiermee kreeg iedereen zijn/haar eigen feestelijke en coronaveilige
sleutelmoment. Daarna gingen de cliënten met hun familie naar hun
nieuwe appartement, om plannen voor de inrichting te maken.
Hof van Leijh is een geïntegreerd
nieuwbouwproject van Elan Wonen,
met 172 huur- en koopappartementen, waarvan 16 voor de SIG. De
SIG-appartementen vormen samen
woonproject Frans van der Wielstraat
(genoemd naar de nieuwe straat
langs Hof van Leijh, parallel aan de
Schipholweg). Er gaan 18 cliënten,
onder wie enkele stellen, wonen. Een
van de appartementen wordt ingericht als gemeenschappelijke huiskamer. Het nieuwe woonproject
biedt 24/7 individuele begeleiding.
Wat het nieuwe appartementencomplex Hof van Leijh bijzonder maakt, is
de combinatie van wonen, zorg en
welzijn. Zo komen er op de begane
grond diverse maatschappelijke
voorzieningen, waar bewoners elkaar
ontmoeten en extra zorg kunnen
aanvragen. Zoals bij Buurtwinkel/
horecahoek Hof van Leijh, een
project van SIG en welzijnsorganisatie DOCK, waar bewoners van Hof
van Leijh (en ook wijkbewoners)
gezamenlijke activiteiten krijgen

aangeboden en diensten aan huis,
zoals klusjes kunnen aanvragen.
Zorgbalans gaat op de begane grond
een dagopvang voor dementerende
ouderen opzetten. Cliënten van de
dagbesteding van de SIG gaan

helpen in zowel de nieuwe buurtwinkel als in de dagopvang. De SIG is
partner in meerdere buurtwinkels, in
Haarlem en Beverwijk. Ook met geïntegreerd wonen– cliënten en particulieren – heeft de SIG in de regio al
goede ervaringen opgedaan.
Naar verwachting gaat Buurtwinkel
Hof van Leijh in januari 2021 open. In
deze maand zullen ook de cliënten
van woonproject Frans van der Wielstraat naar hun appartement
verhuizen. De komende weken wordt
alles ingericht.

In het nieuwe Hof van Leijh start de SIG een woonproject voor oudere cliënten en,
samen met DOCK, een buurtwinkel. Foto: aangeleverd
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Getuigen gezocht na
beroving pizzabezorger

Erik Baalbergen en zijn vrouw kozen het zekere voor het onzekere en hingen de versnaperingen op voor hun voordeur.
Foto: Erik Baalbergen

Sint Maarten tóch een feestje
Velsen - Het was vorige week woensdagavond voor Velsense kinderen
mogelijk om Sint Maarten te vieren
en licht langs de huizen te brengen
met hun lampion. Ouders hielden
voor die tijd angstvallig de adviezen
van de GGD en de lokale overheid in
de gaten. Gemeente Velsen gaf
akkoord om de traditionele viering
door te laten gaan, mits men zich aan
maatregelen zou houden om een en
ander coronaproof te laten verlopen.
Zo werd er door menigeen met een
print van een poster, die op www.
velsen.nl stond, op de deur aangegeven of er wel of niet werd meegedaan aan het vieren van Sint
Maarten. Het snoep werd verpakt
aangeboden en men hield afstand.
En het weer zorgde voor ideale
omstandigheden om met een lichtje
langs de deuren te lopen en een
passend lied te zingen.

Santpoort-Zuid - Vrijdag 13
november werd rond 17.50 uur een
16-jarige jongen door vier jongemannen beroofd op het Schoterkerkpad. De politie is op zoek naar
getuigen.
De jongen reed met zijn e-bike
vanuit Haarlem naar een adres in
Santpoort-Zuid toen hij op het
fietspad van het Schoterkerkpad
werd aangesproken door vier jongemannen. Terwijl drie van de mannen
toekeken, maakte één van de jongemannen de bak op de fiets open en
pakte meerdere pizza’s. Het slachtoffer werd daarna door hem

bedreigd. Uiteindelijk gooide de
dader de pizza’s op de grond en
vertrokken de vier verdachten in de
richting van de Jan Gijzenkade in
Haarlem. Het aangeslagen slachtoffer
reed door naar een veilig adres waar
hij de politie belde. Agenten hebben
gezocht in de omgeving, maar de
verdachten niet aangetroffen.
Was u rond 17.50 uur op het fietspad
van het Schoterkerkpad en heeft u
de beroving gezien? Of heeft u
andere informatie over deze beroving? Neem dan contact op met de
politie via 0900-8844 of bel met Meld
Misdaad Anoniem via 0800-7000.

COLUMN FRITS RIJPERMAN
IJmuidenaar Frits Rijperman droomde ervan om stergitarist te
worden. Hij is teamleider in een zorginstelling geworden en speelt
voor de lol trompet in een jazzband. Hij schrijft elke week een column
met een eigen illustratie over oude trends en nieuwe hypes in de
moderne muziek.

Pietje Zeeman in open space

In de Kortenaerstraat werd de 1,5
meter gewaarborgd door bewoner
Jelle Bleeker. Foto: aangeleverd

De tweejarige Lasse zong vol overtuiging voor de deuren in de Reigersbossenlaan.
Foto: aangeleverd

Voor tweejarige Tobi en zijn babybroer Daan uit Driehuis was het hun eerste kennismaking met de traditie op 11 november.
Foto: Arita Immerzeel

Nadat mijn garagebandje in 1973 door ruzie uit elkaar viel, sloot ik me aan
bij de groep van Pietje Zeeman. Hij had sluik wit haar en er stond een vierkant brilletje op zijn wijsneus. Pietje kon prima gitaarspelen en zat zichzelf
niet in de weg. Iedereen op mijn middelbare school moest en zou naar
hem luisteren. Hij zong er ook bij, tijdens de pauzes in de aula, op feestjes.
Helaas kon hij niet geweldig zingen, maar zijn gitaarspel maakte veel goed.
Pietje was een tijdloze vogel en had niet veel met de top 40 muziek. Hij
speelde traditionals zoals When the saints go Marching in.
(www.youtube.com/watch?v=wyLjbMBpGDA)
Er gaat een verhaal dat hij tijdens het zeilkamp van het Ichthus College
helemaal los ging op dat nummer. Zelfs toen iedereen al in zijn bed lag,
bleef Piet tot vervelens toe dronken doorgaan met When the Saints go
Marching in. Totdat de gymleraar woest uit zijn bed kwam en hem een
enorme optater gaf. Einde open luchtconcert Pietje Zeeman.
In de nacht, als het stil is, hoor je alles. Je kunt je ergeren aan een gitaar,
maar in de open lucht leggen de melodische instrumenten het af tegen de
ritmische instrumenten. Zo winnen de tamboerijn en de conga het van de
mondharmonica en de gitaar. Een trommeltje kan je tot een kilometer
afstand nog horen, maar de noten van de gitaar verdwijnen bij wijze van
spreken in de houtblokken van het kampvuur. Daarom ligt in landen en
culturen waar muziek wordt gemaakt in de zogeheten ‘open space’ de
nadruk veel meer op ritme dan bij ons. Denk daarbij aan afrobeat of
reggae. In westerse landen wordt vaker binnen muziek gemaakt zoals in
zalen, kerken en muziekstudio’s, waar de klanken door echovorming beter
doorklinken. Vandaar onze rijke traditie aan symfonieën, orgelwerken en
sonates.
Een universeel gegeven is dat mensen vooral vallen voor ritme. Bijvoorbeeld de 7/8 maat in de eerste grote hit van Pink Floyd: Money.
(www.youtube.com/watch?v=-0kcet4aPpQ). De ‘moeilijke’ muziek van een
intellectuele elitaire band wordt bij het verschijnen in 1973 opeens
omarmd door de top 40 luisteraar. Hier is iets bijzonders aan de hand is.
Het verveelt nooit en dat is juist te danken aan die afwijkende maatsoort,
die zelden voorkomt in de popmuziek. Probeer maar eens mee te neuriën
met het ritme van de bas. Alsof je hart elke keer een slag overslaat. Maar
wat gebeurt er als de gitarist David Gilmour het soleerstokje overneemt?
Het lijkt net alsof hij denkt; ‘Dit wordt me veel te moeilijk, weet je wat? Weg
met die 7/8e, ik doe het in de vertrouwde vierkwartsmaat’. Je hoeft eigenlijk niets te weten over maatsoorten, akkoorden of allerlei ‘overgangen’. Ik
kan er eindeloos naar luisteren.
Ik denk nog wel eens aan Pietje en zijn Saints go marching in. Pietje is
dood, maar the Saints wordt nog altijd bij het kampvuur gezongen. Ik moet
toegeven: je kunt lekker meeblèren. En dat is bij Money een stuk lastiger.

Kerstballen
VANAF 16 NOVEMBER
T/M 13 DECEMBER.

BIJ IEDERE BESTEDING
VANAF €20,- KRIJG JE
EEN FREDERIK KERSTBAL
MET EEN NUMMER.
OP MAANDAG
14 DECEMBER MAKEN
WIJ DE WINNENDE
NUMMERS BEKEND!

2E PRIJS
TEGOEDBON
3E PRIJS
TEGOEDBON

IJMUIDEN & VELSEN-NOORD

TE HUUR

utter_ADV_kerstballenactie.indd 2

PER 1-12-2020 EEN ÉÉN
KAMER APPARTEMENT

Gevraagd:
VV SVIJ in Zeewijk spaart oud
papier, kranten, boeken, reclame,
tijdschriften enz. Brengen elke
woensdag van 9.15 uur, het hele jaar
door. Tel: 06-45687985
Te koop:
Kaststel Delfs blauw, set van 2
sets 25,- per stuk, 75 jaar oud. Tel:
023-5374658
Te koop:
Fender Champignon, als nieuw, veel
effecten 60,-. Tel: 023-5374658
Te koop:
Visbak vlinderbrander, nw. in doos.
Ook geschikt voor wokpan, eventueel met pan 33,50. Tel: 06-14276388
Te koop:
Inklapbare stretcher bed 12,50, 2
metalen hoge bloementafeltjes met
dik geslepen glas, 22,50 samen. 6
diepe aparte met de hand gemaakte
borden 15,-.
Tel: 06-30801303
Te koop:
Rieten bijzettafeltje, rond 56 cm, hg.
52 cm. Vr. pr. 5,-. Tel: 0255-522726
Te koop:
Nw. Barbie auto met 3 popjes, klapstoeltjes en klaptafel en ligbed, vr. pr.
15,-. Tel: 0255-533581
Te koop:
Voor kind, koets, nw. met licht en
geluid met prins en prinses en extra
kleding. Werkt op batterijen, 4,-. Tel:
0255-533581
Te koop:
Een set van 4 winterbanden met
stalen velgen, banden 2 winters
gebruikt. Maat 195/65r15 250,-. Tel.
06-38259171
Gevonden:
Rode fiets voor ongeveer 10-jarige.
Hero Sparta is het merk en lag in Driehuis in de bosjes. Tel. 06-51704372
Te koop:
16-11-20 Ikea
10:25
Hemnes ledikant donker
200-90cm. Incl. Lattenbodem en
binnenv. matras. 6mnd.oud. 75,-. Tel.
06-33607861
Te koop:
9 x that’s life puzzels, prijs 22,50. Tel.
06-41804330
Te koop:
Magnetron. Z.g.a.n. 20,-. Tel.
06-33607861

Ruim acht maanden geleden werd in Nederland de eerste coronabesmetting vastgesteld. Een onzekere periode volgde en inmiddels lijkt het erop dat
we weer terug zijn bij af. Het aantal besmettingen is weer fors toegenomen
en maatregelen worden aangescherpt. Veel ondernemers zijn de vorige klap
amper te boven en vrezen voor het voortbestaan van hun bedrijf. Hoe staan
de zaken ervoor in Velsen? We maakten een rondje langs diverse bedrijven
om te horen welk effect de coronacrisis tot nu toe op hun activiteiten heeft
gehad en hoe ze omgaan met de geldende beperkingen.
Eigenaren Petra (links) en Sacha
(rechts) van STIJL Kapsalon op de
Driehuizerkerkweg 101 schrikken op bij de vraag hoe het nu
gaat met deze coronamaatregelen. ,,De genomen maatregelen
zijn eerlijk gezegd al normaal’’,
zegt Petra.
,,In die zin is er ook niet heel veel
veranderd’’, voegt Sacha toe.
,,Uiteraard hebben wij mondkapjes in de kapsalon, luchten
de ruimte goed door, minder
personeel, schenken geen dranken meer en houden minimaal
anderhalve meter afstand met
elkaar. Het ingrijpende is dat er
minder ‘loop’ is, er komen op
een dag veel minder klanten over
de vloer. Voor de rest voelt het
als een normale dag.’’
dat ze 7 jaar lang in de horeca gewerkt
heeft, maar dat thuiskomen rond 3 á
4 uur ‘s nachts nooit echt haar ambitie
bleek te zijn. Als kind speelde zij al met
een geïmproviseerde toonbank en lege
pakken rijst die ze aan iedereen in haar
kamer verkocht. Ze vertelt: ,,Dit pand
kwam leeg te staan en zo ging ik met
mijn ouders om tafel.’’ Van haar ouders
André en Mieke Mes van Kopie-Druk
zag Lotje altijd al het ondernemersvak
voorbij komen. En nu staat ze trots
in haar eigen ‘echte’ winkel vol hippe,
nieuwe en vintage kinder-merkkleding!

Met grote keuken en zeer royale badkamer ±70 m2 €775,- p. mnd. incl. g/w/e
TEL.: 06-14 27 63 88

Eigenaar Lotje Mes van Lotties op de
Hoofdstraat 184 is midden in corona tijd
gestart met haar winkel. Lotje laat weten

WAAR:

Soudi hair & beauty,
Marktplein 6, 1972 GB IJmuiden
WANNEER: Dinsdag t/m zaterdag
KOSTEN: Betaalbaar
OPGEVEN: 0255-577953, www.soudihairandbeauty.nl
INFO:
U VOELT U BETER ALS U ER MOOI UITZIET
Daarom willen wij u laten stralen met een mooi
kapsel, gezichtsbehandelingen, permanente
make-up, wenkbrauwen epileren en IPL
behandeling, dat uw persoonlijkheid benadrukt. En dat doen we met passie.

Te koop:
Viking hoge noren, maat 37.
Geen klapschaats. Scherpe, goed
verzorgde ijzers. Incl. skeeleronderstel. 40,-. Tel. 06-51474399
Te koop:
Goed onderhouden Batavus fiets,
framemaat 57, 21versn. 75,-. Tel.
023-5373228
Te koop:
Houten poppenhuis, 20,-, met
meubels en poppetjes, afmetingen
41 x 45 x 24 cm. Tel. 06-23502287
Te koop:
Houten poppenledikant met
hemeltje, 5,-, afmetingen 45 x 55 x 31
cm. Tel. 06-23502287
Te koop:
5 mooie voetbalboeken (o.a. 3 x
Cruyff ), 45,-. Tel. 06-36213500
Te koop:
Fautuiltje, z.g.a.n. nubuck leer, lever
kleur, helemaal gaaf, geen kinderen,
is van Geels, was 639,- nu 60,-. Tel.
06-41522634
Te koop:
Nw. in doos, Newtech 9 mm, sneeuw,
geschik voor alle voertuigen 100,-.
Tel: 023-5254098

Persoonlijke aandacht staat bij ons voorop.
Wie bent u, wat wilt u, wat kan anders,
wat kan beter? En dit allemaal met één doel:
u gelukkig maken!
Wij houden rekening met
corona maatregelen,
Soudi, Bianca en Sanne

Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier

En wat betreft die coronamaatregelen:
,,Ja die zijn er, maar veel verandert is er
voor mij niet. Drie personen in de winkel is het maximum maar een kinderwagen is ook gewoon welkom. Ach, ik
weet niet beter dus we gaan er gewoon
voor!’’

MAAK VAN JE HUIS JOUW DROOMHUIS!
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Een kaars aansteken in de
Dorpskerk in Santpoort
Santpoort-Noord - Zondag 22
november is het gedachteniszondag.
In de Dorpskerk in Santpoort worden
dan de dierbaren herdacht die het
afgelopen jaar zijn overleden. Dat is
men gewend op deze laatste zondag
van het kerkelijk jaar, de week daarna
begint de Advent. In de ochtenddienst doet men dat in klein gezelschap met nabestaanden van overledenen uit de kerkelijke gemeente.
‘s Middags van 14.00 tot 17.00 uur is

de Dorpskerk open voor iedereen. Of
u nu kerkelijk bent of niet. Om
iemand te gedenken die u mist, sinds
kort of misschien al heel lang. Om stil
te zijn.
Om een kaars aan te steken als teken
van licht en hoop. Of om misschien
de mooie ramen van de kerk te
bewonderen. U kunt zo naar binnen
lopen, zolang u natuurlijk coronaklachtenvrij bent.
Van harte welkom!

AGENDA
DONDERDAG 19 NOVEMBER

Telstar-Dordrecht 18.45 uur.
VRIJDAG 20 NOVEMBER

Actie Voedselbank Velsen bij AH
in IJmuiden, ook zaterdag.
Electric Drive Experience dagen
bij garage Velserbeek tot en met
22 november. Op deze dagen
kunt u op de Kleermakerstraat in
Velserbroek kennismaken met
hun elektrische modellen en kunt
u zich laten informeren over elektrisch rijden.

ZONDAG 22 NOVEMBER

Gedachteniszondag in de Dorpskerk in Santpoort, iedereen is van
14.00 tot 17.00 uur van harte
welkom om iemand te gedenken
die u mist, sinds kort of misschien
al heel lang. Om stil te zijn. Om
een kaars aan te steken als teken
van licht en hoop.
De pianist Sergey Smirnov zet een
strijdlied in ter ondersteuning van
de aanhoudende demonstraties
in zijn moederland Belarus in ’t
Mosterdzaadje in SantpoortNoord, 15.00 uur. Reserveren:
penningmeester@mosterdzaadje.
nl of via de website onder concertagenda: www.mosterdzaadje.nl.
MAANDAG 23 NOVEMBER

Informatiepunt Sociaal Wijkteam
bij Stichting Buitengewoon aan
de Galle Promenade 70 geopend
van 15.00 tot 16.00 uur voor
vragen over wonen, geldzaken,
administratie, persoonlijke
problemen, gezondheid enzovoort. Info via www.swvelsen.nl of
088 8876970.
DINSDAG 24 NOVEMBER

Dolf Jansen’s Oudejaars 2020 in
Stadsschouwburg Velsen Tickets
en meer informatie via www.
stadsschouwburgvelsen.nl. (Foto:
Alek)
Ode aan Shaffy door Fredie Kuiper
en Jorick Jochims in ’t Mosterdzaadje in Santpoort-Noord, 20.00
uur. Reserveren: penningmeester@mosterdzaadje.nl of via
de website onder concertagenda:
www.mosterdzaadje.nl.
ZATERDAG 21 NOVEMBER

Zee- en Havenmuseum zie onder
‘Exposities’. Extra vandaag:
signeersessie bij expositie
‘IJmuiden in klare lijnen’ door Eric
J. Coolen.
Film Festival in Verhalenhuis
Haarlem in Haarlem-Noord met
twee Nederlandse jeugdfilm
premières. In totaal worden
zaterdag en zondag 7 films
gedraaid. Programma en reserveren: www.verhalenhuishaarlem.
nl.
Online wijnproeverij Villa Westend
in samenwerking met Dave
Sintenie. Tickets zijn te koop via
info@villa-westend.nl en de
wijnen en hapjes kunnen worden
thuisbezorgd of afgehaald bij de
to go truck.

De opstappers, wandelgroep voor
mensen met een haperend brein,
start 10.30 uur bij ontmoetingscentrum Zeestroom aan het
Zeewijkplein 262 te IJmuiden.
Info via oc.zeestroom@zorgbalans.nl of 06 52516734/06
82681507.
DONDERDAG 26 NOVEMBER

Zingen met soep voor 60-plussers
van 12.00 tot 13.15 uur in culturele broedplaats De 3Klank aan de
Driehuizerkerkweg 34a te Driehuis. Aanmelden via info@koelproductions.nl of 0255 755243.
EXPOSITIES

Hoogovensmuseum in VelsenNoord is open op zaterdag en
zondag van 10.30 tot 16.00 uur.
Tot einde jaar expositie 70 jaar
Breedband. Informatie en
aanmelden via www.hoogovensmuseum.nl.
Zee- en Havenmuseum is open
op zaterdag, zondag en
woensdag van 13.00 tot 17.00
uur. Expositie ‘Naar zee’, schilderijen van Fred Boom. Expositie
‘IJmuiden in klare lijnen’ van Eric
J. Coolen. 4 speurtochten/
escapespel Reserveren vooraf en
mondkapje (13+) verplicht.
Controleer de website voor
actuele openingstijden. www.
zeehavenmuseum.nl.

Niet knallend het nieuwe jaar in, komende jaarwiseling. Foto: Pixabay

Vuurwerkverbod is drama
voor verkooppunten in IJmuiden
IJmuiden - Het vuurwerkverbod, waartoe de regering vorige week
besloot, heeft er flink ingehakt bij de bedrijven die zich met de verkoop
van vuurwerk bezighouden. Ondernemers reageren verontwaardigd en
hebben er geen goed woord voor over. Niet alleen verliezen ze hiermee
de kans om in de laatste dagen van het jaar een goede winst te maken,
ook hebben ze het vele voorbereidende werk in de afgelopen maanden
voor niets gedaan. De vrees bestaat dat deze arbeidsuren niet door de
overheid zullen worden gecompenseerd.
Door Bos Media Services
Ron Stals van de gelijknamige ijzerhandel aan de Lange Nieuwstraat
spreekt van een dramatische situatie.
,,Wij voelen ons een klein beetje in
de maling genomen. Dit gaat wel
heel ver!’’ Stals sluit zeker niet de
ogen voor het belang van de volksgezondheid en ondersteunt de
gedachte dat de zorgsector boven
alles gaat, maar ziet een vuurwerkverbod niet als oplossing voor de
problemen. Hij stelt: ,,De meeste
ongelukken met vuurwerk gebeuren
door ondeskundig afsteken en door
het gebruik van illegaal vuurwerk. Ik
ben zelf al jaren een echte vuurwerkfanaat. Als je het goed afsteekt,
dan blijven al je vingers er echt wel
aanzitten.’’
Fop en schertsvuurwerk
De ijzerhandel van Stals geldt jaarlijks als populair verkooppunt in
IJmuiden en gaat zich nu focussen
op vuurwerk in categorie 1, dat niet
verboden is. ,,Dat noemen ze ook
wel fop- en schertsvuurwerk. Het zijn
de sterretjes, duofonteinen, grondbloemen, knetterfonteintjes, enzovoort. Normaal gesproken is dat niet
zo interessant voor de 16-plussers.
Die willen wat groter werk hebben,
maar dat mag nu niet. We moeten

roeien met de riemen die we
hebben, want de klok wordt niet
meer teruggedraaid. Door vol in te
zetten op vuurwerk in categorie 1,
zorgen we ervoor dat de mensen in
elk geval iets kunnen afsteken, al
was het maar om de traditie in ere te
houden.’’
Volgend jaar
Al jaren wordt gesproken over de
mogelijkheid om een totaalverbod
op consumentenvuurwerk in te
stellen. Ziet Ron Stals deze coronamaatregel als een mogelijke opmaat
naar zo’n permanent verbod? ,,Nee,
dat denk ik niet. Het is echt een tijdelijk verbod en daar gaat onze brancheorganisatie zich ook hard voor
maken. We hebben al veel concessies gedaan. Twintig procent van het
vuurwerk dat we voorheen hadden,
hebben we al ingeleverd. Ik ga er
vanuit dat we volgend jaar de draad
weer kunnen oppakken.’’
Voorbereiding voor niets geweest
Voor Hermans Marine aan de
Middenhavenstraat is de verkoop
van vuurwerk, naast de verkoop van
sport- en kampeerartikelen, een
belangrijk onderdeel van het bedrijf.
Robin Hermans is zeer teleurgesteld
in het door de overheid gevoerde
beleid. ,,Het is triest. Je wordt

gewoon bestolen van je inkomsten!
De overheid kan wel bepalen dat je
geen vuurwerk mag afsteken, maar
niet dat je geen Sinterklaas of Kerst
mag vieren!’’ Hermans was in de
afgelopen maanden ruim vijfhonderd uur kwijt aan het voorbereiden
van de vuurwerkverkoop voor dit
jaar. Dat is een zorgvuldig proces
waar veel tijd in gaat zitten.
Kleuterschool
Al die uren blijken nu voor niets te
zijn geweest. Dat zijn dus arbeidsuren die uiteindelijk niets opleveren. ,,Kan ik die rekening ook
ergens neerleggen?’’, vraagt hij zich
af. Hij vervolgt: ,,Stel je voor dat
iemand tegen je zegt dat je wel
moet blijven werken, maar dat je zes
maanden niet betaald krijgt. Dat is
precies hetzelfde!’’ Los van het feit
dat het bedrijf zwaar gedupeerd is
door deze maatregel, vreest men
ook voor een ander ongewenst
effect: ,,Ik ben bang dat de illegale
handel in vuurwerk hierdoor beter
gaat draaien.’’ Het verzetten van de
bakens naar vuurwerk uit categorie 1
ziet hij niet als een afdoende oplossing. ,,Als je een beetje van vuurwerk
houdt, word je nu in feite teruggeplaatst naar de kleuterschool, zo
voelt dat.’’
Wie deze week via de website van
Hermans Marine probeerde om
vuurwerk te bestellen, kreeg deze
tekst in beeld: ,,Dit jaar geen vuurwerkverkoop. Geplaatste bestellingen zullen wij annuleren en het
volledige aankoopbedrag terugstorten.’’ Hermans: ,,Boos worden
heeft geen zin, dat kost te veel
energie. Daarom noem ik het triest.’’

Dorpsvereniging Velserbroek blij
met geld van Rabobank Clubsupport
Velserbroek - Dorpsvereniging
Velserbroek heeft een bedrag
ontvangen van €1194,48 euro voor
de aanschaf van een windvast
beamerscherm die de dorpsvereniging onder andere zal gebruiken
voor de jaarlijkse kerstsamenzang op
het Vestingplein in Velserbroek.

Helaas door corona zal deze samenkomst dit jaar niet doorgaan en de
vereniging hoopt in 2021 wel weer
een kerstsamenzang te houden en
ook weer de viering van Koningsdag,
de sinterklaasintocht en de avondvierdaagse te kunnen organiseren.
Men houdt iedereen op de hoogte

houden via de website www.dorpsverenigingvelserbroek.nl en via hun
facebookpagina.
Het bestuur is de Rabobank en de
mensen die op de vereniging
hebben gestemd, zeer dankbaar voor
deze steun.
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DCIJ-nieuws: Jens Mischke
prolongeert jeugdtitel

Yannick Bak in actie op het jeugd-EK in Tsjechië. Foto: aangeleverd

Volleyballer Yannick Bak
naar jeugd-Ek in Tsjechië
Velsen-Zuid - De bijna 19-jarige Yannick Bak uit Velsen-Zuid volleybalt
inmiddels voor het vierde jaar op Papendal. Hij mocht met Jong Oranje
naar Brno om deel te nemen aan het EK voor junioren onder 20 jaar.
Op dit EK speelde Yannick alle
wedstrijden. Nederland won de
eerste poulewedstrijd van Frankrijk
met 3-1 en Yannick scoorde het
beslissende punt voor de 28-26 overwinning in de vierde set. Tegen WitRusland en Rusland (beide lange
teams met veel harde aanvallen over
de buitenkant) hadden de jongens
van Jong Oranje het moeilijk, maar ze
wisten zich wel te plaatsen voor de

wedstrijden om de plaatsen 5 tot en
met 8.
In de kruisfinale tegen Polen speelde
Jong Oranje een bizarre wedstrijd
met toppen en diepe dalen. Yannick
scoorde in die wedstrijd ook het
beslissende punt voor 15-13 winst in
de vijfde set. De laatste wedstrijd
tegen Frankrijk werd met 3-2
verloren waardoor de mannen als
zesde van de twaald zijn geëindigd.

IJmuiden - Sinds twee jaar is de
competitie van de jeugd van
Damclub IJmuiden (DCIJ) in een paar
delen opgesplitst. In plaats van één
competitie van februari tot en met
november, het moment waarop de
topscorers van het schooldamtoernooi instromen, worden er nu meerdere competities in het jaar
gehouden. De winnaars van deze
competities plaatsen zich voor het
toetje van het seizoen, de Champions League, waarin er om het clubkampioenschap gestreden wordt.
Vorig seizoen wist de inmiddels
12-jarige Jens Mischke in een bloedstollende finale Lars van Eeken te
verslaan.
In deze editie kende Mischke (rechts
op foto) een lastige start, waarbij hij
nog net remise wist te pakken tegen
Tamar Out. Na een zege op Moritz
Woestenburg ging hij echter wel met
een punt voorsprong de laatste
ronde in. Storm van den Berg, die
eerder op de avond zijn inhaalwedstrijd tegen Out had gewonnen, leek
even roet in het eten te gooien toen

hij naar dam kon doorbreken. In
plaats daarvan koos hij ervoor om
Mischkes voorste schijf af te ruilen,
waarna Mischke een winnende
combinatie uitvoerde. Out werd
dankzij een zege op Woestenburg
tweede; Woestenburg en Van den
Berg deelden de derde plaats.
In de B-groep ging de 6-jarige
Youssef Laassri verrassend aan kop.
Favoriet Zion Nibte wist echter het
onderlinge duel te winnen en
daarmee een barrage af te dwingen.
In deze barrage was Nibte wederom
de sterkste. Voor Laassri restte een
knappe tweede plaats. Malak El
Abbassi en Alex Kistemaker werden
gedeeld derde.
Bij de senioren werd de eerste ronde
van de beker gespeeld. Wim Winter
was te sterk voor Nicole Schouten.
Max Doornbosch blijft verrassen en
won van Cees van der Vlis. Martin van
Dijk had een tweede partij nodig om
met Jacqueline Schouten af te
rekenen. Tot slot won Krijn ter Braake
de topper tegen Jesse Bos.

De spelers en staf van Jong Oranje
moesten bij thuiskomst in Nederland
tien dagen in quarantaine gaan
omdat Tsjechië oranje gebied was.
De competitie voor de eredivisie
volleybal ligt op dit moment stil.
Yannick hoopt dat deze weer in
december gaat opstarten. Gelukkig
mogen de jongens nog wel met
elkaar trainen op Papendal.
Yannick heeft inmiddels de Havo
gehaald en hij studeert nu Pedagogiek in Nijmegen aan de Han. In het
weekend komt hij vaak thuis in
Velsen-Zuid.

Jens Mischke (rechts) in zijn wedstrijd tegen Storm van den Berg, die gedeeld derde
werd. Foto: aangeleverd

Man gewond bij steekpartij,
vrouw aangehouden
Springen, kruipen, slingeren en gooien werden gecombineerd in een oefening waaraan met plezier werd meegedaan.
Foto: aangeleverd

Athletic Skills Model (ASM)
specialisten geven handbalclinic
Velsen-Noord/Beverwijk - Zaterdag
stond de derde en voorlopig laatste
clinic van de reeks van drie stond vor
de jeugd van handbalverenigig HCV
’90 op het programma. De clinics
waren ook opengesteld voor
vriendjes en vriendinnetjes uit Beverwijk/Velsen om kennis te maken met
de handbalsport.
De iedere week in groten getale
aanwezige kinderen raken al helemaal gewend aan het trainen op
zaterdag en stonden weer vol
verwachting voor de deur te
wachten wat ze deze keer te wachten
stond.
De afgelopen weken zijn er clinics
georganiseerd door trainers die
professioneel met handbal bezig zijn

wat resulteerde en leuke spelletjes
zodat er op speelse wijze aan het
competitieve aspect van het handbalspelletje werd gewerkt, maar ook
zijn ze bezig geweest met een stukje
tactiek en techniek.
Zaterdag stonden Fiona en Valerie
Scherpenzeel voor d deelnemers
klaar. Bij binnenkomst werd er al
enthousiast gereageerd, want er
hingen touwen klaar, er lagen matten
klaar en er stonden een hoop
banken. Allereerst werden de speelsters en spelers uitgedaagd allerlei
vormen van bewegen te ondervinden. Springen, kruipen, slingeren
en gooien werden gecombineerd in
een oefening waaraan met plezier
werd meegedaan. Nadat de groep

weer bij elkaar geroepen was en de
regels voor de volgende spelletjes
aandachtig werden doorgenomen
en opgenomen ging het spelelement
van start en werd er door de verschillende teams samenwerking, techniek
en tactiek verwacht. Fiona heeft de
jeugdleden een aantal opdrachten
meegegeven vanuit het Athletic
Skills Model, dat normale kost is in de
jeugdafdelingen van AFC Ajax, en
werd er vooral motorisch aandacht
besteed aan hetgeen waar verbetering mogelijk was. Ook hebben zij
gezorgd dat iedereen zelf het eigen
inzicht aansprak door niet bij iedere
oefening evenveel informatie mee te
geven!
Opnieuw een onvergetelijke middag
voor de deelnemende kinderen.

Velsen-Noord - Een man is in de
nacht van maandag op dinsdag
ernstig gewond geraakt bij een
geweldsincident in een woning in
Velsen-Noord. Even voor half een
werden de hulpdiensten opgeroepen
naar de Noorderlaan vanwege een
melding van een steekpartij.
Meerdere ambulances en een traumateam werden opgeroepen om
hulp te bieden. Een man raakte bij de
steekpartij ernstig gewond. Hij is
opgevangen door ambulanceperso-

neel. Na de eerste zorg is hij met
spoed naar het ziekenhuis vervoerd
voor verdere behandeling. De opgeroepen trauma-arts is in de ambulance meegereden naar het
ziekenhuis.
Vlak na het incident is een vrouw
aangehouden. Ze is geboeid meegenomen en overgebracht naar het
politiebureau.
De politie is een onderzoek gestart
om te achterhalen wat er precies is
gebeurd.

Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. Foto: Michel van Bergen
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✩
Volgende
thuiswedstrijd:
donderdag
18.45 uur
SC Telstar
- FC Dordrecht
Volgende
thuiswedstrijd:
vrijdag
9 februari
20.00
uur Telstar
- Jong AJAX

Wel complimenten,
geen punten
Na ruim negentig minuten kreeg Telstar zaterdag 14 november vele
complimenten maar de drie punten bleven in Breda achter. Telstar was
niet naar Breda gekomen om als figurant te fungeren. Vanaf minuut één
was de strijdwijze duidelijk. NAC had weinig tot niets in te brengen. De
Witte Leeuwen hadden over de gehele wedstrijd gezien het meeste
balbezit en een aantal goede kansen. Echter halverwege de tweede helft
kwam de thuisclub op 1-0 en gaf deze voorsprong niet meer uit handen.
Door Marja Korbee

Telstar en creativiteit hand in hand
onder sponsoren en supporters
Telstar en creativiteit gaan hand in
hand. Niet alleen op de club, maar
ook bij de sponsoren en supporters.
Zo bedacht sponsor en supporter
Piet Dekker een Telstar versie van het
welbekende “Oh oh Den Haag”.
Samen met Hank Valley werden de
creatieve teksten opgenomen wat

resulteerde in een uniek lied dat
ongetwijfeld nog vaak te horen zal
zijn in het Telstar stadion.
Wie ook zijn creativiteit de vrije loop
liet gaan is Wim Adrichem. Sinds zijn
jeugd verknocht aan de Witte
Leeuwen. Als supporter, en nu als

sponsor. Wim schreef een boek over
zijn club.
Vol anekdotes, bekenden, heroïsche
wedstrijden, schandalen ook. Een
relaas om van te smullen voor in- en
outsiders. Het boek is vanaf nu
verkrijgbaar in de Telstar fanshop via
www.telstarfanshop.nl.

Veel aandacht voor
actie #SUPPORTCASPER
Nog altijd zitten wij na te gloeien
van trots. Zoveel aandacht en
support voor de actie waarmee wij
massaal Support Casper hebben
ondersteund. Maar liefst 23.963
kaarten á 1,63 euro gingen over de
digitale toonbank. Daarmee
vestigden wij een Telstar record

waar wij enorm trots op kunnen
zijn! Wij willen iedereen bedanken
die deze actie ondersteund heeft. U
toonde zich als Witte Leeuw
betrokken & onverschrokken!
Telstar op de kaart
De recente acties en ontwikke-

lingen rondom de club zorgen er
voor dat de Witte Leeuwen ook in
corona-tijd volop in de picture
blijven en zo een mooi uithangbord
zijn voor de regio. Jullie steun en
deelname mag gezien worden als
een voorbeeld voor heel voetballend Nederland.

Telstar start in Breda goed. In de
openingsfase krijgt Telstar in de
persoon van Glynor Plet, Sven van
Doorm en Redouan El Yaakoubi drie
kansen. Allen falen in de afwerking.
In de 8e minuut speelt Shayne
Pattynama de bal terug op zijn
keeper. Jasper Schendelaar staat
naast zijn doel. Dat ziet Shayne
Pattynama niet. Hij speelt de bal
hard terug. Het is dat de goalie
goed oplet. De terugspeelbal kan
hij uit de doelmond wegschieten.
Twee minuten later speelt Thom
Haye de bal diep op Mario Bilate.
Ook deze keer heeft Jasper Schendelaar het vizier op scherp staan. Hij
is eerder bij de bal dan de NACspits. In de 17e minuut gooit Robin
Schouten de bal ver in. Mario Bilate
kopt de bal in. Vangbal Jasper
Schendelaar. Vier minuten verder
speelt Ilias Bronkhorst de bal naar
Sven van Doorm. De middenvelder
stapt over de bal heen. Het ronde
speeltuig belandt bij Glynor Plet. Hij
schiet de bal in de korte hoek. Juist
daar staat keeper Nick Olij. Zestig
tellen later neemt Nick Venema een
vrije trap. Hij schiet de bal direct op
doel. Het wordt wederom een
vangbal voor Jasper Schendelaar.
De laatste kans van de eerste helft
is voor Telstar. Shayne Pattynama
komt een teenlengte te kort om de
bal uit een voorzet van Daniel
Adshead tegen de touwen te
schieten.
Na rust, met Yassine Azzagari voor
de geblesseerde Lex Immers, is de
eerste mogelijkheid voor Robin
Schouten. De verdediger schiet de
bal in het zijnet. Zeven minuten
verder probeert Sydney van
Hooijdonk een strafschop te
versieren. Gelukkig trapt scheidsrechter Van der Laan niet in zijn
duikeling.
In de 55e minuut geeft Shayne
Pattynama een lage voorzet af. Nick
Olij heeft de nodige moeite om de
bal te pakken. Drie minuten later
zet Benaissa Benamar de bal voor.
De kopbal van Glynor Plet wordt
een makkelijke prooi voor Nick Olij.
In de 61e minuut heeft Daniel
Adshead de 1-0 op zijn schoen. Na
goed voorbereidend werk van
Glynor Plet heeft hij moeten scoren.
De redding met de benen van
doelman Olij mag er zijn. Twee
minuten verder leidt Welat Cagro
op het middenveld balverlies. Mario
Bilate gaat er als een haas van door.
Zijn schot wordt door Jasper Schendelaar gepakt. Eén minuut later laat
Sydney van Hooijdonk zich voor de

eerste keer zien. Vanaf links wordt
de bal door Yassine Azzagari voorgezet. Van Hooijdonk kruipt voor
Shayne Pattynama en kopt de bal
recht in de handen van Jasper
Schendelaar. Het is de eerste en
enige kans voor Sydney van
Hooijdonk dit duel. Een aantal
minuten later wordt hij naar de kant
gehaald. Eén minuut later krijgt
Sven van Doorm een schietkans. De
bal wordt door Nick Olij in twee
keer gevangen. In de 68e minuut is
het raak. Niet voor Telstar maar voor
de thuisclub. Invaller Jethro
Mashart wordt diep gestuurd en
met een stiftje laat hij doelman
Schendelaar volstrekt kansloos. In
de 77e minuut lijkt NAC op weg
naar de 2-0. Het schot van Thom
Haye gaat via de rug van Frank
Korpershoek over de achterlijn. Vier
minuten verder gaat Shayne Pattynama op avontuur. Zijn inzet van
net buiten de zestien wordt
geblokt. Uit de hoekschop die
hierop volgt kogelt Glynor Plet de
bal net naast de paal. In de 85e
minuut werkt Benaissa Benamar de
bal over zijn eigen doel nadat
Jasper Schendelaar reeds verslagen
is. In de vier minuten extra speeltijd
gaat Jasper Schendelaar mee naar
voren. Hij is dicht bij de gelijkmaker.
Zijn kopbal tussen drie geelhemden
belandt op de lat. Wat een pech!
Niet veel later fluit scheidsrechter
Van der Laan voor het einde van de
wedstrijd.
Opstelling NAC:
1. Nick Olij, 2. Robin Schouten, 3.
Roger Riera, 4. Moïse Adilehou (66e
min. 15. Jethro Mashart), 9. Lex
Immers (46e min. 18. Yassine Azzagari), 11. Nick Venema, 17. Sydney
van Hooijdonk (66e min. 55. DJ
Buffonge), 20. Dion Malone, 24.
Colin Rösler, 33. Thom Haye (86e
min. 25. Anouar Kali) en 42. Mario
Bilate (90e +4 5. Javier Noblejas).
Opstelling Telstar:
1. Jasper Schendelaar, 2. Ilias Bronkhorst (82e min. 43. Yaël Liesdek), 4.
Benaissa Benamar, 5. Redouan El
Yaakoubi, 6. Frank Korpershoek (82e
min. 24. Siebe Vandermeulen), 8.
Sven van Doorm (86e min. 23. Cas
Dijkstra), 9. Glynor Plet, 10. Daniel
Adshead (73e min. 18. Gyliano van
Velzen), 21. Anass Najah, 25. Shayne
Pattynama (86e min. 15. Redouan
Taha) en 28. Welat Cagro.
Wel op de bank maar niet gespeeld:
7. Rashaan Fernandes, 16. Niels van
Wetten, 17. Shaquille Eendracht, 19.
Richelor Sprangers, 20. Abdel El
Ouazzane en 27. Roscello Vlijter.
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Tata Steel start voorbereiding
splitsing en mogelijke verkoop
IJmuiden - Als onderdeel van de
presentatie van de resultaten van
het tweede kwartaal in Mumbai,
heeft Tata Steel vorige week aangekondigd dat het in gesprek is met
het Zweedse staalbedrijf SSAB over
de mogelijke overname van de
Nederlandse activiteiten van Tata
Steel, inclusief de staalfabriek in
IJmuiden. De Zweden hebben geen
belangstelling voor het zwaar
verliesgevende Britse deel van Tata
Steel Europe. Het bedrijf is ook
begonnen met besprekingen met de
Raad van Commissarissen en de
Raad van Bestuur van Tata Steel
Nederland en het proces zal naar de

volgende fase gaan, inclusief overleg
met belanghebbenden.
Ter voorbereiding op deze mogelijke
verkoop heeft het bedrijf ook het
proces gestart om Tata Steel Nederland en Tata Steel UK te scheiden en
zal het in de toekomst afzonderlijke
strategische paden volgen voor de
Nederlandse en Britse activiteiten.
Men heeft een aantal verschillende
werkstromen opgezet om de scheiding van de bedrijven te plannen.
Tata Steel zet de dialoog met de
Britse regering voort over mogelijke
maatregelen om de toekomst van

Tate Steel UK op de lange termijn
veilig te stellen en bekijkt ook alle
opties om het bedrijf zelfvoorzienend te maken zonder dat er in de
toekomst enige financiële steun van
Tata Steel India nodig is.
De colleges van de IJmondgemeenten laten via twitter weten met
belangstelling kennis te hebben
genomen van de overnamegesprekken die SSAB voert met Tata
Steel. ,,Een overname betekent
continuïteit voor Tata Steel IJmuiden,
de grootste werkgever in de IJmond’’,
aldus een tweet van gemeente
Velsen.

Corona-besmettingen in
woonzorgcentrum Velserduin
IJmuiden - In woonzorgcentrum
Velserduin in IJmuiden is dit
weekend opnieuw het coronavirus
geconstateerd. Uit voorzorg heeft
Zorgbalans bewoners en medewerkers van de betrokken afdelingen
getest en blijken er tot nu toe 5
bewoners van Velserduin besmet te
zijn. De bewoners met een coronabesmetting zijn overgebracht naar het
COVID-19 unit van Zorgbalans in
Zuiderhout.
Momenteel verblijven er 11 bewoners op deze unit, afkomstig van de

locaties De Houttuinen, Huis ter
Hagen, Zuiderhout en Velserduin.
Wegens deze ontwikkelingen zijn op
de betreffende afdelingen van deze
woonzorglocaties passende maatregelen getroffen ten aanzien van
bezoek.
Daarnaast vraagt men de bezoekers
zich te houden aan de algemene
hygiënemaatregelen; niet komen bij
klachten, handen wassen, hoesten in
de elleboog en 1,5 meter afstand
houden. Ook krijgt dit bezoek uit
voorzorg een mondneusmasker van

Zorgbalans.
Zaterdag zijn alle bewoners van
Velserduin en hun naasten geïnformeerd. ,,Wij begrijpen dat dit ook
voor hen ingrijpende maatregelen
zijn, maar vragen om ieders medewerking’’, aldus Tamara Pieterse,
bestuurder van Zorgbalans op de
website van de organisatie. ,,We
doen er alles aan om verdere
verspreiding van het coronavirus
tegen te gaan, afhankelijk van de
ontwikkelingen bewegen we mee
met onze maatregelen.’’

Nederlands Saxofoonkwartet en
Beethoven in t Mosterdzaadje
maatschappij. Kunst begon steeds
meer een vehikel te worden voor
een persoonlijke zoektocht naar de
betekenis van het leven. Beethoven
omarmde deze filosofie algeheel en
in de drie sonates in dit programma
zien wij hoe zijn denken en muzikale stijl zich ontwikkelen.
Patrick Hopper is behalve een
geweldig pianist, ook organist, dirigent en componist. Sinds vorig jaar
vaste bespeler van het beroemde
Pierre Palla orgel in Hilversum. Al 20
jaar maakt hij de website voor ‘t
Mosterdzaadje.
Het Nederlands Saxofoonkwartet. Foto: aangeleverd

Santpoort-Noord - Op vrijdag 27
november om 20.00 uur speelt het
Nederlands Saxofoon Kwartet in ‘t
Mosterdzaadje. Eigenlijk had het
Anemos kwartet uit België zullen
optreden, maar reisbeperking
gooide tot hun spijt roet in het eten.
Het Nederlands Saxofoon Kwartet is
heel gelukkig met dit concert. Zij
hadden zullen optreden tijdens
November Music. Laatst waren ze te
gast bij Podium Witteman met het
stuk September van de componist
Sarah Neutkens. Het kwartet maakt
deel uit van het Nederlands Saxofoon Octet. Zij kwamen veel in het
nieuws door de CD opname van
Canto Ostinato van Simeon ten
Holt. Op het programma dit concert
wordt o.a. composities van Philip
Glass en Sara Neutkens.
De uitvoerenden zijn: Sopraan Saxo-

foon: David Cristobal Litago, Alt
Saxofoon: Dineke Nauta, Tenor
Saxofoon: Tom Sanderman, Bariton
Saxofoon: Juan Manuel Dominguez.
Ludwig van Beethoven
Op zondag 29 november om 15.00
uur vervolgt de pianist Patrick
Hopper zijn Beethoven serie. Alle
werken voor piano brengt hij ten
uitvoer en dat doet hij gelukkig niet
achterelkaar. In dit concert voert hij
uit: Sonate in As groot, Op. 26, de
Sonate in D groot Op. 28 en de
sonate in As groot op. 110.
Over het programma vertelt Patrick:
Aan het eind van de achttiende
eeuw begon men anders te denken
over het doel van de kunst. Niet
meer werd muziek beschouwd als
een aangename tijdverdrijf of een
versiering van een beschaafde

WW.PLUSWIJZER.NL

HEEL VELSEN LEEST

‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, Santpoort-Noord 023-5378625
Reserveringen via de website www.
mosterdzaadje.nl of penningmeester@mosterdzaadje.nl.

Voorlezen is goed voor ieder kind. Juf Sjoerdtje Rasmussens is onderwijsassistent op Waldorf aan zee, leest haar drie kinderen maar al te
graag voor en is gek op kinderboeken. Ze schrijft er voor haar werk
een blog over en iedere maand een column in deze krant.
Sinterklaas en zijn Pieten zijn weer
in het land. En dat betekent ook
dat er weer druk lijstjes worden
gemaakt. De kinderen zullen veelal
het mooiste speelgoed op hun
lijstje zetten. Maar hopelijk denkt
Sint ook aan een fijn leesboek.
Bijvoorbeeld Kermis in de nacht,
bedacht door Gideon Sterer en
geïllustreerd door Mariachiara Di
Giorgio. Uitgegeven door Christofoor. Het boek is geschikt voor
kinderen 2 tot 92 jaar. Dit boek
heeft alleen tekeningen. Er is
bewust gekozen voor tekeningen
zonder tekst. Als je het boek open
doet begint het verhaal al. De
dieren uit het bos kijken toe hoe er
op een open plek allemaal vrachtwagens aan komen rijden. De
dieren kijken toe hoe de mensen
de kermis bezoeken. Maar als de
nacht zijn intrede doet, de mensen
de kermis verlaten, dan is het de
beurt aan de dieren uit het bos.
Door de prachtige gedetailleerde

tekeningen is er veel ruimte voor
het bedenken van je eigen verhaal.
Je ziet de dieren alles doen wat de
mensen op de kermis doen. Ze
maken popcorn, ze winnen knuffeldieren en ze stappen in het
spookhuis. Het is werkelijk een
prachtig boek om heerlijk bij weg
te dromen. Zeker nu we zelf de
kermis moeten missen.
Mijn tweede tip voor de Sint is het
prachtige boek Koningskind van
Saskia Noort. Het boek is geschikt
voor kinderen van 10 tot 14 jaar.
Uitgeven door Leopold.
De hoofdpersoon is een meisje dat
niet kan praten. Maar ze draagt
een groot geheim met zich mee.
Het is een indrukwekkend boek
waar je nog lang over na zult
denken en dromen. Eigenlijk is het
een sprookje voor grote kinderen.
Echt een boek waar je jezelf in kunt
verliezen..
Veel leesplezier!

LEZERSPOST
Pompen
Typisch IJmuiden belichtte vorige week de pompen bij de eerste en
tweede sluis, het werd bijna uitgebeeld als een kunststukje van Rijkswaterstaat. Laten we het eens reëel bekijken, RWS besloot een aantal jaren
geleden geen reservepomp voor het spuigemaal te bestellen, te duur
vond men, de jongste pompen, 2 stuks, dateren van 2004, er zou er
zomaar 1 stuk kunnen gaan en jawel, dat gebeurt in 2019.
De pomp wordt uit dienst genomen evenals de zusterpomp. Nu is de
overgebleven capaciteit niet genoeg om voldoende water te spuien
wanneer dat nodig is. Er komt een plan, RWS stelt pompen op bij de
eerste en tweede sluis, een kolossaal mikado-achtig buizenstelsel met 34
pompen wordt aangelegd om adequaat te kunnen reageren bij heftige
regenval. Het werkt, blijkt wanneer het dagen lang hard regent. De
mannen van RWS zijn trots.
De reparatie van de pompen, of aanschaf nieuwe pompen duurt een jaar
en komt bovenop de kosten van het nieuwe tijdelijk aangelegde pompen
park. Hoe kan je nou trots zijn op zulke verkwisting van geld? Dat kan
alleen als het jouw geld niet is, maar geld van de belasting betaler.
Met vriendelijke groet,
Willem Ramerman

PatrickHopper. Foto: Mary-Ann Deuning

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

30 NIEUWS

inderegio.nl • 19 november 2020

Blokfluitles bij Soli in Santpoort
Santpoort-Noord - Bij muziekvereniging Soli gaan de blokfluitlessen weer van start. Lijkt het jou
ook zo leuk om muziek te leren
maken? De blokfluit is een handige
opstap naar een ander muziekinstrument. Met de blokfluitlessen wordt
de basis gelegd voor een toekomst in
de muziek. De cursus wordt gegeven
in het Solicentrum, Kerkpad 83 (naast
Station Driehuis) van 19.00 tot 19.30
uur. De eerste les is op donderdag 26
november. Bij de cursus is een blokfluit inbegrepen.
Voor meer informatie en/of
aanmelden kun je contact opnemen
met Rian Schelvis via opleidingen@
soli.nl. Foto: B. Duineveld

Een van de schilderijen van Fred Boom, die op de tentoonstelling te zien is. Foto: aangeleverd

Nieuwe expositie ‘Naar zee’
in Zee- en Havenmuseum
IJmuiden - Onder de titel ‘Naar zee’ is met ingang van zaterdag 21
november in het IJmuider Zee- en Havenmuseum een grote (verkoop)
expositie te zien van de bekende zeeschilder Fred Boom. Ruim vijftig
schilderijen van zijn hand tonen niet alleen zeeën, van kalm tot ruw, van
lieflijk tot dreigend, maar ook van de schepen die deze zeeën bevaren
van onder meer de visserij, de sleepvaart, de marine en de koopvaardij.
Voor liefhebbers van dit genre een lust voor het oog en niet te missen.
Fred Boom werd in 1938 geboren in
Koog aan de Zaan in een maritieme
familie. In deze familie werden
schepen bevaren en getekend. Voor
Fred stond het op 16-jarige leeftijd al
vast, hij wilde NAAR ZEE en varen en
maakte zijn eerste zeereis als lichtmatroos op de coaster ‘Heerengracht’.
Uiteindelijk koos Fred voor de techniek en ging naar de kweekschool
om de opleiding Scheepswerktuigkunde te volgen. In 1959 begon hij
bij de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot Maatschappij (KNSM) op
zowel vracht- als passagiersschepen.
Na 11 jaar besloot hij het zeemans-

leven in te ruilen voor een bestaan
aan de wal. Eenmaal aan de wal kon
hij zich wat meer toeleggen op zijn
geliefde hobby, schilderen. Het werk
van Fred Boom bestaat uit verschillende technieken, maar de meeste
werken heeft de autodidact uitgevoerd in olieverf of gouache.
Gelijktijdig met deze tentoonstelling
verschijnt ook het gelijknamige boek
“NAAR ZEE”. Hierin zijn meer dan 100
afbeeldingen te zien van schilderijen
niet alleen uit deze tentoonstelling,
maar ook van eerder werk. Het boek
kost € 27,50 en is vanaf zaterdag 21

november exclusief te verkrijgen bij
de receptie van het museum. Een
prachtig cadeau voor de feestdagen.
Wie daarin een handtekening of een
persoonlijke noot van Fred Boom wil,
maakt een goede kans op zaterdag
21-11, zondag 29-11, zaterdag 12-12
en woensdag 23-12, wanneer de
schilder in het museum aanwezig zal
zijn.
Deze tentoonstelling loopt tot en
met 21 maart 2021.
Het museum is regulier geopend op
zaterdag-, zondag- en woensdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur.
Controleer altijd de website voor
actuele openingstijden en ook voor
extra openingstijden in de schoolvakanties. Reserveren vooraf via de
website is verplicht en ook het
dragen van een mondkapje (13+).
Adres: Havenkade 55 te IJmuiden,
telefoon 0255 538007.
Zie ook: www.zeehavenmuseum.nl.

VERHAALTJE BIJ EEN KABAALTJE
Kabaaltjes, al meer dan 25 jaar staan ze wekelijks in
De Jutter en De Hofgeest. Soms zijn er kabaaltjes
die de nieuws-gierigheid wekken. Arita Immerzeel
neemt regelmatig een kabaaltje ‘onder de loep’.
Haar oog viel deze week op:
Gezocht: Ik ben een kaartenactie voor mijn zoon aan het opzetten.
Ooit deed hij dit toen zijn kleine zusje erg ziek was. Tel. 0255-512271.

Agnes van Leeuwen plaatste de oproep om haar
48-jarige zoon een hart onder de riem te steken. ,,Mijn
zoon Vincent is altijd al een innemende persoonlijkheid
geweest. Op en top positief in het leven staand. Door
allerlei pech omtrent zijn gezondheid kreeg hij de afgelopen tijd klap na klap te verwerken. Hij heeft diverse
operaties moeten ondergaan en kreeg last van complicaties. Hij kan wel een oppepper gebruiken.”
Agnes herinnerde zich, hoe Vincent jaren geleden iedereen opriep om een kaart te sturen naar zijn zieke zusje
Maaike. ,,Ik heb alle kaarten, die zij heeft ontvangen, ingeplakt, het was hartverwarmend. Er kwamen zelfs kaarten
uit het buitenland!”
Ondertussen heeft Vincent al het een en ander aan kaartjes ontvangen. ,,Vrienden, familie van vrienden en leden
van het koor van mijn man stuurden al leuke kaarten naar Vincent. Zijn vrouw heeft een lint gespannen om de
kaarten in het zicht te hangen. Ik hoop op een bombardement aan kaarten voor mijn zoon. Het lezen van alle
berichtjes, die erop staan geschreven is al leuk. Beter zal hij er niet van worden, maar blijer zeker!”
Wie wil meedoen aan de actie, stuurt een kaart naar Agnes van Leeuwen, ter attentie van Vincent, p/a Kleine Pan 9,
1974 SV IJmuiden. In de bus doen om zo een postzegel uit te sparen, mag ook. Agnes zorgt ervoor dat de kaarten
bij haar zoon terecht komen. ,,Het zal hem goed doen,” weet Agnes. ,,Elke glimlach die een kaart bij hem oproept,
is mooi meegenomen. Alleen al die gedachte, daar krijg ik kippenvel van!”

Hoogoven 5 opengewerkt. Foto: aangeleverd

Hoogovensmuseum
weer open in het weekend
Velsen-Noord - Nu de sluiting van
musea vanaf donderdag niet meer
nodig is, gaat het Hoogovensmuseum in Velsen-Noord ook elk
weekend weer open op zaterdag en
zondag van 10.30 -16.00 uur.
Het museum heeft nu extra aandacht
voor 70 jaar Breedband. Het is dit jaar
70 jaar geleden dat met steun van
het Marshallplan in IJmuiden een
complex van walserijen werd
gebouwd, die de basis vormden voor
het huidige product pakket uit

IJmuiden: dun gewalst plaatmateriaal in vele kwaliteiten.
Verder laat het museum in een tijdlijn
de historie van het staalbedrijf zien,
naast een productlijn, waar alle
stappen van het staalproces worden
belicht, met zelfs een blik op de
toekomst via het Hisarna proces.
Bezoekers dienen zich wel aan te
melden via de website: www.hoogovensmuseum.nl om een dagdeel te
reserveren.

Landelijke actie voedselbank
Nederland bij Albert Heijn
IJmuiden - Op vrijdag 20 november
en zaterdag 21 november organiseert Voedselbank Velsen, als onderdeel van de landelijke actie tussen
Albert Heijn en Voedselbanken
Nederland, een grote inzamelingsactie bij Albert Heijn in IJmuiden. In
verband met de corona zal er buiten
een partytent worden opgezet
waarin vrijwilligers van Lions Club
Velsen en Rotary Santpoort en van

de Voedselbank Velsen op anderhalve meter afstand de klanten
vragen om deel te nemen aan de
actie. Binnen staat een stellage met
door de Voedselbank gekozen aan de
Feestdagen gerelateerde producten.
De Voedselbank Velsen is blij met de
gelegenheid die Albert Heijn biedt
om de klanten van de voedselbank
wat extra’s te bieden voor de Feestdagen. Doet u mee?
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NL-Alert controlebericht
Regio - Maandag 7 december rond
12.00 uur zendt de overheid een
NL-Alert controlebericht uit in heel
Nederland. Ook in de provincie
Noord-Holland. Het NL-Alert controlebericht ontvang je op je mobiel.
Met het NL-Alert controlebericht kun
jij ervaren hoe het is om een NL-Alert
te ontvangen. Let op: het NL-Alert
controlebericht kan luid binnenkomen als je een koptelefoon of
oordopjes gebruikt.
Een giftige rookwolk. Een terroristische aanslag. Een grote natuurbrand

in een wandelgebied. Alleen bij
noodsituaties waarbij direct
handelen noodzakelijk is, zetten
veiligheidsregio’s NL-Alert in. Dat is
belangrijk, want daardoor weten
Nederlanders dat zij alert moeten
zijn en in actie moeten komen
wanneer zij een NL-Alert ontvangen.
In een NL-Alert staat wat er aan de
hand is, wat je moet doen en waar je
meer informatie kunt vinden. Negen
op de tien Nederlanders gaf in een
recent onderzoek aan een NL-Alert
direct na ontvangst te lezen en over
te gaan tot actie.

Controlebericht
Met het landelijke NL-Alert controlebericht kan men ervaren hoe het is
om een NL-Alert te ontvangen. Zie je
een NL-Alert? Lees meteen het
bericht, kom in actie en help
anderen. Het vorige controlebericht
dat op 8 juni 2020 is verzonden, werd
door 90 procent van de Nederlanders
van 12 jaar en ouder op de mobiele
telefoon ontvangen. Ook onder
ouderen is het bereik zeer hoog: driekwart van de 75-plussers heeft het
controlebericht van afgelopen juni
ontvangen.

Herdenking verzetsstrijdster Hannie Schaft
Regio - In de Sint Bavokerk in Haarlem vindt eind november de herdenking ‘100 jaar Hannie schaft’ plaats. De herdenking vindt plaats 75 jaar na
haar herbegrafenis en in het jaar dat Hannie 100 zou zijn geworden.
Tijdens de bijeenkomst, die vanwege de coronamaatregelen een
besloten karakter heeft, zal minister van Binnenlandse Zaken Kajsa
Ollongren de Hannie Schaft Lezing uitspreken. De herdenking is op 29
november te zien op NPO2. Naast beelden van herdenking wordt een
portret geschetst van ‘het meisje met het rode haar’. De presentatie van
de uitzending is in handen van Saïda Maggé.
Hannie Schaft werd vlak voor het
einde van de bezetting, in april 1945,
gefusilleerd en haastig begraven in
de duinen bij Overveen. Ze zat in het
gewapend verzet en pleegde zeker
acht aanslagen op nazi-collaborateurs. Maar wat heeft ze precies
gedaan? Wie was zij eigenlijk vóór de
oorlog? En hoe werd na de oorlog
tegen haar aangekeken? Aanvankelijk werd ze beschouwd als heldin: bij
haar herbegrafenis waren niemand
minder dan koningin Wilhelmina,
prinses Juliana en prins Bernhard

een portret geschilderd van deze drie
onverschrokken vrouwen.
100 jaar Hannie Schaft, zondag 29
november, 20.15-20.40 uur, NPO 2.
Gelukkig zijn er een heleboel manieren om ook thuis een gezellige
Sinterklaasperiode te vieren. Foto: aangeleverd

Sinterklaas in coronatijd

aanwezig. Later, met het grimmiger
worden van de Koude Oorlog, werd
ze – communiste immers – verfoeid.
En weer later, in 1981, was ze onderwerp van de film ‘Het Meisje met het
Rode Haar’.
Minder bekend is dat Hannie veel
van haar verzetswerk pleegde met de
zusters Truus en Freddie Oversteegen, die beiden de oorlog overleefden. Via onder andere een
gesprek met de dochter van Truus –
die naar Hannie is vernoemd – wordt

Regio - Sinterklaas is weer in het land. Helaas moet ook de Sint zich aan
de maatregelen houden en mag hij zijn verjaardag niet zo groots vieren
als normaal. Gelukkig zijn er een heleboel manieren om ook thuis een
gezellige Sinterklaasperiode te vieren. Barbara en Shakira van Kidsproof
Haarlem geven een aantal tips voor Sinterklaas in coronatijd!

Foto: Nationale Hannie Schaft
Stichting

KZOD-expositie ‘Ode, in
memoriam Mieke Mostermans’
Regio - Van 19 november tot en met
20 december is in De Waag te
Haarlem de bijzondere expositie
‘Ode, in memoriam Mieke Mostermans’ te bezichtigen. Een ode aan
een groot kunstenares en inspirerende vrouw, zij overleed vorig jaar.
Deze in memoriam expositie voor
Mieke Mostermans is kleurrijk en zeer
divers. ‘Een bonte verzameling Proza,
Penseelstreken, Poëzie, Potloodstrepen en Potten van haar hand.’
In de expositieruimte van Galerie De
Waag is een woonkamersfeer gecreeerd waarin diverse werken van
Mieke Mostermans converseren met
mode- en textielontwerpen van haar
ateliergenote Sarah Maernhoudt. Een
ruimte vol verhalen die vertellen over
Miekes kunst, liefde voor het leven,
verdriet en hoop, tegenslag en de
moed om door te gaan. Creatief,
authentiek en gedreven tot het
onvermijdelijke eind.
Mieke werkte vaak samen met haar
goede vriend Luuk Dronkert, grafisch
ontwerper en boekbinder. Haar bij
velen bekende schervenproject ‘De
Scherven zijn Heel’ is daar in boekvorm het resultaat van en te bewonderen in De Waag. Ook één van de
hoogtepunten uit het werk van
Mieke, haar Kistje met Kleuren, ligt

Op zoek naar Sint & (gluur)piet
Na de berenjacht gaan we nu op Sint
& Pietenjacht! Lekker naar buiten met
de kinderen en in je eigen buurt op
zoek naar versierde huizen. Vergeet
niet om zelf ook je huis te versieren!
Tip: Op Kidsproof Haarlem vind je
een leuke Sinterklaas afstreepkaart
en een Sinterklaas Bingo die je mee
kunt nemen voor onderweg!
Alle hulppietjes verzamelen!
Zet voor de kinderen een pietenparcours uit door het huis. Leuke activiteiten voor het parcours zijn: over de
daken lopen, koprollen maken,
cadeautjes inpakken, super stil
lopen… Zijn de kinderen nog niet
uitgespeeld? Organiseer dan een
wedstrijdje zaklopen in de zak van

Sinterklaas, speel pepernoten jeu de
boules of geef een chocolademunt
over via een wasknijper in je mond.
Handjes op de rug! Tip: op Kidsproof
Haarlem vind je een leuk sinterklaasspel dat je kunt uitprinten en met
pepernoten kunt spelen!
Wie zoet is krijgt lekkers
Zelfgemaakte kruidnoten zijn vaak
het allerlekkerste. Pas op, want als
die lekkere geuren uit de oven
komen, staat het hele gezin klaar om
alles op te eten.
Op Kidsproof.nl/haarlem vind je nog
veel meer Sinterklaas activiteiten,
inspiratie blogs én gratis Sinterklaas
printables.
Fijne Sinterklaastijd!

Informatieavonden ‘Verslaving ’

Een overzichtsfoto van de expositie. Foto: aangeleverd

ter inzage in de expositieruimte. 11
boekjes met elk 11 verhalen,
gedichten en regels van deze
bevlogen kunstenares.
Luuk Dronkert en Sarah Maernhoudt
zullen zelf vaak aanwezig zijn tijdens
‘Ode’ om het geëxposeerde werk in
verhaalvorm toe te lichten en je mee
te nemen in Miekes fascinerende,
indrukwekkende belevingswereld.
‘Ode’ is georganiseerd en samengesteld door Luuk Dronkert en Sarah
Maernhoudt met de zeer gewaar-

deerde medewerking van Miekes
echtgenoot Robert Vodegel, naaste
familieleden en vrienden. De expositie is te bezichtigen in Galerie de
Waag, Spaarne 30 rood, Haarlem, tot
en met 20 december op donderdag
tot en met zondag tussen 13.00 en
17.00 uur. De toegang is gratis.
Voor een verantwoord bezoek
worden de Corona-maatregelen in
acht genomen.
Kijk op www.kzod.nl voor een bijzondere foto-impressie van de expositie.

Regio - De preventieafdeling van
Brijder Verslavingszorg organiseert
online informatieavonden over
‘Verslaving’. Deze editie is op 26
november en 3 december.
De twee avonden zijn bedoeld voor
naasten van mensen met een
verslavingsprobleem.
De bijeenkomst is niet voor ouders
van kinderen onder de 25 jaar. Hier
heeft men een ander aanbod voor.
Info: secretariaat preventie 088
3582260
Tijdens deze bijeenkomsten komt
aan bod:
• Wat is verslaving?
• Welke gevolgen kan het overmatig
gebruik van alcohol en/of drugs
hebben voor het lichaam, het
denken en het gedrag?
• Wat zijn de gevolgen voor de
omgeving van de persoon met het
verslavingsprobleem?
• Hoe kunt u het beste met hem of
haar omgaan?

• Welke grenzen kunt u stellen?
• Hoe voorkomt u dat uzelf of
andere gezinsleden te veel in het
gedrang komen?
• Hoe kunt u iemand met een verslaving helpen?
• Welke hulpverlening is er voor
mensen met
verslavingsproblemen?
• Wat voor hulp is er voor ‘naasten’?
Aanvullende informatie
De informatieavonden bestaan uit
twee delen. Deelnemen aan slechts
één bijeenkomst is niet mogelijk.
De gratis bijeenkomsten vinden
plaats op donderdagavond 26
november en 3 december online van
19.30 tot 21.30 uur bij Brijder.
Wilt u meer informatie of zich
inschrijven?
Dan kunt u bellen met de preventie
afdeling van de Brijder, tel.: 088 – 358
2260, of een e-mail sturen naar
preventie@brijder.nl.
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De boom in 2012 tijdens Allerzielen. Foto: aangeleverd

Reus bijna geveld op Begraafplaats Westerveld
Door Arita Immerzeel
Driehuis - Wie gedenkpark Begraafplaats & Crematorium Westerveld
oploopt, wordt verrast door een
ander aanzien dan voorheen. De
monumentale eik van naar schatting
150 levensjaren is ontdaan van zijn
immens grote takken. Sinds Allerzielen 2012 werd de grote eik lokaal
de ‘herdenkboom’ genoemd. Bezoekers hingen met Allerzielen op 2
november foto’s van overleden dierbaren of sterren met hun namen in

de takken.
Johan de Graaf, teamleider van
Begraafplaats & Crematorium
Westerveld wist al langer dat de
beeldbepalende boom ziek was. ,,Al
vele jaren wisten we dat de boom
niet meer gezond was en kreeg hij
daarom voortdurend extra aandacht.
De boom stond onder extra toezicht
en werd jaarlijks gekeurd om zijn
conditie te monitoren. De laatste
jaren zagen wij de boom echter
verder achteruitgaan.”
Twee jaar geleden heeft er nog een

soort laatste reddingsoperatie plaatsgevonden. ,,Specialisten in boomverzorging hebben de boom gesnoeid.
Het mocht echter niet baten, de
boom bleek niet te behouden.
Doordat er nog maar vijf procent in
leven was, zou de boom een gevaar
voor de veiligheid op kunnen gaan
leveren.”
Johan moet er niet aan denken wat
er had kunnen gebeuren. ,,Takken,
zelf al zo groot als bomen, hadden af
kunnen breken of de boom had zelfs

De boom in de huidige staat. Foto: Arita Immerzeel

Een tekening uit een brochure uit de beginjaren van Westerveld met daarin linksonder de karakteristieke eik.
Tekening: aangeleverd

in zijn geheel bij storm om kunnen
waaien.”
Voor de veiligheid is het dus noodzakelijk om de boom te rooien. ,,Eeuwig
zonde,” aldus een betrokken Johan.
,,We denken momenteel na over een
bestemming van het hout. We
zouden er bijvoorbeeld meubilair
voor één van onze buitenaula’s in ons
gedenkpark van kunnen maken. Een
en ander zal afhangen van de kwaliteit van het hout.”

De boom zelf, ontdaan van de
meeste van zijn takken, lijkt zijn
laatste zijtakken ten hemel te heffen.
De restanten van deze reus, die waarschijnlijk stamt van vóór de oprichting van Westerveld en al voor 1888
in het duingebied stond, zullen naar
verwachting einde van deze maand
of begin december geveld worden.
Een nieuwe eik van een jaar of dertig,
veertig zal de vrijgekomen plek in
gaan nemen.
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Coronamonument
in Spaarne Gasthuis onthuld
Regio - Vorige week is in het Spaarne Gasthuis in Haarlem Zuid een coronamonument onthuld. Het is een eerbetoon aan alle coronapatiënten en
het personeel dat hen verzorgt of verzorgd heeft, en aan alle mensen die
aan corona zijn overleden. Tegelijkertijd is het een plek voor bezinning
voor iedereen die dat in deze tijden kan gebruiken.
Half maart kwamen we van het ene
op andere moment in een andere
wereld terecht. De coronacrisis
begon, en is sindsdien niet weg
geweest. ‘De eerste golf’ overspoelde
de wereld en ook ons ziekenhuis.

‘Liyana’ (8+) gaat zondagmiddag om 16.00 uur in première, een spannende animatiefilm en deels documentaire. Foto: aangeleverd

Verhalenhuis Film Festival
met twee jeugdfilm premières
Regio - Het tweede weekend van het Verhalenhuis Film Festival wordt
komend weekend gehouden met 7 films die belangrijke verhalen vertellen
voor jong en oud met een lach en een traan, met thema’s die écht ergens
over gaan. De prachtige jeugdfilms ‘Pahuna’ en ‘Liyana’ beleven zaterdag
en zondag hun Nederlandse premiere. Alle films worden vertoond in de
filmzaal op het 4 meter filmdoek in alle veiligheid en 1,5 meter afstand.
Zoals altijd heeft de jeugdprogrammering een belangrijke plaats in het
Verhalenhuis met de beestjes animatiefilm ‘Miniscule’ (5+) op zondagmiddag. De vertoning vrijdagavond
om 19.00 uur van ‘Kapsalon Romy’
(8+) die maar liefst drie Gouden
Kalveren binnensleepte is al vrijwel
uitverkocht, dus is er op zaterdagavond om 19.00 uur een extra vertoning gepland
De Nederlandse première van de
opgewekte film ‘Pahuna’ (7+) gaat
over twee Nepalese kinderen is te
zien op zaterdagmiddag om 16.00
uur. Pranay en zijn zusje Amrita
worden door hun moeder op de
vlucht gestuurd samen met hun
babybroer. Hun dorp, dat op de
grens van Nepal met India ligt, wordt
namelijk aangevallen door soldaten.
Terwijl hun mama achterblijft om op
zoek te gaan naar papa, vertrekken
de kinderen samen met hun buren.
Wanneer ze één van hen horen

vertellen dat ze gaan schuilen in een
kerk, maar dat de priesters baby’s
opeten, glippen de kinderen stiekem
weg uit de groep. Ze zijn namelijk
bang dat hun babybroer niet meer
veilig is. Vanaf dat moment staan ze
er alleen voor. Gelukkig vinden ze al
snel een oude bus in het bos waar ze
zich in kunnen verschuilen. Terwijl ze
wachten tot hun moeder hen vindt,
maken ze de bus een beetje gezellig
en proberen ze goed voor elkaar te
zorgen. Maar het wachten duurt hen
wel een beetje lang…
‘Liyana’ (8+) gaat zondagmiddag om
16.00 uur in premiere, een deels een
spannende animatiefilm en deels
documentaire film. Gcina Mhlope,
gerenommeerd schrijfster, start een
project met een groepje aidswezen
in een weeshuis in Swaziland. Ze luistert naar hun verhalen en laat hen
hier omheen een personage creëren.
Zo ontstaat de jonge heldin Liyana.
Liyana komt er alleen voor te staan,

samen met haar jongere tweelingbroertjes en haar oude oma, nadat
haar ouders allebei sterven aan aids.
Op een nacht vallen rovers hun huis
binnen en ze ontvoeren de broertjes
van Liyana. Aangemoedigd door
haar oma vertrekt het meisje ’s anderendaags op een queeste. Onversaagd gaat ze achter de rovers aan, in
de hoop haar broertjes terug te
vinden.
Voor volwassenen is de klassieker
‘Tibetan Book of the Dead part 1’ te
zien op vrijdagavond en de Werner
Herzog documentaire ‘Lo and behold’
op zondagavond over de invloed van
computers en internet op onze
samenleving. De spannende Tunesisch/Franse film ‘Un fils’ op zaterdagavond gaat over de dilemma’s die
twee ouders ervaren na de Jasmijnrevolutie als ze in een hinderlaag lopen
en hun zoon een orgaantransplantatie nodig heeft.

Gedicht
Het waren en zijn heftige tijden; voor
patiënten en hun naasten, voor
nabestaanden én voor ons zorgpersoneel. In de zomer schenen daarom
3 weken lang elke avond symbolische lichtbundels vanaf het dak van
het ziekenhuis in Haarlem Zuid. Voor
die gelegenheid schreef de Haarlemse Judith van der Wildt een
prachtig gedicht.
Niet vergeten
Ter herinnering aan deze tijd en als
symbool van waardering, onthulde
Ivo van Schaik, voorzitter raad van
bestuur van het Spaarne Gasthuis,
vandaag een glazen plaquette met
de tekst van dit gedicht erin
gegraveerd.
Ivo van Schaik: ,,De eerste coronagolf
heeft diepe indruk op ons gemaakt.
En waar de eerste golf meer op een
sprint leek, begint deze tweede golf
echt een duurloop te worden. Met
dit monument laten we zien dat we
de patiënten, overledenen en het
personeel dat zo keihard werkt, niet
vergeten.”
Waardering
Namens het covid-personeel was

onder andere Tula van de Sanden,
afdelingshoofd IC, aanwezig bij de
onthulling: ,,We hebben veel geleerd
van de eerste golf; we weten veel
beter wat ons te wachten staat,
weten ook meer van de ziekte af. Dat
geeft houvast. Maar het blijft hard
werken; iedereen in het ziekenhuis
zet de schouders eronder. Zo krijgen
we veel hulp van buddy’s, collega’s
die op alle mogelijke manieren de
corona-afdelingen en IC ondersteunen. Initiatieven als deze worden
door het personeel dan ook ontzettend gewaardeerd.”
Het gedicht:
waar helden worden
geboren
waar dappere strijders
sterven
waar zij die moeten worden
losgelaten
tot het einde worden
vastgehouden
waar wordt
overwonnen
waar soms alleen
verliezers zijn
waar wij ons met licht verbinden
aan zij die zorgen
zij die lijden
zij die verloren
daar blijven wij strijden

Vrijdag 20 november t/m zondag 22
november. Toegang 1e rang €7,50 /
2e rang €6,-. Reserveren op verhalenhuishaarlem.nl.
Verhalenhuis Haarlem, van Egmondstraat 7, Haarlem-Noord.

Concert met devotionele muziek
Regio - In Circus Hakim, Korte
Verspronckweg 7-9 in Haarlem vindt
op 29 november een bijzonder
concert plaats. Het duo Ashvins
verrast met een breed repertoire van
devotionele muziek. Ze zijn geïnspireerd door de gnostische en mystieke
denkwijzen van over de hele wereld,
met een accent op zowel de Indiase

Duo Ashvins. Foto: aangeleverd

traditie als de Ierse folkmuziek. Laat je
in vervoering brengen door een kleurrijk boeket van mantra’s, bhajans,
kirtans, sloka’s, soefi liederen, songs
van de sjamaan die een mooie sfeer
creëren; sacraal en soms engelachtig
en die de ziel diep van binnen raken.
Sandip Bhattacharya is één van de
beste Indiase muzikanten van Europa.

Behalve met Indiase musici werkte hij
met Eric Vloeimans, Ernst Reijseger,
Eric Vaarzon Morel en vele anderen.
Sandip is hoog gewaardeerd binnen
de Europese wereldmuziek, de fusion,
de Indiase muziek, alsook in de
wereld van de mantrazang. Buvana
werd geboren in een muzikale familie.
Vanuit innerlijke inspiratie componeert zij haar eigen liederen. Songs of
Light met Indiase liederen was haar
debuut-cd. In 2016 kwam haar
tweede soloalbum Temple of the Sea
uit. Er zijn 2 optredens: 11.00-12.15
uur en 12.30-13.45 uur. Locatie: Circus
Hakim, Korte Verspronckweg 7-9,
Haarlem. Entree: € 17,50 aan de deur,
in de voorverkoop € 15,00. Haarlem
Pas / CJP € 10,00. Reserveren: schrijf
een e-mail naar info@helendegeluiden.nl met naam en aantal kaarten.
Circus Hakim is op 10 minuten loopafstand van centraal station Haarlem.
Ook makkelijk bereikbaar met de auto
en er is voldoende (gratis)
parkeergelegenheid.

Een eerbetoon aan alle coronapatiënten en het personeel dat hen verzorgt of
verzorgd heeft. Foto: aangeleverd

