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Bedrijven in Velsen vroegen 
meer geld in tweede 
steunronde REGIO MEDIA GROEP

Vorig jaar legden ze per huishouden 
een bedrag van vijftien euro in als 
bijdrage in de kosten hiervoor. Een 
deel van het benodigde budget werd 
gesponsord door Winkelstichting 
Plein 1945. Deze stichting beheert 
ook de woningen boven de winkel-
panden en was graag bereid om te 
participeren in dit mooie project. 
Welkoop Santpoort verleende even-
eens medewerking, dit bedrijf heeft 
de lampjes zonder winstoogmerk 

voor de bewoners ingekocht. Het 
resultaat mag er zijn. Dankzij de inzet 
van tien vrijwilligers kon alles op 14 
november opgehangen worden.

Saamhorigheid
Bijzonder is met name dat echt 
iedereen meedoet aan dit project. 
Volgens bewoner Ste�en Wietses, die 
het project gecoördineerd heeft, is 
de saamhorigheid onder de bewo-
ners erg groot. ,,Hier wonen veel 

ouderen, maar er komen ook steeds 
meer jonge gezinnen bij. Het is een 
mooie melange en iedereen staat 
klaar voor elkaar. De sociale controle 
is groot en de mensen gunnen elkaar 
ook wat.’’ In voorgaande jaren werd 
in de decembermaand een samen-
zijn voor alle bewoners georgani-
seerd met oliebollen en warme 
chocolademelk, maar dat zit er voor 
dit jaar niet in. ,,We gaan wel olie-
bollen bakken, maar die worden 
verpakt bij alle bewoners afgeleverd.’’ 
Ste�en wil graag de Winkelstichting 
Plein 1945, Welkoop en de vrijwilli-
gers die hebben meegeholpen 
hartelijk bedanken voor hun inzet.

Twaalfduizend lampjes op 
gevels woningen Plein 1945

Dankzij de inzet van tien vrijwilligers kon alles op 14 november opgehangen worden. Foto: aangeleverd

IJmuiden - De vijftig woningen aan weerzijden van Plein 1945 zijn 
sfeervol verlicht. Maar liefst twaalfduizend lampjes sieren de gevels van 
de panden. Een bijzonder project, waaraan door alle bewoners medewer-
king is verleend.

Man springt hond na van pier
Velsen-Noord - Een man is dinsdag-
ochtend gewond geraakt nadat hij zijn 
hond achterna was gesprongen het 
water in. Het dier was van de Noord-
pier af gesprongen het koude water 
van de Noordzee in. Meerdere hulp-
diensten, waaronder een traumateam, 
werden met spoed opgeroepen. De 
man is uit het water gered en met een 
boot van de KNRM aan wal gebracht. 
Hij is na de eerste zorg met spoed naar 
het VU ziekenhuis in Amsterdam over-
gebracht. Het hondje is opgevangen, 
mocht in de brandweerwagen 
opwarmen en is vervolgens door het 
toegesnelde dierenambulanceperso-
neel gecontroleerd.

Een brandweerman ontfermt zich over 
het hondje. Foto: Michel van Bergen

(aanbieding is geldig t/m zondag 29 november)
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SAMEN 
maken we het ZOVEEL MOOIER!

KOZIJNEN AANBOUW OPBOUW SERRE

Aannemersbedrijf Braak Velsen • Showroom: Duinvlietstraat 102 • Velsen-Noord • ma/vr 13-17 • za 10-16

Deze actie is geldig t/m zaterdag 28 november 2020

Vergeer 
Gesneden Kaas
Jong, Jong Belegen, Belegen, 
Extra Belegen of Oud. 
Pak 200 gram. 
Per pak van 2.49 tot 2.99
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Duurzaam verbouwen 
en energieneutraal 
wonen? 
Kies voor ons Energie kozijn!

Broekerdreef 134-140 | Velserbroek

VANDERVLUGT.NL/PRACHTIGE_KOZIJNEN
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Vanwege de huidige coronamaatregelen or-
ganiseert Rijkswaterstaat dit jaar helaas geen 
informatieavond over de bouw van de nieuwe 
zeesluis in IJmuiden. Vanaf 2016 houdt Rijks-
waterstaat samen met gemeente Velsen en 
aannemersconsortium OpenIJ jaarlijks een 
informatieavond om iedereen die geïnteres-
seerd is in de bouw van de nieuwe zeesluis bij 
te praten over de vorderingen van de aanleg. 

Dit jaar helaas dus geen informatieavond, 
maar gelukkig zijn alle werkzaamheden ook te 
volgen via de Facebookpagina (facebook.com/
RijkswaterstaatNieuweZeesluisIJmuiden), 
de projectpagina op de website (rijkswater-
staat.nl/zeesluisijmuiden) en de nieuwsbrief 
die vier keer per jaar verzonden wordt door 
Rijkswaterstaat (aanmelden kan via de gele 
knop op de projectpagina). (Foto: Topview Fo-
tografi e )

Geen informatieavond nieuwe 
zeesluis IJmuiden dit jaar 

Velsen doet mee aan de landelijke cam-
pagne ‘Aandacht voor elkaar’. Met initia-
tieven en persoonlijke verhalen om elkaar 
door deze tijd te helpen. We hebben al-
lemaal een verhaal te vertellen over de 
coronacrisis: over ziekte, onzekerheid, te-
leurstelling en hoop. Door verhalen met 
elkaar te delen en naar elkaar te luisteren, 
kunnen we deze gebeurtenissen en ge-
voelens een plek geven. Aandacht heb-
ben voor elkaar helpt. Daarom leest u hier 
aankomende tijd verhalen van Velsena-
ren. U vindt de lokale verhalen ook op 
www.velsen.nl/corona/aandacht-voor-el-
kaar. Landelijke verhalen vindt u op www.
aandachtvoorelkaar.nl/verhalen.

 Renate de Nijs (46), haar man Robin (42) én 
haar zoons Liam (19) en Aaron (9) kregen co-
rona in de tweede golf. Het hele gezin ging in 
thuisisolatie. 

Renate: “Ik kreeg als eerste koorts op zater-
dag 10 oktober. Maar omdat ik dat vanwege 
een prikkelbaar darmsyndroom wel vaker 
heb, dacht ik niet gelijk aan corona. Op advies 
van mijn man liet ik me toch testen. De och-
tend van de test kwam ik er tijdens het ont-
bijt achter dat ik geen reuk en smaak meer 
had. Zelfs mosterd rook ik niet. Toen voelde 
ik angst opkomen. Als ik het maar niet heb! 
Ik was vooral bang voor de schade op lange 
termijn, waar nog zoveel onduidelijk over is. 

De uitslag liet meer dan 48 uur op zich wach-
ten. Ik besloot zelf contact op te nemen met 
de GGD, wat eigenlijk niet de bedoeling is be-
greep ik achteraf. Eerst werd ik van het kastje 
naar de muur gestuurd. En in alle opwinding 
gaf ik mijn bankrekeningnummer door in 
plaats van mijn burgerservicenummer. Uit-
eindelijk kreeg ik ‘Ik heb slecht nieuws voor 
u’ te horen. De test was positief. Driemaal is 
scheepsrecht. Ik ben twee keer eerder ne-
gatief getest in de lente. Van mijn kinderen 
kreeg ik een zelfgemaakte ‘gouden watten-
staaf ’ als trofee uitgereikt. De humor die we 
als gezin hebben, zouden we nog hard no-
dig hebben. Want kort daarop kregen ook de 
mannen klachten. Robin en Liam lieten zich 
testen en hadden net als ik corona. Aaron is 
niet getest, maar had wel de symptomen. 

Omdat het hele gezin corona had, hoefde nie-
mand  in een aparte kamer in een apart bed 
te blijven. En wat we aanraakten hoefde niet 
te worden ontsmet. Het grote bankhangen 
begon. We informeerden de mensen met wie 
we contact hadden gehad. Dat werd gewaar-
deerd. Niemand van hen heeft overigens co-
rona gekregen. Verder moesten we geplande, 
praktische afspraken afzeggen. Mensen die 
we spraken reageerden nieuwgierig; is het 
echt zo erg? En ze waren bezorgd. Voor velen 
voelt het als een ver-van-mijn-bed-show, tot 
iemand die ze kennen het heeft. Verder was 
het een beetje ‘de lamme helpt de blinde’ om-
dat we allemaal ziek waren. Koken was de 
enige activiteit die ik aankon op een dag. Mijn 

zus, schoonmoeder 
en zwager brachten 
hiervoor de bood-
schappen tot aan de 
deur. Stamppot boe-
renkool met worst 
werkte ik plicht-
matig naar binnen, 
omdat ik toch niks rook en proefde. Van alle 
klachten heeft het verlies van reuk en smaak 
het langste aangehouden. De zenuwpijn, 
hoofdpijn, pijn in m’n ledematen en het be-
nauwde gevoel alsof er iemand op mijn borst-
kast zat, namen na een dag of tien af. Reuk en 
smaak heb ik pas sinds een week weer terug. 
Dat hebben we gevierd met een mals bief-
stukje en lekkers van het kaaswinkeltje.

Mijn man en kinderen hadden voornamelijk 
hoofdpijn. Niemand van ons had een snot-
neus. Niemand hoestte. De symptomen zijn 
grillig. Vermoeid zijn we tot op de dag van 
vandaag nog steeds. In het begin van de thui-
sisolatie waren we heel medelevend naar el-
kaar, maar als je lang op elkaars lip zit, wordt 
de sfeer ook weleens wrevelig. Aaron was op 
een gegeven moment opgeknapt, maar moest 
nog thuisblijven, omdat ik nog niet klachten-
vrij was. Hij was blij dat hij thuis weer wat 
schoolwerk kon doen. Daarin is hij heel zelf-
standig, wat goed uitkwam nu we niet veel 
energie hadden om hem ermee te helpen. Op 
26 oktober is Aaron weer naar school gegaan. 

De eerste keer weer naar de supermarkt vond 
ik spannend. Ik verbaas me over de mensen 
die lak aan de maatregelen lijken te hebben. 
Mensen die te weinig afstand houden of el-
kaar begroeten met drie zoenen. Hoewel ik 
ook wel snap dat we sociale dieren en ge-
woontedieren zijn, erger ik me eraan als ik 
dat zie. Neem je verantwoordelijkheid, denk 
ik dan. Denk niet dat het aan jouw deur voor-
bijgaat. Elkaar daarop aanspreken is hele-
maal niet zo gemakkelijk. En als we dat doen, 
zorgt dat soms voor vervelende situaties. 
Ik merk ook dat als je niet in het ziekenhuis 
hebt gelegen met corona, maar thuis bent uit-
geziekt, je situatie al snel wordt gebagatelli-
seerd. Ik hoop niet dat het je overkomt, denk 
ik dan.”

Verhalen in coronatijd

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, verplicht het kabinet het dragen van 
een mondkapje in publieke binnenruimtes, zoals winkels, musea en het gemeentehuis 
vanaf 1 december.Ook in het onderwijs (met uitzondering van de basisschool) moet u dan 
een mondkapje dragen. Voor contactberoepen geldt de regel zowel voor de klant als de pro-
fessional, zoals de kapper of de rij-instructeur. In het openbaar vervoer was een mondkap-
je al verplicht, maar voortaan is dit ook het geval in stations en bij bus- en tramhaltes. De 
mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Wie de regel niet naleeft, ris-
keert een boete van 95 euro.

U leest meer over de mondkapjesplicht en uitzonderingen hierop op www.rijksoverheid.nl

Mondkapjesplicht 
per 1 december

Renate de Nijs met haar zoon Aaron

Naam grootste zeesluis  ter we-
reld wordt:  Zeesluis IJmuiden
De grootste zeesluis ter wereld, die op 
dit moment wordt gebouwd in IJmuiden, 
krijgt de naam Zeesluis IJmuiden.  De keu-
ze voor deze naam is de uitkomst van een 
naamgevingscampagne die afgelopen 
voorjaar werd gestart door de gemeente 
Velsen en Rijkswaterstaat. 

Vandaag is de naam Zeesluis IJmuiden via 
een videoboodschap bekend gemaakt door 
wethouder Jeroen Verwoort van de gemeente 
Velsen en Nienke Bagchus, directeur Rijkswa-
terstaat. 

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infra-
structuur en Waterstaat): “De naam Zeesluis 
IJmuiden is precies wat het is: gelegen in 
IJmuiden vormt de sluis de komende 100 jaar 
de toegangspoort tot het Noordzeekanaalge-
bied en de havens van Amsterdam. Een be-
langrijke sluis, met een glasheldere nieuwe 
naam.” 

Het fi lmpje is terug te zien op velsen.nl/zee-
sluis. 

Veilig Sinterklaasfeest vieren
Het Sinterklaasfeest is een mooie traditie 
die ook dit jaar gevierd kan worden. Win-
kelen en boodschappen doen voor het 
feest is dit jaar alleen wel anders:

•  Draag een mondkapje
•  Vermijd de drukte 
•  Winkel alleen
•  Ga naar winkels dichtbij huis 
•  Bestel online als u ziek of in quarantaine 

bent, dat kan vaak ook bij lokale winke-
liers

Houd tijdens het sinterklaasfeest rekening 
met elkaar en met de druk in de zorg:
•  Houd 1,5 meter afstand van elkaar
•  Blijf bij klachten thuis, maar neem gezel-

lig digitaal deel aan het feest 
•  Vier het feest in een klein gezelschap met 

niet meer dan drie gasten per dag
•  Verdeel de pakjesavond over meerdere 

dagen als het gezelschap te groot wordt
 
Een heel fi jne pakjesavond!
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De gemeente wil in IJmuiden-Noord en 
Velsen-Noord grijze stenige locaties om-
vormen tot groene plekken met bomen en 
planten. In het voorjaar van 2019 hebben 
we inwoners uit IJmuiden-Noord en Vel-
sen-Noord daarom gevraagd om ‘stenige’ 
en ‘grijze’ locaties in te sturen. We gaan nu 
weer een paar van die ingestuurde locaties 
vergroenen!

In 2019 vroegen we inwoners om locaties in 
te sturen die wel wat groen konden gebrui-
ken. Veel inwoners hebben dat ook gedaan. 
Uiteindelijk zijn er in totaal 93 locaties inge-
stuurd. Uit die 93 inzendingen zijn 16 kansrij-
ke vergroenlocaties gekomen. In het plantsei-
zoen 2019/2020 zijn de eerste zes locaties al 
vergroend. Dit jaar gaan we aan de slag in vier 
nieuwe straten.

Ontwerpen gekozen door inwoners
Door de coronamaatregelen was het niet moge-
lijk om een inwonersavond te organiseren. We 
hebben daarom voor elke locatie  twee ontwer-
pen gemaakt. Deze ontwerpen zijn naar de be-
woners uit de straat en de directe omgeving van 
de locaties verstuurd, met de vraag welk ont-
werp ze mooier vonden. Het verschil tussen de 
twee ontwerpen zat hem in de beplanting en de 
diversiteit aan beplanting.  In totaal hebben 44 
bewoners hun stem uitgebracht waarbij elke 
locatie een duidelijke voorkeursontwerp heeft. 
Wij gaan dit plantseizoen (2020/2021) de vol-
gende ontwerpkeuzes realiseren;

Velsen-Noord
•  Kruising Wijkerstraatweg/Melklaan, ont-

werpoptie 2, 3 soorten struiken met blau-
we, roze en witte bloei en twee ruwe ber-
ken.

•  De Wijkerstraatweg vanaf de kruising 
Meerweidenlaan tot aan de zel� ouwloca-

tie aan de Van Diepenstraat,  ontwerpop-
tie 2, 3 soorten struiken met blauwe, roze 
en witte bloei.

•  Smidt van Gelderstraat, ontwerpoptie 1, 
de struiken met roze bloei en twee Spaan-
se Aken. 

IJmuiden-Noord
•  Casembrootstraat, ontwerpoptie 2, de 

heesterbeplanting met roze bloei
•  Kruising De Ruyterstraat/Beste-

vaerstraat, ontwerpoptie 1, 3 soorten 
struiken met blauwe, roze en witte bloei.

•  Kruising De Ruyterstraat/Casembroots-
traat, ontwerpoptie 1, 3 soorten struiken 
met blauwe, roze en witte bloei.

•  Kruising De Ruyterstraat/Wijk aan Zee-
erweg, ontwerpoptie 2, 2 soorten struiken 
met rode en paarse bloei en 1 siergras. 

•  De Ruyterstraat, ontwerpoptie 1, de strui-
ken met roze bloei. 

Bij het ontwerp van de De Ruyterstraat is het 
ontwerp op enkele plekken aangepast na op-
merkingen van inwoners.  De ontwerpen zijn 
terug te vinden op velsen.nl/vangrijsnaargroen 

Wanneer?
De werkzaamheden worden momenteel verder 
voorbereid. De verwachting is dat in het vroege 
voorjaar van 2021 de locaties allemaal zijn aan-
geplant. 
Meer weten over vergroenen en waarom dit zo 
belangrijk is? Kijk op duurzaamvelsen.nl. Sa-
men gaan we voor een duurzaam Velsen.

Spoorwegovergang Grote Hout- en 
Koningsweg tijdelijk afgesloten

 VAN GRIJS NAAR GROEN 2020!
3 jaar lang extra vergroenen in Vel-
sen-Noord en IJmuiden-Noord

Van 30 november 7:00 tot en met 4 de-
cember 18:00 uur is de spoorwegover-
gang op de Grote Hout- of Koningsweg 
in Velsen-Noord  afgesloten. In opdracht 
van Tata Steel vindt er noodzakelijk on-
derhoud plaats aan de overgang. 

Het onderhoud aan het spoor is ingrijpend en 
dit betekent dat de spoorwegovergang voor 
vijf dagen helemaal afgesloten moet worden. 
Verkeersgebruikers (ook fi etsers) worden 

omgeleid via bebording langs de weg. Houd 
rekening met een paar minuten extra reis-
tijd! We vinden het als gemeente vervelend 
dat deze toegangsweg van Velsen-Noord da-
gen afgesloten moet zijn, maar de werkzaam-
heden zijn helaas noodzakelijk voor een vei-
lige en betrouwbare overgang. 

Bekijk velsen.nl/afsluitenovergang voor de 
omleidingen. 

Tijdelijk verbod op stilstaan en 
parkeren Duin- en Kruidberger-
weg
Hierbij plaatsen we dit bericht nogmaals, 
omdat in het bericht van vorige week 
stond dat het verbod 13 januari ingaat. Dit 
is niet juist. Onze excuses hiervoor. Het is 
sinds 13 november verboden te parkeren 
en stil te staan aan de Duin- en Kruidber-
gerweg in Santpoort-Noord. De parkeer-
overlast 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 corona-
brandhaarden voorkomen. 

Recreëer in eigen omgeving
Wandelen in natuurgebieden is sinds de co-
ronacrisis aanzienlijk toegenomen. Lande-
lijk wordt erop gewezen de reisbewegingen 
te beperken. Recreëer daarom lopend of per 
fi ets in eigen omgeving en belast zo min mo-
gelijk de natuur en omliggende gebieden met 
de auto. 

 Dorpsdialoog Driehuis gaat 
(digitaal) door!
Door de coronapandemie is onduidelijk 
wanneer fysieke bijeenkomsten weer mo-
gelijk zijn. In overleg met de klankbord-
groep is besloten daar niet op te wach-
ten en de Dorpsdialoog Driehuis digitaal 
voort te zetten.

Op maandagavond 7 december, van 19.30 tot 
22.00 uur, vindt de derde bijeenkomst van 
een serie gesprekken plaats over de toekomst 
van Driehuis. In het bijzijn van wethouder 
Sebastian Dinjens worden de zorgen, wen-
sen en ideeën die eerder zijn opgehaald ver-
der verdiept en gekoppeld aan specifi eke lo-
caties in Driehuis. Omdat er nog veel vragen 
zijn over de opgaven die we voor Driehuis 
zien, gaan we hier nader op in. Verder praten 
we u bij over recente ontwikkelingen rondom 
de mogelijke ontwikkellocaties en het onder-

zoek naar de (toekomstige) bereikbaarheid 
van Driehuis. 

Om ervoor te zorgen dat alle Driehuizenaren 
mee kunnen praten of de Dorpsdialoog kun-
nen blijven volgen, wordt begin december 
een papieren enquête en nieuwsbrief huis-
aan-huis verspreid. Ingevulde enquêtes kun-
nen tot eind december worden ingeleverd bij 
de Versmarkt aan de Driehuizerkerkweg 69. 
U kunt de enquête ook online invullen. Hoe 
dat werkt, staat vermeld in de nieuwsbrief.  

Aanmelden voor de digitale bijeenkomst op 
7 december is verplicht en kan via www.sa-
menspelvelsen.nl, onder het project Dorps-
dialoog Driehuis. Meer info of vragen? Bekijk 
www.samenspelvelsen.nl of mail naar wo-
nen@velsen.nl.

BEZORGENINVELSEN.NL
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BESPROKEN IN DE SESSIES

Lokaal Klimaatakkoord
De gemeenteraad heeft de ambitie om een 
Lokaal Klimaatakkoord af te sluiten. De 
raadsleden zijn positief, maar hebben wel 
vragen over de rol van inwoners en onderne-
mers. In december volgt er een memo voor 
het vervolg.  

Participatie in Velsen
In Velsen mag iedereen meedoen bij het 
maken van beleid of het vormgeven van pro-
jecten. De raadsleden zijn actief aan de slag 
gegaan om te komen tot een set van factoren 
die participatie tot een succes kunnen ma-
ken. Een goed en duidelijk proces, waarbij 
inwoners weten wat het doel is en hoe hun 
inbreng wordt meegenomen, is belangrijk. 

Nieuwe Wet inburgering 2021
Per 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet 
inburgering in werking, waarmee de ver-
antwoordelijkheid voor de uitvoering van 
de inburgering bij de gemeenten ligt. Het 
onderwerp leidde tot veel vragen en sugges-
ties vanuit de raadsleden en een uitgebreide 
beantwoording van de ambtenaar. In 2021 
komt er een vervolgsessie. 

DE TEGENSTELLING

Iedere maand gaan er twee politieke 
partijen met elkaar in discussie over 
een actueel onderwerp. Deze maand 
hebben we het over de invoering van de 
omgevingswet. Waarom juist de omge-
vingswet?

Waar gaat het over?
Cornet: Eenvoudig is heel complex! Dat 
blijkt ook als het gaat om de invoering van de 
nieuwe omgevingswet. 
Deze wet werd al in 2012 aangekondigd. De 
invoering is al een paar keer uitgesteld en 
staat nu gepland voor 1 januari 2022. 

Van Koten: De invoering van de Omgevings-
wet gaat samen met de vernieuwing van de 
lokale democratie. Met deze wet kunnen we 
vast nog beter onze ambities vormgeven. Po-
litiek Sociaal streeft naar een goede balans 
tussen de representatieve, de participatieve 
en de directe democratie. 

Waar gaat de omgevingswet over?
Van Koten: Plannenmakers krijgen meer 
ruimte waarbij hij of zij zelf omwonenden 
consulteert voordat er een aanvraag bij de 
gemeente wordt ingediend. Er komt zo meer 
verantwoordelijkheid bij de samenleving om 

samen te werken. 
De Omgevingswet kan straks vast ook een 
bijdrage leveren aan het herstel van het ver-
trouwen in de overheid. 
Vooruitlopend is het nu belangrijk goed na 
te denken waar de raad straks wel en niet 
meer over gaat. De verklaring van geen be-
denkingen verdwijnt. In de nieuwe situatie 
komt er een andere constructie. Politiek So-
ciaal wil daarbij echter voorkomen dat het 
vertrouwen van de inwoners in de overheid 
verder zal afnemen. 
Cornet: Deze wet vervangt meer dan 20 nu 
bestaande wetten, zoals: de Monumenten-
wet, de Tracéwet en de Wet ruimtelijke 
ordening. Het voordeel daarvan is dat je in 
de toekomst bij de gemeente nog maar één 
vergunning hoeft aan te vragen. En de ge-
meente kan daarop dan binnen acht weken 
een besluit nemen (dat kan nu oplopen tot 
een half jaar). 
Bovendien kan je als inwoner van Velsen 
veel zaken zelf achter de computer regelen. 
En de gemeente krijgt ruimte om normen 
te versoepelen. Daarvoor moet ook binnen 
Velsen veel gebeuren. Het ambitiedocument 
en de afspraken over wat voorgelegd moet 
worden aan de gemeenteraad liggen nu ter 
goedkeuring in de volgende vergadering. 

Wat willen jullie nog meegeven aan Vel-
sen? 
Van Koten: We moeten juist steeds beter 
met elkaar (overheid en samenleving) invul-
ling geven aan het ontwikkelen en bescher-
men van de fysieke leefomgeving.  Politiek 
Sociaal is daarom van mening dat we samen 
de Omgevingswet echt moeten benutten om 
lokaal strengere eisen te stellen aan de lucht 
kwaliteit.
Cornet: ChristenUnie Velsen stemt met deze 
documenten in, maar zal het verloop verder 
heel kritisch volgen, zowel op uitvoerings-
kosten als op resultaat. 

Nieuws van de raad
AGENDA VAN DE SESSIES

Omgevingsvisie-Gezonde gemeente
Met de omgevingsvisie komt er een totaalbeeld op 
de leefomgeving van Velsen. In deze sessie gaat het 
over de gezonde gemeente. Zo is er aandacht voor 
geluid, geur, bodem, veiligheid en water, maar ook 
voor mentale gezondheid, bewegen, ontmoeten, 
toegankelijkheid, sporten en spelen.

Prestatieafspraken Velsen
De gemeente maakt ieder jaar afspraken met wo-
ningbouwverenigingen en huurdersverenigingen 
over de invulling van sociale woningbouw. De raad 
heeft eerder input kunnen geven en nu liggen de 
concept afspraken voor
. 
Toekomst maatschappelijk vastgoed
De gemeente heeft veel gebouwen in eigendom 
voor een maatschappelijke functie, zoals buurt-
huizen, bibliotheek en theater. Deze gebouwen zijn 
duur voor de instellingen die ze gebruiken en duur 
voor de gemeente om te onderhouden. In deze ses-
sie kunnen de raadsleden van gedachten wisselen 
over een toekomstbestendige aanpak. 

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

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

Vanwege de coronamaatregelen is het ge-
meentehuis alleen nog toegankelijk voor:
• Mensen met een afspraak bij Burgerzaken.       
• Het laten ondertekenen van toestemming 

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

bestedingstrajecten.
• Inzien ter inzage gelegde stukken.
• Ophalen gevonden voorwerpen
Voor inhoudelijke vragen over bestemmings-
plannen, omgevingsvergunningen of vragen 
die daarmee te maken hebben, kunt u een te-
lefonische afspraak maken met één van de 
vakspecialisten via 14 0255.

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

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen
of klachten over discriminatie. Bij het Klant 
Contact Centrum van het gemeentehuis kunt 
u telefonisch een formulier opvragen, waar-
op u uw melding of klacht kunt noteren. Graag 
deze vervolgens versturen naar: Bureau Dis-

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

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

U kunt zich abonneren op een door u gestelde 
zoekvraag. U wordt vervolgens op de hoogte 
gesteld als er nieuwe publicaties verschijnen
die aan uw zoekterm(en) voldoen.

Aanvragen
Geplaatst op   www.overheid.nl  (zie Be-
richten over uw buurt) op 26 november 
2020.
Voor informatie kunt u contact opnemen 
met afdeling Fysiek Domein (tel. 140255)

Ingediende aanvragen omgevingsver-
gunning
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij de 
volgende aanvragen voor een omgevings-
vergunning hebben ontvangen op grond 
van de wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Zeehavenweg 1, tijdelijk (2 jaar) plaatsen 
kantoorunits (16/11/2020) 122236-2020

Lindenstraat 39, plaatsen carport 
(17/11/2020) 123004-2020
Marktplein 2,  verbouwen tot winkel en 6 ap-
partementen (20/11/2020) 124641-2020
Santpoort-Zuid
Zinneveltlaan 24, plaatsen dakkapel (voorzij-
de) (17/11/2020) 123164-2020

Santpoort-Noord
Kerkweg 67A, verbouwen tot 5 appartemen-
ten) (19/11/2020)  124089-2020

Driehuis
Valeriuslaan 82, kappen boom (15/11/2020) 
121953-2020
Wol¡  en Dekenlaan 1,  wijzigen gebruik 
schoolplein naar trapveldje met basket en fi t-
nesstoestel (17/11/2020)
122598-2020

Driehuizerkerkweg 22, plaatsen zoldertrap 
(18/11/2020) 123746-202 (Gemeentelijk mo-
nument)

Velserbroek
Zeilmakerstraat 50, wijzigen gebruik voor 
yoga- en pilateslessen (18/11/2020) 123652-
2020
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking 
hebben op een bouwactiviteit kunnen 
deze worden voorgelegd aan de commis-
sie Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer 
informatie over welstand: 140255

Verlengen beslistermijn 
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij van 

de volgende aanvragen voor een omge-
vingsvergunning de beslistermijn heb-
ben verlengd met 6 weken. De datum van 
verzending van de verlenging is tussen 
haakjes vermeld.

IJmuiden
Plein 1945 1 t/m 10 en 48 t/m 55, vervangen 
luifels (17/11/2020) 101867-2020
Van Galenstraat 5, plaatsen dakopbouw 
(19/11/2020) 100453-2020

Driehuis
Van den Vondellaan 100 (station Driehuis), 
verbouwen station (plaatsen liften en bor-
des, vervangen luifels perronopgang en trap 
noordzijde, verlengen tunnel) (19/11/2020) 
74819-2020
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Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kan een belanghebbende bij 
het (de) onderstaande besluit(en) gedu-
rende zes weken na de dag van verzending 
van het besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bestuursorgaan 
dat het besluit heeft genomen (zoals col-
lege 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 voor-
zieningenrechter van de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector bestuurs-

recht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan alleen worden 
aangevraagd, indien er ook een bezwaar-
schrift is ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes vermeld.
Verleende omgevingsvergunningen - re-
guliere procedure

Het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben omgevingsver-
gunning verleend voor: 

IJmuiden
Petteveltlaan 2, uitvoeren constructieve wijzi-
ging (17/11/2020) 113688-2020

Velsen-Zuid
Ver Loren van Themaatlaan 10, plaatsen dak-
opbouw (19/11/2020) 89498-2020

Velsen-Noord
Wijkeroogstraat ong. (nabij Skatepark), tij-
delijk (10 jaar) plaatsen JOP (17/11/2020) 
107376-2020

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 41, 41A, 41C, kappen 23 bo-
men (17/11/2020) 84234-2020
Zinneveltlaan 24, plaatsen dakkapel (voorzij-
de) (19/11/2020) 123164-2020

Santpoort-Noord
Marowijnestraat 1, plaatsen dakkapel (voor-
zijde), vernieuwen/verbreden dakkapel (ach-
terzijde) (17/11/2020) 111766-2020
Hyacinthenstraat 29, verhogen nok 
(19/11/2020) 101297-2020
J.T. Cremerlaan 103 t/m 113, wijzigen voorge-
vels (19/11/2020) 112177-2020

Velserbroek
Waterranonkel 14, plaatsen dakkapel (achter-
zijde) (17/11/2020) 110365-2020

Geweigerde standplaatsvergunningen 
APV artikel 5:15
Het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben standplaatsver-
gunning geweigerd voor: 

Santpoort-Zuid
Plaatsen voertuig m.b.t. informatie aan bewo-
ners voor aanleg glasvezel op locatie Deka-
Markt Blekersveld op 
6 en 9 oktober 2020 (19/11/2020) 102338-
2020

Besluiten

Verkeersmaatregel

Kapmelding

Burgemeester en wethouders hebben be-
sloten een individuele gehandicaptenpar-
keerplaats aan te leggen voor het volgende 
perceel:

• Zeeweg 208, 1971 HH  IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-
mene wet bestuursrecht binnen een termijn 
van 6 weken na de dag waarop het besluit is be-
kend gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden) dan wel langs elektronische 

weg (elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen  bij het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen.

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

Adres: De Uitkijklaan 2  IJmuiden (naast huis 
in plantsoen)
Betreft het kappen van 2 x Grauwe Abeel (Po-

pulus Canescens)
 Omtrek stam 233 cm
Hoogte 20,7 meter

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning

 Velsen-Noord
Staalstraat 10, gebruiken als bedrijfsverza-
melgebouw (19/11/2020) 111663-2020

Velserbroek
Dammersweg 15 RD, legaliseren 4 vlaggen-
masten (17/11/2020) 107560-2020
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Door Raimond Bos

Velsen - Buurthuis De Spil zal in de 
loop van volgend jaar de deuren 
moeten sluiten. Dat voorstel doen 
burgemeester en wethouders aan 
de gemeenteraad. De functies van 
het buurthuis moeten overgeheveld 
worden naar de andere locaties 
binnen de sector welzijn. Sluiting 
van De Spil past goed bij de taak-

stelling die de gemeente heeft om 
�ink te bezuinigen. Er moet 75.000 
euro worden ingeleverd op maat-
schappelijk vastgoed en door De 
Spil te sluiten is dat doel in één keer 
bereikt.

Als het buurthuis gecontinueerd zou 
worden, zou een kostbare aanpas-
sing noodzakelijk zijn, om het 
gebouw te laten voldoen aan de 

eisen van deze tijd. Dat geld steekt 
het college liever in het pand waarin 
de bibliotheek in Velserbroek is 
gevestigd. Daar wil men 2,2 miljoen 
euro in investeren, om het tot een 
multifunctionele accommodatie te 
maken. 
Verder wil het college 50.000 euro 
vrijmaken voor het realiseren van 
een cultuurwarenhuis aan de Lange 
Nieuwstraat. Dit moet in het pand 
komen waarin voorheen warenhuis 
V&D gevestigd was.
De gemeente Velsen werkt aan een 
brede maatschappelijk vastgoedop-
gave. Veel gebouwen heeft de 
gemeente voor een maatschappe-
lijke functie in eigendom, zoals 
buurthuizen, bibliotheek en theater. 
Deze gebouwen zijn duur voor de 
instellingen die ze gebruiken en 
duur voor de gemeente om te 
onderhouden. Doelstelling van deze 
maatschappelijk vastgoedopgave is 
e�ciënter om te gaan met het maat-
schappelijk vastgoed, zodat de 
maatschappelijke functies betaal-
baar en toekomstbestendig  blijven. 
Het uitgangspunt in dat proces is 
multifunctioneel gebruik van de 
gebouwen. Dat sluit ook aan op de 
doelstelling om een inclusieve 
samenleving te bevorderen: laag-
drempelig en toegankelijk zodat 
iedereen mee kan doen.

College wil buurthuis 
De Spil volgend jaar sluiten

Als het buurthuis gecontinueerd zou worden, zou een kostbare aanpassing 
noodzakelijk zijn, om het gebouw te laten voldoen aan de eisen van deze tijd. 
Foto: Bos Media Services

IJmuiden - Wie Geels Meubelen 
goed kent, weet dat hier het hele jaar 
door veel voordeel valt te behalen. 
Speciaal voor snelle beslissers is er nu 
een mooie actie met een zeer fraaie 
bank van Urban Sofa. Deze bank, een 
2,5-zit compleet met longchair, is 
verkrijgbaar in de kleuren aqua, 
anthracite en moss. De normale prijs 
is 2549 euro, maar de bank kost tijde-
lijk slechts 1795 euro. En het mooie is 
dat de bank nog voor de kerstdagen 
bezorgd kan worden!

Lange levertijden zijn in de meubel-
branche steeds vaker het nieuwe 
normaal. Ook dit heeft met de coro-
namaatregelen te maken. Bij Geels 
Meubelen aan de Lange Nieuwstraat 
182-188 staat een steeds wisselende 
collectie mooie, betaalbare 

meubelen van goede kwaliteit. De 
ruime showroom straalt warmte uit 
en eigenaren Paul en Soraya Geels 
doen er alles aan om de klanten zich 
er thuis te laten voelen. Je kunt hier 
een compleet nieuw interieur bij 
elkaar shoppen, met merken als 
Urban Sofa, SEVN, Richmond Inte-
riors, MaxFurn, XO, By-Boo, Tower 
Living, Eleonora en Hjort Knudsen.

Een sterke troef van het bedrijf is al 
jaren de gratis bezorging in de regio 
van alle meubelen. Loop eens binnen 
om inspiratie op te doen of speci-
�eke wensen te bespreken. De 
winkel is geopend van dinsdag tot en 
met zondag. Volg Geels Meubelen op 
Instagram en Facebook voor leuke 
interieurideeën en overige 
informatie.

Superactie bij Geels Meubelen 
met Urban Sofa

Bij Geels Meubelen is er voor snelle beslissers een mooie actie met een zeer fraaie 
bank van Urban Sofa. Foto: aangeleverd
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IJmuiden - De wintertijd is ingegaan, 
Sint-Maarten is geweest en de oliebol-
lenkraam staat weer waar deze ieder 
jaar staat. Ook de feestverlichting 
hangt schitterend te stralen. Dat kan 
maar één ding betekenen: de gezel-
lige decembermaand en de feest-
dagen komen eraan! Natuurlijk hopen 
de winkeliers in IJmuiden dat de 
meeste mensen hun sinterklaasca-
deaus en kerstinkopen voor de feest-
dagen zoveel mogelijk in hun centrum 
doen. Om dat extra te stimuleren is er 
nu een hele mooie actie bedacht door 
de winkeliersvereniging BIZ Centrum 
IJmuiden.

Koop lokaal en win 
iedere week 200 euro!
Vier weken lang gaat de BIZ per week 
twee keer 200 euro verloten onder de 
klanten van Centrum IJmuiden. Hoe 

doe je mee?
1. Koop tijdens de actieweek iets in 

het centrum van IJmuiden
2. Maak een foto van je bon (met 

aankoopdatum)
3. Mail je bon, naam en telefoon-

nummer diezelfde week naar 
actie@centrum-ijmuiden.nl.

Actievoorwaarden
•	 De	inkopen	moeten	gedaan	zijn	bij	

de ondernemers die lid zijn van BIZ 
Centrum IJmuiden. Dat zijn de 
winkeliers en horecagelegenheden 
op Plein 1945, Marktplein, Dudok-
plein, Lange Nieuwstraat (tussen 
Plein 1945 en Marktplein) en het 
Velserhof.

•	 Mail	je	naam,	een	foto	van	je	bon	en	
je telefoonnummer tijdens onder-
staande actieweken. Zo kunnen de 
organisatoren je bereiken als je 

gewonnen blijkt te hebben.
•	 De	datum	op	de	bon	moet	duidelijk	

zichtbaar zijn. Want alleen de 
bonnen met de data uit de 
volgende periodes doen mee:

 Actieweek 1: Donderdag 26 
november tot en met dinsdag 1 
december 11.00 uur.

 Actieweek 2: Dinsdag 1 december 
vanaf 11.00 uur tot en met dinsdag 
8 december 11.00 uur.

 Actieweek 3: Dinsdag 8 december 
vanaf 11.00 uur tot en met dinsdag 
15 december 11.00 uur.

 Actieweek 4: Dinsdag 15 december 
vanaf 11.00 uur tot en met dinsdag 
22 december 11.00 uur.

•	 Je	mag	iedere	week	opnieuw	
meedoen.

•	 De	prijs	wordt	overhandigd	in	de	
winkel waar jij je aankoop gedaan 
hebt.

De actie start op donderdag 26 
november en op iedere dinsdag om 
11.00 uur in de ochtend is de trekking. 
Direct daarna begint de volgende 
actieweek. Dit doen ze vier keer tot de 
laatste trekking op dinsdag 22 
december. 

Uiteraard doen de winkeliers er alles 
aan om zo veilig mogelijk te kunnen 
winkelen. Ze houden de richtlijnen 
van het RIVM in acht. Let een beetje 
op elkaar en houd afstand tijdens het 
shoppen.

Misschien ben jij wel de gelukkige 
winnaar. Zo niet dan probeer je het de 
week daarop gewoon weer. Wellicht 
win je dan wel zo’n mooi bedrag.

Centrum IJmuiden. 
Kom gewoon eens langs!

Ik koop lokaal met deze leuke winactie van 
winkeliersvereniging BIZ Centrum IJmuiden!

Driehuis - Op het Ichthus Lyceum in 
Driehuis wordt degelijk onderwijs 
gegeven volgens een wetenschap-
pelijk onderbouwd onderwijscon-
cept. Dat klinkt natuurlijk prachtig, 
maar wat houdt het precies in?

Rector Alexander Volmer legt uit: 
,,Het onderwijsconcept gaat ervan 
uit dat leerlingen niet alleen kennis 
opdoen, maar vooral ook vaardig-
heden ontwikkelen om die kennis 
snel en e�ectief te gebruiken. Dit 
passen we onder andere toe door 

leerlingen eigen keuzes te laten 
maken in hun rooster. Zij bepalen zelf 
of ze behoefte hebben aan extra 
uitleg via Pluslessen, of dat ze meer 
verdieping of verbreding willen via 
Masterclasses. Mentoren en vakdo-
centen begeleiden de leerlingen 
hierbij, zodat ze onderbouwde en 
verantwoorde keuzes maken. Op 
deze manier wordt de leerling eige-
naar van zijn of haar eigen 
leerproces.” 
,,Het erkende Technasium van het 
Ichthus Lyceum past heel goed bij dit 

onderwijsconcept’’, vervolgt de 
rector. ,,Leerlingen werken in groeps-
verband aan echte opdrachten van 
bedrijven of gemeenten. Hierbij 
doen ze kennis op, maar ontwikkelen 
ook hele belangrijke vaardigheden, 
zoals samenwerken, onderzoek 
doen, presenteren, evalueren en 
re�ecteren. Bedrijven waarderen de 
creatieve oplossingsgerichtheid van 
onze leerlingen enorm.”

In de lessen werken onze leerlingen 
met boeken én hun Chromebook. 

Volmer: ,,We combineren traditionele 
en moderne leermiddelen om de 
vaardigheden zo breed mogelijk te 
ontwikkelen. Daarnaast biedt het 
gebruik van Chromebooks allerlei 
voordelen, zoals de mogelijkheid tot 
individuele di�erentiatie en toegang 
tot diverse digitale leermiddelen.”

Bent u nieuwsgierig geworden naar 
deze veelzijdige school? Neem een 
kijkje op www.ichthuslyceum.nl en 
meld u aan voor één van de twee 
online informatieavonden. 

Ichthus Lyceum biedt ruimte voor ontwikkeling

Het onderwijsconcept gaat ervan uit dat leerlingen niet alleen kennis opdoen, maar vooral ook vaardigheden ontwikkelen om die kennis snel en e�ectief te gebruiken. 
Foto: aangeleverd
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Santpoort - Komende zaterdag, 28 
november, organiseert Historische 
Kring Velsen (HKV) een boekenmarkt 
en deelt tevens aan belangheb-
benden foto’s uit van het jubileum en 
afscheid van de voormalige Sant-
poortse huisarts Van Wely in 1989 en 
1993. De receptieboeken zijn na het 
overlijden van de heer en mevrouw 
Van Wely in 2018 en 2020 in bezit van 
HKV gekomen en de bijbehorende 
foto’s worden met toestemming van 
de erfgenamen gratis  ter beschik-
king gesteld aan de personen die er 
op vastgelegd zijn. 
Tevens is er een mini-boekenmarkt 
met o.a. ”VELISENA Oorlog en bevrij-

ding Velsen. 75 jaar vrijheid” en 
andere HKV-uitgaven. Bovendien 
méér dan 100 unieke titels van twee-
dehands boeken over Velsen en 
Velsense onderwerpen, de Tweede 
Wereldoorlog of interessant voor 
genealogisch onderzoek. In de tijd 
van ‘circulaire economie’ is het een 
aanrader om een tweedehands boek 
in prima staat met Sinterklaas  of 
Kerstmis cadeau te doen. 

De uitdeel- en verkoopmanifestatie 
vindt van 14.00 tot 16.00 uur plaats 
in de ontmoetingsruimte van de 
Dorpskerk, Burg. Enschedelaan 65, 
Santpoort-Noord. Gratis entree!

Foto’s dokter Van Wely 
en mini-boekenmarkt

Foto uit familiearchief: het echtpaar Van Wely op de Terrasweg op weg naar de 
receptie. Foto: aangeleverd

TYPISCH IJMUIDEN

Huize Stormveld
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 a�eve-
ring aandacht voor Huize Stormveld.

Door Erik Baalbergen

Huize Stormveld heeft tot het einde van de Tweede 
Wereldoorlog aan de westzijde van de Velserduinweg 
gestaan, vlakbij het punt waar de Willemsbeekweg op 
de Velserduinweg uitkomt. Tegenwoordig staan hier 
rijtjeshuizen en herinnert niets in het straatbeeld meer 
aan deze vanwege de bouwstijl opvallende villa.

Ver Loren van Themaat
De geschiedenis van Huize Stormveld begint in 1911. 
Een jaar daarvoor wordt mr. Hendrik (Hein) Ver Loren 
van Themaat burgemeester van Velsen. Na zijn 
aantreden gaat de nieuwe burgervader in Velsen 
wonen en wil een ambtswoning aan de dan nog onbe-
bouwde westzijde van de Velserduinerbuurtweg laten 
bouwen. Deze weg is in die jaren de zuidwestelijk 
begrenzing van Velseroord. Vanaf 1926 kennen wij de 
Velserduinerbuurtweg als Velserduinweg.

Schril contrast
De gemeente verleent begin 1911 vergunning voor de 
bouw. Nog in datzelfde jaar laat Ver Loren van Themaat 
‘Huize Stormveld’ bouwen, in Kaaps-Hollandse stijl. 
Deze stijl is een in de tweede helft van de zeventiende 
eeuw in de Nederlandse Kaapkolonie ontstane bouw-
stijl voor boerderijen. Eind negentiende eeuw komt 
deze bouwstijl opnieuw in de mode in Zuid-Afrika. 
Kenmerkend voor deze stijl zijn onder meer witgepleis-
terde muren, opvallende siergevels en een bordes. Voor 
Velsense begrippen een schril contrast met de rest van 
de destijds armoedige bebouwing van Velseroord… 
Een artikel in de IJmuider Courant eind 1944 vermeldt 
over Stormveld: ‘Bood het huis een vreemden indruk, 
de omgeving was ook eigenaardig. Het gebouw kwam 
te staan in het allerarmste gedeelte der gemeente, 
waar alleen arbeiders woonden en men zelfs tevergeefs 
naar een dokter of kerk zocht.’

Zuid-Afrika
Maar waarom Kaaps-Hollandse bouwstijl? Ver Loren 
van Themaat is een groot bewonderaar van Zuid-Afrika. 
Na zijn studie rechten in Leiden gaat hij rond het begin 
van de twintigste eeuw als een van de vele Nederlan-
ders op eigen initiatief naar Zuid-Afrika om daar de 
Nederlandstalige boeren te helpen in hun strijd om de 
boerenrepublieken Transvaal en Oranje Vrijstaat. 

Hij strijdt als vrijwilliger onder Danie Theron en Chris-
tiaan de Wet – de naamgever van onze De Wetstraat – 
tegen de Engelsen in de Tweede Boerenoorlog (1899-
1902). In 1903 publiceert hij hierover in zijn boek ‘Twee 
jaren in den Boerenoorlog’. Van 1904 tot in 1910 is hij 
burgemeester van Ba�o. In 1912 promoveert hij te 
Leiden in de staatswetenschappen. Blijkbaar blijft Zuid-
Afrika hem trekken, want in 1920 keert hij daar terug 
en gaat als hoogleraar Staats- en Volkenrecht aan de 
Universiteit van Stellenbosch aan de slag. In 1966 over-
lijdt hij op 92-jarige leeftijd in Stellenbosch.

Openbare verkoop
Na zijn vertrek als burgemeester in 1920 komt Huize 
Stormveld in de verkoop. Een advertentie over deze 
‘Openbare verkooping’ vermeldt: ‘(…) het fraaie, in 
1911 gebouwde landhuis, genaamd “Stormveld”, met 
terras, tuinhuisje en grooten tuin, te Velseroord, in de 
onmiddellijke nabijheid van IJmuiden en het Velser-
duin. (…) Het huis is voorzien van electrisch licht, gas-, 
waterleiding, koud- en warmwatergeleidingen met 
electrischen motor en huistelefoon.’ Voor zover bekend 
vlot het niet echt om de villa te verkopen. Stormveld 
wordt wel te huur aangeboden; in oktober 1922 is de 
villa met tuin te huur voor 1200 gulden per jaar. Een 
koopje toch?

Huize Stormveld wordt in de twintiger jaren vaak 
gebruikt als oriëntatiepunt. In de IJmuider Courant 
lezen we dikwijls iets als ‘het Stormvogelsterrein, 
tusschen IJmuiden en Velseroord, achter Huize Storm-
veld, de villa van onzen vorige Burgemeester.’ Er is 
medio twintiger jaren zelfs sprake van een voetbalver-
eniging ‘Stormveld’ uit Velseroord. In die jaren is Storm-
veld eigendom van Jhr. Laman Trip uit Amersfoort; de 
familie Wagenaar bewoont de villa als huisbewaarders. 
Vanaf 1925 krijgt de villa weer een vaste bewoner. In de 
jaren daarna verrijst naast de villa, op het terrein van 
Stormveld, de nieuwe gereformeerde kerk van 
IJmuiden-Oost. Deze wordt in 1929 in gebruik 
genomen. De foto van midden jaren dertig toont de 
villa links en de kerk rechts, gezien vanaf het westen.

Ambtswoning burgemeester Kwint
In 1937 laat Kwint, sinds 1935 burgemeester van 
Velsen, zijn oog vallen op Huize Stormveld als ambts-
woning. De huurder, de familie Dalhuijzen, vertrekt en 
Kwint betrekt de villa als nieuwe huurder. In 1939 koopt 
hij de villa. Begin 1945 wordt Huize Stormveld gesloopt 
in opdracht van de Duitsers, ter verkrijging van 
schootsveld. Na de wederopbouw zijn de sporen van 
de villa en de naam uitgewist. In oktober 1940 wordt 
de naam Stormvelderweg nog vastgesteld voor de weg 
ten noorden van Huize Stormveld, tussen de Velser-
duinweg en de Rembrandtlaan, maar deze weg is bij de 
wederopbouw verdwenen.
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Ophalen
De gereserveerde bomen kunnen op 
donderdagmiddag 3, vrijdagmiddag 
4 of zondagmiddag 6 december 
tussen 13.00 en 16.30 uur worden 
opgehaald op locatie Pieter 
Vermeulen Museum in Driehuis. 
Ophalen van deze gereserveerde 
bomen kan alleen op afspraak. 
Gebruik hiervoor de afsprakenka-
lender onder Adopteer een Kerst-
boom in de menubalk.
Mensen die voor de eerste keer een 
boom willen adopteren krijgen de 
mogelijkheid om een boom uit te 
zoeken op woensdag 9 december, 
donderdag 10 en vrijdag 11 
december tussen 9.00 en 16.30 uur, 
eveneens op locatie Pieter 
Vermeulen Museum. 
Omdat men niet precies weet 
hoeveel ‘vrije’ bomen er zijn, geldt 
het credo “Op-Is-Op” dus wie het 
eerst komt etc. Houd daarom de 
website van het Pieter Vermeulen 

Museum in de gaten, want als er 
onverhoeds geen vrije bomen meer 
zijn, zal men  dat melden! Dan komt 
u niet voor niets.

Terugbrengen
Woensdag 6 januari 2021 kunnen de 
bomen weer worden teruggebracht. 
Om dit in goede banen te leiden en 
vooral corona-proof kan dit alleen op 
afspraak. Hiertoe kunt u op de 
website een reservering doen, zodat 
er niet teveel mensen tegelijkertijd 
hun boom komen terugbrengen. 
Gebruik hiervoor de kalender onder 
de knop Kerstboom op de menubalk 
van de website
Natuur- en milieueducatie centrum 
Pieter Vermeulen Museum denkt zo 
bij te dragen aan het belang van 
groen en duurzaamheid.
Het museum is gevestigd aan de 
Driehuizerkerkweg 34d, 1985 EL in 
Driehuis. www.pietervermeulenmu-
seum.nl.

Adopteer een kerstboom
Driehuis - Het Pieter Vermeulen Museum is ook dit jaar weer uitgiftepunt 
van de her te gebruiken kerstbomen met kluit van biologische kwekerij 
Randijk in Leusden. Bij het museum zullen rond de 80 bomen beschik-
baar zijn. Zo’n boom met kluit huur je voor een bedrag tussen de 26 en 51 
euro + 10 euro statiegeld. Het formaat ligt ongeveer tussen 80 en 225 
centimeter. De bomen kunnen met mand en schotel worden geleverd. Dit 
kost € 15,- respectievelijk € 3,50,- extra. Bij het terugbrengen van een 
gezonde boom ontvangt u uiteraard de € 10,- statiegeld weer terug. 

Villa Stormveld werd in 1911 gebouwd als ambtswoning van de toenmalige burgemeester Ver Loren van Themaat.
Foto: Noord-Hollands Archief/foto’s Gemeente Velsen
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Gratis eten van Restaurant Ons Ding

In deze moeilijke tijden moet je als 
horeca creatief zijn. En dat is aan Jos 
en Annelies van het aan Plein 1945 
nr. 55 gevestigde restaurant Ons 
Ding wel toevertrouwd. Ze hebben 
wat dat betreft een reputatie hoog te 
houden in de meer dan veertig jaar 
dat ze in de Velsense horeca actief 
zijn. Deze keer gaan ze met de bingo-
molen en het rad van fortuin aan de 
slag. ,,Iedereen die telefonisch eten 
bij ons bestelt, krijgt vanaf vandaag 
een lotnummer bij de bestelling”, 
vertelt Jos enthousiast. ,,Op vrijdag 4 
december eindigt de actie. Die avond 
gaan we om negen uur ’s avond live 
via Facebook en Instagram de trek-
king doen.” 

Bingo
Maar hoe komt dat er dan precies uit 
te zien? Annelies: ,,In de bingomolen 
zitten de balletjes met de uitgegeven 
lotnummers. Tijdens de livestream 
draai ik de molen rond en daar komt 
een winnend lotnummer uit. Vervol-
gens gaan we met het rad van fortuin 
bepalen welke prijs iemand heeft 
gewonnen. We hebben diverse 
prijzen: een halve kilo shawarma of 
ali kip, een hele kilo shawarma of ali 
kip, een broodje shawarma maar ook 
een frikandel of kroket. En als hoofd-
prijs een partypakket ter waarde van 
53 euro. En die hoofdprijs kan ook 
meerdere keren vallen, want we 
zullen vijf balletjes trekken. Het rad 

bepaalt uiteindelijk de gewonnen 
prijs.”

Winnaars
Door de trekking via een stream op 
Facebook en Instagram te doen, kan 
iedereen – al is het dan op afstand – 
zelf de uitslag live volgen. Winnaars 
kunnen telefonisch contact 
opnemen met restaurant Ons Ding 
om af te spreken wanneer de prijs 
wordt opgehaald. ,,Daar zijn we 
vanzelfsprekend �exibel in”, laat 
Annelies nog weten. “Want stel je 
voor: je woont alleen en dan win je 
een kilo shawarma. Dat eet je echt 
niet in je eentje op. We gaan dan 
gewoon samen overleggen.”

Sinterklaasavond
Iedereen die van donderdag 26 
november tot en met vrijdag 4 
december via 0255-577855 eten 
bestelt, doet automatisch aan de ‘Van 
frikandel en kroket tot een partypak-
ket’-actie mee. Maar Jos en Annelies 
hebben nog een actie, speciaal voor 
Sinterklaasavond. “Dat is toch altijd 
een drukke avond. Om het iedereen 
wat makkelijker te maken, hebben 
wij de Shali Box. Dat zijn tien kleine 
broodjes shawarma en tien kleine 
broodjes ali kip, met saus. 
Deze box, die normaal 35 euro exclu-
sief bezorgen kost, is tot en met 4 
december telefonisch te bestellen 
voor de speciale Sinterklaasactieprijs 
van € 29,95. Wij bezorgen de box op 
5 december tussen 15.00 en 17.00 
uur gratis bij de mensen thuis. De 
broodjes moeten thuis nog een paar 
minuten in de oven. Zo kan iedereen 
op de tijd eten die hij of zij zelf wil 
om daarna gezellig pakjesavond te 
vieren.”

IJmuiden - Iedereen die vanaf vandaag telefonisch eten bestelt bij 
Restaurant Ons Ding maakt kans op gratis eten. Wat voor leuks hebben 
Jos en Annelies deze keer bedacht? Die vraag leggen we aan beiden voor.

Creativiteit is aan Jos en Annelies van het aan Plein 1945 nr. 55 gevestigde restaurant 
Ons Ding wel toevertrouwd. Foto: aangeleverd

Velserbroek - Vanaf 1 september is 
de naam Zonvaart Reizen Velser-
broek veranderd naar D-reizen
Velserbroek. Een nieuwe naam met 
de vertrouwde gezichten en service!
D-reizen is net als Zonvaart Reizen 
een onderdeel van de Drt-groep en is 
al meer dan 50 jaar de grootste onaf-
hankelijke reisbureauketen van 
Nederland.

Wat wijzigt er?
,,Niets, wij nemen alleen de telefoon 
op met een andere bedrijfsnaam en 
binnenkort verandert de naam op de 
gevel van Zonvaart naar D-reizen’’, 
aldus reisadviseur Esther. Zij en haar 
mede-reisadviseurs Linda, Brigit en 
Nicole blijven iedereen heel graag 
van dienst. ,,Wij zijn bereikbaar via de 
mail of per telefoon en uiteraard is 
het ook mogelijk om ons reisbureau 
te bezoeken. Kom gerust eens langs 
of maak een afspraak via 

www.d-reizen.nl. 
Linda vult aan: ,,Wat zijn, vooral nu, 
de voordelen om te boeken bij 
D-reizen? U kunt bij ons terecht voor 
een persoonlijk advies; uw wensen 
staan voorop. Wij bieden u een 
vakantie op maat, dit bespaart u veel 
tijd en kosten. Betrouwbaarheid en 
zekerheid! Wij zijn aangesloten bij 
ANVR en SGR. In geval van calami-
teiten bieden wij garanties op uw 
gehele vakantie (Covid Care) en naast 
de reguliere openingstijden zijn wij 
365 dagen per jaar bereikbaar via ons 
D-reizen callcenter (telefoon, mail, 
chat, Facebook en WhatsApp). Wij 
staan voor u klaar, heel graag tot 
ziens bij uw vertrouwde reisbureau 
met alleen maar een nieuwe naam!’’

D-reizen Velserbroek, Galle Prome-
nade 6, 1991 PR Velserbroek
T: 023 7900072
E: velserbroek@d-reizen.nl.

Zonvaart Reizen Velserbroek 
heeft een nieuwe naam!

De vier reisadviseurs van D-reizen Velserbroek. Foto: aangeleverd

Ondernemer Remo ten Wolde (39) 
leerde jaren geleden het schoor-
steenvegen in de praktijk bij een zeer 
gerenommeerd bedrijf. Hij is echter 
naast schoorsteenveger ook profes-
sioneel metselaar en werkte geruime 
tijd in die hoedanigheid in de bouw-
sector. Deze combinatie vormt nu de 
basis voor zijn bedrijf. Door heel 
Noord-Holland is hij dagelijks 
onderweg naar klanten voor het 

inspecteren en waar nodig restau-
reren van schoorstenen, het reinigen 
van de rookkanalen en ook het 
verwijderen van dierennesten uit 
schoorstenen. 
De basisgedachte bij dit alles is dat 
hij een goede, betrouwbare partij wil 
zijn waarmee het plezierig zaken 
doen is. ,,Ik kom afspraken na en laat 
alles netjes en schoon achter. Ook 
maak ik altijd vooraf een duidelijke 

prijsafspraak, zodat mensen geen 
vervelende verrassingen achteraf 
krijgen. Men moet er een goed 
gevoel bij hebben, als ik de deur 
achter me dichttrek.’’
Veel mensen bese�en niet hoe 
belangrijk het is om een rookkanaal 
regelmatig te laten reinigen. Remo: 
,,Men ziet er vaak de noodzaak niet 
van in, tot het mis gaat. Zo was ik 
onlangs bij iemand die al jaren de 
gewoonte heeft om je barbecueën in 
de open haard. Dat heeft gezorgd 
voor veel aanslag in het rookkanaal, 
met uiteindelijk een schoorsteen-
brand als gevolg.’’ Een deel van het 
werk bestaat dan ook uit het geven 
van voorlichting over het schoon-
houden van rookkanalen. De Haar-
lemse Schoorsteenveger werkt 
samen met zorgvuldig geselecteerde, 
gerenommeerde partners in de regio 
Kennemerland, zoals Haardhout J&J 
Teeuwen in Haarlem, Schmidt 
Schoorsteenwerken in Haarlem, HGB 
Trading, specialist in kachelonder-
delen in Velserbroek en FireMaster in 
Heemskerk. Momenteel is Remo nog 
zelfstandige zonder personeel, maar 
het ligt in de bedoeling om het 
bedrijf in de nabije toekomst verder 
te laten groeien.

Meer informatie via www.haarlemse-
schoorsteenveger.nl, per e-mail: 
info@haarlemse-schoorsteenveger.nl 
of per telefoon: 023-2201001.

Deskundig en betrouwbaar: 
de Haarlemse Schoorsteenveger

Haarlem - Op zoek naar een professionele en betrouwbare schoorsteen-
veger? Sinds begin dit jaar is in deze branche een nieuw bedrijf van start 
gegaan, dat desondanks kan bogen op een jarenlange ervaring. De Haar-
lemse Schoorsteenveger biedt een breed pakket aan diensten, variërend 
van het periodiek reinigen van rookkanalen tot het plaatsen van schoor-
steenkappen of zelfs het compleet metselen van een nieuwe schoor-
steen, inclusief de aanleg van het gehele rookkanaal.

De Haarlemse Schoorsteenveger biedt een breed pakket aan diensten.
Foto: aangeleverd

LEZERSPOST

Nog niet zo lang geleden heeft de gemeente Velsen een plan bedacht om 
te voorkomen dat bewoners of passerende automobilisten hun vuilnis-
zakken tegen de vefrzamelcontainers zouden plaatsen in plaats van er in. 
Op twee plekken in IJmuiden (zijn ze daar echt de grootste vervuilers?) zijn 
zogenoemde containerperkjes aangelegd: een op de Kennemerlaan en 
een op de IJmuiderstraatweg. Aan de omwonenden is naar wat ik 
begrepen heb niets gevraagd. Dat de perkjes e�ect sorteren laten 
bijgaande foto’s zien die gemaakt zijn op maandag 23 november om 
ongeveer 15.00 uur. Eigenlijk is het een mooie foto voor onze politici in 
deze tijd waarin de begroting voor volgend jaar wordt vastgesteld: kom 
wat vaker buiten en bekijk wat kantoorbedachte plannen doen, pak het 
fout aanbieden van huishoudelijk afval anders aan, zorg ook dat dat 
gesmeerd kan gebeuren (laat de inzamelaar op de stort het afval scheiden 
zoals dat bij steeds meer gemeenten gebeurt) en bezuinig absoluut niet 
op het in IJmuiden noord schaarse openbaar groen. De IJmuidenaar hecht 
blijkbaar toch behoorlijk aan zijn openbaar groen. De zakken zijn immers 
keurig naast het perkje met de bodembedekkers geplaatst!

Luuk Kiers, IJmuiden

Containerparkjes
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Door Raimond Bos

Eind mei werd door de gemeente-
raden van Heemskerk en Beverwijk 
een motie aangenomen, die tot doel 
had om de positie van Tata Steel bij 
Wiebes aan te kaarten. De motie was 
een reactie op het plotselinge vertrek 
van topman Theo Henrar bij het staal-
bedrijf. Gevreesd werd dat de Neder-
landse inbreng in het staalbedrijf 
steeds geringer wordt. Via de motie 
riepen de gemeenteraden op om er 
bij de minister op aan te dringen de 
staalfabriek te behouden en ervoor te 

zorgen dat ook de Nederlandse 
zeggenschap erover versterkt wordt. 
Eerder werd door de gemeenteraad in 
Velsen al een motie aangenomen om 
Tata Steel te steunen.

Vorige week werd dat door de 
wethouders uit Heemskerk, Beverwijk 
en Velsen nog maar eens benadrukt. 
Ook vanuit de provincie werd aange-
geven dat een duurzame voortzetting 
van het staalbedrijf belangrijk is voor 
het behoud van de werkgelegenheid 
in de IJmond. Wiebes schaart zich 
achter de mening dat het staalbedrijf 

een onmisbare partner en aanjager is 
van innovatie in duurzame en econo-
mische ontwikkeling in Nederland en 
de regio IJmond. De balans tussen 
gezondheid, duurzaamheid en econo-
mische ontwikkeling van het bedrijf is 
daarbij belangrijk. Een gezonde 
bedrijfseconomische ontwikkeling 
gaat hand in hand met de agenda van 
nieuwe, innovatieve methoden van 
staalproductie. Deze twee agenda’s 
zijn volgende de bewindslieden 
onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De gemeente Velsen omschrijft het 
overleg met Wiebes als constructief. 
Afgesproken is om samen op te 
trekken en de inzet van alle betrok-
kenen zoveel mogelijk te versterken 
voor een goede en gezonde toekomst 
van Tata Steel.

Wiebes onderschrijft belang
van Tata Steel voor de IJmond
Velsen - Minister Eric Wiebes (economische zaken) onderschrijft het 
belang van Tata Steel voor de regio IJmond en voor het hele land. Dat 
verklaarde de bewindsman vorige week in gesprek met de wethouders 
van economische zaken in de IJmond. Ook gedeputeerde economie Ilse 
Zaal van de provincie Noord-Holland nam deel aan dit gesprek.

Velsen - De leukste cadeaus voor de 
feestdagen koop je natuurlijk in 
Velsen. Maar ook voor lekker eten of 
een leuke voorstelling hoef je de 
gemeente niet uit. Met die bood-
schap blazen de gemeente Velsen, 
Citymarketing Velsen en onderne-
mers de Ik koop lokaal-campagne 
nieuw leven in. Bewoners worden 
opgeroepen hun sinterklaas- en 
kerstinkopen toch vooral in hun 
eigen omgeving te doen, want door 
de coronacrisis is het belang om 
lokaal te kopen onverminderd groot. 
De komende weken is de bekende 
blauwe poster weer overal te zien en 
wordt ook op andere manieren 
aandacht gevraagd voor Ik koop 
lokaal, onder meer met winacties op 
social media. Lokale ondernemers 
hebben een video gemaakt waarin 
zij het winkelend publiek bedanken 
voor hun steun en begrip vragen 
voor de coronamaatregelen. Vanaf 
zaterdag 28 november deelt 
mascotte Kaatje Kabeljauw �yers uit 
in de grootste winkelgebieden in 
Velsen.
Aan het begin van de intelligente 
lockdown, halverwege maart, 

lanceerden de gemeente Velsen en 
Citymarketing Velsen razendsnel een 
campagne om winkeliers te steunen: 
Ik koop lokaal. Later werden daar Ik 
eet lokaal (voor de horeca), Ik bezoek 
lokaal (voor de cultuur- en vrijetijds-
sector) en Ik boek lokaal (voor de 
hotels) aan toegevoegd. De 
campagne draagt bij aan het besef 
dat je Velsense ondernemers en 
instellingen kunt helpen door je geld 
hier en niet online of bijvoorbeeld in 
Amsterdam of Haarlem uit te geven. 
Alleen op die manier houden we 
onze gemeente levendig en 
aantrekkelijk.
Wethouder Jeroen Verwoort vindt 
het hartverwarmend om te zien 
hoeveel mensen de lokale onderne-
mers steunen in dit bijzondere jaar. 
‘Het is mooi dat we nog meer 
Velsenaren op deze manier kennis 
kunnen laten maken met producten 
van lokale ondernemers! Zo helpen 
we elkaar door deze moeilijke tijden. 
Koop lokaal. Zeker nu!’
Benieuwd welke ondernemers 
aan huis bezorgen of waar je 
af kunt halen? Kijk dan op 
bezorgeninvelsen.nl.

Koop lokaal voor de feestdagen

Bewoners worden opgeroepen hun sinterklaas- en kerstinkopen toch vooral in hun 
eigen omgeving te doen. Poster: aangeleverd

Velserbroek - De afgelopen 
maanden zijn er weer vele succes-
verhalen bij Afslankstudio Velser-
broek. ,,Het is gewoon fantastisch’’, 
zegt Annet, eigenaresse van de 
bekende salon. ,,Hanna uit Sant-
poort die na jaren geen insuline 
meer hoeft te spuiten en 18 kilo is 
afgevallen, of Ronald uit IJmuiden 
die 36 kilo lichter is en dat allemaal 
in de coronatijd!‘‘

Overgewicht is slecht voor de 
gezondheid, vooral buikvet is erg 
gevaarlijk. Vanwege corona is dat 
buikje een nog grotere zorg. Daar-
naast hebben mensen met obesitas 
vaak aandoeningen aan de lucht-
wegen en komen diabetes type 2 
en hart- en vaatziekten vaker voor. 
Het kan er allemaal aan bijdragen 
dat mensen met overgewicht die 
het virus oplopen, zieker worden 
en moeilijker herstellen.

Annet: ,,Vet bevriezen is vet 
verliezen! De oplossing tegen vet 
voor mannen en vrouwen. Met een 
blijvend resultaat, zonder operatie, 
pijnloos, veilig en e�ectief. Het is 
geweldig dat we al zoveel mensen 
hebben kunnen helpen om van 
hun overgewicht af te komen.  
Vooral de erkenning van de inter-
nist van het ziekenhuis, is fantas-
tisch’. Hij zei: ‘wat jullie presteren is 
ons in een paar jaar niet gelukt’.’’ 

Annet is superblij met deze mooie 
erkenning vanuit het ziekenhuis. 

Benieuwd naar de allernieuwste 
afslankmethodes? Breng dan een 
vrijblijvend bezoek aan Beauty & 
Afslankstudio Velserbroek aan de 
Klompenmakerstraat 7. Voor meer 
informatie: 023- 5490556 of 
www.afslankstudiovelserbroek.nl. 

Succesverhalen bij 
Afslankstudio Velserbroek

Afslanken is belangrijk want vanwege 
corona is overgewicht nu een nog 
grotere zorg. Foto: aangeleverd

IJmuiden - Het team van Juwelier Ris 
doet er dit jaar alles aan om de 
winkelbeleving rond de feestdagen 
zo optimaal mogelijk te laten zijn. 
Natuurlijk zijn er de nodige extra 
regels om in acht te houden, maar de 
sfeer in de winkel zal desondanks 
vertrouwd zijn en de collectie blinkt 
de bezoekers als vanouds tegemoet. 
Om de bezoekersaantallen in de 
winkel goed te kunnen spreiden, 
heeft Juwelier Ris een leuke actie 
bedacht.

Voor een mooi cadeau kan iedereen 
natuurlijk het hele jaar door bij Juwe-
lier Ris terecht, maar speci�ek voor 
de feestelijke decembermaand is een 
bezoek aan de winkel extra aan te 

bevelen. Omdat het dit jaar allemaal 
net iets anders moet dan gebruike-
lijk, roept Juwelier Ris de klanten op 
om nu al langs te komen voor het 
inkopen van de cadeaus voor de 
naderende feestdagen. Hoe eerder 
hoe beter luidt het motto en dat 
levert bovendien een mooie kans op 
voor een gratis diner voor twee 
personen bij Villa Westend! 

Iedereen die in de komende twee 
weken een aankoop doet bij Juwelier 
Ris dingt mee naar één van de vijf 
dinercheques die op 12 december 
2020 worden verloot. De uitslag 
wordt via Facebook bekendgemaakt, 
maar de winnaars worden ook 
persoonlijk gebeld.

Extra service
Artikelen die nu al worden gekocht 
voor de feestdagen, kunnen tot eind 
januari worden geruild. Ook is het 
mogelijk om via de website een 
cadeau te bestellen, het wordt dan in 
de winkel klaargelegd. Wie liever niet 
persoonlijk naar de winkel komt, kan 
gebruik maken van de thuisbezorg-
service. Ook zijn in december de 
openingstijden verruimd, want 
normaal gesproken is Juwelier Ris op 
maandag gesloten, maar in 
december zal de zaak elke maandag 
geopend zijn. Daarnaast is op 
zondag 20 december een extra 
koopzondag. 
Juwelier Ris is gevestigd aan het 
Marktplein 17 te IJmuiden.

Leuke actie: win een 
dinercheque bij Juwelier Ris

Skaeve Huse is een concept uit 
Denemarken. Het zijn eenvoudige 
vrijstaande woningen voor mensen 
voor wie het lastig is om in een 
woonwijk te wonen. Vaak zorgden 
zij eerder voor woonoverlast, 
omdat zij zich door hun persoon-
lijke problemen niet kunnen of 
willen aanpassen aan hun 
omgeving. 
De bewoners krijgen de mogelijk-
heid om in een rustige omgeving 
met intensieve begeleiding hun 
gedrag en levensstijl te verbeteren, 
zodat een terugkeer naar een regu-
liere woonvorm wellicht mogelijk 
is. Het doel is zelfredzaamheid van 
bewoners te stimuleren en te 
behouden.

Buurtbeheergroep
Omwonenden, de gemeente, 
Politie Kennemerland, Veiligheids-
regio Kennemerland en RIBW K/AM 
(begeleidingsorganisatie voor 
mensen met een psychische kwets-
baarheid) fungeren als een buurt-
beheergroep. Gezamenlijk stelden 

zij het buurtbeheerplan op. De 
groep voorziet in een platform en 
klankbord om vanuit begrip voor 

elkaars belangen ontwikkelingen 
rondom Skaeve Huse en de 
gevolgen van mogelijke overlast 
met elkaar te bespreken. 

Daarnaast is er een meldpunt dat 
24/7 bereikbaar is. Dit meldpunt 
voert de regie voor een correcte 
afhandeling van meldingen.

Velserbroek - Op een bijzondere manier, zonder aanwezigen vanwege de 
voorschriften rondom corona, heeft wethouder Marianne Steijn vorige 
week de Skaeve Huse aan de Broekeroog in Velserbroek geopend. Op dit 
moment wordt nog de laatste hand gelegd aan de drie woningen. Naar 
verwachting nemen nog dit jaar de bewoners hun intrek in de woningen.

Skaeve Huese geopend

Naar verwachting nemen de bewoners nog dit jaar hun intrek in de woningen. 
Foto: aangeleverd
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AAN TAFEL BIJ DE REDACTIE

Door Arita Immerzeel

Auteur Hans van den Pol schrijft 
in een bijzondere oudejaarsver-
telling een boeiend verhaal over 
IJmuidenaar Cornelis Vreeswijk. 
Hij weet de herinneringen aan 
Cornelis Vreeswijk zo levend te 
verwoorden, dat het soms net 
lijkt alsof Cornelis zelf is aange-
schoven aan tafel bij de redactie. 
In ieder geval roept het gesprek 
de zin op, om liedjes van Cornelis 
Vreeswijk weer eens aandachtig 
te gaan beluisteren.

,,Een jaar of vijf zal ik geweest zijn, 
toen ik voor het eerst met een liedje 
van Cornelis Vreeswijk kennis-
maakte. Mijn ouders hielden van 
zijn poëtische liedjes en hadden 
een LP van hem.” Aan het woord is 

53-jarige Hans van den Pol, die zijn 
boek deze week presenteerde. 
,,Door corona is een en ander sober 
en aangepast verlopen. Heel wat 
anders dan bij mijn vorige boek, ‘De 
engel en de adelaar’, die ik samen 
met Bettina Drion schreef.” Hans 
heeft jaren bij diverse landelijke 
dagbladen gewerkt en onder 
andere aan oorlogsdocumentaires 
meegewerkt. ,,Ik geef ook af en toe 
lezingen en les op scholen over dat 
onderwerp. Misschien kennen 
Velsenaren mij nog van mijn lezing 
in het Witte Theater, na een herden-
king op het graf van Jan Bonekamp 
op de Westerbegraafplaats in 
IJmuiden. Er is toen ook een lied 
van Cornelis Vreeswijk ten gehore 
gebracht. Het heette ‘Leg twijgen 
op mijn graf’. Sinds 2000 ongeveer 
ben ik verslingerd geraakt aan zijn 

songs. Het zijn gedichten, protest-
songs, hij was zijn tijd ver vooruit. 
Het is jammer dat ik hem nooit live 
heb zien optreden.” Cornelis Vrees-
wijk als onderwerp van een roman 
was een idee, wat al jaren bij Hans 
sluimerde. Een gevoel wat bij hem 
bleef na het horen van een verhaal 
over Cornelis. In coronatijd was 
daar ineens de gelegenheid om dat 
gevoel woorden te geven en achter 
elkaar uit te werken. ,,De roman 
beslaat nog geen 100 pagina’s en is 
daardoor heel leesbaar. Ik noem het 
een eindejaarsvertelling, omdat 
Cornelis Vreeswijk werd uitgeno-
digd door een vroegere vriendin 
om oudjaar te komen vieren bij 
haar. Het verhaal beslaat 12 tot 14 
uur van die dag. Cornelis Vreeswijk 
gaf toen één van zijn laatste optre-
dens, heel onverwacht. De thema’s 

in het boek zijn divers. Thema’s, die 
een rol spelen, zijn de verhouding 
tussen vader en zoon, het hebben 
van twee nationaliteiten en de 
symboliek van oudjaar en nieuw-
jaar.” Hans is ondertussen Zweeds 
gaan leren, om de teksten van de 
liedjes van Cornelis Vreeswijk beter 
te kunnen begrijpen. ,,Hij was een 
virtuoze taalkunstenaar. Origineel 
en uniek, een verhalenverteller. Zijn 
liedjes hebben altijd een dubbele 
laag. Wat hij zingt is speels én maat-
schappijkritisch. Hij nam het op 
voor mensen met een rafelrandje. 
De romantiek van het platteland 
samen met scherpe kantjes van 
hoertjes en crimineeltjes. Hij hield 
van sterke vrouwen, maar had niets 
met feminisme. Een ho�elijke, 
bescheiden man. Zijn liedjes 
klinken als gedichten, men noemt 

hem ook wel de Scandinavische 
Bob Dylan.” Voordat Hans verder 
gaat naar Velsense boekhandels om 
zijn boek te signeren, wil hij nog 
wel kwijt, dat hij hoopt dat mensen 
door zijn roman, die overigens tien 
euro kost en mooi is vormgegeven, 
de muziek en liedjes van Cornelis 
Vreeswijk weer eens gaan beluis-
teren. ,,Hij was zijn tijd ver vooruit. 
Wat hij ons nalaat, is zó mooi en 
tijdloos. Een belangrijk en groots 
man. Ik hoop dat de nieuwe 
middensluis bij IJmuiden zijn naam 
mag gaan dragen. Hij is het waard 
om op die manier herdacht te 
worden. Hoe mooi als de naam 
‘Cornelis Vreeswijk’ gekozen wordt 
voor de plek waar de sluisdeuren 
opengaan richting Scandinavië.”
Meer informatie is te vinden op 
www.cornelisvreeswijk.nl.

Boek ‘Langs het pad naar de tempel’ 
brengt Cornelis Vreeswijk weer tot leven

Hans van de Pol hoopt dat mensen door het lezen van zijn roman de liedjes van Cornelis Vreeswijk weer eens gaan beluisteren. Foto: Arita Immerzeel

Regio - In 2019 groeide de over-
slag, werkgelegenheid en de 
economische waarde op de 
bedrijventerreinen langs het 
Noordzeekanaal, zo blijkt uit de 
Monitor Ruimte-Intensivering 
Noordzeekanaalgebied 2019.
 
Vertegenwoordigers van 
gemeenten langs het Noordzeeka-
naal, provincie Noord-Holland, het 
Rijk, havenbeheerders en de 
beheerder van de infrastructuur 
werken samen in het Bestuursplat-
form Noordzeekanaalgebied. Jaar-
lijks brengen zij feiten over de 
ontwikkelingen op bedrijventer-

reinen langs het Noordzeekanaal in 
beeld in de Monitor Ruimte-Intensi-
vering NZKG. Met intensivering 
wordt het optimaal benutten van de 
beschikbare, schaarse ruimte 
bedoeld.
 
Uitgifte terreinen
In 2019 is in totaal 27,5 hectare 
bedrijventerreinen uitgegeven 
langs het Noordzeekanaal. Hiervan 
is 8,1 hectare kadegebonden en 
19,4 hectare niet-kadegebonden 
terrein. Kadegebonden terreinen 
bestaan uit de kavels die direct aan 
de kade liggen. Bedrijven op deze 
kavels hebben in het algemeen een 

directe relatie met het water. De 
uitgifte over 2019 ligt lager dan de 
gemiddelde uitgifte van de laatste 
20 jaar (te weten: 18,6 hectare kade-
gebonden terrein en 17,4 hectare 
niet-kadegebonden terrein). Op 1 
januari 2020 is totaal nog 369,7 
hectare uitgeefbaar op bedrijven-
terreinen in het NZKG. Hiervan is 
145,9 hectare (39 procent) kadege-
bonden terrein.
 
Overslag en scheepsbezoeken
Overslag staat voor het laden of 
lossen van goederen in of uit 
schepen. Overslag vindt plaats van 
een schip naar de kade, naar een 

vrachtwagen of van een groot schip 
naar een kleiner schip. De overslag 
in het NZKG (exclusief Zeehaven 
IJmuiden) groeide in 2019 met ruim 
3.3 miljoen ton (ruim 3 procent) 
naar ruim 104 miljoen ton. De groei 
van de overslag in het NZKG is 
geheel toe te rekenen aan het 
havengebied Amsterdam. De lading 
kwam met grotere schepen binnen, 
omdat het aantal scheepsbezoeken 
ten opzichte van de vorige meting 
licht daalde.
 
Economische waarde
De totale economische waarde in 
2019 in het NZKG (inclusief Tata 
Steel) is € 9.418 miljoen. Een stijging 
van € 683 miljoen (bijna 8 procent) 
ten opzichte van 2018. Per deelge-
bied zijn er grote verschillen. Dit is 
afhankelijk van de sectoren in het 
gebied. In de gebieden waar relatief 

veel havengerelateerde activiteiten 
zijn, is de toegevoegde waarde per 
baan in het algemeen het hoogst.

Ten opzichte van de vorige meting 
is de werkgelegenheid op de bedrij-
venterreinen toegenomen met 
6.142 banen. Hiervan waren 751 
banen havengerelateerd (12 
procent). De hoogste stijging vond 
plaats in het havengebied van 
Amsterdam.
Door de impact van de coronacrisis 
op de regio is het lastig is te voor-
spellen hoe de uitgifte van terreinen 
de komende jaren verloopt. De 
cijfers wijzen er tot nu toe op dat er 
nog steeds veel vraag is.
De volledige en geactualiseerde 
Monitor Ruimte-Intensivering is op 
de website van Projectbureau 
Noordzeekanaalgebied te vinden, 
www.noordzeekanaalgebied.nl.

Noordzeekanaalgebied droeg in 2019 
bij aan economische groei regio
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Velsen-Zuid - Telstar Vrouwen heeft 
met Claudia Zwiers de ideale team-
manager gevonden. Als voormalig 
olympisch judoka weet zij als geen 
ander wat het betekent om toe te 
werken naar de top.
Claudia was een pupil van Cor van 
der Geest en won een bronzen 
medaille tijdens de Olympische 
Zomerspelen van 1996. Hetzelfde 
jaar werd zij Europees kampioene. 
Verder won zij nog vijf bronzen 
medailles op EK’s. Ook op het WK van 
2006 werd zij derde. In totaal werd 
Zwiers 12 keer kampioen van Neder-
land, waardoor zij recordhoudster is. 
In het dagelijks leven is Zwiers 
docent geweldsbeheersing bij 

politie-eenheid Noord-Holland.
Het team van Jong Telstar Vrouwen 
kan van haar kennis en ervaring 
gebruik maken om te leren hoe voor 
te bereiden op de wedstrijd en om te 
gaan met de druk, individueel en als 
team. Tijdens en na a�oop van de 
wedstrijd verzorgt zij de spelers en 
wisselspelers in de kleedkamer en 
versterkt de technische staf bij de 
voor- en nabespreking.
Na Yvonne van Gennip, Leonne 
Stentler, Vera Pauw, Jeanet van der 
Laan en Femke Brenninkmeijer heeft 
Telstar Vrouwen opnieuw een 
topvrouw aan haar organisatie 
toegevoegd om de stap naar de 
Eredivisie mogelijk te maken.

Judoka Claudia Zwiers wordt 
teammanager Telstar Vrouwen

Claudia Zwiers. Foto: aangeleverd

Telstar na goede tweede 
helft langs FC Dordrecht

Door Marja Korbee

Na een aftastende beginfase is in de 
5e minuut FC Dordrecht dicht bij de 
0-1. De bal uit een voorzet van Gianni 
Dos Santos gaat voorbij elke Dordte-
naar die in het vijandelijke straf-
schopgebied is opgedoken. Negen 
minuten verder zet Sven van Doorm 
de bal voor. De kopbal van Sebastian 
Soto is te zwak om zijn ploeg op 1-0 
te zetten. In de 28e minuut is 
Benaissa Benamar te gemakzuchtig. 
Hij speelt het leer te zacht terug op 
Jasper Schendelaar. Gianni Dos 
Santos weet zich geen raad met de 
hem geboden kans. Vijf minuten later 
probeert Anass Najah het van ver. 
Zijn schot gaat ver naast. 
In de 39e minuut ontvangt Ilias 
Bronkhorst de bal. Hij passt het 
ronde speeltuig naar Daniel Adshead. 
Op zijn beurt zet hij de bal voor. De 
kopbal van Sebastian Soto vliegt net 
aan over de kruising. Vlak voor het 
rustsignaal van scheidsrechter 
Gansner neemt Frank Korpershoek 
een vrije trap. Via Ilias Bronkhorst 

komt Shayne Pattynama aan de bal. 
Zijn kopbal is goed, maar de redding 
van Anthony Swolfs mag er zijn.
Na de rust betreden dezelfde spelers 
het veld die na 45 minuten ook de 
grasmat verlaten hebben. In de 54e 
minuten waagt Arsenio Valpoort een 
afstandsschot. Via de billen van Ilias 
Bronkhorst gaat de bal over de 
achterlijn. De bal uit de hoekschop 
van Jari Schuurman die hierop volgt 
wordt door Jasper Schendelaar uit de 
lucht geplukt. Vijf minuten later is het 
raak. Wel aan de andere kant van het 
veld. Redouan El Yaakoubi gaat mee 
naar voren en schiet van ver op het 
doel. Anthony Swolfs krijgt de bal 
niet onder controle. Glynor Plet is er 
als de kippen bij om zijn club op 
voorsprong te schieten: 1-0. Drie 
minuten later geeft Redouan El Yaak-
oubi een steekpass op Glynor Plet. 
De spits staat tussen een aantal 
Dordtenaren in maar weet toch raak 
te schieten: 2-0. In de laatste vijftien 
minuten krijgen beide teams nog 
een aantal kansen maar gescoord 
wordt er niet meer. Al is in de 82e 

minuut Glynor Plet dicht bij een 
hattrick. Uit een voorzet van Yaël 
Liesdek kopt de spits de bal over het 
Dordtse doel. In de vier minuten 
extra speeltijd gaat Yaël Liesdek op 
avontuur. In de zestien van FC Dord-
recht wordt hij door een verdediger 
ten val gebracht. Scheidsrechter 
Gansner ziet in zijn val geen straf-
schop en laat doorspelen. Vlak voor 
het verstrijken van de extra speeltijd 
ontvangt Shane Pattynama de bal 
van de vallende Glynor Plet. Het 
schot van Shayne Pattynama eindigt 
net naast het doel. Even later �uit de 
heer Gansner voor het einde van de 
wedstrijd en kan Telstar weer eens 
drie punten bij het puntentotaal van 
16 bijschrijven.

Opstelling Telstar: 1. Jasper Schende-
laar, 2. Ilias Bronkhorst (69e min. 43. 
Yaël Liesdek), 4. Benaissa Benamar, 5. 
Redouan El Yaakoubi, 6. Frank 
Korpershoek, 8. Sven van Doorm, 9. 
Glynor Plet, 10. Daniel Adshead (80e 
min. 18. Gyliano van Velzen), 12. 
Sebastian Soto (80e min. 7. Rashaan 
Fernandes), 21. Anass Najah en 25. 
Shayne Pattynama.
Wel op de bank maar niet gespeeld: 
15. Redouan Taha, 16. Niels van 
Wetten, 17. Shaquille Eendracht, 19. 
Richelor Sprangers, 20. Abdel El 
Ouazzane, 23. Cas Dijkstra, 24. Siebe 
Vandermeulen en 27. Roscello Vlijter.

Velsen-Zuid - Telstar heeft het niet gemakkelijk gehad tegen hekken-
sluiter FC Dordrecht. Vooral de eerste helft hebben de withemden weinig 
in te brengen tegen de Dordtenaren. Telstar mag dan zijn doelman 
bedanken. Jasper Schendelaar voorkomt een aantal keren een tegen-
tre�er. In de tweede helft tapt Telstar uit een ander vaatje en binnen drie 
minuten lopen de Velsenaren uit naar 2-0. Twee assists van Redouan El 
Yaakoubi. Twee doelpunten van good-old Glynor Plet.

Telstar won dankzij twee doelpunten van Glynor Plet. Foto: 1963-pictures.nl

Velserbroek - Afgelopen weekend 
was het dan eindelijk zover. Een 
aantal springers uit de eerste en 
eredivisie van TVIJ deden mee aan de 
online versie van de DTO (Dutch 
Trampoline Open). Dit evenement 
zou al in het voorjaar 2020 in 
Alkmaar gehouden worden, maar 
kon toen helaas niet doorgaan. De 
vele belemmeringen zorgen er 
echter ook voor dat organisatoren 
van evenementen op zoek gaan naar 
creatieve oplossingen! 
Dus besloot de organisatie het toer-
nooi online te organiseren. Maar 
liefst 30 clubs uit 10 verschillende 
landen hebben zich voor dit evene-
ment aangemeld. 
Ook de springers van TVIJ ontbraken 
niet. Romana Schuring, Jeroen 
Vollaard en Lieke van Vierzen hebben 
zaterdag onder begeleiding van hun 
trainers hun kunsten vertoond. De 
oefeningen zijn ge�lmd en vervol-
gens zijn deze �lmpjes opgestuurd 
naar de organisatie. Op de uitslag 
zullen de deelnemers helaas wel nog 
even moeten wachten, zondag 29 
november worden alle 600 oefe-
ningen door een internationaal jury-
panel gejureerd. 
,,Het was �jn dat we nu weer eens 

voor een jury kunnen springen, al is 
dat dan online’’, vertelt Romana. ,,Een 
voordeel is natuurlijk dat je je beste 
oefeningen kunt uitzoeken, maar dat 
voordeel heeft elke springer, dus dat 
zal uiteindelijk niet zoveel verschil 
maken.’’
Toch hopen de springers dat de 
wedstrijden gauw weer fysiek 
kunnen plaatsvinden. Jeroen: 
,,Samen naar een toernooi gaan, 
echte wedstrijdspanning beleven, 
juichend en klappend publiek… dat 
alles mis je op deze manier wel en 
dat maakt juist de ervaring, zeker 
tijdens internationale toernooien, 
veel leuker natuurlijk.’’
Tijdens de vorige editie wist Romana 
Schuring op een derde plek te 
eindigen, dus ze wachten in span-
ning af hoe de resultaten deze keer 
eruit gaan zien. Normaal kun je je 
kansen wel een beetje inschatten, 
maar nu hebben de springers de 
concurrentie niet kunnen bekijken, 
dus het is afwachten geblazen.

Mocht je ondertussen zelf een keer 
een proe�es trampolinespringen 
willen volgen, dan kun je deze 
aanvragen via proe�es@tvij-trampo-
line.nl.

TVIJ neemt deel aan online 
Dutch Trampoline Open

Lieke van Vierzen, Romana Schuring en Jeroen Vollaard. Foto: aangeleverd

De wedstrijd zit erop! Nu afwachten wat het resultaat is. Foto: aangeleverd
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Door Arita Immerzeel

Santpoort-Noord - Hans Voorting 
verzorgt op persoonlijke titel dit jaar 
al voor de zevende keer een kerst-
pakket voor tientallen mensen. Hans 
stemt in met een foto en interview, 
omdat zijn buurman Spit hem hier-
voor heeft aangemeld. ,,Zelf zal ik 
niet op de voorgrond treden. Ik maak 
de kerstpakketten voor een aantal 
buren, vrienden, kennissen en fami-
lieleden. Ook mijn huisarts en 
verschillende medewerkers en bewo-
ners van Woonzorgcentrum Bree-
zicht, waar mijn vrouw sinds vier 
maanden verblijft, voorzie ik van een 
pakket.” 

In de tas, die, waar mogelijk zonder 
aanbellen aan de deur wordt 
gehangen, stopt Hans een kerstge-
dicht vol goede wensen. ,,Elk jaar 
schrijf ik wat anders en mijn naam 
staat er nooit onder. Sommige 
mensen hebben heel lang niet 
geweten, dat ík het was.” 

Een reactie hoeft niet zo zeer van 
Hans, al stelt hij reacties wel op prijs. 
,,Ik ben een mensenmens. Ik hou van 
dingen, die een glimlach ontlokken. 
Ruzie, nee, daar gruw ik van.” Hans 
Voorting is een bekende Velsenaar 
door onder andere zijn werkzaam-
heden in het organiseren van de 
straatvoetbaltoernooien tijdens 

Dorpsfeest Santpoort. ,,Maar liefst 31 
jaar lang deed ik dat. Ook runde ik 
een paar jaar een kringloopwinkel en 
ik had een winkeltje in sportprijzen.” 
Na een val uit een boom, die hij aan 
het snoeien was, is Hans niet meer zo 
mobiel als voorheen. Stoppen met 
zijn jaarlijkse kerstpakketten rond-
brengen komt echter in zijn woor-
denboek niet voor. ,,De pakketten 
zijn dit jaar heel luxe uitgevallen. Het 
huis stond vol met dozen snoep, 
chocola, handdoeken en allerhande 
spullen. Het begon dit jaar weer te 
kriebelen, toen ik die leuke cadeau-
tassen zag. Tja, toen was het hek 
weer van de dam!” aldus Hans. ,,Ik 
geef de mensen graag plezier.”

Hans Voorting maakt de mensen 
om zich heen graag blij

Hans Voorting poseert bij zijn blijmakende kerstattenties. Foto: Arita Immerzeel

Door Arita Immerzeel

Santpoort-Noord - In Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland in het 
gebied met de naam Duin en Kruid-
berg gingen struiken als vogelkers 
en duindoornstruiken het duin over-
woekeren. Amerikaanse vogelkers 
staat vanwege dit fenomeen ook wel 
bekend als ‘bospest’. 
Natuurmonumenten verwijdert 
momenteel deze struiken rigoureus 
en creëert zogenaamde stuifplekken 
om duinbloemen, zoals duinviool-
tjes, maar ook kruiden, insecten en 
vogels meer ruimte te geven. Een en 
ander wordt groots aangepakt. Er 
zijn speciale paden voor het groot 
materieel gemaakt, die verboden 
voor �etsers en wandelaars zijn. Her 
en der zijn al op diverse plekken kale 
zandduinen waar te nemen. De 
bijzondere aardbeivlinder zal er in 
ieder geval wel bij varen, lezen wij 
op de website van 
Natuurmonumenten.

Meer informatie is te vinden op 
www.natuurmonumenten.nl.

Natuurmonumenten werkt rigoureus 
aan welzijn van bloemen en insecten

Er wordt hard gewerkt in de duinen. Foto: Arita Immerzeel

IJmuiden - De politie is maandagavond in actie gekomen na een overval op 
het casino in IJmuiden. Rond half twaalf kwam de melding van de overval aan 
het Marktplein. De ingang voor het casino is afgezet en meerdere politie-
eenheden zijn ter plaatse gekomen. Het is voor onze redactie onduidelijk of er 
bij de overval buit is gemaakt en over eventuele dader(s). Foto: Michel van 
Bergen

Overval op casino Marktplein

AGENDA
DONDERDAG 26 NOVEMBER

De preventieafdeling van Brijder 
Verslavingszorg organiseert online 
informatieavond over verslaving 
voor naasten van mensen met een 
verslavingsprobleem. Serie van 2 
avonden, tweede avond op 3 
december. Info en aanmelding: 
088-358 2260 of preventie@brijder.
nl.

VRIJDAG 27 NOVEMBER
Nederlands Saxofoonkwartet in ’t 
Mosterdzaadje in Santpoort-
Noord, 20.00 uur. Reserveren: 
penningmeester@mosterdzaadje.
nl of via de website onder concer-
tagenda: www.mosterdzaadje.nl. 

ZATERDAG 28 NOVEMBER
Zee- en Havenmuseum: zie onder 
‘Exposities’. Vandaag extra: Moto-
rendraaimiddag. De motoren in de 
motorenhal draaien de gehele 
middag.

Mini-boekenmarkt Historische 
Kring Velsen van 14.00 tot 16.00 
uur in de ontmoetingsruimte van 
de Dorpskerk, Burg. Enschedelaan 
65, Santpoort-Noord. Ook deelt 
men foto’s uit van het jubileum en 
afscheid van de voormalige Sant-
poortse huisarts Van Wely in 1989 
en 1993. Gratis entree!

ZONDAG 29 NOVEMBER
Zee- en Havenmuseum: zie onder 
‘Exposities’. Vandaag extra: schilder 
Fred Boom is aanwezig voor 
toelichting op de expositie en om 
zijn boek ‘Naar Zee’ te signeren.

Concert met devotionele muziek 
door duo Ashvins in Circus Hakim, 
Korte Verspronckweg 7-9 in 
Haarlem, 11.00 of 12.30 uur. Reser-
veren: info@helendegeluiden.nl.

Pianist Patrick Hopper speelt zijn 
Beethoven serie in ’t Mosterd-
zaadje in Santpoort-Noord, 15.00 

uur. Reserveren: penningmeester@
mosterdzaadje.nl of via de website 
onder concertagenda: www.
mosterdzaadje.nl. Foto: Poppic-
tures, Mary-Ann Deuning

100 jaar Hannie Schaft, herdenking 
in Sint Bavokerk in Haarlem. 
Uitzending 20.15-20.40 uur, NPO 2. 
Foto: Nationale Hannie Schaft 
Stichting

MAANDAG 30 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, adminis-
tratie, persoonlijke problemen, 
gezondheid enzovoort. Info via 
www.swvelsen.nl of 088 8876970.

Jong Utrecht - Telstar, 18.45 uur.

DINSDAG 1 DECEMBER
De opstappers, wandelgroep voor 
mensen met een haperend brein, 
start 10.30 uur bij ontmoetings-
centrum Zeestroom aan het 
Zeewijkplein 262 te IJmuiden. Info 
via oc.zeestroom@zorgbalans.nl of 
06 52516734/06 82681507.

DONDERDAG 3 DECEMBER
Zingen met soep voor 60-plussers 
in Driehuis. Aanmelden via info@
koelproductions.nl of 0255 755243.

EXPOSITIES
Hoogovensmuseum in Velsen-
Noord open op zaterdag en 
zondag van 10.30 tot 16.00 uur. Tot 
einde jaar expositie 70 jaar Breed-
band. Informatie en aanmelden 
via: www.hoogovensmuseum.nl.

Museumhuis Beeckestijn open op 
donderdag, zaterdag en zondag 
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 4 
euro. Tickets uitsluitend online via 
www.museumhuizen.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 speur-
tochten/escapespel Reserveren 
vooraf en mondkapje (13+) 
verplicht. www.zeehavenmuseum.
nl.
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AANGENAAM

Opa en oma Ruud en Anita Nouris stellen trots hun eerste kleinzoon voor: 
Dacian Rafael Nouris. Dacian is de zoon van Mandy (meisjesnaam Jager) 
en Michael Nouris en het kersverse gezinnetje woont in IJmuiden. Dacian 
woog bij zijn geboorte op donderdag 5 november om 20.30 uur in het 
Spaarne Gsthuis in Haarlem 3850 gram en zijn lengte was 49 centimeter.
Aangenaam, Dacian!

Dacian Rafael Nouris
In deze rubriek stellen we nieuwe plaatsgenootjes voor. De meeste 
Velsense baby’s zien het levenslicht buiten Velsen en hun namen 
komen dus niet te staan bij de geboorteaankondigingen van de 
gemeente Velsen in deze krant. Daarom de mogelijkheid om uw 
(klein)kind in deze rubriek voor te stellen. Stuur een foto uiterlijk 4 
weken na de geboorte naar redactie@jutter.nl. Deelname is gratis.

Velsen - Vorige maand is de derde 
ronde van de NOW-regeling (Nood-
maatregel Overbrugging Werkgele-
genheid) van start gegaan. Met deze 
maatregel kunnen werkgevers bij het 
UWV een aanvraag indienen voor 
een tegemoetkoming in de loon-
kosten. Dit stelt ze in staat om werk-
nemers met een vast of �exibel 
contract door te betalen. Veel 
bedrijven zouden zonder deze rege-
ling in grote �nanciële problemen 
komen, omdat ze door de corona-
maatregelen een fors omzetverlies 
hebben geleden. In Velsen is boven-

dien iets opvallends aan de hand. Dit 
is namelijk de enige gemeente in 
Noord-Holland waar in de tweede 
ronde van de NOW-regeling meer 
geld is uitgekeerd dan in de eerste 
ronde.
Dit opvallende feit komt naar voren 
uit het overzicht dat werd opgesteld 
door Zelfboekhouden.com op basis 
van alle data van de provincie Noord-
Holland. Bedrijven in Velsen kregen 
tijdens de eerste ronde van de rege-
ling totaal 708.607 euro per duizend 
inwoners uitgekeerd. In de tweede 
ronde was dat 771.971 euro, dat is 

bijna negen procent meer. In abso-
lute bedragen gaat het in Velsen om 
ruim vier miljoen euro extra. Slechts 
in drie gemeenten in Nederland 
kregen de bedrijven volgens Zelf-
boekhouden.com in de tweede 
ronde een hoger bedrag uitgekeerd. 
Overigens ging het meeste geld in 
de tweede NOW-ronde naar 
bedrijven in Amsterdam, namelijk 
ruim 511 miljoen euro. Daar lag het 
aantal aanvragen echter beduidend 
lager dan in de eerste ronde, toen 
ruim 924 miljoen euro uitgekeerd 
werd.

Bedrijven in Velsen vroegen 
meer geld in tweede steunronde

Velsen-Noord - Het Hoogovensmu-
seum in Velsen-Noord was vanaf 
zaterdag 21 november weer 
geopend voor bezoekers, dit na de 
tijdelijke sluiting in verband met de 
COVID-19 maatregelen.

Sinds het Hoogovensmuseum in de 
weekenden is geopend in plaats van 
doordeweeks, zijn de bezoekersaan-
tallen behoorlijk opgelopen en 
daarmee is de opening in het 
weekend dan ook een succes te 
noemen. Het museum heeft dan ook 
besloten om de wijziging in deze 
openingstijden voorlopig te blijven 
hanteren. ,,Door in het weekend 
geopend te zijn bieden wij een 
grotere doelgroep de mogelijkheid 
om ons museum te bezoeken, 
bijvoorbeeld families met kinderen’’, 
aldus vrijwilliger Johan van Ikelen. 

Het museum laat in een tijdlijn de 
historie van het staalbedrijf zien. Ook 
geeft het museum een inkijkje in de 
productlijn van het staal maken, hier 

worden alle stappen van het staal-
proces belicht, van grondstof tot 
eindproduct. Met zelfs een blik op de 
toekomst via het HIsarna proces (het 
bouwen aan een duurzame 
staalindustrie).

Expositie
Momenteel is in het museum de 
expositie 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 productpakket uit 
IJmuiden: dun gewalst plaatmate-
riaal in vele kwaliteiten. 

Bezoekers-informatie
Het museum is geopend in de week-
enden op zaterdag en zondag van 
10.30-16.00 uur.

Bezoekers dienen zich van tevoren 
aan te melden via de website: www.
hoogovensmuseum.nl om een 
dagdeel te reserveren.

Weekendopening Hoogovens-
museum groot succes

De entree van het museum. Foto: aangeleverd

COLUMN MEESTER FRANS SERNÉ

Aan het eind van de vorige eeuw kreeg ik een jong 
dwergkonijntje van een leerling, met de vraag: 
‘Meester, mag hij bij ons in de klas?’. Dat mocht, mits de 
kinderen zelf zouden zorgen voor de schoonmaak van 
het hok, voor eten en drinken enzovoort. Dat zouden 
ze doen. En... dat deden ze ook. Er ontstond een rooster 
van werkzaamheden per dag. Iedereen had een taak. 
Als het voer en hooi op waren, gaf ik geld om de voor-
raad aan te vullen bij dierenwinkel Engelhart op de 
Kennemerlaan. Of voor een nieuwe afwasborstel voor 
hokschoonmaak.
Het konijn moest een naam hebben. Hij had een zwart/
witte vacht. Daarom noemden we hem Salmiak. 

De kinderen wilden een voor- en achternaam voor 
hem. Toen werd het Sal Miak. Ze noemden hem liefko-
zend... Sally of Jakkie. Sal Miak liep overdag los in de 
klas en scharrelde rond tussen de tafeltjes en bekeek 
alles nieuwsgierig. Maar hij zocht grenzen op, zoals 
kinderen ook doen. De klassendeur naar de gang stond 
altijd open. Ik had hem geleerd, dat in de klas rondhup-
pelen mocht, maar... niet de gang in! Toch probeerde 
hij het. Huppelde naar het randje van de klas. Hield 
halt, keek om naar mij, waarop ik uitriep: “Jakkie!!! Nee!! 
Terug!!” En... hij ging terug. 

Ook knabbelde hij aan de hangplanten, die in de klas 
groeiden en kreeg straf. Kinderen vonden dat zielig.
Als ik les gaf, lag hij languit op de grond en luisterde 
mee. Bovendien had Sal Miak een sociale functie. 
Regelmatig pakte een kind hem op. Ging in een hoekje 
zitten en deelde persoonlijke probleempjes met hem. 
Het leek of het dier dat begreep.
In de weekends bleef hij in zijn hok op school. In de 
schoolvakanties ging Sal Miak met een kind mee naar 
huis en zorgde voor nageslacht. Tja, vakantie!!

Op een dag, in de pauze, kwam het schoonmaakduo 
het kamertje binnen: “Meester, wij konden de afwas-
borstel voor het hok van Sal Miak niet vinden. Toen 
hebben we maar de afwasborstel van jullie uit het 
keukentje gebruikt”. Wij dronken net ko�e. Vlak daar-
voor waren de kopjes afgewassen, met diezelfde 
borstel! Ik heb direct twee nieuwe afwasborstels 
gekocht.

Sal Miak is elf jaar geworden. Nooit ziek geweest en van 
ouderdom overleden. Tot verbazing van de dierenarts.
Er is een overlijdensadvertentie in de krant 
geplaatst,waar veel condoleancekaarten op kwamen.

Sal Miak was een ‘maatje’ voor veel kinderen.

In Memoriam: Sal Miak
41 jaar stond hij voor de klas in IJmuiden, meester 
Serné. Op de Marnixschool, die later plaatsmaakte 
voor Het Kompas. Honderden IJmuidenaren 
hebben bij hem in de schoolbanken gezeten tussen 
1974 en 2015. Ongezien over straat lopen is er dan 
ook niet bij voor deze 68-jarige IJmuidenaar. Met 
enige regelmaat haalt hij herinneringen op in de 
Jutter/Hofgeest. Deze week: ‘In Memoriam: Sal 
Miak’.

Velserbroek - Een vrouw is vorige 
week donderdagochtend ernstig 
gewond geraakt bij een verkeerson-
geval op de N208 in Velserbroek. 
Rond half acht ging het mis toen 
haar auto door de middenbosjes is 
geschoten, een voertuig schampte 
en vervolgens frontaal tegen een 
zilveren wagen aan botste. 
Meerdere hulpdiensten, waaronder 
een traumateam, werden ingezet om 
hulp te bieden. De bestuurster van 
het zwarte voertuig in de midden-
berm moest door de brandweer uit 
haar voertuig worden geknipt. Na de 
eerste zorg is ze met spoed, onder 
politiebegeleiding, naar het zieken-
huis vervoerd. De ambulance reed 
hier spookrijdend over de N208 
tussen het stilstaande verkeer door.

Vrouw zwaargewond bij 
frontale aanrijding op de N208

De N208 richting Haarlem was door het ongeval lang dicht. Foto: Michel van Bergen
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IJmuiden - De Pleiadenschool is 
begonnen met het scheiden van 
afval. ,,Wij hebben contact gezocht 
met de Praxis IJmuiden’’, vertelt 
onderwijsassistente Sacha Schaap. 
,,Gevraagd of zij bereid zouden zijn 
een container-ombouw te willen 
sponsoren voor in onze milieustraat 
binnen in de school. En meneer 
André van de Praxis zei eigenlijk 

direct ja.’’ Eind vorge week heeft 
groep 4 deze in ontvangst genomen. 
Sacha: ,,Wij hebben speciaal de eer 
aan groep 4 gegeven omdat deze 
groep, voordat wij de gescheiden 
afvalbakken op school hadden, als 
enige groep, al begonnen was met 
het scheiden van hun afval. Zij zijn 
daar heel enthousiast aan begonnen 
en brachten eerst ook één keer in de 

week het verzamelde afval weg naar 
de dichtstbijzijnde afvalbak, bij de 
Lidl.’’

Zo heeft de Pleiadenschool een 
nieuwe stap gezet om zo goed 
mogelijk afval te scheiden. Sacha: 
,,We willen natuurlijk de Praxis heel 
erg bedanken voor hun 
medewerking.’’

Op de Pleiadenschool 
wordt het afval gescheiden

Groep 4 van de Pleiadenschool mocht de container-ombouw in ontvangst nemen. Foto: aangeleverd

Regio - Ongeveer 100 bushaltes in 
Noord-Holland worden zo aangepast 
dat reizigers met een beperking er 
gebruik van kunnen maken. De 
haltes worden hoger en breder, 
waardoor mensen met een rolstoel 
de bus in en uit kunnen gaan. Verder 
komen er ribbeltegels voor blinden 
en slechtzienden. De provincie stelt 
hiervoor 2 miljoen euro beschikbaar. 

De meeste bushaltes langs de 
provinciale wegen zijn al toeganke-
lijk gemaakt. Om ervoor te zorgen 
dat ook bushaltes langs de lokale 
wegen worden aangepakt, stelt de 

provincie voor komend jaar 2 miljoen 
euro subsidie beschikbaar aan de 
wegbeheerders (dit zijn meestal 
gemeenten). Het gaat niet alleen om 
het aanpassen van bestaande haltes, 
maar ook om de aanleg van nieuwe 
bushaltes, voor als in 2021 nieuwe 
busroutes in gebruik worden 
genomen.

In de regio’s Noord-Holland Noord, 
Haarlem-IJmond en Gooi en Vechts-
treek zijn momenteel zo’n 3200 
bushaltes. Daarvan is ruim de helft 
toegankelijk voor mensen met een 
beperking.

Meer bushaltes toegankelijk 
voor reizigers met beperking

De bushalte bij de Stadsschouwburg in Velsen. Foto: aangeleverd

Selectieve onttrekking
Het zoute water dat via de sluizen in 

het Noordzeekanaal terecht komt, 
zorgt voor verzilting van het Noord-

zeekanaal. Als straks de nieuwe en 
grotere zeesluis zorgt voor extra 
toevoer van zout water, is het 
belangrijk om maatregelen te 
nemen om verdere verzilting tegen 
te gaan. Dit kan door selectieve 
onttrekking. Hiermee zorgt Rijkswa-
terstaat ervoor dat een deel van het 
zoute zeewater, dat meekomt met 
elke schutting van de nieuwe 
zeesluis, weer terug naar zee gaat. 
Als te veel zout water niet wordt 
afgevoerd, kan dit op den duur er 
toe leiden dat het Noordzeekanaal 
te zout wordt. Dit is nadelig voor de 
landbouw, natuur en de 
drinkwatervoorziening.
 
Versla de zouttong
Aan de hand van een maquette, 
tekst, beeld en �lmpjes worden 
bezoekers meegenomen in de 
wereld van selectieve onttrekking. 
Op basis van de verkregen infor-
matie kunnen bezoekers in een 
game de uitdaging aangaan met de 
zouttong. Beantwoorden zij de 
vragen in de game goed, dan voor-
komen ze de aantasting van de 
kwaliteit van het water en het 
milieu.
 
Het is alleen mogelijk om SHIP te 
bezoeken door van te voren een 
tijdslot op www.ship-info.nl te reser-
veren (maximaal 4 personen per 
reservering).

IJmuiden – In samenwerking met Rijkswaterstaat is de interactieve 
tentoonstelling in SHIP uitgebreid met een expositie over selectieve 
onttrekking. Vanaf heden kunnen bezoekers de nieuwe expositie 
bezoeken door van te voren een tijdslot op de site van SHIP te 
reserveren.

SHIP breidt tentoonstelling uit met 
expositie over selectieve onttrekking

Velsen - Zwembad De Heeren-
duinen is weer open. Het banen 
zwemmen, de particuliere zwem-
lessen, Baby- en peuterzwemmen, 
Ouder- en kindzwemmen en Swim-
ming ‘s Cool zijn weer van start 
gegaan.

Reserveren
Voor het banen zwemmen en 
Ouder en kindzwemmen is reser-
veren verplicht. Bent u in het bezit 
van een geldige leskaart voor het 
Baby en peuterzwemmen of heeft u 
nog corona tegoed voor deze 
lessen dat tot en met 31-12-2020 
geldig is? Dan kunt u de 2 gemiste 
lessen van de afgelopen 2 weken 
inhalen, ook hiervoor moet u 
reserveren.
Reserveren kan via www.zwembad-
velsen.nl

Wat blijft vervallen?
Voorlopig gaan nog niet door het 
recreatief zwemmen, disco-
zwemmen/drij�nn, aquasporten, 
therapeutisch zwemmen, Vroege 
vogel zwemmen en banen-
zwemmen op maandagmiddag en 
dinsdagavond.

Tegoeden
Eventuele vragen over tegoeden 
kunnen op dit moment nog niet 
worden beantwoord. Zodra daar 
helderheid over is, zal dit per brief 

en op de website worden 
gecommuniceerd.
De kleedkamers blijven open voor 
gebruik. Er kan geen gebruik 
worden gemaakt van de douches. 
De horeca in het zwembad is 
gesloten en voor speci�eke corona-
regels per activiteit verwijst men u 
naar de website van het zwembad.
Mocht u naar aanleiding van deze 
informatie nog vragen hebben, dan 
staan de medewerkers u graag te 
woord op 0255-531888.

De Heerenduinen weer open

Blijdschap alom omdat het zwembad 
weer open mag. Foto: aangeleverd

Aan de hand van een maquette, tekst, beeld en �lmpjes worden bezoekers 
meegenomen in de wereld van selectieve onttrekking. Foto: aangeleverd
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IJmuiden - Al �ink wat jaren zet 
Damclub IJmuiden (DCIJ) zich in voor 
de jeugd. Eén van de steunpilaren is 
jeugdleidster Nicole Schouten. Al 
heel wat jeugdspelers hebben bij 
haar de eerste stappen in de 
damsport gezet. Zo leidt Schouten 
bijvoorbeeld de lessen voor 
paspoortdammers, de topscorers van 
het schooldamtoernooi die tien 
gratis lessen volgen. Helaas ging 
door Corona het schooldamtoernooi 
dit jaar niet door.  (Basis)scholieren 
die interesse hebben in tien gratis 
lessen kunnen zich nog steeds 
aanmelden via de website van DCIJ 
of langskomen op de clubavond.

Ook bij de onderlinge competitie van 
de senioren speelt Schouten gere-
geld mee, ondanks dat ze meestal op 
moet boksen tegen het geweld van 
de spelers van het eerste team. 
Ditmaal werd ze beloond voor haar 
doorzettingsvermogen. Martin van 
Dijk, één van de andere jeugdtrainers 
die bij afwezigheid van koploper 
Krijn ter Braake een greep naar de 
eerste plaats wilde doen, kwam niet 

langs de verdediging van Schouten 
en bleef steken op remise. Een 
bijzonder resultaat, aangezien het 
ratingverschil tussen Schouten en 
Van Dijk bijna 500 punten bedraagt. 
De 21-jarige Max Doornbosch is 
momenteel met zijn derde plaats de 
verrassing van het seizoen.  Tegen 
Wim Winter kwam hij echter van een 
koude kermis thuis. Winter wist na 
een onzorgvuldige opbouw van 
Doornbosch optimaal te pro�teren 
van het gapende gat aan de rechter-
�ank. Met dit resultaat nam Winter 
de derde plek over. Ook Cees van der 
Vlis kon Doornbosch passeren, maar 
liet dit na. Tegenstander Bram van 
Bakel wist met een �inke tempovoor-
sprong en een voorpost Van der Vlis 
naar achteren te drukken. Van der 
Vlis wist met een wanhoopspoging 
nog dam te halen, maar de over-
macht was te groot.  
Tot slot wist Jacqueline Schouten het 
statische centrumblok van Jan-
Maarten Koorn op fraaie wijze te 
omsingelen. Met een elegante 
combinatie haalde ze de winst 
binnen.

DCIJ-nieuws: Schouten beloond 
voor doorzettingsvermogen

Al heel wat jeugdspelers hebben bij Nicole Schouten de eerste stappen in de 
damsport gezet. Foto: aangeleverd

IJmuiden - Geleidelijk krijgt de Halkade de allure die ze verdient. Het 
opknappen van de Halkade maakt onderdeel uit van het project Havenkwar-
tier. Over enige tijd moet de Halkade een bruisende plek worden waar 
mensen graag komen, maar de laatste tijd was het er een tamelijk kale boel. 
Daar is deze week verandering in gekomen, want maandag is men in opdracht 
van de gemeente Velsen gestart met het planten van bomen. En dat �eurt het 
gebied meteen behoorlijk op, zoals op deze foto duidelijk is te zien.

Halkade fleurt behoorlijk
op dankzij nieuwe bomen

Steun van provincie en gemeente 
voor Stadsschouwburg Velsen

Voor de zomer heeft de provincie 
een bedrag van 10 miljoen beschik-
baar gesteld om de gevolgen van de 
coronacrisis te verzachten. De 
provincie heeft met de gemeenten 
besproken welke instellingen onder-
steuning kunnen gebruiken. 
Gemeenten hebben samengewerkt 
en in regionaal verband culturele 
instellingen voorgedragen voor een 
bijdrage uit het fonds. Door de 

bundeling van krachten kunnen 
gemeenten en provincie 100 instel-
lingen steunen om de Covid-19 crisis 
door te komen. De instellingen zijn 
verspreid over de hele provincie: van 
Texel tot Haarlemmermeer en van 
Hoorn tot Hilversum.
 
Zita Pels, gedeputeerde Cultuur: 
,,Noord-Holland heeft heel veel te 
bieden op het gebied van cultuur. Dit 

aanbod is heel waardevol en inwo-
ners én bezoekers genieten ervan. 
Daarnaast is de cultuursector een 
belangrijke werkgever. De sector 
doet er alles aan om binnen de 
huidige mogelijkheden publiek te 
blijven ontvangen. Ik bewonder het 
geduld, de creativiteit en vooral het 
doorzettingsvermogen. Duidelijk is 
dat de nood zich uitstrekt over de 
volle breedte van de culturele sector 
en dat die nood in 2021 er nog 
steeds zal zijn, en misschien nog wel 
hoger is. De gemeenten en provincie 
zetten het resterende budget in om 
de vervolgschade bij culturele instel-
lingen in de eerste helft van 2021 te 
beperken. De focus zal liggen op de 
middelgrote podia en musea.”

Velsen - De provincie Noord-Holland en de gemeenten steunen de cultu-
rele instellingen in Noord-Holland met ruim 11 miljoen euro. De namen 
van de instellingen en de bedragen die zij ontvangen zijn bekend. Het 
geld wordt verdeeld onder 35 musea, 17 (pop) podia, 7 bibliotheken, 6 
festivals en 35 andere culturele instellingen. Een restantbedrag van 3,5 
miljoen blijft beschikbaar voor 2021. In Velsen is aan de Stadsschouw-
burg een bedrag van 230.000 euro toegekend.

Dinsdag is de naam Zeesluis 
IJmuiden via een videoboodschap 
bekend gemaakt door wethouder 
Jeroen Verwoort van de gemeente 
Velsen en Nienke Bagchus, directeur 
Rijkswaterstaat.

Minister Cora van Nieuwenhuizen 
(Infrastructuur en Waterstaat): ,,De 
naam Zeesluis IJmuiden is precies 
wat het is: gelegen in IJmuiden 
vormt de sluis de komende 100 jaar 
de toegangspoort tot het Noordzee-
kanaalgebied en de havens van 
Amsterdam. Een belangrijke sluis, 

met een glasheldere nieuwe naam.” 
Het �lmpje is terug te zien op www.
velsen.nl/zeesluis
 
Ludieke namen
De bekendmaking vormde het slot 
van een campagne waarin het 
publiek werd opgeroepen een naam 
in te sturen. Hier werd massaal 
gehoor aan gegeven. Er kwamen 
ruim 5000 inzendingen binnen, 
waaronder hele ludieke namen, zoals 
De Irma Sluis, Sluisje McSluisface en 
De Sluizenmoeder. Uit alle inzen-
dingen maakte de naamgevingscom-

missie van gemeente Velsen een 
selectie. Daarna heeft een jury, die 
bestond uit de nabije buren van de 
zeesluis, een top 5 bepaald. Tot slot 
heeft het college van burgemeester 
en wethouders van gemeente Velsen 
de naam ‘Zeesluis IJmuiden’ gekozen.
 
Vijf keer ingezonden
De naam werd in totaal vijf keer inge-
zonden. Alle vijf de indieners 
ontvangen een taart met daarop de 
naam. De inzender die de naam als 
eerste opstuurde, krijgt daarbij ook 
een uitnodiging om aanwezig te zijn 
bij de opening van de sluis in 2022.
 
Volgens planning varen de eerste 
schepen begin 2022 door Zeesluis 
IJmuiden.

IJmuiden - De grootste zeesluis ter wereld krijgt de naam Zeesluis 
IJmuiden. De keuze voor deze naam is de uitkomst van een naamge-
vingscampagne die afgelopen voorjaar werd gestart door de gemeente 
Velsen en Rijkswaterstaat.

Het wordt: Zeesluis IJmuiden
In juli werd een prijsvraag uitgeschreven om een naam voor de nieuwe zeesluis te bedenken. Foto: aangeleverd

Regio - Met ingang van zondag 3 
januari 2021 rijden de bussen van 
Connexxion in de regio Haarlem-
IJmond volgens een nieuwe dienstre-
geling. De aanpassing in de dienstre-
geling is noodzakelijk door een 
afname van het aantal reizigers 
vanwege het Coronavirus. 
Zodoende is Connexxion met de 
opdrachtgever (Provincie Noord-
Holland) in gesprek gegaan om een 

aangepaste dienstregeling te bieden 
in 2021. In deze nieuwe dienstrege-
ling gaat Connexxion in de regio 
Haarlem-IJmond ongeveer 5% 
minder ritten rijden dan in de 
huidige situatie. Als het aantal reizi-
gers weer toeneemt, kan het aantal 
ritten weer worden uitgebreid.

De lijnen waarvan alleen de vertrek-
tijden zijn gewijzigd, staan niet 

vermeld in het overzicht. Het is 
daarom altijd raadzaam voorafgaand 
aan de reis de vertrektijden te raad-
plegen. Dat kan medio december via 
www.connexxion.nl of de 
Connexxion-app
 
Kijk voor een overzicht van alle wijzi-
gingen op de website: www.
connexxion.nl/2021 en kies de regio 
Haarlem-IJmond.

Nieuwe dienstregeling 
Connexxion per 3 januari 2021

Foto: Ton van Steijn
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Gedeputeerde Zita Pels (Zeehavens 
en Circulaire Economie): ,,Onze 
zeehavens spelen een belangrijke rol 
in de overgang naar schone energie 
en een circulaire economie. Samen 
met het bedrijfsleven willen we er 
voor zorgen dat onze zeehavens een 
voorbeeld worden op het gebied van 
duurzaamheid. Deze regeling helpt 
ondernemers daarin weer stappen te 
zetten.” 
Ondernemers in de zeehavens 
kunnen voor verschillende doelen bij 
de provincie aankloppen. Bijvoor-
beeld voor het overgaan op duur-
zame energiebronnen. De binnen-
vaartschepen die van en naar beide 

havens gaan, varen namelijk veelal 
op fossiele brandsto�en als olie, gas 
of steenkool. Dit is slecht voor het 
milieu en de luchtkwaliteit. Rederijen 
kunnen deze subsidie gebruiken om 
innovaties toe te passen zodat ze 
bijvoorbeeld op waterstof of elektri-
citeit gaan varen.
Ook stimuleert de provincie de 
aanleg van walstroom. Schepen die 
aan wal liggen, gebruiken bij het in- 
en uitladen diesel om hun schip in 
operatie te houden. Als een haven 
een duurzame walstroomvoorzie-
ning plaatst – zoals waterstof of elek-
triciteit - scheelt dit ook veel uitstoot.
Projecten die ook in aanmerking 

komen voor deze subsidie moeten 
gericht zijn op het beter benutten 
van de ruimte. Dat is fysieke ruimte 
- er is vaak maar beperkt plek in een 
haven voor alle bedrijven - maar ook 
ruimte in de milieuvergunning. Het 
gebruik van duurzame energie voor 
machines en vervoermiddelen levert 
al snel winst op.
Gedeputeerde Zita Pels (Zeehavens 
en Circulaire Economie): ,,Door te 
investeren in duurzaam vervoer over 
het water en op het land zorgen we 
ook voor een afname van de stiksto-
fuitstoot. Dat is goed voor de natuur 
en ook goed voor de bedrijven zelf: 
zo ontstaat er ruimte voor nieuwe 
duurzame bedrijvigheid.”

Ondernemers kunnen vanaf 1 
december 2020 de subsidie 
aanvragen via de website van de 
provincie Noord-Holland. De 
provincie beoordeelt de aanvragen 
op volgorde van ontvangst.

Provincie Noord-Holland helpt de zeehavens van het Noordzeekanaalge-
bied en Den Helder te verduurzamen door 4,2 miljoen euro subsidie 
beschikbaar te stellen. Het geld is onder andere bedoeld voor projecten 
die de uitstoot van CO2 en stikstof verminderen, voor de overgang naar 
duurzame energiebronnen voor de binnenvaart en voor maatregelen die 
leiden tot betere benutting van de bestaande fysieke ruimte of de milieu-
ruimte op bestaande bedrijventerreinen.

Ruim 4 miljoen voor verduur-
zamen havens Noord-Holland

Projecten die in aanmerking komen voor deze subsidie moeten gericht zijn op het beter benutten van de ruimte. 
Foto: aangeleverd

Santpoort - Op vrijdag 4 december 
om 20.00 uur brengt Marjolein 
Meijers, samen met haar vaste bege-
leiders Onno en Walter Kuipers het 
programma ‘Tijdloos’. in ‘t Mosterd-
zaadje. Zo vlak voor Sinterklaas pakt 
de Rotterdamse vedette uit met 
liedjes die je bij de strot grijpen. 
Schoon van eenvoud. Hilarisch 
herkenbaar, maar zeker niet alleen 
lollig. Marjolein Meijers (zang, bas, 
gitaar banjo ), Walter Kuipers (viool, 
mandoline, bouzouki, doedelzak) en 
Onno Kuipers ( accordeon, trekzak, 
gitaar )  vormen samen een wereld-
band die bruist, zindert, lacht en 
ontroert.

Viool-duo van de 18e eeuw
James Hewitt en Xiangji Zeng zijn 
gespecialiseerd in kamermuziek op 
historische instrumenten. Zij vormen 
samen het viool duo van de 18e 
eeuw. En zijn de oprichters van het 
befaamde Estehaagse Ensemble. . 
Op zondag 6 december om 15.00 uur 
laten ze in ‘t Mosterdzaadje muziek 
horen van Bach, Telemann en Leclair. 
Drie tijdgenoten van elkaar. Van Tele-
mann twee ‘Canonische Sonates’. Van 
Leclair  twee duo’s. Als centrale as 
kozen ze de beroemde Prelude uit 
Bachs E Major Partita voor viool solo. 
De naam ‘Estehaagse Ensemble’ is 
een verwijzing naar ‘Esterhazy’, het 
paleis waar Haydn werkte, en 
‘Haagse’, Den Haag, de stad waar het 
ensemble is gevestigd.

The Hague Stringtrio 
met  ‘Celebrating Women’
Het internationaal geroemde ‘The 
Hague Stringtrio’ is op dinsdag 8 
december om 20.00 uur te gast in ‘t 

Mosterdzaadje. Justyna Brie�es 
(viool), Julia Dinerstein (altviool) en 
Miriam Kirkby (cello) voeren het 
programma ‘Celebrating Women’ uit. 
Ze ontdekten voor ons de muziek 
van Emmy Frensel Wegener, Miriam 
Hyde en Ethel Smyth. Muziek méér 
dan de moeite waard maar zelden 
uitgevoerd.
Justyna en Miriam zijn beiden lid van 
het Residentie Orkest in Den Haag. 
Julia is een vooraanstaand altviool 
docente aan verschillende conserva-
toria in Nederland.

‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, Sant-
poort-Noord 023-5378625. 
Reserveren: penningmeester@
mosterdzaadje.nl of onder concer-
tagenda via de website: www.
mosterdzaadje.nl.

Marjolein Meijers, Barokmuziek 
en strijktrio in ‘t Mosterdzaadje

Marjolein Meiers met haar vaste 
begeleiders Onno en Walter Kuipers. 
Foto: Pieter vander Meer

The Haque String Trio. Foto: aangeleverd

IJmuiden - Vorige week donderdag-
middag hield de politie een 18-jarige 
jongen uit Heemskerk aan wegens 
het voorhanden hebben van illegaal 
vuurwerk. 
Omstreeks 12.30 uur hoorde een 
getuige een harde klap vanaf de 
Kromhoutstraat in IJmuiden. Zij zag 
drie jongens weg�etsen en terwijl zij 
de achtervolging inzette, belde zij de 
politie. 
De getuige kreeg een van de jongens 
te pakken en samen wachtten zij op 

de komst van de politie. De aange-
houden verdachte bleek zwaar ille-
gaal vuurwerk bij zich te hebben. Het 
ging om in totaal vierentwintig 
nitraten. De politie nam het vuur-
werk in beslag.

Ter plaatse in de Kromhoutstraat 
bleek een putdeksel vernield te zijn. 
De verdachte erkende dat het 
groepje vuurwerk in de put had 
gegooid. Hij had het vuurwerk via 
internet kunnen kopen.

Vierentwintig nitraten
Regio - ,,Omdat we door de corona-
maatregelen donaties mislopen, doen 
we mee met een ludieke actie.” Aan 
het woord zijn de beheerders en vrij-
willigers van het Vogelhospitaal aan 
de Vergiedeweg 292. Zo hopen zij het 
creatieve brein van fotografen te prik-
kelen om tegen betaling van 5 euro 
hun mooiste plaat van een gevederd 
vriendje in te dienen voor de actie 
‘Christmas challenge’ van Stichting 
Dierenlot.

Normaliter spekt de dierenwelzijnsin-
stelling in Haarlem-Noord de kas via 
de collectebus of kraampjes op 

diverse markten. Alsof de misère door 
corona nog niet groot genoeg is, 
moest de opvang voor de regio 
onlangs ook de deuren voor het 
publiek sluiten vanwege de uiters 
besmettelijke ‘aviaire in�uenza’ (vogel-
griep). Ondertussen gaat de opvang 
van gewonde vogels gestaag door 
middels inschakeling van 
dierenambulances.
Niet alleen vormt de wedstrijd een 
vermakelijke uitdaging in de stille 
coronatijd, ook verdubbelt Dierenlot 
de opgehaalde inleg tot maximaal 
2.500 euro. “Iedere cent hebben we 
hard nodig want met alleen subsidies 

redden we het niet,” aldus het 
Vogelhospitaal.
Een onafhankelijke jury, bestaande uit 
drie professionele fotografen, maakt 
de uitslag op vrijdag 18 december 
2020 bekend. De tweede en derde 
prijzen zijn mezenhuisjes om in de 
tuin te hangen. Maar de eerste prijs, 
bestaande uit een puur belevingsmo-
ment, zal ierenvrienden recht in het 
hart aanspreken. ,,De winnaar wordt 
uitgenodigd om met ons herstelde 
vogels uit te zetten in de natuur.”

Criteria
De ingediende plaat moet door de 
deelnemer zelf gemaakt zijn, 
bestandsgrootte maximaal 5 MB, één 
foto per deelnemer, de inzending 
moet een vogelfoto óf een activiteit 
van het Vogelhospitaal (zoals een vrij-
lating of marktkraampje) bevatten. 
Deadline: 12 december 2020. Alle 
criteria op: https://bit.ly/36Vg52j. 
Tegen de beslissing van de jury is 
geen beroep mogelijk. De foto’s 
blijven eigendom van de maker, maar 
door deel te nemen krijgt het Vogel-
hospitaal het gebruiksrecht voor haar 
publicaties. Inzenden op: fotowed-
strijd@vogelhospitaal.nl.

Wedstrijd om hospitaal te helpen

Fuut op vrijersvoeten in de Schouwbroekerplas (Put van Vink) in Haarlem. 
Foto: Marieke van der Leij
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Gedeputeerde Jeroen Olthof van de 
provincie Noord-Holland: “Tata Steel 
is een grote en belangrijke werk-
gever. In de IJmond is plaats voor 
Tata Steel, wel moeten de nadelige 
gevolgen voor de gezondheid en de 
leefomgeving zoveel mogelijk 
verminderd worden. Daar moeten 
alle partijen, Tata Steel voorop, voor 
aan de bak. Met dit plan laten de 
overheden zien hoe wij daarin geza-
menlijk onze rol pakken, ieder vanuit 
zijn eigen verantwoordelijkheid.”

Ieder speelt zijn rol
De provincie is verantwoordelijk voor 
de vergunningverlening, toezicht en 
handhaving (VTH) van de activiteiten 
die zich op en rond het Tata-terrein 
afspelen. Bij het programma hoort 
een Uitvoeringsprogramma VTH Tata 
Steel 2020 – 2022, opgesteld door de 

Omgevingsdienst Noordzeekanaal-
gebied. Dit uitvoeringsprogramma is 
alleen door de provincie vastgesteld. 
De gemeenten dragen de eerste 
verantwoordelijkheid voor de volks-
gezondheid onder de inwoners.

Programma in fasen
Het programma kent een horizon tot 
2050 en heeft een aantal fases. Op de 
korte termijn, in de komende 2 jaar, 
intensiveert de provincie het 
toezicht, een proces dat feitelijk al in 
gang is gezet. Daarnaast start een 
traject dat tot een versnelde 
aanscherping van de vergunningen 
leidt. In de tussentijd willen de 
provincie en IJmond gemeenten met 
Den Haag en Brussel om tafel voor 
betere en meer stimulerende lande-
lijke en Europese regelgeving. Op de 
lange termijn werken we aan een 

transitie van de huidige manier van 
staalproductie naar een schonere en 
duurzame manier. 
Met het programma is een investe-
ring gemoeid van ruim 2,8 miljoen 
euro voor de periode tot en met 
2022.

Balans tussen 
industrie en omgeving
Tata Steel is belangrijk voor de 
IJmond. Ruim honderd jaar staalin-
dustrie heeft voor economische groei 
gezorgd, in de regio en in de rest van 
Nederland. De industrie is onderdeel 
van de regionale identiteit. Tegelij-
kertijd zorgt de aanwezigheid van de 
industrie voor overlast en hinder. 
Hoewel de luchtkwaliteit in de 
IJmond de afgelopen jaren is verbe-
terd, veroorzaakt Tata Steel overlast 
en maken inwoners zich zorgen over 
hun gezondheid. 
De provincie Noord-Holland werkt 
samen met de gemeenten in de 
IJmond (Beverwijk, Velsen en Heems-
kerk) aan een balans tussen het 
economische belang van de maakin-
dustrie en het belang van een 
gezonde en veilige leefomgeving in 
de IJmond. 

Velsen - Meer en intensiever toezicht, aangescherpte vergunningen, 
continu onderzoek naar de gezondheid en de leefomgeving, betere 
communicatie met de omwonenden en samenwerking tussen de verschil-
lende overheden. En op de langere termijn de transitie naar een innova-
tieve en duurzame staalproductie. Dat is in een notendop Programma 
Tata Steel 2020-2050: Samenwerken aan een gezondere en veilige 
IJmond samengevat, dat vandaag door de provincie en de drie IJmond-
gemeenten Beverwijk, Velsen en Heemskerk is gepresenteerd.

Provincie en gemeenten presenteren 
programma Tata Steel 2020 – 2050

Uitgangspunt van het gepresenteerde programma is ‘Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond’. Foto: aangeleverd

Santpoort - Natuurlijk is er ook dit jaar 
een nieuwe Zandpoort gemaakt en die 
wordt deze maand bij de donateurs 
van Stichting Santpoort thuis bezorgd. 
Normaal gesproken wordt de Zand-
poort tijdens een gezellige donateurs-
bijeenkomst uitgereikt, maar dat is nu 
helaas niet mogelijk. Voor het eerst is 
deze  op voorstel van de redactie in 
kleur gedrukt. De eerste reacties daar-
over zijn zeer positief!
Het nummer staat weer vol met heel 
verschillende boeiende artikelen. Het 
thema blekerijen komt op verschil-
lende manieren aan bod (op de foto: 
Garenblekerij Garenvreugd 1946).
Wist u dat Santpoort vroeger een 
Vereeniging voor bevordering van het 
vreemdelingenverkeer had?  In De 
Zandpoort staat te lezen hoe men in 
het begin van de twintigste eeuw 
probeerde toeristen en forensen aan 
te trekken.
Veel Santpoorters nemen deel aan 
activiteiten van de vereniging Sant-

poorts Belang. Hoe is deze vereniging 
eigenlijk ontstaan?
De werkzaamheden op het bouwter-
rein bij de Dekamarkt in Santpoort-
Zuid zullen weinigen van u ontgaan 
zijn, maar wie heeft gezien dat er op 
dit terrein, Blekersduin, ook archeo-
logen aan de slag geweest zijn? In De 
Zandpoort worden het proces en ook 
de resultaten van het archeologisch 
onderzoek uitgebreid beschreven. 
Verder worden er twee nieuwe 
rubrieken geïntroduceerd: één over 
een persoon die een bepaalde 
connectie heeft met Santpoort. In de 
andere rubriek staat een oude adver-
tentie van een bedrijf in Santpoort 
centraal. 
De Zandpoort is te koop bij boek-
handel Brederode voor €12,50 per 
stuk. Donateur worden? Kijk op www.
stichtingsantpoort.nl/overig/donateur-
worden. De contributie bedraagt 15 
euro per jaar inclusief de gratis 
‘Zandpoort’.

De nieuwe Zandpoort is er!

Het thema blekerijen komt op verschillende manieren aan bod. Op de foto: 
Garenblekerij Garenvreugd in 1946. Foto: aangeleverd

Velsen heeft procentueel laagste aantal 
aardgasvrije woningen van Noord-Holland

Met iets minder dan dertig jaar tot 
de eindstreep van het klimaatak-
koord, is momenteel ten minste 7,9 
procent van de woningen in Noord-
Holland aardgasvrij. Niet elke 
gemeente in Noord-Holland is 
echter even ver met de overstap 
van fossiele brandsto�en naar 
groene energie. De verschillen 
tussen de gemeenten onderling 
zijn zelfs tamelijk groot. Na 

uitschieter Purmerend volgen in 
Noord-Holland Diemen (23,5 
procent) en Amsterdam (14,2 
procent) in de top drie. De koplo-
pers hebben dit grotendeels te 
danken aan het feit dat zij ervoor 
kozen om woningen op het warm-
tenet aan te sluiten in plaats van 
het gasnet. Edam-Volendam is 
koploper als het op warmte-
pompen aankomt, tenminste 2,2 

procent van alle koopwoningen 
heeft hier een warmtepomp.

Stadsverwarming meest 
gebruikte alternatief van aardgas
Om de klimaatdoelstellingen te 
halen, zullen bijna alle huizen voor 
2050 van het aardgas af moeten. 
Van alle woningen wordt in Noord-
Holland 7,5 procent verwarmd door 
middel van stadsverwarming, een 
duurzaam alternatief voor losse 
cv-ketels op gas waarmee 50 tot 80 
procent CO2-uitstoot wordt 
bespaard. De warmtepomp is 
momenteel in minstens 0,4 procent 
van de huizen geïnstalleerd. 
De uitdaging van de warmtetran-
sitie ligt met name in de diversiteit 
van het Nederlandse 

woningaanbod. Hoe en waar 
mensen wonen bepaalt de moge-
lijkheden; er is dus niet één oplos-
sing. Zo kan een warmtenet voor 
nieuwbouwwijken een uitkomst 
zijn, maar is aansluiting op het 
warmtenet in landelijke gebieden 
weer moeilijker dan in dichtbe-
bouwde stedelijke gebieden en 
liggen individuele oplossingen 
meer voor de hand. Ook in de 
steden zijn grote stappen nodig om 
de klimaatdoelstellingen van 2050 
te halen. 
Arno van Gestel, commercieel 
directeur Warmte bij Vattenfall 
Nederland: ,,In de warmtetransitie 
in de gebouwde omgeving is 
ontzettend veel klimaatwinst te 
behalen door woningen en 

bedrijven aardgasvrij te maken en 
duurzaam te verwarmen. Er is veel 
behoefte aan betaalbare alterna-
tieven voor aardgasvrij wonen voor 
verschillende typen gebouwen en 
woonomgevingen. Als Vattenfall 
zijn we actief in de warmtetransitie: 
we investeren in warmtenetten en 
de verduurzaming daarvan, we 
ontwikkelen warmtepompen en 
sinds kort bieden we onze klanten 
ook groen gas aan. Zo willen we via 
verschillende routes bijdragen aan 
de versnelling van de 
warmtetransitie.”

De voortgang per gemeente is op 
https://www.vattenfall.nl/duur-
zame-energie/geef-gas-op-groen/
aardgasvrij te lezen.

Velsen - De gemeente Velsen zal nog heel wat stappen voorwaarts 
moeten zetten om alle woningen aardgasvrij te kunnen verwarmen. Uit 
een onderzoek van Vattenfall blijkt dat Velsen momenteel in de provincie 
Noord-Holland de gemeente is met het laagste aantal aardgasvrije 
woningen. Slechts 0,2 procent van alle woningen in Velsen wordt door 
middel van andere energiebronnen verwarmd. Purmerend is niet alleen 
provinciaal, maar ook landelijk de koploper. In die gemeente wordt al 
ruim zeventig procent van alle woningen aardgasvrij verwarmd.

Velsen - Vindt u het moeilijk of lukt het 
gewoon niet meer om naar de super-
markt te gaan voor de dagelijkse 
boodschappen dan kan Wonenplus 
Velsen u van dienst zijn. Er zijn meer-
dere vrijwilligers, die voor u klaar 
staan. Zij helpen u graag. 
Boodschappenhulp is één van de dien-
sten van Wonenplus Velsen. Het 
aanbod van diensten, die mensen van 
65 jaar en ouder en mensen met een 
chronische aandoening of beperking 
helpen bij het langer zelfstandig thuis 
blijven wonen. Word nu lid van 
Wonenplus Velsen. Woont u in een 

huurwoning van Velison Wonen, 
Brederode of het Woningbedrijf Velsen 
dan bent u gratis lid voor het klus-
abonnement en in coronatijd voor de 
boodschappendienst. Woont u in een 
koopwoning dan kost een lidmaat-
schap van één jaar 20 euro. Daarnaast 
betaalt u een kleine onkostenvergoe-
ding per keer aan de vrijwilliger. 
Informatie vindt u op de website www.
wonenplus-velsen.nl of u kunt bellen 
naar het Meldpunt van maandag tot 
en met donderdag van 10.00 tot 13.00 
uur, tel. 0255-518888. Gewoon doen, 
blijf er niet alleen mee worstelen. 

Boodschappenhulp in coronatijd
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