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Huwelijksfeest Cynthia
en Stefan geregeld door
Borsato’s Budget Bruiloft

Deel jouw toekomstdroom
voor Velsen

Ondernemers in de horeca
mogen andere functies
uitoefenen

REGIO MEDIA GROEP

Oproep:
Wie wil jij ’t beste wensen?
Velsen - Een lief berichtje voor oma,
een kerstgroet aan je sportmaatjes of
de beste wensen voor je (schoon)
familie: misschien zijn deze berichtjes
dit jaar wel belangrijker dan ooit.
Kerst is het moment om even extra
aan elkaar te denken, herinneringen
op te halen of een kaarsje te branden
voor de mensen die er niet meer zijn.

De Jutter | Hofgeest biedt haar lezer
de mogelijkheid zijn of haar kerstwensen op papier te zetten. Maximaal
25 woorden met een foto. De kosten
bedragen € 15,-.
Aanleveren kan tot uiterlijk 21
december via redactie@jutter.nl
onder vermelding van ‘kerstgroet’.

Bezorgers Jutter|Hofgeest
wensen u fijne feestdagen
Mart Jungbacker heeft weer gezorgd voor een sfeervolle entree van Velsen. Foto: Ton van Steijn

Prachtig kersthuis is markant
lichtpunt bij binnenrijden Velsen
Door Arita Immerzeel
Velserbroek - Wie in het donker met
de auto vanuit Haarlem over de
Randweg richting de tunnel rijdt, kan
het niet ontgaan. Vlak vóór de afrit
naar IJmuiden zie je aan je rechterhand een mooi lichtbaken in de duisternis. Mart Jungbacker (67 jaar)
heeft zijn huis wederom, net als voorgaande jaren, met allerlei kerstverlichting versierd. De kerstman, vele
rendieren, een snoer met paraplu’s
en een grote slee vol cadeautjes
sieren het dak van zijn huis, de
muren en zijn voortuin. Werkelijk
overal op en rond zijn huis zijn
prachtig verlichte kerstversieringen
te bewonderen.
Mart versiert zijn huis op deze
manier omdat hij het gewoon leuk
vindt. ,,In oktober begin ik met het
installeren en 7 december gaan de
lichten aan. Alleen dit jaar, door
corona, was ik er eerder bij. Afgelopen zaterdag heb ik proefgedraaid
en zondag, dus de 6e al, ging ik voor

het echte werk.” Mart ontvangt
gelukkig hulp bij de installatie. ,,Ik
doe h2et niet alleen, hoor,” aldus de
vriendelijke man, die nog eens extra
benadrukt, dat het gewoon alleen
voor het leuke is. ,,Met ladders wordt
door een hulpploeg het spul op het
dak neergezet. Overigens heeft de
eerste storing zich al aangediend en
moet ik op zoek naar waarom een
gedeelte van de verlichting het laat
afweten.” Overdag is het huis moeilijk
te vinden en rij je er zo langs. In het
donker is het een baken van licht en
in de donkere dagen voor kerst in
coronatijd een hoopvol lichtpunt.
Mart krijgt veel reacties op zijn
sprookjesachtige lichtfestijn. ,,De
eerste kaarten zijn alweer binnen. Ik
weet van voorgaande jaren, dat ze
van heinde en verre zullen gaan
komen. Vol met kerstwensen en
complimenten.”
Een mooie reactie voor deze man, die
mensen op weg naar of langs Velsen
een feestelijk lichtpuntje meegeeft.

Velsen - Volgende week breekt de
mooiste tijd van het jaar aan voor
onze bezorgers. Dan bezorgen zij
samen met de Jutter | Hofgeest hun
nieuwjaarswens.

Het brengen van de nieuwjaarswens
gebeurt coronaproof. De bezorgers
dragen een mondkapje en een rugof buiktasje om fysiek contact te
voorkomen.

Zij hopen natuurlijk op waardering
van de lezers. In weer en wind
hebben zij weer een jaar lang de
gratis krant boordevol lokaal nieuws
wekelijks bij u thuisgebracht.

Nu maar hopen natuurlijk dat u wat
kleingeld in huis heeft waardoor ze
extra gemotiveerd zullen zijn om u
ook in 2021 wekelijks te voorzien van
uw plaatselijke nieuws.
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Mart Jungbacker op zoek naar de
storing. Foto: Arita Immerzeel
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De lichtjes branden
weer op Plein 1945

Velsen - Het had weer de nodige
voeten in aarde, het plaatsen van de
kerstboom op Plein 1945. Maandagochtend werd al begonnen om de
enorme spar rechtop te takelen en in
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Verhalen in coronatijd
Velsen doet mee aan de landelijke campagne ‘Aandacht voor elkaar’. Met initiatieven en persoonlijke verhalen om elkaar
door deze tijd te helpen. We hebben allemaal een verhaal te vertellen over de coronacrisis: over ziekte, onzekerheid, teleurstelling en hoop. Door verhalen met elkaar
te delen en naar elkaar te luisteren, kunnen
we deze gebeurtenissen en gevoelens een
plek geven. Aandacht hebben voor elkaar
helpt. Daarom leest u hier aankomende tijd
verhalen van Velsenaren. U vindt de lokale verhalen ook op www.velsen.nl/corona/
aandacht-voor-elkaar. Landelijke verhalen
vindt u op www.aandachtvoorelkaar.nl/
verhalen.

Vraag jij je weleens af wat de gemeente nou aan
het doen is? Dan zijn we op zoek naar jou!
In januari en februari gaan we weer aan de slag
met de cursus Politiek Actief. In deze cursus

van 4 avonden leer je alles wat jij moet weten
over de lokale politiek.
Aanmelden kan via velsen.nl/politiekactief

Gewijzigde openingstijden
gemeentehuis

“Houd goede hoop. Het komt goed met mama”,
zei Ans Captijn (73) tegen haar twee kleinkinderen. “Waar haal ik de moed vandaan om
dat te zeggen, dacht ik weleens”. De dochter
van Ans, Irene (46), lag veertien dagen op de
IC vanwege corona. Tijdens haar ziekenhuisopname kreeg ze een delier; een levensechte
nachtmerrie. Iedereen dacht dat ze sliep, maar
voor haar gevoel was ze tien dagen lang klaarwakker en stond ze doodsangsten uit.
Ans: “Realiteit en fantasie liepen door elkaar
heen. Hoewel ze in coma werd gehouden,
kreeg ze er aan de oppervlakte toch iets van
mee. Daar ging haar geest mee aan de haal. In
haar waantoestand is ze in het ziekenhuis om
mee te werken aan een geheimzinnig medisch
onderzoek onder leiding van dokter Covid, een
gemene man die haar het leven zuur maakt,
omdat ze niet mee wil doen aan zijn experiment. Hij dreigt haar te vermoorden en haar
kinderen iets aan te doen. Ze kan niets zeggen
omdat ze iets in haar mond heeft. Dat laatste
was ook echt zo; met een buis in haar luchtpijp
lag ze tien dagen aangesloten aan de beademingsmachine. Haar lichaam kon het zelf niet
meer. Deze nare ervaring schreef ze van zich af
met het boek ‘Nachtmerrie op de IC’.
Als moeder vond ik de dagen dat mijn dochter
op de IC lag spannend. Het leven gaat door én
het staat stil. Ik kwam de dag door met leg- en
kruiswoordpuzzels, ik keek wat televisie en ik
had fijne gesprekken met mensen die opbelden
uit medeleven. Het ziekenhuis onderhield dagelijks contact met mijn schoonzoon, waarna

hij mij altijd op de
hoogte bracht van
het laatste nieuws.
Dat nauwe contact
over Irene was fijn.
Whatsapp was een
uitkomst in deze
tijd. Mijn zoon in
Nieuw Zeeland kon daarmee snel worden geinformeerd. Hij is huisarts en ik werkte vroeger als verpleegkundige. We probeerden onze
medische achtergrond te laten voor wat het
is en ons niet gek te laten maken. We gingen
puur uit van de informatie die we van het ziekenhuis kregen. We zijn geen doemdenkers. Ik
probeerde vertrouwen te houden in een goede
afloop. Hoewel de vraag ‘Waarom zouden wij
haar niet verliezen en een ander zijn of haar
naaste wel?’ soms ook door mijn hoofd ging.
We kregen de hoofdprijs: Irene herstelde. Het
was zo goed om haar stem weer te horen. En
om haar te zien! Dat was niet gelijk na haar
ontslag uit het ziekenhuis. Er was nog de angst
om besmettelijk te zijn. Zeker in de eerste golf
was er nog zoveel onduidelijk over corona. Op
30 maart kwam ze in het ziekenhuis te liggen. Haar toestand verslechterde op 8 april, ze
moest naar de IC. Op 18 april werd ze wakker
op de IC. Irene was vastbesloten om 25 april
thuis te zijn; haar verjaardag én trouwdag.
Dankzij alle goede zorgen en op wilskracht
mocht ze op 22 april naar huis.
De nasleep is een ramp. Ze moest haar geest
opnieuw leren vertrouwen na het delier en ze
was krachteloos. Zo erg dat ze dacht dat de batterij van haar elektrische tandenborstel leeg
was…maar ze kreeg het startknopje niet ingedrukt. Nu, een half jaar later, is ze met veel
inzet weer dichter bij zichzelf. Ze wil ook zo
graag weer de oude zijn, maar het vergt veel
tijd en geduld. Het gaat dan vooral om fysieke
beperkingen. Gelukkig is ze nog altijd een heel
positief en gezellig mensenmens. Ik ben zo
dankbaar dat ze er goed doorheen is gekomen,
dat ze er nog is.
Ik vind het belangrijk om Irene haar verhaal
te vertellen. Sommige mensen lijken de coronamaatregelen maar flauwekul te vinden. Ik
hoop dat hun ogen opengaan. Dat ze zich realiseren wat ze een ander aan zouden kunnen
doen door zich niet aan de regels te houden.

Rond kerstmis en de jaarwisseling zijn de openingstijden van het gemeentehuis als volgt gewijzigd:
Maandag 14 december (i.v.m. jaarafsluiting)
Vrijdag 25 december ( Eerste Kerstdag)
Vrijdag 1 januari ( Nieuwjaarsdag )

Vanaf 15.30 uur dicht
Gesloten
Gesloten

Testen zonder klachten
Bent u in nauw contact geweest met iemand
met corona? Dan kunt u zich ook zonder klachten laten testen. Dit kan als het in een bronen contactonderzoek van de GGD naar voren

komt of als u een melding in de CoronaMelderapp krijgt. Meer informatie over testen zonder
klachten leest u op www.rijksoverheid.nl

Contact de Luisterlijn
bij eenzaamheid
Jongeren en ouderen voelen zich steeds vaker eenzaam, angstig of verdrietig tijdens
de coronacrisis. De Luisterlijn is één van de
hulporganisaties die mensen helpt die zich
niet zo goed kunnen losmaken van zulke
gevoelens. Hier kan anoniem contact mee
worden gezocht door te bellen, chatten of
e-mailen.

Bel 0900-0767
Hulp op ieder moment
Voor een luisterend oor kun je de Luisterlijn

dag en nacht bellen via 0900-0767. Chatten kan
iedere dag tussen 10.00 en 22.00 uur. En het
versturen van e-mails kan naar ehulp@deluisterlijn.nl. E-mails worden binnen vier werkdagen beantwoord. Vertrouwelijke gesprekken
kun je voeren met 1 van de 1500 vrijwilligers
die door deskundige beroepskrachten worden
getraind.
Meer informatie
Op deluisterlijn.nl kun je meer informatie vinden over hoe jij hulp kan krijgen.
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Deel uw toekomstdroom voor
Velsen
1500 inwoners van Velsen vonden de afgelopen weken de Visie op Velsen ansichtkaart
op de deurmat. Via deze ansichtkaart vroegen
wij hen hun toekomstdroom voor Velsen in te
sturen. We hebben al een hoop ansichtkaarten

ontvangen. Heeft u ook een kaart ontvangen?
Vul uw toekomstdroom in en doe de kaart op
de bus! Geen kaart gekregen? Stuur ons dan uw
toekomstwens via samenspelvelsen.nl.

Winactie bij kerstbomeninzameling in Velsen!
Dit jaar krijgen kinderen bij het inleveren
van kerstbomen niet alleen 50 cent, maar
ontvangen ze ook een lootje waarmee
mooie prijzen te winnen zijn. De kerstbomen kunnen op 6 januari 2021 op acht
plekken in Velsen worden ingeleverd.
Deze manier van inzamelen vervangt dit
jaar de jaarlijkse kerstboomverbranding
die door de coronamaatregelen niet door
kunnen gaan. De bomen worden in plaats
daarvan gecomposteerd.

Wethouder Bram Diepstraten: “Om kinderen te motiveren zoveel mogelijk bomen in
te leveren, krijgen ze bij elke kerstboom die
wordt ingeleverd 50 cent en een lot. Met dit
lot zijn prijzen te winnen. Er wordt 50 keer
een cadeaubon van 10 euro uitgeloot en een
Superprijs van 500 euro. Dit bedrag kunnen
kinderen uitgeven aan een uitje met hun klas
of aan een goed doel.”
Kijk voor de inzamellocaties of voorwaarden
op velsen.nl/kerstbomenactie.

Start bodemonderzoeken Wijk
aan Zee voor windpark
Vanaf half december 2020 tot eind januari 2021 worden er bodemonderzoeken
gedaan voor het project Hollandse Kust
(west Beta). Eind mei is bekend geworden hoe het tracé van de kabels voor de
aansluiting van het derde windpark gaat
lopen. Met deze aansluiting komt de verduurzaming van Nederland weer een
stapje dichterbij. De onderzoeksresultaten heeft TenneT nodig voor het kabelontwerp en om de definitieve boorlijn te
kunnen bepalen.

Met het project Hollandse Kust zorgt TenneT voor de aansluiting van de windparken
die op de Noordzee worden aangelegd op het
landelijke elektriciteitsnet (Net op Zee). Om
dit mogelijk te maken bouwt TenneT een
platform in zee, legt kabels aan in zee en op
land en bouwt een transformatorstation op
het industrieterrein tussen de Zeestraat en
Tata Steel. De onderzoeken vinden plaats
langs het hele kabeltracé in Wijk aan Zee, van
het strand tot op de locatie van het nieuwe
transformatorstation.
Meer lezen? Kijk op Duurzaamvelsen.nl

BEZORGENINVELSEN.NL
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Nieuws van de raad
BESPROKEN IN DE SESSIES
Toekomst maatschappelijk vastgoed
De gemeente heeft veel gebouwen in eigendom voor een maatschappelijke functie,
zoals buurthuizen en het theater. Deze gebouwen zijn duur voor de instellingen die ze
gebruiken en duur voor de gemeente om te
onderhouden. De raadsleden kregen een toelichting van onder andere de bibliotheek en
de Stadsschouwburg. Veel raadsleden gaven
aan van het verhaal over de Stadsschouwburg te schrikken. Op donderdag 10 december is er een vervolgsessie.
Omgevingsvisie - gezonde gemeente
Met de omgevingsvisie komt er een totaalbeeld op de leefomgeving van Velsen. Zo is er
aandacht voor geluid, geur, bodem, veiligheid
en water, maar ook voor mentale gezondheid, bewegen, ontmoeten, toegankelijkheid,
sporten en spelen. Naar aanleiding van de

discussie worden er aanvullende kernwaarden opgenomen. Dit onderwerp komt begin
2021 een vervolg.
Prestatieafspraken Velsen
De gemeente maakt ieder jaar afspraken met
woningbouwverenigingen en huurdersverenigingen over de invulling van sociale woningbouw. De raadsleden zijn blij zijn met de
Prestatieafspraken en zien dat hun eerdere
input is meegenomen. Wel werden zorgen
geuit over de wachttijd om aan een woning te
kunnen komen. Daarnaast kwamen de focus
op het middensegment en de urgentie met
betrekking tot statushouders aan bod. De
voorzitter concludeerde dat het onderwerp
voldoende is behandeld en de wethouder de
opgehaalde input mee zal nemen voor verdere uitwerking.

WIST JE DAT

AGENDA VAN DE RAAD
Wijziging Tarieventabel Parkeerbelasting
2021
Als gevolg van een eerder besluit moet de gemeenteraad akkoord geven op een verhoging van 15%
parkeerbelasting.
Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Velsen 2021
Door een wetswijziging moeten gemeenten aangeven hoe lang zij mogen doen over het besluit of inwoners aanspraak maken op schuldhulpverlening.
In Velsen wordt voorgesteld om een termijn van 8
weken aan te houden.
Verordening individuele inkomenstoeslag
gemeente Velsen 2021
Inwoners die langdurig een inkomen op bijstandsniveau hebben, kunnen aanspraak maken op een
inkomenstoeslag. Voorheen konden inwoners
aanspraak maken op deze toeslag na 3 jaar inkomen op bijstandsniveau. Er wordt nu voorgesteld
dit te verlengen naar 4 jaar.
Zienswijze inzake deelname Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s
Vanwege wettelijke aanpassingen in de arbeidsovereenkomsten van ambtenaren, kan de gemeente zich aansluiten bij een werkgeversvereniging.
De raad kan daar een zienswijze over geven.

De gemeenteraad heeft 33 zetels.
Velsen Lokaal 5
D66 Velsen 5
LGV 5
VVD 4
Forza! 3
CDA 3
GroenLinks 3
PvdA 2
PS 2
ChristenUnie 1

Verordening werkgeverscommissie 2020
De werkgeverscommissie vervult de rol van werkgever van de griffier. Door een aantal wettelijke
veranderingen moet de verordening worden aangepast.

Onderstaande onderwerpen zijn onder voorbehoud van de uitkomst van de sessie op 10
december.
Verordening maatschappelijke ondersteuning
Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over hulp bij
huishouden. Tevens wordt er een nieuw kader
voorgesteld op basis waarvan zorgindicaties worden gedaan. Door deze aanpassingen worden de
lastenstijgingen getemperd.
Maatschappelijk vastgoed
De gemeente Velsen heeft veel maatschappelijk
vastgoed in bezit. Deze gebouwen zijn veelal duur
voor de gebruiker en voor de gemeente. Voor een
toekomstbestendige aanpak wordt er een voorstel
gedaan voor multifunctioneel gebruik van een
aantal locaties en buurthuis de Spil te sluiten.
Middelen voor programmaplan samenspel
De gemeenteraad wil meer invloed van inwoners
op het gemeentelijk beleid. Het programma Samenspel moet daar invulling aan geven. Er wordt
nu voorgesteld om €175.000 vrij te geven om het
programma Samenspel uit te voeren.
Verklaring van geen bedenkingen Nicolaas
Beetslaan 5-7
Er zijn nieuwe woningbouwplannen voor de Nicolaas Beetslaan 5-7 (het Witte Kinderhuis). Daarvoor moet het huidige pand worden gesloopt. Deze
verandering is in strijd met het bestemmingsplan.
Aan de raad wordt nu gevraagd om de ontwerpverklaring van geen bedenkingen te verlenen. Aansluitend daarop kan het college ook de ontwerpomgevingsvergunning in procedure brengen.

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

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

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

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

Santpoort-Zuid
Louise de Colignylaan 9, isoleren dak, veranderen dakpannen naar dakleien (03/12/2020)
130358-2020
Clarionlaan 6, kappen boom (04/12/2020)
130682-2020

IJmuiden
IJmondhaven, plaatsen steiger met laadkranen (01/12/2020) 105801-2020

Santpoort-Noord
Spekkenwegje 8, bouwen van een tuinbouwkas (30/11/2020) 128228-2020

IJmuiden
Duinstraat 4, bouwen 4 bedrijfsruimten met 4
kantoren (03/12/2020) 74359-2020
Griftstraat 12, bouwen aanbouw (03/12/2020)
107407-2020
Trawlerkade 46, plaatsen keramiekoven,
schilderen gevel, aanbrengen reclame
(03/12/2020) 127150-2020

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

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

Aanvragen
Geplaatst op www.overheid.nl (zie Berichten over uw buurt) op 10 december
2020.
Voor informatie kunt u contact opnemen
met afdeling Fysiek Domein (tel. 140255)
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond
van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is
tussen haakjes vermeld.
IJmuiden
Pruimenboomplein 86, plaatsen balkonbeglazing (zijkant) (28/11/2020) 127795-2020
Warmenhovenstraat 1, splitsen bedrijfsruimte (02/12/2020) 129690-2020
Velsen-Zuid
Stelling 54, tijdelijk (1 jaar) gebruik voor
praktijklessen Maritiem College IJmond
(02/12/2020) 129760-2020

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning betrekking hebben op
een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over welstand:
140255
Verlengen beslistermijn
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij van de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
de beslistermijn hebben verlengd met 6 weken. De datum van verzending van de verlenging is tussen haakjes vermeld.

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Santpoort-Noord
Huis te Wissenlaan 52, plaatsen overkapping
(01/12/2020) 106412-2020
Molenveltlaan 34, uitbreiden begane grond
(zij- en achtergevel) (01/12/2020) 1156792020
Velserbroek
Hofgeesterweg 10A, bouwen paardenstal
(01/12/2020) 82450-2020

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning –
uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Driehuis
naast Driehuizerkerkweg 148 te Driehuis (kadastraal F 5753), het bouwen van een woning
(3-12-2020) 5252-2020
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning, de
ontwerpverklaring van geen bedenkingen en
de bijhorende stukken ligt met ingang van 10
december 2020 gedurende zes weken ter inzage bij de Fysiek Domein Team Vergunningen
Toezicht Handhaving.
Zienswijzen:
Tijdens deze periode van terinzagelegging,
kan een ieder naar keuze mondeling of schriftelijke zienswijzeninbrengen tegen de ontwerp besluit omgevingsvergunning. Zienswijzen moeten worden gericht aan het college
van burgemeester en wethouders van Velsen,
Fysieke Leefomgeving, Team Vergunningen
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10 december 2020 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |
Toezicht en Handhaving, Postbus 465,1970
AL IJmuiden (bezoekadres Dudokplein 1 te
IJmuiden). Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen

gemeentevelsen |

gemvelsen |

gemeente_velsen

met Team Vergunningen Toezicht en Handhaving, telefoon 140255.

Ingediende aanvragen standplaatsvergunningen APV artikel 5:15
IJmuiden
Driehuizer Friethuis, op de woensdagen en

donderdagen (tijdelijk 5 jaar), locatie: t.o.
Breesaapstraat 52
(Thalia Theater) (01/12/2020) 128994-2020

Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een
voorlopige voorziening kan alleen worden
aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van
het besluit is tussen haakjes vermeld.

gen (03/12/2020) 104356-2020
Tasmanstraat 22, plaatsen dakopbouw incl.
dakkapel (04/12/2020) 118788-2020
Halkade 31, herinrichten ruimte (snackbar),
veranderen gevelkozijn (04/12/2020) 706202020

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 55A, verbouwen tot 4 appartementen (03/12/2020) 80770-2020

Driehuis
Driehuizerkerkweg 22, plaatsen van zonnepanelen (02/12/2020) 113430-2020 (Gemeentelijk monument)
Driehuizerkerkweg 22, plaatsen zoldertrap
(04/12/2020) 123746-2020 (Gemeentelijk
monument)

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

Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Meidoornstraat 7, plaatsen dakopbouw
(02/12/2020) 121741-2020
Kennemerlaan 67, splitsen woning in 2 wonin-

Santpoort-Zuid
Tegenover Pieter Weystraat 1-7, kappen 6 bomen (02/12/2020) 108748-2020
Santpoort-Noord
Spaarnberglaan
ong.,
kappen
(04/12/2020) 115553-2020

Velserbroek
Galle Promenade 2-36, uitbreiden winkelunits
(voor- en achterzijde) (02/12/2020) 777882020
Schoener 71, vergroten 2e verdieping
(04/12/2020) 108449-2020

boom

Legesverordening 2021
Het College van Burgemeester en Wethouders heeft in haar vergadering van 2 december 2020 vastgesteld:

De Eerste wijziging op de Legesverordening
2021

Ter inzage
De tekst van de verordening is gepubliceerd
op overheid.nl. Een uitdraai van deze verordening is in te zien bij de balie van het stadhuis,

na het maken van een afspraak. De verordening wordt ook gepubliceerd op de website van
de gemeente Velsen.

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 indienen bij het college van burgemeester en wet-

houders van Velsen.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor het volgende
perceel:
• Wolff en Dekenlaan 62, 1985 HS

DRIEHUIS NH
Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn
van 6 weken na de dag waarop het besluit is be-

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

Kapmelding
Adres: Achter de woning aan de L. Brownstraat 57 in Velserbroek

Betreft het kappen van een Kronkelwilg. De
boom staat te dicht op de gevel.

Kerk in Actie bedankt gevers
Santpoort - Afgelopen week heeft
het collecte team van Kerk in Actie in
de landelijke huis-aan-huis collecte
in Santpoort-Noord een bedrag van
€ 1.384,- opgehaald. Het bedrag is
bestemd voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland. ,,Het is fantastisch om te zien hoe jong en oud
bereid zijn om bij te dragen”, aldus
collecte-coördinator Ruud Hirdes.
,,De nood is hoog en dit soort
opbrengsten zijn meer dan welkom.
Wetende van natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten,
waarop duizenden vluchtelingen in
de Griekse vluchtelingenkampen
wachten, waaronder veel kinderen,
helpt Kerk in Actie met voedsel,
kleding en onderwijs en probeert
men de kinderen op een betere plek
te krijgen. Ook wordt er geïnvesteerd
in de landen van herkomst in een
beter leven voor kinderen. Met het
licht van Kerst voor ogen hopen we
dat de opbrengst van SantpoortNoord daarin kan bijdragen. Namens
Kerk in Actie hartelijk dank daarvoor.”
Kijk voor meer informatie op:
kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte.

De collectanten zijn blij met de opbrengst. Foto: aangeleverd

COLUMN DE HEIDEBERG
Corona bubbel
Het bijna onvermijdelijke gebeurt op
zaterdag 21 november, voor de
eerste keer. Eén van onze verpleegkundigen test positief op Corona
evenals twee en drie dagen later één
van de vrijwilligers resp. een gast. En
nog een andere gast op 30
november na een negatieve test een
week eerder. Besmet en besmettelijk. Dan moet het nut van protocollen blijken. Veiligheidshalve
nemen we voorlopig geen nieuwe
gasten meer op, kan minder familie
op bezoek en dragen we allen nu
medische mondkapjes en handschoenen in huis. De staf werkt zo
veel mogelijk thuis.
Coördinatoren en waarnemers,
medisch adviseur, verpleegkundigen
en vrijwilligers, Zorgspecialist,
Streeklaboratorium en GGD kennen
hun rollen. Dankzij testen, beschermende middelen en quarantaine,
maar vooral door zeer veelvuldig
overleg, goede coördinatie tussen
alle actoren en open overleg met de
familie van onze gasten en het
bestuur lijkt na 14 dagen, op vrijdagavond 4 december, de situatie

beheersbaar, in een vol hospice. Bij
herhaling geen positieve testen
meer en geen Corona verschijnselen,
bij niemand. Dit maakt het de
hospice weer mogelijk om nieuwe
gasten op te nemen die onze zorg
en opvang dringend nodig hebben,
onze reden van bestaan.
Bovenstaande opsomming maakt
duidelijk hoeveel er voor nodig is om
overeind te blijven, de opsomming
van alle feiten en activiteiten beslaat
zes pagina’s. Maar laten we het geluk
niet tarten. Ik lees op zondag dat het
RIVM voor de vijfde dag op rij meer
positieve testen meldt. Het begint
en eindigt met een ieder van ons.
Hoe wij ons gedragen in de hospice
maar ook in de buitenwereld.

Jan Bakker
voorzitter Hospice de Heideberg
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Clubs uit Velsen halen € 51.048,op met Grote Clubactie 2020

VERSCHIJNT DONDERDAG
VELSERBROEK, DRIEHUIS,
VELSEN-Z., SANTPOORT-Z.
EN SANTPOORT-N.
IJMUIDEN & VELSEN-N.

Ruim 300.000 verkopers zetten zich de afgelopen maanden in om loten
te verkopen tijdens de Grote Clubactie. In Velsen lukte het verenigingen
om in totaal € 51048 op te halen. Landelijk deden zo’n 5.300 verenigingen mee met de Grote Clubactie. Samen haalden zij dik 9,5 miljoen
euro op door meer dan 3 miljoen loten te verkopen. De deelnemende
clubs verbreken hiermee alle records.

Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur
vrijdag 09.00-15.00 uur
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
Advertentieverkoop
Jeroen van Duijn
Mobiel 06-33836478
Gerda Ritskes
Mobiel 06-45708874
Ellen Gouda
Mobiel 06-51128572
Advertentie-tarieven
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Renée Wouwenaar
Marja van der Wulp
Raimond Bos
Arita Immerzeel
Directie
Frits Raadsheer
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.jutter.nl/kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
Kennemerland PERS B.V.
Onderdeel van
Regio Media Groep B.V.
Oplage de Hofgeest: 13.400
Oplage de Jutter: 18.400
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient
ondertekend te zijn en voorzien van
naam, adres, telefoonnummer en/of
e-mailadres. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/of
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt
gesteld aan derden. Dus ook niet per
e-mail, fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.jutter.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt
op FSC-Mix papier van verantwoorde
herkomst.
WWW.HOFGEEST.NL
WWW.JUTTER.NL

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

Ook de Velsense wethouder Bram Diepstraten behoorde tot de ondertekenaars.
Foto: aangeleverd

Ontwikkeling Wandelnetwerk
Zuid-Kennemerland van start
Regio - Het gloednieuwe Wandelnetwerk Zuid-Kennemerland staat in de
steigers! Zes gemeenten en vier natuurbeheerorganisaties, allen
opdrachtgevers en financiers van het wandelnetwerk, ondertekenden
onlangs de samenwerkingsovereenkomst. Het is het startschot voor de
realisatie van het grootste regionale routenetwerk binnen het provinciebrede Wandelnetwerk Noord-Holland. Recreatie Noord-Holland is verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer van het uitgestrekte
wandelgebied.
Ondertekening op afstand
Normaliter vindt een ondertekening
tijdens een feestelijke bijeenkomst
plaats. De coronamaatregelen
maakten dat de partijen, ieder binnen
de eigen kantoormuren, een handtekening plaatsten. De collectetoer ging
langs de wethouders van de
gemeenten Haarlemmermeer,
Haarlem, Velsen, Heemstede, Zandvoort, de burgemeester van Bloemendaal en de regiodirecteuren van
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland en
PWN. Zij zijn de beheerders van veel
natuurgebieden in de regio. Alle
partijen hechten belang aan een
spreiding van de recreatiedruk op de
natuurgebieden.
Ook de Provincie Noord-Holland
beoogt een goede benutting van de
recreatiemogelijkheden in de hele
provincie.
De totale kosten voor het wandelnetwerk Zuid-Kennemerland bedragen
zo’n € 617.000. De Provincie NoordHolland financiert € 341.000 van de
realisatiekosten van het netwerk inclusief Toeristische Overstappunten
(TOP’s). De gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer, Zandvoort, Bloemendaal, Velsen en Heemstede betalen
samen de overige kosten: € 276.000.
Omvangrijk wandelnetwerk
Het 586 kilometer lange netwerk
verbindt bestaande ommetjes en
langere wandeltrajecten tot één groot
wandelgebied. Het loopt van Zand-

voort tot de westkant van Amsterdam
en van Haarlem tot Nieuw-Vennep. Er
komen 405 keuzepunten, negen kilometer nieuw te ontwikkelen boerenlandpaden en acht Toeristische Overstappunten. Deze TOP’s zijn opvallend
groenblauwe informatiezuilen waarop
fiets-, wandel- en vaarroutes in de
omgeving vermeld staan. Wandelnetwerk Zuid-Kennemerland sluit aan op
omringende wandelnetwerken van
o.a. Midden-Kennemerland,
Amsterdam Amstelland en Duin- en
Bollenstreek.
Winkel open tijdens de verbouwing
Voordat wandelaars kunnen genieten
van dit nieuwe wandelnetwerk moet
er nog veel gebeuren. Het schetsontwerp van alle wandelroutes moet
omgezet naar een definitief ontwerp.
Recreatie Noord-Holland bereidt
daarna de aanbesteding van de herinrichting voor, waarna een aannemer in
het najaar van 2021 start met de
inrichting van het wandelnetwerk.
Nieuwe routemarkeringen en keuzepuntpalen van wandelnetwerk NoordHolland vervangen dan de bestaande
markeringen in de gebieden van de
vier natuurbeheerders, inclusief het
Nationaal Park Zuid-Kennemerland.
Tot die tijd kunnen wandelaars
gebruik blijven maken van de huidige
wandelroutes met de bijbehorende
routemarkeringen.
Meer informatie over het wandelnetwerk Noord-Holland op www.wandelnetwerknoordholland.nl.

Dit jaar deden in Velsen de volgende
clubs mee en zij haalden de volgende
bedragen op. Hiervan gaat 80 procent
naar de club!
KHC Strawberries € 5.436,-, RKVV
Velsen € 4.191,-, VV IJmuiden
€ 4.824,-, R.K.S.V. Onze Gezellen
€ 3.645,-, Turnvereniging IJmuiden
€ 2.322,-, Sportclub Oyama € 1.554,-,
Rugby Club The Smugglers € 1.104,-,
Velseroorder Sport Vereniging V.S.V.
€ 933,-, Smashing Velsen 96 € 819,-,
RKGV Velsen € 3.162,-, Voetbalvereniging SVIJ € 2.685,-, IJ.V.V. Stormvogels
€ 1.584,-, Musicalvereniging Unidos
€ 1.320,-, BC Akrides € 1.293,-, Badmintonclub Velsen € 1.134,-, Badmintonclub IJmond € 825,-, Velser Zwemvereniging € 759,-,
Stichting Reddings Team Velsen
€ 669,-, Onderwatersportvereniging
Duikteam IJmond € 450,-, FC Velsenoord € 2.931,-, HSV Rooswijk € 756,-,
Scoutinggroep Sint Radboud
€ 2.499,-, S.V. Terrasvogels € 2.238,-,
Dschen Dui
€ 465,-, AV Suomi € 1.704,-, DKV
€ 1.377,-, Muziekvereniging IJmuider
Harmonie € 315,-.
Meer clubs dan vorig jaar
,,Dit is de grootste opbrengst in de
48-jarige geschiedenis van de Nationale Grote Clubactie.” Directeur Frank
Molkenboer kan zijn geluk niet op: ,,Ik
ben supertrots dat iedereen zo zijn
best heeft gedaan. Juist in deze moeilijke tijden is dit soort saamhorigheid
belangrijk.” De afgelopen jaren daalde
het aantal clubs dat deelnam aan de
Grote Clubactie. Die trend is volgens
Molkenboer nu ‘krachtig doorbroken’.

Dit jaar doen er zelfs weer meer clubs
mee dan vorig jaar. ,,Dit laat zien we
dat de loterij nog steeds springlevend
is. En dat is fijn, want ook in de
toekomst hebben verenigingen onze
loterij keihard nodig om financieel
gezond te blijven.”
De Grote Clubactie
op volle kracht online
Verkopers gingen dit jaar nog steeds
‘ouderwets’ langs de deuren, waarbij
voldoende afstand werd bewaard.
Daarnaast werden vanwege de coronacrisis krachtige nieuwe online
middelen ingezet. Zo kon de verkoop
volledig coronaproof doorgaan. Met
succes, in totaal werden 3.173.719
loten verkocht, waarvan maar liefst 1,2
miljoen loten online. De verkopers
bleken digitaal enorm creatief:
QR-codes, e-mail, social media en
WhatsApp werden ingezet om loten te
verkopen. Duizenden video’s werden
online gedeeld om familie en vrienden
aan te zetten tot het kopen van een lot
of anderen te enthousiasmeren. Voor
het eerst gebeurde dit ook via TikTok.
Kinderen deelden talloze filmpjes met
de hashtag #groteclubactie.
Vereniging gesteund?
Niet alleen voor de deelnemende
clubs, ook voor alle mensen die een lot
hebben gekocht, is het een bijzonder
jaar. Er zijn dit jaar namelijk veel meer
prijzen te winnen en de prijzenpot is
aanzienlijk verhoogd. De winkans is dit
jaar zelfs 1 op 10. Check uw lot(en)
vanaf 10 december via de lotchecker
op clubactie.nl om te kijken of er een
prijs op is gevallen.

Kinderen onthullen de totaalopbrengst van de Grote Clubactie 2020 in Sportpark
Drunen. Foto: Grote Clubactie

Wijkcomité Driehuis zoekt financiële steun
Driehuis - Het Wijkcomité Driehuis is inmiddels omgevormd tot een stichting. De aanleiding daarvoor was de wens om een bankrekening te
kunnen openen. Inwoners uit het dorp kunnen vanaf nu een financiële
bijdrage leveren om de onkosten van het Wijkcomité Driehuis te dekken.
Tot nu toe worden die kosten door de leden uit eigen zak betaald.
De nieuw opgerichte Stichting Wijkcomité Driehuis heeft als doel het karakteristieke dorpse karakter van Driehuis
te behouden en daarmee het groene,
veilige leefmilieu van het dorp te handhaven. Het wijkcomité richtte zich
aanvankelijk alleen op Driehuis-West,
omdat daar de eerste bouwplannen

ontstonden. Nu er verspreid over het
hele dorp bouwplannen zijn, hebben
de werkzaamheden van het comité
zich uitgebreid tot heel Driehuis.
De kosten die de leden van het wijkcomité maken, hebben vooral betrekking
op het schrijven van brieven aan

burgemeester en wethouders en aan
de gemeenteraad, het onderhouden
van contacten met de verantwoordelijke wethouders, ambtenaren en
projectontwikkelaars, het inspreken
tijdens raadsvergaderingen en het
informeren van de inwoners van Driehuis via huis-aan-huis-publicaties en
digitaal verspreide nieuwsbrieven en
een website. Omdat de werkzaamheden zich steeds verder uitbreiden,
ontstond de behoefte aan een wat
ruimer budget. Met een kleine bijdrage
van vijf à tien euro per persoon kan

men het werk voor Driehuis voorlopig
blijven voortzetten. Giften zijn welkom
via NL28 RABO 0360469787 ten name
van Stichting Wijkcomité Driehuis.
Nieuwsbrief
Vorige week verscheen de nieuwste
nieuwsbrief van het Wijkcomité Driehuis. Het is een uitgebreide editie
geworden, omdat er gedurende het
jaar 2020 veel dingen zijn gebeurd die
voor de inwoners van Driehuis van
belang zijn. De nieuwsbrief is via www.
wijkcomitedriehuis.nl te downloaden.
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Huwelijksfeest Cynthia en Stefan
geregeld door Borsato’s Budget Bruiloft
kreeg vrij kort daarna een bericht
terug met het verzoek een introductiefilmpje te maken. Stefan wist op
dat moment nog van niets. Hij was
aan het werk toen het bericht kwam
en werd door Cynthia gebeld. Stefan:
,,Ik was verbaasd, maar ik vond het
wel leuk. Ook wel spannend, want je
komt met je verhaal op tv.’’ Stefan
erkent dat hij even moest wennen
aan het idee, maar al snel maakte de
twijfel plaats voor enthousiasme.

Cynthia Kraayenoord en Stefan Zaagstra beleefden hun droombruiloft dankzij Borsato’s Budget Bruiloft. Foto’s: aangeleverd

IJmuiden - Vorige week woensdag was bij RTL 5 te zien hoe Cynthia Kraayenoord en Stefan Zaagstra elkaar
eerder dit jaar het jawoord gaven op Forteiland. Dankzij het programma Borsato’s Budget Bruiloft, gemaakt
door Vincent TV Producties en uitgezonden bij RTL 5, beleefden de twee IJmuidenaren ondanks een benarde
financiële situatie toch hun droombruiloft. Het stel is vol lof over de mensen die het programma maken en
kijken in dankbaarheid terug op de kans die ze hebben gekregen en de wijze waarop hun huwelijksdag is
verlopen.
Door Raimond Bos
In Borsato’s Budget Bruiloft helpen
bruidsmodespecialist Mary Borsato
en zakenvrouw Betty de Groot stellen
die zelf niet het geld hebben om een
uitbundige bruiloft te organiseren.
Met hulp van hun beider netwerk
slagen ze erin om van alles te regelen
tegen geringe kosten, zodat geld
geen beperkende factor hoeft te zijn
om de huwelijksdag uit te stellen.
Voor Cynthia en Stefan was precies
dat laatste namelijk aan de orde.
Stefan ging tien jaar geleden door
een diep dal. Zijn vader overleed, zijn
toenmalige werkgever ging failliet en
zijn relatie liep op de klippen. Stefan
zocht zijn toevlucht in drank en
drugs. Dat leverde hem nog meer
ellende op, met als uiteindelijke
resultaat forse schulden die hij nog
steeds aan het afbetalen is. Geld voor
een bruiloft was er dus niet: ,,Al het
geld gaat naar de schuldeisers, we
zouden pas over tien jaar kunnen
trouwen.’’
Facebook
Cynthia en Stefan, nu allebei 40,
zaten als kind op de John F. Kennedyschool aan de Keetberglaan. Zes jaar
lang waren ze klasgenootjes en

hoewel ze goed met elkaar overweg
konden, was er verder geen speciale
band. Na de basisschool gingen ze
elk hun eigen weg en zagen ze elkaar
jarenlang niet meer. Tot Cynthia vijf
jaar geleden het profiel van Stefan
tegenkwam op Facebook. Ze besloot
om hem een bericht te sturen en die
actie kreeg grote gevolgen. Nadat
Stefan het vriendschapsverzoek had
aanvaard, volgde al snel een uitnodiging om samen uit te gaan. Het
duurde niet lang tot ze over hun oren
verliefd op elkaar waren. In het
tv-programma vertelt Stefan hierover
dat hij al meteen voelde dat het goed
zat toen hij bij Cynthia in de auto
stapte. Al na korte tijd trok Stefan bij
Cynthia en haar dochter Djoa in. Een
voor de hand liggende keuze, omdat
zijn woning kleiner was dan die van
haar. Inmiddels is Djoa 11 jaar en
breidde het gezin zich verder uit met
de komst van Zoë (4) en Seth (2).
Introductiefilmpje
Het geluk lachte Stefan weer op alle
fronten toe. Niet alleen vond hij in
Cynthia de grote liefde en werd hij
vader van Zoë en Seth, ook kreeg hij
een vaste aanstelling als onderhoudstechnicus bij Tata Steel. ,,Ik
werkte daar eerst via een uitzendbu-

reau, maar mijn teamleider was zo
positief over mij dat hij me een vaste
baan heeft aangeboden. Ik houd me

Forteiland
Het maken van het filmpje was voor
Cynthia en Stefan wel even een
klusje. ,,Het lukte eerst niet zo goed,
want we kregen steeds de slappe
lach. Maar uiteindelijk was er een
filmpje en daar waren ze bij de
redactie van het tv-programma heel
enthousiast over.’’ Toen het stel uit
IJmuiden definitief geselecteerd was
voor deelname, moest besloten
worden in welk thema het bruiloftsfeest zou moeten plaatsvinden.
Cynthia vond het een leuk idee om
het thema superhelden te kiezen,
omdat Stefan thuis vitrines vol miniaturen van onder meer Batman heeft
staan. Stefan: ,,Dat is al jaren een
hobby van mij. Sinds mijn tienerjaren
spaar ik van alles van superhelden.’’ In
het tv-programma is te zien hoe
Mary en Betty met dit thema aan de
slag gaan. Betty oppert de suggestie

baren van Cynthia en Stefan, waarbij
menig traantje werd weggepinkt. Het
huwelijk werd al op 28 februari van
dit jaar voltrokken, toch duurde het
uiteindelijk door de coronacrisis tien
maanden voordat televisiekijkend
Nederland de beelden te zien kreeg.
Cynthia: ,,Eigenlijk zou het
programma al in april uitgezonden
worden, maar door de beperkingen
werd de startdatum verplaatst.’’
De weken vanaf het eerste contact
met de redactie van het
tv-programma tot aan het sluiten van
het huwelijk was voor Cynthia en
Stefan een spannende en drukke tijd.
,,Je krijgt kort te voren te horen dat
er een draaidag bij je thuis komt.’’
Voor Cynthia is dat meestal wel te
regelen. Zij werkt twee avonden in
de week als schoonmaker bij een
tandartspraktijk en is overdag
gewoon thuis om voor de kinderen
te zorgen. V
oor Stefan is het, vanwege zijn werk,
iets lastiger in te plannen. Toch is
alles goed gekomen en was het stel
vorige week op tv te zien. Het leverde
ze veel positieve reacties op. Stefan:
,,Ik was daar eerst wat onzeker over.
Ik praat niet vaak over wat er vroeger
allemaal gebeurd is. Op mijn werk
waren ook mensen die gekeken
hebben en dit totaal niet verwacht
hadden, maar iedereen is er erg positief over.’’

Bruidsmodespecialist Mary Borsato en zakenvrouw Betty de Groot kijken toe.

daar bezig met alles wat met olie en
vet te maken heeft. Op onze afdeling
zijn we met z’n tweeën en als wij er
niet zijn, loopt het daar vast.’’ Vorige
week was het precies een jaar
geleden dat Cynthia op Facebook
een oproep voorbij zag komen van
het tv-programma Borsato’s Budget
Bruiloft. Ze besloot te reageren en

De bruiloft werd op Forteiland gevierd in aanwezigheid van de dierbaren van Cynthia en Stefan.

om het huwelijk te laten sluiten op
Forteiland, en neemt direct contact
op met een kennis van haar, die
werkt voor het bedrijf dat op die
locatie evenementen organiseert.
,,Zelf zouden we nooit aan Forteiland
gedacht hebben als trouwlocatie’’,
vertelt Stefan. ,,Het is ook geen officiële trouwlocatie, er was speciale
toestemming van de gemeente voor
nodig om het huwelijk hier te mogen
sluiten.’’ De gemeente Velsen ging
akkoord en Nol Stuvel werd geselecteerd als buitengewoon ambtenaar
van de burgerlijke stand om deze
eervolle klus te mogen klaren. Zowel
de ceremonie als het feest ’s avonds
vonden op Forteiland plaats. Cynthia
en Stefan: ,,’s Avonds trad de band
Sixty Pound op. We willen die
jongens enorm bedanken. Ze
hebben echt geweldig gespeeld en
dat helemaal gratis. Echt superlief
van die jongens.’’
Reacties
Het werd een ontroerende ceremonie in aanwezigheid van de dier-

Emotioneel
Voor de twee kersverse echtgenoten
was het bekijken van de uitzending
een emotioneel moment. ,,We
hadden niets aan elkaar verteld over
de opnames tijdens het passen van
de kleding, dus die beelden zagen
we van elkaar nu voor het eerst. Toen
we alles terugzagen, waren we wel
even in tranen. We zijn heel dankbaar
dat we deze gelegenheid hebben
gehad. Het is een dik vet pluspunt in
ons leven. We kregen de kans om ons
verhaal te doen en daarmee een
periode af te sluiten. Ook de draaidagen met het team van het
programma hebben we geweldig
gevonden. Het programma wordt
gemaakt door een heel leuk team.
Het zijn mensen die je goed op je
gemak weten te stellen en die
houden van een grapje. Het was heel
fijn om aan mee te mogen werken.’’
Borsato’s Budget Bruiloft is elke
woensdag om 20.30 uur te zien bij RTL
5. Alle afleveringen zijn ook te zien bij
Videoland.
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Fietsendief met voorkeur voor
Cortina-fietsen aangehouden
IJmuiden - De politie heeft
woensdag 2 december een 53-jarige
man uit IJmuiden aangehouden op
verdenking van heling van fietsen.
De IJmuidenaar bleek een duidelijke
voorkeur te hebben voor fietsen,
voornamelijk zwarte, van het merk
Cortina.
Het viel de politie op dat sinds enkele
weken veel aangifte werd gedaan
van fietsendiefstal en dat Cortina
fietsen vaak het slachtoffer waren. Na
een onderzoek naar deze diefstallen,
kwam de politie uiteindelijk op het
spoor van de man. Naast de aanhouding stelden politieagenten ook een
onderzoek in, in de schuur van de
verdachte.

Zuidpier weer toegankelijk
voor een frisse neus

Fietsen en gereedschap
Hier troffen de agenten meerdere
zwarte Cortina fietsen aan en
gereedschap dat veelal gebruikt
wordt bij het stelen van fietsen en
het veranderen van framenummers.

Het viel de politie dan ook direct op
dat de identiteit van de fietsen al was
aangepast. De fietsen werden daarop
in beslag genomen, zo ook het
gereedschap en enkele fietskratten.
De politie heeft al enkele fietsen
kunnen koppelen aan hun
eigenaren.
De IJmuidenaar is inmiddels op vrije
voeten gesteld, maar blijft wel
verdachte in deze zaak.
Aangifte fietsendiefstal
Fietsendiefstal is in Nederland de
meest voorkomende vorm van criminaliteit. Is uw fiets gestolen? Doe dan
altijd aangifte. Als de politie een fietsendief aanhoudt, blijkt vaak dat
deze meerdere fietsen heeft
gestolen. Aangifte doen heeft ook
het voordeel dat de politie een beeld
krijgt van locaties waar fietsen
worden gestolen. Op die plekken
houdt de politie dan een extra oogje
in het zeil. Klik hier voor meer informatie over fietsendiefstal.

IJmuiden - Na drie maanden wegens werkzaamheden afgesloten te zijn geweest is de Zuidpier weer open voor pierewaaiers. Er werd van dit heugelijke feit dit weekend direct gebruik gemaakt door wandelaars, fietsers en vissers. Aan de
kop van de pier is duidelijk te zien, dat er grote brokken steen zijn gestort, die met asfalt aaneen geklonken zijn. De
geur van vers asfalt is daar op de kop nog goed te ruiken. Her en der aan de zijkanten van de pier liggen nog resten
hekwerk en zand. Ook is de verzamelcontainer voor afval nog niet teruggeplaatst. Een fietser liep een lekke band op
door achtergebleven materiaal. Maar een rauw uitje is weer te maken, daar op onze mooie Zuidpier. Tekst en foto: Arita
Immerzeel

Trio SonCe en kerstvertelling
in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort - Vrijdag 18 december om
20.00 uur treedt het Trio SonCe op in
‘t Mosterdzaadje. Hun programma
omvat de Vijf Seizoenen van de
Oekraïense kalender, rituele muziek
met een ‘twist’.
Trio SonCe bestaat uit Maryanka
Golovchenko (Oekraïne/Nederland)zang, Pau Sola Masafrets (Spanje/
Nederland)-cello en Cengiz
Arslanpay (Turkije/Nederland)houten fluiten en elektronische
instrumenten.
In het ‘Five Seasons project’ wordt in
negen delen het verhaal gedaan over
terugkomen, verbinden, bomen,
sneeuw en mensen. Hierbij volgen ze
de rituelen passend bij de traditionele kalender van de Oekraïne.
Liederen over de kerst, de zomer,
maar ook een bruiloftslied en een
slaapliedje. ,,We zijn geïnspireerd
door de mix van volksmuziek en
improvisatie. Volksmuziek brengt
herkenning. Het idee dat het uit de
oudheid stamt, maakt het dat de
muziek diep geworteld is. Het oude
liedje is een brug tussen het verleden
en de toekomst. Tegelijkertijd is het
zo vrij als een vogel. Het oude lied
heeft een leidende energie die ons
uiteindelijk tot verschillende vormen
uit laat komen.’’
De belofte van de harpspeler
Een muzikaal kerstsprookje, vol
belofte en verwachting, wordt op
zondag 20 december om 15.00 uur in
‘t Mosterdzaadje uitgevoerd door
Yolanthe Cornelisse (harp) en Piet
Paree (verteller ) Geschikt voor jong
en oud.

Een babystartpakket is een grote doos die gevuld is met nieuwe en gebruikte babyspullen die landelijk ingezameld worden. Foto: aangeleverd

Stichting Babyspullen zoekt
ruimte in Velserbroek

Yolanthe Cornelisse en Piet Paree. Foto: aangeleverd

Yolanthe Cornelisse schrijft haar
eigen muziek en ook voor deze voorstelling componeerde zij muziek die
aansluit bij de sfeer van het verhaal.
Piet Paree heeft een oud bestaand
sprookje volledig herschreven tot
uiteindelijke deze kerstvertelling.
Beiden werken al jaren samen en zijn
regelmatig te gast op allerlei plekken

in Noord Holland met zeer diverse
muzikale verhalen.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, Santpoort-Noord 023-5378625. Voor alle
concerten moet vooraf worden gereserveerd via penningmeester@
mosterdzaadjhe.nl of via de website
www.mosterdzaadje.nl.

Velserbroek - Adri van Riel is vrijwilliger bij Stichting Babyspullen en
gaat regelmatig vanuit Velserbroek
naar Heerhugowaard om te helpen
met het sorteren van gedoneerde
babyspullen. Wist u dat in Nederland
1 op de 9 kinderen in armoede
leven? Omgerekend naar een
gemeente als Velsen zijn dat meer
dan 1600 kinderen! De (aanstaande)
ouders hebben in veel gevallen niet
genoeg geld om te voorzien in de
basisbehoeften van hun kindje:
voldoende kleertjes, een kruik of een
warme deken.
Stichting Babyspullen helpt deze
ouders door het verstrekken van
babystartpakketten. Een babystartpakket is een grote doos die gevuld
is met nieuwe en gebruikte babyspullen die landelijk ingezameld
worden. Vijf dagen per week rijdt een
bus door heel Nederland om de
gedoneerde kleertjes, knuffels en
ander klein spul op te halen. Het
uitzoeken van deze spullen is een
enorme klus wat grotendeels gedaan
wordt in het sorteer- en distributiecentrum van de stichting in Heerhugowaard. Daarnaast zijn overal in
het land kleine voorsorteercentra
waar ook spullen uitgezocht worden.

Vaak zijn dit initiatieven van particulieren die met een groepje enthousiaste mensen alvast een flink deel van
het werk uit handen nemen.
Adri van Riel heeft het goede voornemen opgevat om in Velserbroek
ook zo’n voorsorteercentrum te
starten. Enthousiaste vrijwilligers zijn
er al. Het enige wat nog nodig is om
te starten is een ruimte die ze mogen
gebruiken. Daarom wil Van Riel een
oproep doen aan mensen in Velserbroek en omgeving om een ruimte
beschikbaar te stellen. ,,Het hoeft
niet groot te zijn. Als we met een
paar mensen kunnen sorteren
hebben we aan iets van 20 vierkante
meter al genoeg. Wel moet de ruimte
droog zijn en een goede verlichting
is natuurlijk ook fijn.” Budget om te
huren is er niet want de stichting wil
het geld dat binnenkomt het liefst
besteden aan het inkopen van
schaarse spullen zoals kruiken en
jasjes.
Mocht u een plekje hebben voor
deze sympathieke stichting, stuur
dan een mail naar inzamelen@stichtingbabyspullen.nl en dan neemt
Adri van Riel contact met u op.
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Wijkplatform Zee- en Duinwijk
zoekt versterking
IJmuiden - Wijkplatform Zee- en Duinwijk is op zoek naar bewoners uit de
wijken Zee- en Duinwijk die betrokken willen worden bij het wel en wee
in hun wijk.
Door de drukke werkzaamheden van
een aantal leden van het Wijkplatform Zee- en Duinwijk hebben zij
besloten te bedanken als bestuurslid.
Het wijkplatform bedankt uiteraard
de leden die zich de afgelopen
periode hebben ingezet voor hun
wijk, waarbij verschillende projecten
op grond van leefbaarheid en veiligheid zijn gerealiseerd . Maar het Wijkplatform dat normaal uit 7 leden
bestaat is door de besluiten van
bedankte leden op zoek naar een
drietal nieuwe leden om in 2021 aan
de slag te gaan om de wijken leefbaar en veilig te houden.

Hugo Brink, voorzitter van de Vrienden van Beeckestijn, slaat de herstelwerkzaamheden gade. Foto: aangeleverd

Schade slangenmuur hersteld met
steun Vrienden van Beeckestijn
Velsen-Zuid - Begin november werd
de zeldzame en bijzondere slangenmuur in de klassieke kruidentuin van
buitenplaats Beeckestijn ernstig
beschadigd door vandalisme. Omdat
deze schade niet door de verzekering
gedekt werd, betekende het herstel
voor Natuurmonumenten, als
beheerder van de buitenplaats, een
aanslag op het reguliere jaarbudget.
Doordat de Vrienden van Beeckestijn
de herstelkosten voor hun rekening

namen, heeft men de monumentale
slangenmuur gelukkig snel kunnen
laten restaureren.
Buitenplaats Beeckestijn is een uniek
stukje Nederland. Wandelend door
het romantische parkbos in landschapsstijl of door de strakke,
geometrische tuinen vind je hier veel
elementen van historische waarde.
Buitenplaats Beeckestijn is met de
gebouwen, tuinen en het hele
parkbos een rijksmonument. De

Anja Hartman stelt voor om jaarlijks op 1 januari massaal bomen te gaan planten.
Foto: LS Studio/Larissa Strating

Toen Anja begin vorige maand het
debat in de Tweede Kamer volgde,
waarbij de Partij voor de Dieren en
GroenLinks voor een verbod op vuur-

werk pleitten, bedacht ze een mooi
alternatief. Niet knallend het nieuwe
jaar in, maar nieuw leven creëren
door een boom te planten op 1

Géén klachtenbureau
Mocht u interesse hebben om deel te
nemen als bestuurslid van uw wijk om
mee te praten en te denken over leefbaarheid en veiligheid in uw wijk.
Zowel voor u en uw kinderen en uiteraard de ouderen in de wijk , kunt u
via de mail contact opnemen met de
voorzitter van Wijkplatform Zee- en
Duinwijk, de heer Alex van der Molen
via: avandermolen@gmail.com.

buitenplaats is – zéker ook nu, in
tijden van corona – een ideale plek
om even tot rust te komen.
Eerdere herstelprojecten waar de
Vrienden van Beeckestijn een
bijdrage aan leverden zijn onder
andere de restauratie van de
vijverkom en de aanschaf van de
fonteininstallatie, de bankjes in de
bloemenwaaier en een sokkel voor
het standbeeld van Lucretia in de
kruidentuin.

Voorstel nieuwe traditie:
plant een boom op 1 januari
Santpoort - Een boom planten in je tuin, op je balkon of bijvoorbeeld in
een park. Het moet een mooie nieuwe traditie worden op de eerste dag
van het nieuwe jaar. Het idee komt van Anja Hartman uit Santpoort. Ze
wil hiermee een signaal afgeven en de maatschappij aanzetten tot een
verandering, die moet leiden tot een betere wereld.

Wat is en wat doet een
wijkplatform?
De Wijkplatforms zijn eind jaren ’90
door de gemeente Velsen in het
leven geroepen om de kloof tussen
gemeente en burger te verkleinen.
Een Wijkplatform bestaat uit vrijwilligers die in de wijk wonen en
opkomen voor het algemeen belang
van de wijk. Het wijkplatform is geen

actiegroep. Een Wijkplatform kijkt
naar plannen die er voor een wijk zijn
en geeft daar gevraagd en ongevraagd advies over. Ook hebben zij
een signaalfunctie en kunnen zelf
onderwerpen aandragen bij de
gemeente Velsen. De meeste Wijkplatforms vergaderen elke maand en
die vergaderingen zijn altijd openbaar. Meestal zit daar de wijkwethouder bij en vertegenwoordigers
van diverse politieke partijen. Uiteraard komen er wijkbewoners en
soms wijkagenten, gemeenteambtenaren en andere partners in de wijk.

januari. ,,Een mooi signaal om aan te
geven dat we alles anders gaan
doen’’, legt ze uit. ,,Zo kunnen we iets
moois achterlaten voor onze
kinderen en voor de generaties
daarna. We creëren een bewust
moment waarop we kiezen voor
duurzaamheid en mindfulness, uit
liefde voor onze planeet.’’ Het initiatief van Anja komt in de week waarin
opnieuw verontrustende berichten
uit Brazilië de wereld overgaan.
Wereldleiders maken zich zorgen
over de snelheid waarmee de Braziliaanse regering het grootste tropische regenwoud ter wereld laat
verdwijnen door grootschalige
ontbossing. De vrees bestaat dat dit
unieke natuurgebied hierdoor definitief zal gaan verdwijnen. In ons land
is juist in de laatste jaren steeds
nadrukkelijker aandacht gekomen
voor de bomen. Veel gemeenten
kennen een zogenoemde bomenbalans, een instrument om het aantal
bomen nauwkeurig bij te houden en
ervoor te zorgen dat dit aantal niet
vermindert. Anja: ,,We staan op een
splitsing qua keuzes voor een liefdevolle, gezonde en blije wereld.
Zonder bomen kunnen we niet
bestaan. Laten we daarom op 1
januari allemaal ergens een boom
planten, voor een betere wereld.’’
Wie wil deelnemen, kan dat via
https://www.facebook.com/
events/691753005094892 aangeven.

De boeken die voor het goede doel te koop worden aangeboden. Foto: aangeleverd

Verkoop boeken over Velsen
voor Santpoort helpt Madras
Velsen - De Creatieve MaandagOchtendGroep uit Santpoort kreeg uit
een nalatenschap 27 boeken over de
geschiedenis van Velsen, te verkopen
voor het goede doel: stichting Santpoort Helpt Madras. Gewoonlijk
staan de dames van de groep twee
keer per jaar op markten om hun
producten te verkopen, maar dit jaar
kon dat niet. Daarom biedt de groep

de boeken in één koop aan voor 150
euro. Enkele titels zijn: Bles voor de
kop, het Zilver van de Zee, Eene
plaats van grooten omvang, Historische Canon van Velsen, SantpoortDorp en Station in de 20e eeuw, 250
Korte banen lang enz. Als u belangstelling heeft kunt u contact
opnemen met Jantine Hartendorf:
023-537 71 45.

Informatiebijeenkomst
over borstvoeding (digitaal)
Regio - Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst over borstvoeding van het
Spaarne Gasthuis krijgen belangstellenden informatie over hoe borstvoeding werkt. Zo leer je hoe je kunt zien
wanneer je baby honger heeft, hoe je
je baby aanlegt en hoe je weet of je
baby genoeg gedronken heeft. Ook
wordt besproken wat je kunt doen
als het geven van borstvoeding niet
loopt zoals je had gehoopt. Er is
volop ruimte om vragen te stellen. Zo
kun je een goede start maken met
het voeden van je baby.
Vanwege de landelijke richtlijnen van
het RIVM over het coronavirus lukt

het niet om echt bij elkaar te komen.
Daarom wordt de bijeenkomst digitaal aangeboden. belangstellenden
moeten zich wel aanmelden. na
aanmelding krijgt u een aantal dagen
voor de bijeenkomst een mail met
daarin de gegevens over het
inloggen en deelnemen via Zoom.
De bijeenkomst is op dinsdag 15
december van 19.30 tot 21.30 uur.
Aanmelden via het formulier op de
website www.spaarnegasthuis.nl.
Vragen? Bel de afdeling patiëntenvoorlichting op telefoonnummer
(023) 224 2060 of stuur een e-mail
naar info@spaarnegasthuis.nl.
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Tata Steel investeert 300 miljoen
om overlast te reduceren
IJmuiden - Tata Steel Nederland (TSN) kondigt nieuwe acties aan die de
impact van stof en geur drastisch verminderen. Voor dit maatregelenpakket, Roadmap+, doet Tata Steel een extra investering van 300 miljoen
euro op het terrein in IJmuiden. Met de projecten wordt onmiddellijk
gestart, in overleg met de provincie.

Het schoolplein van basisschool Jan Campert in Driehuis zoals het er nu uitziet. Foto: Arita Immerzeel

Pleidooi voor een groener
schoolplein valt in goede aarde
Door Arita Immerzeel
Driehuis - Leerlingen van basisschool
Jan Campert aan de Driehuizerkerkweg in Driehuis willen graag een
groener schoolplein. In samenwerking met het nabij gelegen Pieter
Vermeulen Museum hebben zij een
voorstel hiertoe ingediend bij de
gemeenteraad van Velsen en er is
unaniem een positief besluit
genomen. De Velsense gemeenteraad nam de motie aan. Het college
heeft de opdracht gekregen om op
zoek te gaan naar geld en naar
scholen die ook willen vergroenen
met hun schoolpleinen. De planning
is, dat vóór de zomer van 2021 burgemeester en wethouders een rapportage klaar hebben. De opdracht om
schoolpleinen groener te maken,
kreeg de raad op een presenteer-

blaadje aangereikt. Er is reeds een
gesprek met wethouder Marianne
Steijn geweest, over de groene
ambitie. Voor de leerlingen van
groepen 7 en 8 is het duidelijk. In hun
motivatie horen wij belangrijke argumenten terug, zoals dat je met een
groen schoolplein, je er een klaslokaal bij krijgt. En dat een groen
schoolplein beter is voor de natuur
en daardoor beter voor de toekomst
van kinderen. Ook wordt het argument genoemd, van het tegengaan
van de opwarming van de aarde. Een
van de leerlingen geeft aan, dat je op
een groen schoolplein veel beter kan
spelen. En dat kinderen blij naar
school gaan. Eerder dit jaar sprak de
gemeenteraad zich al uit over het
tegengaan van versteende schoolomgevingen. Gemeente Velsen heeft
over vergroeiing gesproken, ook al

eens in een eerder stadium met
Operatie Steenbreek burgers opgeroepen om stenen uit hun versteende
tuinen te verwijderen en er bloemzaad te zaaien. Goed voor de insectenstand en vochtafvoer bij zware
regenval. Voor de vergroeiing van
schoolpleinen haalt de raad wetenschappelijke studies aan. Daaruit
blijkt dat een groene schoolomgeving sociale voordelen heeft. Zoals
dat die eraan bijdraagt dat kinderen
meer bewegen, zich motorisch beter
ontwikkelen, een betere concentratie
hebben en dat alle kinderen meer
meedoen. Elk stukje extra groen in
Velsen is mooi meegenomen. Voor
kinderen is het ook beter én leuker
om in een groene omgeving te
kunnen spelen, onder meer door
meer schaduw als het zonnig is en
minder wateroverlast bij regen.

Het pakket Roadmap+ bestaat uit
enkele heel nieuwe maatregelen en
versnelling van milieuprojecten in de
Roadmap 2030, die vorig jaar werd
gelanceerd. Dinsdag presenteerde
TSN ook een rapportage over de
voortgang van de Roadmap.
Met Roadmap+ komt Tata Steel tegemoet aan de wensen van de
provincie die door gedeputeerde
Jeroen Olthof zijn opgenomen in het
Programma Tata Steel, dat vorige
maand werd gepresenteerd.
Belangrijke pijler onder Roadmap+ is
de realisatie van een DeNOx-installatie bij de Pelletfabriek, waardoor de
uitstoot drastisch zal verminderen en
enorme milieuvoordelen worden
behaald. TSN overlegt met de
provincie over de aanpak, zodat alle
voordelen van minder stikstofuitstoot binnen en buiten het terrein
van de fabriek in IJmuiden, zelfs voor
andere delen van Nederland, optimaal worden benut. Naast het
verminderen van stikstof (NOx) wordt
ook de uitstoot van fijnstof en zware
metalen (als onderdeel van de Zeer
Zorgwekkende Stoffen, ZZS) sterk
gereduceerd. Met dit project is een
investering van 150 miljoen euro
gemoeid.
Een ander groot project betreft
verbeteringen aan de Kooks- en
Gasfabriek 2 (KGF2). Van aanpassing
van de afdichting en een potentiële
nieuwe afzuigtechniek wordt vermindering van geur en uitstoot van
stoffen verwacht. Ook dit project
gaat onmiddellijk van start en vraagt
tot 50 miljoen euro investering. TSN
wil met deze tussentijdse maatregel
tot snellere vermindering van overlast door KGF2 komen.
Hans van den Berg, Bestuursvoorzitter van Tata Steel Nederland: ,,Het
Programma Tata Steel van gedepu-

teerde Jeroen Olthof heeft een hoge
ambitie in het verminderen van
emissies en overlast. Tata Steel heeft
dezelfde ambitie en die willen we
met deze Roadmap+ ook daadwerkelijk realiseren. We zijn er van overtuigd dat we hiermee een belangrijke
stap voorwaarts zetten met een
significante vermindering van
uitstoot en overlast als resultaat.”
TSN is onlangs ook gestart met een
interne campagne voor de verdere
bewustwording van de noodzaak tot
vermindering van overlast. Medewerkers worden opgeroepen om overlastbronnen direct te melden en bij
incidenten onmiddellijk te stoppen.
Projecten
De investeringen die tot Roadmap+
behoren bestaan uit de volgende
projecten (met extra bovenwettelijke
maatregelen):
• Stofreductie bij verwerking converterslak. Vermindering van stofuitstoot en ook fijnstof.
• Reinigingsinstallatie en DeNOx
installatie in de Pelletfabriek. Vermindering zware metalen en PAK (ZZS)
en stikstofoxides.
• Maatregelen geuroverlast Kook- en
Gasfabriek2 (KGF2). De acties verminderen uitstoot ZZS (PAK) en daarmee
ook geuroverlast.
• Project droogstanden staalfabriek
(OSF2), inclusief bouw nieuwe installatie. Vermindering geur.
• Tertiaire afzuiging staalfabriek
(OSF2), die voorkomt dat stof via dak
in buitenlucht komt. Vermindert de
uitstoot van fijnstof.
• Verhoging van de afzuigcapaciteit
ovenhuis Hoogoven 6. Vermindert de
uitstoot via het dak.
• Aanpak stofverwaaiing grondstoflogistiek, waardoor veel minder stof
van lopende banden en overstorten
kunnen wegwaaien.

Winterse raamschildering
geïnspireerd door corona

De Van den Vondellaan in Driehuis krijgt weer een groene omlijsting. Foto: Arita Immerzeel

Van den Vondellaan
eindelijk van bomen voorzien
Door Arita Immerzeel
Driehuis - Maandag en dinsdag is er
een begin gemaakt met de groenvoorziening van de onlangs gerenoveerde Van den Vondellaan. Er wordt
gewerkt met maatregelen, die de
veiligheid dienen van degenen die de
bomen en struiken planten. Daarbij

wordt gestreefd het doorgaande
verkeer zo min mogelijk te belemmeren. Verkeersregelaars leiden een
en ander in goede banen. De bewoners is gevraagd hun auto’s elders te
parkeren. De volgens Gemeente
Velsen laanwaardige bomen, die
geplant worden, zijn lindebomen. In
de plantsoenen worden kattenkruid

en ooievaarsbek geplant. En in het
middenterrein van de rotonde van de
Van den Vondellaan en Lodewijk van
Deyssellaan zullen circa 15 verschillende soorten heesters en vaste
planten een plek vinden. De werkzaamheden zullen tot en met 10
december duren, is de verwachting
volgens uitvoerder Tim Post.

Santpoort - Elk jaar opnieuw kijken
buurtbewoners van Peter Heeremans
(volgende week 74) vol verwachting
naar zijn voordeur. Zal er weer een
mooi winters tafereel op verschijnen?
En jawel, het is hem ook dit jaar weer
gelukt om nieuwe inspiratie te
vinden voor zijn jaarlijkse winterschildering. Stelde hij vorig jaar nog het
in de wereld heersende racisme aan
de orde, door een zwarte en een
witte zwaan te verbeelden, dit jaar
verwerkte hij zijn gedachten over de
coronacrisis in het werk, in combinatie met een echt Hollands landschap met een molen en een kerk.
Op de voorgrond zijn onder meer
een paard en wagen en een sloot te
zien. ,,Wat er ook om ons heen
gebeurt vandaag de dag, de boer
werkt gewoon door en ook de molen
doet gewoon zijn werk’’, aldus Heeremans. De bevroren sloot symboliseert de winter, maar bewust koos hij
ervoor om er geen schaatsers op te
situeren.
Iedereen die dezer dagen door de
Kopslaan komt, heeft de gelegenheid
het werk zelf teaanschouwen.

De nieuwe schildering met bewust
geen schaatsers op het ijs. Foto:
aangeleverd
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Redacteur en radiomaker Raimond
Bos (50) bundelt memoires
alleen werkgerelateerd. Hij schrijft
over zijn jeugd in Duitsland, hoe hij
als kind werd achtervolgd, een autoongeluk in 2017, een reeks tegenslagen en vervelende gebeurtenissen
twee jaar daarna. Hoe hij sorry leerde
zeggen en op welke manier hij werd
opgelicht als beginnende zzp’er.
Maar ook zijn liefdesleven en de
daarbij behorende bedavonturen
komen aan bod. Zo deelde hij ooit de
lakens met een hoogzwangere
vrouw. ,,Waarom ik dit wil
opschrijven? Een hoop van mijn
ervaringen zijn tamelijk bizar te
noemen. Ik vind het leuk om een
inkijkje in mijn leven te geven. Ik wil
niemand beschadigen, maar ik wil
wel delen.”

Raimond Bos wilde liever een boek dan een Abrahampop. Foto: aangeleverd

Velsen - Een terugblik op vijftig jaar Raimond Bos, dat wilde Raimond Bos
(50) liever dan een Abrahampop. Zo geschiedde. In een jaar tijd pende hij
zijn memoires neer. ,,Er zitten allemaal verhalen in mijn hoofd die
niemand kent. En soms is dat misschien maar beter ook.”
Mardou van Kuilenburg
Hij maakt mensen graag blij, zorgt
voor vermaak. Vertier. Door het
schrijven van artikelen of te presenteren. Raimond is een radioman pur
sang en werd jaren geleden ‘gescout’
door de toenmalig hoofdredacteur
van de Beverwijker. Zijn persberichten waren goed geschreven, of
hij daar niet meer mee wilde doen?
Zo geschiedde. Raimond werkte als
zzp’er onder meer voor uitgever Rodi
en de Verkeers Informatie Dienst
(VID). Bij Plein 5 van de KRO/NCRV
was hij vrijwilliger. Sinds 2019 is
Raimond een van de vaste gezichten
bij de Jutter/Hofgeest.
Eerste helft
Dat boek moest er komen, al heeft hij

geen pretenties. ,,Mijn verwachtingen zijn nul. Ik zou ook niet weten
voor wie die boek interessant is om
te lezen. Toch heb ik al een hoop
bestellingen binnen. Ook van onbekenden.” Raimond schreef het boek
eigenhandig, naast zijn werkzaamheden als zzp’er. ,,Het boek is een
samensmelting van alles wat ik in de
eerste helft heb beleefd. Dat zijn
vooral interessante en grappig anekdotes, niet alleen verhalen die leuk
zijn om te vertellen. Iedereen die dit
boek leest, hoe goed je me ook kent,
zal er iets nieuws uit pikken. Ik zoek
graag de grenzen op en houd ervan
om een beetje te shockeren.”
Reeks tegenslagen
De biografie van Raimond bestaat uit
losse verhalen en ervaringen. Niet

Het juiste moment
,,Ik ben al een aantal jaar de mening
toegedaan dat ik niet gelukkig ben.
Of ik zit in een midlifecrisis, dat kan
ook. Vijftig worden is een mooi
moment om terug te blikken en een
boek te maken. Vorig jaar, 2019, was
dramatisch voor mij - maar ik zat al
langer niet lekker in mijn vel. In 2015
kwam er een einde aan mijn relatie
en nam ik afscheid van verschillende
klussen en opdrachtgevers. Voor de
Nierstichting en de Feest Top 20
bijvoorbeeld. Ook hield het
programma Plein 5 op te bestaan. In
2017 veroorzaakte ik een autoongeluk in Duitsland waardoor ik
lange tijd met schuldgevoelens
kampte.’’ Toen hij begin 2019 een
opdrachtgever verloor, knapte er iets.
,,Ik zat vooral thuis online te rummikubben. Kon wel vrolijk zijn, maar
was veel neerslachtig. Ik had nergens
meer zin in. Geen zin om te ondernemen. Tegenslag moet je
verwerken. Sinds april van dit jaar
heb ik het gevoel dat het allemaal
weer klopt. In die zin is het schrijven
van mijn boek misschien wel therapeutisch geweest.”
Tweede boek
Nu Raimond vijftig is weet hij nog
steeds niet wat hij wil worden. Wel
wat hij niét wil. ,,Ik ben niet degene
die de wereld mooier kan maken.
Veel mensen denken aan zichzelf, dat
werkt niet. Als iedereen zich een
beetje openstelt voor de ander, lukt
het wel.’’ Ideeën voor een volgend
boek heeft hij al volop. ,,Een boek
waar iedereen om kan lachen zonder
mij te kennen.” Of hij zin heeft in de
tweede helft? ,,Daarin worden wel de
meeste doelpunten gemaakt hé.
Daar hoop ik dan maar op.”
Het boek ‘Vijftig’ van Raimond Bos is
te bestellen via: raimondbos.nl/
boek-vijftig

LEZERSPOST
Oproep want aanrijding was toch met gevolgen
Woensdag 2 december is mijn vader met zijn scootmobiel aangereden door een meisje op de fiets.
Het gebeurde op de Willem de Zwijgerlaan hoek Louise de Colignylaan in Santpoort-Zuid.
Het meisje was laat voor vioolles en fietste erg hard en heeft mijn vader op zijn scootmobiel niet gezien. Omdat
omstanders/hulpverleners dachten dat het allemaal wel meeviel is tegen het meisje gezegd: ‘ga jij maar door naar
vioolles’ en niemand heeft haar naam gevraagd. Omdat mijn vader toch in het ziekenhuis is opgenomen zouden
wij graag met dit meisje in contact komen.
Vriendelijke groeten,
Marjan Hoogeveen, 06-14473238

Marij van der Meij nam digitaal plaats aan onze redactietafel.
Foto: Arita Immerzeel. Andere foto’s: aangeleverd

BIJ DE REDACTIE AAN TAFEL
Bevroren behoeften
Velsen - Marij van der Meij uit
Santpoort schoof deze week
digitaal aan bij onze redactie.
Onlangs verscheen haar
debuutroman Bevroren
behoeften. De roman verhaalt
over het verlangen om erbij te
horen, over binding en afhankelijkheid. En de angst daarvoor.
Door Arita Immerzeel
Marij, die na haar pensionering
naar Velsen verhuisde, wordt
komend jaar 70 jaar. Het idee om
een boek te schrijven ontstond
meer dan dertig jaar geleden,
vertelt Marij desgevraagd. ,,Ik
woonde toen een tijd in Australië
en bleef mijzelf, eenmaal terug in
Nederland, afvragen waaróm ik
zover van huis was weggegaan.
Weggevlucht is misschien een
beter woord.”
Het antwoord daarop kreeg Marij
in de loop van de jaren. ,,Door de
loop van mijn eigen leven, door
gesprekken, die ik in mijn werk als
hulpverlener met beschadigde
mensen voerde én, vooral dat,
door nauwkeurig te kijken naar de
wereld om mij heen. Ik zie mensen,
die het goed doen in het leven,
maar toch iets lijken te missen.” Na
haar pensioen verhuisde Marij naar
het rustige Santpoort-Zuid en
begon te schrijven.
Velsen speelt geen rol in het
verhaal, maar de stilte en ruimte
van de omgeving hielpen Marij bij
het vasthouden van de concentratie. ,,De Noordzee, die overigens
wel een rol speelt in het boek,
hielp mij ook bij het focussen. En
tja, hoe jammer het ook is, dat er
geen boekpresentatie plaats kon
vinden, de coronatijd hielp in
zekere zin een handje mee bij het
schrijven. Weinig sociaal verkeer, er
was veel tijd om te schrijven. Het
werd een roman, een fictief en
deels speels verhaal, met het
gegeven, dat blauwe plekken, die
het leven ons toebrengt, ons
blijven plagen als we ze niet onder
het ijs vandaan halen en opruimen.
Dat is het centrale thema in het
boek, dat ook gaat over de angst
om te veranderen.”
Marij geeft voor een deel de
inhoud van haar goed leesbare
boek graag weer.

Marij van der Meij

,,De vier hoofdpersonages zijn
vrouwen met diverse nationaliteiten, te weten Grieks, Iers en
Nederlands. Het verhaal speelt zich
voornamelijk in Australië af. De
hoofdrolspelers ontmoeten
mensen van de inheemse bevolking, de Aboriginals. Zij komen
terecht in gebeurtenissen, waarin
zij zien dat dit volk zich keer op
keer stoot aan de grote beurse
plek, die de geschiedenis hen
toebracht. De beurse plekken, die
hun rituelen en hun zijn hebben
aangetast.”
Het schrijven is voor Marij na dit
debuut, niet meer te stoppen. ,,Het
zal me niet lukken het tweede
verhaal dat ik nu aan het schrijven
ben, binnen een jaar af te ronden.
Maar het maakt niet uit, het mag
ook uitkomen als ik 71 jaar ben of
72. Leeftijd doet er niet toe. Dat
vond ik een prachtige ontdekking
de afgelopen twee jaren.”
Meer informatie over het boek is te
vinden op www.elikser.nl.

De debuutroman van
Marij van der Meij
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Ondernemers in de horeca mogen
andere functies uitoefenen
Velsen - Horecabedrijven in de
gemeente Velsen krijgen de
mogelijkheid om tijdelijk een
andere functie uit te oefenen. Het
gaat om een tijdelijke maatregel
die nodig is omdat veel bedrijven
in deze sector op basis van de
noodverordening gesloten zijn, of
in de bedrijfsvoering ingrijpend
worden beperkt.
De gemeente stelt als voorwaarde
dat de bindende coronamaatregelen worden nageleefd en dat de
bedrijven oog houden voor het

bestaande productaanbod ter
plaatse.
De uitgangspunten voor het tijdelijk
gedogen van andere activiteiten zijn
vastgelegd in een beleidsregel over
branchevreemd ondernemen. Maatwerk en toestemming op basis van
een individuele gedoogbrief
vormen het uitgangspunt van het
beleid. Het gaat concreet om twee
soorten initiatieven, namelijk het
uitoefenen van een andere functie
in het eigen bedrijfspand en het
tijdelijk ondernemen vanaf een
standplaats.

AGENDA
VRIJDAG 11 DECEMBER

Telstar-Almere City 21.00 uur.
Cellist Joachim Eijlander en de
dudukspeler Kadir Sonuk in ’t
Mosterdzaadje in SantpoortNoord, 20.00 uur. Hun programma
‘Dark Fire’ is een ontmoeting
tussen Europese muziek en muziek
uit Klein-Azië. Reserveren:
penningmeester@mosterdzaadje.
nl of via de website onder concertagenda: www.mosterdzaadje.nl.
ZATERDAG 12 DECEMBER

Zee- en Havenmuseum: zie onder
‘Exposities’. Vandaag extra: schilder
Fred Boom is aanwezig voor
toelichting op zijn expositie en om
zijn boek ‘NAAR ZEE’ te signeren.
Extra concert in ’t Mosterdzaadje in
Santpoort-Noord, 15.00 uur. Het
Tesla Pianotrio met Nataša Grujić
– viool, Isabel Vaz – cello en Daniel
Kool – piano. Reserveren: penningmeester@mosterdzaadje.nl of via
de website onder concertagenda:
www.mosterdzaadje.nl.
ZONDAG 13 DECEMBER

CD & Platenbeurs in Hal 2 van De
Bazaar in Beverwijk.
Pianist Hugo Mathis in ’t Mosterdzaadje in Santpoort-Noord, 15.00
uur. Op zijn programma staan
Robert Schumann (Kreisleriana) en
de 6e sonate van Sergey Prokofiev.
Reserveren: penningmeester@
mosterdzaadje.nl of via de website
onder concertagenda: www.
mosterdzaadje.nl.

bij Stichting Buitengewoon aan de
Galle Promenade 70 geopend van
15.00 tot 16.00 uur voor vragen
over wonen, geldzaken, administratie, persoonlijke problemen,
gezondheid enzovoort. Info via
www.swvelsen.nl of 088 8876970.
DINSDAG 15 DECEMBER

De opstappers, wandelgroep voor
mensen met een haperend brein,
start 10.30 uur bij ontmoetingscentrum Zeestroom aan het
Zeewijkplein 262 te IJmuiden. Info
via oc.zeestroom@zorgbalans.nl of
06 52516734/06 82681507.
Informatebijeenkomst over borstvoeding van 19.30 tot 21.30 uur.
Aanmelden via het formulier op de
website www.spaarnegasthuis.nl.
Vragen? Bel de afdeling patiëntenvoorlichting op telefoonnummer
(023) 224 2060 of stuur een e-mail
naar info@spaarnegasthuis.nl.
DONDERDAG 17 DECEMBER

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

Foto-expositie Tussen sluis en Zaan
in de Visserhallen, Duinstraat 4 in
IJmuiden, geopend tot en met 20
december op vrijdag, zaterdag en
zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

De mascotte Kaatje Kabeljauw heeft in Centrum Velserbroek, Zeewijkpassage en Santpoort-Noord flyers uitgedeeld aan het
winkelend publiek. Foto: Reinder Weidijk

Koop lokaal, maar doe het veilig
Velsen - ‘Koop lokaal. Zeker nu. Maar doe dat wel een op veilige manier.
Houd rekening met de coronamaatregelen en met elkaar.’ Met die boodschap hebben de gemeente Velsen, Citymarketing Velsen, winkeliers en
restaurants de Ik koop lokaal-campagne nieuw leven ingeblazen. Zij
roepen bewoners op hun inkopen voor de feestdagen in hun eigen
omgeving te doen.

Hoogovensmuseum in VelsenNoord open op zaterdag en
zondag van 10.30 tot 16.00 uur. Tot
einde jaar expositie 70 jaar Breedband. Informatie en aanmelden
via: www.hoogovensmuseum.nl.
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.

Wereldlichtjesdag: online herdenkingsbijeenkomst voor overleden
kinderen, van 18.30 tot 19.30 uur,
te volgen via www.stichting-nabestaandenzorg.nl.Info:
023-8448201of info@stichtingnabestaandenzorg.nl. Foto:
aangeleverd
MAANDAG 14 DECEMBER

Informatiepunt Sociaal Wijkteam

Zee- en Havenmuseum is open op
zaterdag, zondag en woensdag
van 13.00 tot 17.00 uur. Expositie
Naar zee, schilderijen van Fred
Boom en IJmuiden in klare lijnen
van Eric J. Coolen. 4 speurtochten/
escapespel. Reserveren vooraf en
mondkapje (13+) verplicht via
www.zeehavenmuseum.nl. Ook
een mondkapje (13+) is verplicht.
Recreatieboerderij Zorgvrij: Schilderijen van Jolanda Hartzema t/m
3 januari en de expositie Spieken.
Open: dinsdag tot en met zondag
11.00-17.00 uur. www.informatieboerderijzorgvrij.nl.

Streetprints wijzen het publiek op het houden van afstand. Foto: aangeleverd

Lokale ondernemers hebben een
video gemaakt waarin zij het winkelend publiek bedanken voor hun
steun en begrip vragen voor de coro-

namaatregelen. De gemeente Velsen
levert een bijdrage door het
aanbrengen van streetprint op 150
plekken in de winkelgebieden.

Hiermee worden klanten gewezen
op de looprichting en het houden
van voldoende afstand.
Citymarketing heeft verschillende
posters gemaakt die door veel
winkeliers zijn opgehangen. Ook op
straat is de campagne goed zichtbaar, onder meer in de driehoeksborden en op de digitale displays van
de gemeente. Extra posters aan te
vragen via info@ijmuiden.nl.
De mascotte Kaatje Kabeljauw heeft
in Centrum Velserbroek, Zeewijkpassage en Santpoort-Noord flyers
uitgedeeld aan het winkelend
publiek. Met de flyers worden
klanten bedankt voor hun steun
tijdens de coronacrisis. Dit levert veel
positieve reacties op. Kaatje sluit haar
tournee op zaterdag 19 december af
in Centrum IJmuiden en de
Kennemerlaan.
De leukste cadeaus voor de feestdagen koop je natuurlijk in Velsen.
Maar ook voor lekker eten of een
leuke films hoef je de gemeente niet
uit. Met die boodschap blazen de
gemeente Velsen, Citymarketing
Velsen en ondernemers 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.
Benieuwd welke ondernemers aan
huis bezorgen of waar je af kunt
halen? Kijk dan op bezorgeninvelsen.
nl.
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Zonen jachtopzichters kennen Nationaal
Park Zuid-Kennemerland op hun duimpje

Joop Doornbosch en René Arisz tijdens een gezamenlijke tocht door het duingebied. Foto’s: Bos Media Services

Santpoort - Als het weer het toelaat, zijn de broers René (62) en Aad (64) Arisz zes dagen per week in het schitterende natuurgebied rond Santpoort te vinden. Hun goede vriend Joop Doornbosch (84) gaat enkele dagen in
de week met ze mee. Op de scootmobiel trekken ze samen door het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Het
gebied kennen ze als hun eigen broekzak, want ze zijn er alle drie geboren en getogen. René, Aad en Joop
hebben namelijk met elkaar gemeen, dat ze stammen uit families van jachtopzichters. Voor René en Joop geldt
dat ze dit mooie vak zelf ook uitoefenden. Nu kijken ze met gemengde gevoelens naar de wijze waarop het
gebied door Natuurmonumenten wordt beheerd.
Door Raimond Bos
Joop Doornbosch woont samen met
zijn vrouw Klasien op een plek om
jaloers op te zijn. Formeel ligt het
adres aan de Duin- en Kruidbergerweg, maar om de woning te
vinden moet je enkele honderden
meters het duingebied inrijden.
Verscholen tussen het groen staat
sinds jaar en dag de woning van de
jachtopzichter, die hij overnam van
zijn vader Driekus. In deze woning
ontmoeten we Joop en René op een
zaterdagochtend. Aad, de broer van
René, is verhinderd. Voor de verslaggever biedt dat de mogelijkheid om,
als onderdeel van het gesprek, ook
op een scootmobiel te stappen en
mee te rijden tijdens een tocht van
een uur door de landgoederen die
Santpoort omringen. Joop Doornbosch is het enige kind van wijlen
Driekus Doornbosch, destijds ook
jachtopzichter in dit gebied. Vader

Driekus kwam in 1901 ter wereld in
het Groningse Bellingwolde. Midden
jaren 20 verhuist Driekus’ vader naar
Haarlem. Driekus krijgt een baan bij
een bakker in Santpoort en ontmoet
daardoor Anna van Buren, een klant
van de bakkerswinkel, met wie hij
later zou trouwen. In 1933 treedt
Driekus als jachtopzichter in dienst
van de familie Van Hoorn, op dat
moment eigenaar van het landgoed
Midden-Herenduin. Een jaar later
trouwt hij met Anna en nog eens
twee jaar later wordt hun enige zoon
Joop geboren. ,,Ik ben geboren op de
Maliebaan, achter bij de Visserijschool’’, begint Joop zijn verhaal.
,,Hans Klok is mijn neefje’’, voegt hij er
glunderend aan toe. De beroemde
illusionist blijkt het voorwoord te
hebben geschreven van het boek ‘In
het duin wakker worden’, waarin journalist Guus Hartendorf in 2006 het
levensverhaal van Doornbosch
optekende.

Het ouderlijk huis van René Arisz. Foto: Bos Media Services

Amerikaanse vogelkers
Ook de naam Arisz doet menig
bewoner van de regio een belletje
rinkelen. Jan Arisz was jachtopzichter
bij de familie Cremer op het landgoed Duin en Kruidberg. ,,Ik ben
geboren en getogen in het duin’’, zegt
diens zoon René. ,,Ik zeg altijd dat wij
een tuin hadden van 490 hectare
groot.’’ Hij herinnert zich nog goed
hoe hij, als jongetje van vijf, zes jaar
oud, zijn vader mocht helpen met het
planten van dennenboompjes in het
gebied. ,,Onze vaders hebben dit
gebied beheerd en voor een deel ook
aangeplant. Wat zij destijds hebben
gemaakt, wordt nu vernietigd’’, zegt
hij enigszins geëmotioneerd. Hij kan
zich, net als Joop Doornbosch, niet
goed vinden in het besluit om hele
rijen bomen te laten sneuvelen. ,,Het
is te triest voor woorden. Honderden,
misschien wel duizenden bomen
worden vernietigd.’’ Natuurmonumenten doet dit om de prunus serotina, ook wel Amerikaanse vogelkers
genoemd, uit het gebied te weren.
Deze boom werd destijds vanuit
Noord-Amerika ingevoerd om de
bosbouw in ons land te versterken,
maar blijkt het volgens Natuurmonumenten zo goed te doen dat de
boom de inheemse soorten dreigt te
verdringen.
René Arisz zet zijn vraagtekens bij die
verklaring, want: ,,Er is ook veel bos
ontgonnen waar helemaal geen
prunus groeide.’’ Uit onvrede met de
gang van zaken besloot Arisz zijn
lidmaatschap van Natuurmonumenten op te zeggen. ,,Ik ben jaren
lid geweest, maar ik wil niet dat met
mijn donatie de natuur wordt
vernietigd.’’
Joop Doornbosch is nog wel lid, maar
plaatst vraagtekens bij de deskundigheid van de natuurbeheerders en
spreekt van tekentafelbeleid. ,,De
mens begrijpt de natuur niet. De
natuur heeft zijn eigen wetten.’’

Scootmobiel
Na deze stof tot nadenken is het tijd
geworden om het gebied te gaan
verkennen. De verslaggever krijgt een
spoedcursus scootmobiel rijden. ,,De
knop naar voren bewegen is vooruit
rijden. Loslaten is remmen. De snelheid kun je instellen.’’ Het klinkt
simpel en eigenlijk is het dat ook. De
mannen stappen op hun eigen scootmobiel en bepalen samen de te rijden
route. De verslaggever volgt, in het
kader van de participerende journalistiek, en luistert naar de uitleg over
het gebied. Van Midden-Herenduin
gaat het naar Duin en Kruidberg.
Soms rijden de mannen samen door
tot aan het Kopje van Bloemendaal.
Ze genieten van de vrijheid die ze
hebben om met de scootmobiel te
rijden waarheen ze willen. In mei van
dit jaar kochten Joop, René en Aad
ieder een eigen exemplaar. ,,Alle drie
precies dezelfde. Het is een vervoermiddel om mee te kunnen genieten
als je niet meer kunt wandelen Je
moet niet thuis blijven zitten, dat is
niet goed’’, zegt Joop. Hij voelt zich
volledig eigen met het gebied waarin
hij woont. Dat geldt voor René
precies zo. ,,We weten gigantisch veel
van de historie van deze omgeving.
Dat zal nooit verslijten. Dit is mijn
tuin.’’ Joop vult aan: ,,In het weekeinde zien we heel veel bezoekers
komen om hier te wandelen of
fietsen. Als dan zo tegen vijf uur de
meeste mensen weer verdwenen zijn,
zegt mijn vrouw tegen me: ‘Joop, het
is ons bosje weer’.’’ Die bezoekers
genieten van de schoonheid van het
gebied, maar hebben veelal van de
details geen benul. Joop, René en
Aad kennen bijkans elke boom in de
omgeving. ,,Kijk’’, wijst René. ,,Zie je
die bomen daar? Die heeft mijn opa
geplant.’’ Wat later bereiken we het
ouderlijk huis van René, midden in de
natuur. ,,Daar ben ik geboren. Als
jachtopzichter woonde mijn vader er
met zijn gezin gratis. Je kreeg gratis
water, tien mud aardappelen en tien
mud kolen, plus een klein salaris. Je
verbouwde je eigen groente om van
te leven.’’
Ingesneeuwd
René komt uit een gezin van negen
kinderen. Hij had zes broers en twee
zussen. Van de negen zijn er zeven
nog in leven. Hij herinnert zich de
barre winter van 1963, de koudste
van de twintigste eeuw, nog goed.
,,Toen waren we hier volledig inge-

sneeuwd. We hebben drie à vier
dagen moeten wachten, tot er een
weg geschoven was.’’ Naar mate de
tocht vordert, komen steeds meer
herinneringen boven. Wanneer we
het landhuis op landgoed Duin &
Kruidberg passeren, wordt de traditionele jacht genoemd. ,,Leden van het
Koninklijk huis hebben hier gejaagd.
Claus, Bernhard, Pieter van Vollenhove, ze joegen op fazanten, soms
ook op konijnen. Toen ik een jongen
van een jaar of vijf was, mocht ik
soms de dieren opdrijven’’, vertel
René. Zelf wilde hij op volwassen leeftijd ook als jachtopzichter het gebied
in, maar zijn vader adviseerde hem
om het niet te doen. ,,Het was geen
jachtgebied meer, nadat het verkocht
werd aan Natuurmonumenten. René
koos uiteindelijk voor het slagersvak,
net als zijn broer Aad. René had zijn
slagerij in Santpoort-Zuid, Aad in
IJmuiden. Joop had aanvankelijk een
eigen rijschool, maar volgde later zijn
vader op als jachtopzichter. ,,Ik werd
toen eigenlijk zijn baas’’, verduidelijkt
hij. Gedurende de tocht door het
natuurgebied passeren verschillende
locaties de revue. Locaties die van de
beheerders van het gebied bijzondere namen kregen, zoals de Vuilniskop. ,,Dat was de plek waar de
bewoners van het gebied vroeger
hun afval stortten.’’ Ook het Stroperspad wordt genoemd, een naam die
geen verdere toelichting behoeft. En
de Brederodeberg: ,,Vanaf daar heb je
uitzicht op de Ruïne van Brederode.’’
Reddingsbrigade
Terug in de woning van Joop en
Klasien moet de heren nog iets van
het hart, namelijk de discussie rond
de uitkijkpost van de IJmuider
Reddingsbrigade. De vrijwilligers van
de reddingspost hebben niet meer
voldoende uitzicht over het strand,
omdat een duin te hoog is geworden.
Het duin mag niet afgegraven
worden, omdat het behoort tot het
beschermde Natura 2000-gebied.
Joop: ,,Een paar kilometer verderop is
wel een geul gegraven om het water
door te laten. Dus dat mag wel. En
dat duin is beschermd natuurgebied.
Maar de mens is toch ook natuur?
Mag de mens dan niet gered
worden?’’ René vult aan: ,,We praten
wel over mensenlevens. Er moet een
klein hoopje zand weggehaald
worden en dat wordt tegengehouden. Waarom?’’

Werkzaamheden in het duingebied. Archieffoto Joop Doornbosch
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Tata Steel Chess Tournament
gaat door in afgeslankte vorm
Wijk aan Zee - De directie van Tata Steel heeft maandag bekendgemaakt
dat de 83e editie van het Tata Steel Chess Tournament in januari doorgang vindt. Na nauw overleg met de Koninklijke Nederlandse Schaakbond, NOC*NSF en de lokale en regionale overheid (waaronder de Veiligheidsregio Kennemerland) heeft Tata Steel vastgesteld dat het mogelijk
is om een topsportevenement te organiseren met de 14 grootmeesters
van de Tata Steel Masters in De Moriaan in Wijk aan Zee in januari. Dat
gebeurt wel met de nodige strenge voorzorgsmaatregelen en vanzelfsprekend met inachtneming van alle dan geldende coronamaatregelen.
Door de beperkingen rondom het coronavirus is het deze editie niet
mogelijk om de Tata Steel Challengers of amateurtoernooien te organiseren. Ook Chess On Tour, waarbij de grootmeesters een dag in een
andere stad spelen, moet een jaar pas op de plaats maken. Het Tata Steel
Chess Tournament 2021 vindt plaats in De Moriaan in Wijk aan Zee van 15
tot en met 31 januari 2021.

Op deze manier een cadeautje in de schoorsteen gooien is zo eenvoudig nog niet...
Foto: aangeleverd

,,Ik ben bijzonder blij dat het Tata
Steel Chess Tournament 2021 doorgaat”, aldus toernooidirecteur Jeroen
van den Berg. ,,Er zijn sinds dit voorjaar wereldwijd zoveel schaakevene-

menten afgelast of omgezet in online
rapidtoernooien dat spelers en
schaakliefhebbers echt snakken naar
grote toernooien die wél achter het
bord worden gespeeld.

Geslaagd voor de Pietenschool
bij Watervrienden IJmuiden
IJmuiden - Het was een groot feest
vorige week bij Watervrienden
IJmuiden. De Sint kon helaas niet
komen, maar dat mocht de pret niet
drukken. In plaats van zwemles, zijn
de kinderen namelijk naar de Pietenschool geweest.
Elke lesgever had een eigen
programma gemaakt. De drijfbuizen
zijn ingezet als paardjes en met de
door een juf gemaakte wortels,
renden de “paardjes” nog sneller. Bij
weer een ander liepen de kinderen
over het dak (een lange oranje mat),
gleden ze van het dak (de glijbaan)
af, gooiden ze pakjes door de schoorsteen, of deden ze pietentikkertje.
Ook de stoomboot (mat) kwam bij
vrijwel iedere lesgroep langs. Zo
inspecteerden de kinderen in het ene
bad de onderkant van de stoomboot,

en gooiden ze in het andere bad
vanaf de mat (nep)cadeautjes in de
zak van sinterklaas. De stoombotenwedstrijd tussen twee matten
waarbij de kinderen werden aangedreven door zwemmende kinderen,
werd natuurlijk gewonnen door de
snelste. En in het diepe bad had de
stoomboot problemen. Alle pakjes
lagen in het water, dus de kinderen
moesten helpen om die allemaal
weer te verzamelen.
Natuurlijk hebben alle kinderen hun
pietendiploma gehaald. Daar stond
natuurlijk een beloning tegenover. In
het geheim had Piet namelijk een
grote zak met chocoladeletters
achtergelaten. Het was een leuke
zwemles, maar ze hopen natuurlijk
dat Sint hen volgend jaar wel weer
kan opzoeken!

De speciale opstelling waarin de Tata Steel Masters in januari 2021 zullen spelen in
De Moriaan in Wijk aan Zee. Foto: aangeleverd

Met het Tata Steel Chess Tournament
2021 worden ze in januari op hun
wenken bediend. En het sterke deelnemersveld gaat ongetwijfeld voor
boeiende partijen zorgen.”
Anish Giri van de partij
Nederlands beste schaker, Anish Giri
(momenteel 11e op de wereldranglijst) neemt in januari weer deel aan
de Tata Steel Masters en zal binnenkort samen met Jeroen van den Berg
de overige deelnemers bekendmaken, via de website van het Tata
Steel Chess Tournament: www.tatasteelchess.com.
Speciale opstelling
Omdat alleen de 14 wereldtoppers
van de Tata Steel Masters in De
Moriaan spelen is er een speciale
opstelling ontworpen, die de grootmeesters letterlijk en figuurlijk in het
middelpunt van de aandacht plaatst.
Er worden alle mogelijke voorzorgsmaatregelen getroffen om het event
coronaveilig te maken voor spelers,
staf en eventuele bezoekers. Zo staan
er bijvoorbeeld schermen van plexiglas rond de arena waarin de grootmeesters spelen en is er een aparte
ingang voor de schakers. Of er al dan
niet (een beperkt aantal) bezoekers
aanwezig mogen zijn tijdens de
partijen is afhankelijk van de op dat
moment geldende
coronamaatregelen.
Het laatste nieuws en informatie over
het Tata Steel Chess Tournament is te
vinden op www.tatasteelchess.com.

LEZERSPOST

Burgemeester Dales gaat niet in
op uitnodiging Wijkplatform
Wijkplatform Zee-en Duinwijk heeft Burgemeester Dales uitgenodigd
voor een werkbezoek aan Zeewijk. Een mooie wijk, maar ook een wijk
met problemen. Jammer, dat hij onze uitnodiging niet heeft geaccepteerd. Er spelen een aantal knelpunten in de wijk, die wij ook graag met
de burgemeester hadden willen delen.
Voor de burgemeester die o.a. verantwoordelijk is voor de openbare orde
en voorzitter is van het college van Bestuur, is het belangrijk te weten wat
er in de wijken speelt en onder de mensen leeft. Hij is toch het boegbeeld
van onze gemeente en kan vanuit die rol de kloof tussen bestuur (politiek) en burgers overbruggen. Dus volgens het Wijkplatform een gemiste
kans!
Als bijvangst in onze contacten met de gemeente hebben we toch
belangrijke stappen kunnen zetten. De gemeente heeft capaciteit vrij
gemaakt in de vorm van een coördinator (Ambtenaar) die de contacten
met Dreef Beheer gaat onderhouden. Gericht op goed overleg en resultaatgericht. Dreef Beheer de onroerend goed poot van de familie Kat, ook
de eigenaar winkelcentrum Zeewijk Passage en de DekaMarkt, dient mee
te werken aan de problemen rond de mini stortplaats bij het winkelcentrum, vinden wij. Ze zullen meer inhoud moeten geven aan hun maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Er moet een einde
komen aan geschillen die de bewoners na de opening van het winkelcentrum met Dreef Beheer hebben gehad. Als goede buren moeten ze
omgaan met de bewoners rond het winkelcentrum.
Nu de gemeente er een tandje bij zet moet het mogelijk zijn dat voor 1
januari aanstaande goede afspraken worden gemaakt met Dreef Beheer
en de gemeente Velsen.
Wijkplatform Zee- en Duinwijk,
Voorzitter Alex van der Molen

Alle kinderen kregen een mooi cadeau mee naar huis. Foto: aangeleverd

Pieten-teams op bezoek bij
jongste jeugd VV IJmuiden
Velsen-Zuid - Zaterdag heeft VV
IJmuiden de mini`s en de kinderen
van de jo8 uitgenodigd om een
onderling toernooitje te voetballen.
De overige mini`s van 4 en 5 jaar
speelden een onderlinge wedstrijd
onder leiding van de leiders Stephan,
Kelly en Wybe. De kinderen van de
mini 1 en mini 2 speelden onder
leiding van de leiders en trainers Bas,
Ronald, Esmee, Danique, Robin en
Roy onderling een wedstrijd.
De 3 Jo8 teams speelden gemixed
over een half veld onderling een
wedstrijd onder leiding van de trai-

ners en leiders Mike, Marcel, Ferry,
Dennis, Mayra en Danique.
Om half elf kwamen daar zonder dat
de kinderen het wisten opeens 3
Pieten-jeugdteams van Sinterklaas
het veld op rennen.
Dit jaar kon Sinterklaas helaas het
sportpark niet aandoen en moest hij
zijn selectieteam uit Madrid thuis
laten in quarantaine.
Gelukkig waren er 3 Pieten-jeugdteams in Nederland en wilden zij
graag voetballen tegen de jeugd van
de v.v. IJmuiden.
De Pieten-jeugdteams deden hun

uiterste best maar helaas moesten ze
hun meerdere erkennen in de VV
IJmuiden jeugd. Zelfs de jongste
jeugd wist met 11-2 te winnen van
het Pieten-team.
Nadat de wedstrijden waren afgelopen kregen de kinderen van de
Pieten nog een mooi cadeau mee
naar huis waarmee ze thuis goed
kunnen trainen.
En uiteraard na afloop konden de
kinderen met de Pieten op de foto.
Alle Pieten bedankt en hopelijk
volgend jaar met Sinterklaas erbij
weer.

28 NIEUWS

inderegio.nl • 10 december 2020

Drinkwater zal volgend
jaar iets duurder worden
Regio - Het drinkwater van PWN
wordt volgend jaar iets duurder. De
stijging van het tarief is gering, een
gemiddeld huishouden betaalt over
het hele jaar nog geen drie euro
meer dan dit jaar. De prijs wordt
gemiddeld € 1,33 per duizend liter
drinkwater en € 58,78 (inclusief 9%
BTW) voor het vastrecht.
Het tarief van het drinkwater wordt
bepaald door de kosten die nodig zijn
om het drinkwater te maken en te
leveren. De afgelopen jaren heeft PWN
maatregelen genomen voor een effectievere en efficiëntere bedrijfsvoering
en kostenbesparing. Dat er deson-

TYPISCH IJMUIDEN
toren, bevattende een fraaie kamer; midden op het
gebouw is een achtzijdige koepel opgericht,
vanwaar men over alle duinen heen in zee en bij
helder weder Amsterdam ziet; rondom dezen
koepel, waarin veel ruimte is, heeft men op het
platte dak een met balustrades omheinde ruimte,
uitmuntend geschikt voor wandelplaats.’

danks sprake is van een lichte stijging
van de tarieven, is een gevolg van
kostenstijgingen waarmee PWN te
maken heeft, zoals inflatie en hogere
personeelskosten. De komende jaren
blijft het bedrijf inzetten op effectievere en efficiëntere bedrijfsvoering en
kostenbesparing. Jaarlijks levert PWN
ruim 111 miljoen kubieke meter drinkwater aan bijna 816.000 consumenten,
bedrijven en instellingen. Dit gebeurt
via een drinkwaterleidingnet van ruim
10.000 kilometer lang, ongeveer een
kwart van de omtrek van de wereld.
Kijk op www.pwn.nl/tarieven voor het
volledige tarievenoverzicht en voor
waterbesparingstips.

In april 1879 kondigen de Amsterdamse koffiehuishouders Swaanenbeek en Montagne via advertenties in het Algemeen Handelsblad de opening aan
van ‘Hotel Willem Barendz, met stalling en koepel’.
Het hotel is ‘smaakvol van alle gemakken voorzien
en naar de eischen des tijds ingericht, met caférestaurant, biljarts en kegelbaan’, heeft ‘smaakvolle
salons voor groote en kleine partijen’ en biedt ‘dejeuners, diners en soupers, en door de gezonde ligging
en prachtige environs, de schoonste gelegenheid
voor Familiën met Kinderen’.

Houtgravure gebruikt bij deel IV van de artikelenreeks
‘Een bezoek aan IJmuiden’ in de Katholieke Illustratie,
No. 34, 1880. Foto: Noord-Hollands Archief/Foto’s
Gemeente Velsen, NL-HlmNHA_1098_5302604.

Hotel Willem Barendz
Wekelijks staat Erik Baalbergen aan de hand van
een foto stil bij een IJmuidens onderwerp naar
aanleiding van de actualiteit, een bijzondere
gebeurtenis, een evenement of gewoon een van
de mooie taferelen die IJmuiden biedt. In deze
aflevering aandacht voor Hotel Willem Barendz.
De IC-medewerkers waren blij verrast met het verwenpakket. Foto: aangeleverd

Waardering van Sinterklaas
voor medewerkers IC
Haarlem/Santpoort - Dit voorjaar kon
de belangstelling voor de medewerkers op de Intensive Care van het
Spaarne Gasthuis niet op. Er werd
geklapt en er waren kaartjes en
presentjes om de IC-medewerkers te
laten weten dat er aan hen werd
gedacht. Maar nu Corona nog steeds
onder ons is en het einde van de
tweede golf nog lang niet in zicht,
werd het wel heel stil met aandacht.
Terwijl er op de IC nog een marathon-

prestatie wordt geleverd.
Dat vond ook de Sint van Rotaryclub
Santpoort-Brederode. Dus toog hij
vorige week samen met een van zijn
Pieten naar Het Spaarne Gasthuis Zuid
om de medewerkers van de IC in
Haarlem en Hoofddorp een hart
onder de riem te steken. Met een
heerlijk verwenpakket en een prachtig
gedicht sprak de Sint zijn waardering
uit voor de onvermoeibare inzet van
de medewerkers op de IC.

DCIJ-nieuws: vuurwerk op bord
leidt niet tot beslissing
Velsen - Soms is een dampartij net
een abstract kunstwerk. Je kunt van
alles in een stand zien, maar het is
moeilijk om (zonder de computer te
raadplegen) te zeggen wat de stand
waard is. Bij Damclub IJmuiden
(DCIJ) gebeurde dit afgelopen
vrijdag op meerdere borden.
Het grootste spektakelstuk was de
partij tussen Wim Winter en Jesse
Bos. Bos nam al vroeg een ruil met
een hoge randschijf. Vervolgens
werd er doorgespeeld alsof deze
schijf niet meer meedeed aan de
wedstrijd en zette Winter de aanval
in. Winter combineerde naar dam,
maar het was moeilijk te zeggen of
dit goed was. Nadat de dam van het
bord verdween, leken de kansen te
keren. Winter wist uiteindelijk nog
naar een 4-om-4 met remise te
ontsnappen.
Ook koploper Krijn ter Braake
ontsnapte. Tegen nummer twee
Martin van Dijk had hij aanvankelijk
een mooiere stand, maar stond hij
wel wat naar achteren. Nadat de

stand in rustiger vaarwater beland
was, kwam Ter Braake in grote
problemen. Zijn normale opbouw
werd verhinderd door een zogenaamde hielslag (het “hakje” van het
dammen), waardoor hij in arren
moede maar een schijf moest geven.
Van Dijk zag mede door de compensatie voor Ter Braake geen kans om
de stand in winst om te zetten, waardoor Ter Braake aan kop blijft.
Stijn Tuijtel wist Jacqueline Schouten
al gauw in de problemen te brengen
met een combinatie van een klaverbladopsluiting en een Hooglandaanval. Om niet helemaal vast te
lopen moest Schouten in schijfverlies berusten. Tuijtel speelde vervolgens gedecideerd naar winst. Tot slot
wist Cees van der Vlis naar de derde
plaats te klimmen dankzij een overwinning op Nicole Schouten.
Schouten leek alles onder controle te
hebben, maar werd verrast toen Van
der Vlis haar een dam gaf om vervolgens de dam en drie schijven van
het bord te slaan.

Hoog uitzicht en hoog bezoek
Op 3 mei 1879 wordt Hotel Willem Barendz feestelijk
geopend met een diner à f 2,50 per couvert, een
concert en een bal. De exploitanten adverteren er
lustig op los. In het Algemeen Handelsblad
verschijnt een week na de opening een advertentie
van het ‘Prachtig, op den besten stand gelegen Hotel
“Willem Barendz”, met STALLING en KOEPEL – 600
Meter boven den grond – welke het schoonste Panorama aanbiedt”. Met die ‘600 meter boven dem
grond’ zou Willem Barendz zich momenteel op de
derde plaats in de wereldranglijst van hoogste
gebouwen bevinden, na de Burj Khalifa en de
Shanghai Tower... Laten we het maar op een
zetfoutje houden, want in werkelijkheid bevindt de
koepel zich 60 Amsterdamsche ellen, 17 meter
boven de grond. De hotelgasten kunnen met een in
de koepel opgestelde kijker ver op zee kijken of de
schepen al in zicht zijn.

Door Erik Baalbergen
Bij de opening van het Noordzeekanaal in 1876 is
IJmuiden een kleine nederzetting bij de zeesluizen.
IJmuiden bestaat voornamelijk uit gebouwtjes voor
de noodzakelijke werkzaamheden rond de kanaalmonding en dienstwoningen voor het daarbij benodigde personeel met hun gezinnen. Wat Amsterdam
betreft blijft het daarbij; zij duldt geen enkele
concurrentie van een nieuwe havenplaats.
Hoge verwachtingen
In de beginjaren van IJmuiden hebben enkele
vermogende Amsterdammers toch hoge verwachtingen. Zij denken dat IJmuiden dé zeehaven van
Amsterdam zal worden en zal uitgroeien tot deftige
badplaats. Daarom investeren zij in een deftig en
comfortabel hotel in het jonge IJmuiden. Het luxe
hotel is bedoeld voor passagiers die met de mailboten en Suezboten van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland van en naar Oost-Indië reizen.
Omdat exacte aankomst- en vertrektijden in een tijd
zonder radioverbindingen slecht te voorspellen zijn,
is het niet ongebruikelijk dat de passagiers en hun
wegbrengers en ophalers één tot enkele dagen bij
een haven verblijven. Volgens de ondernemende
Amsterdammers kan IJmuidens eerste hotel, Hotel
Nommer Eén, de daarbij benodigde luxe niet
bieden...
Op vrijdag 4 oktober 1878 wordt de eerste steen van
het ‘hôtel genaamd Willem Barendz’ gelegd. Het
hotel verrijst onder leiding van bouwmeester D.L.
Tamminga aan het westelijk uiteinde van de Kanaalstraat, ten zuiden van het punt waar deze (nu nog
steeds!) naar het kanaal afbuigt. Opvallend zijn de
pompeuze voorgevel en de grote koepel op het dak,
met uitzicht naar alle kanten.
Eind december 1878 schrijft het Amsterdamse Algemeen Handelsblad dat het gebouw zijn voltooiing
nadert. ‘Het kapitale hotel biedt met zijn drie verdiepingen, op de haven uitkomende, een verrassend
gezicht; de eerste verdieping is bekleed met fraaie
ornamenten van kunstzandsteen; de hoeken van het
gebouw zijn opgetrokken met kapiteelen in Corinthischen stijl, terwijl de kozijnen met architraven en
consoles van dezelfde soort kunststeen zijn versierd.
Op de tweede verdieping bevindt zich een balcon
gesteund door ijzeren kolommen; aan het front is
aan elken vleugel eene verhoogde verdieping of

De eerste jaren na de opening trekt het hotel veel
belangstelling en voornaam bezoek. In zijn rubriek
‘IJmuiden wat vertel je me nou?’ weet Jan van
Baarsel te vertellen dat zelfs de koning van Portugal,
de sjah van Perzië, de presidenten Kruger van Transvaal en Steijn van de Oranje Vrijstaat en Ferdinand
de Lesseps (van het Suezkanaal) het hotel bezoeken.
Ook de Nederlandse koning en koningin bekijken
samen met de koning van België vanuit de koepel de
omgeving.
Kwijnend bestaan en sloop
Binnen enkele jaren ontwikkelt IJmuiden zich inderdaad tot meer dan een nederzetting, maar van
badplaats met allure en aanleghaven voor luxe
passagiersschepen is geen sprake. De verwachte
klandizie van luxepassagiers blijft uit. Deze gaan in
Amsterdam van en aan boord. Ophalers en brengers,
die tussen IJmuiden en Amsterdam mogen
meevaren, verblijven soms wel een of meerdere
nachten in het hotel. Als schuin tegenover het hotel
de eerste visafslag van IJmuiden verrijst, verdwijnen
het vrije uitzicht, de frisse lucht en de luxe klanten.
Het hotel verwordt steeds meer tot café en eetgelegenheid. Om de hoge kosten te dekken verhuurt de
exploitant de eetzaal en grote kamers aan verenigingen en op zondagen aan kerkgenootschappen
die nog geen eigen godshuis hebben. Bij een brand
wordt het hotel deels verwoest. Na het herstel wordt
de exploitant soepeler en mogen ook loodsen en
vletterlieden gebruik maken van de koepel als
uitkijktorentje.
Het hotel leidt een kwijnend bestaan. De laatste
exploitant is Willem Raman, die met zijn gezin in het
hotel woont. Maar het hotel blijft grotendeels leeg
en raakt in verval. Het wordt nog korte tijd gebruikt
als stalhouderij door de gebroeders Boon. Eind
september 1910 wordt het hotel voor afbraak
verkocht. De IJmuidense reder en vishandelaar Jan
Visser (‘Janbuur’) koopt het perceel en laat er na de
sloop zijn herenhuis bouwen.
Vanaf 1906 komen we elders in de Kanaalstraat een
ander hotel met de naam ‘Nieuwe Willem Barendsz’
tegen, dat later ook als ‘Hotel Willem Barendsz’ wordt
aangeduid. Het oorspronkelijke Willem Barendz
heeft tot aan de sloop het aanzicht van IJmuiden
vanaf het kanaal en vanuit de omgeving bepaald.
Nu rest ter plekke een parkeerplaats bij de Maritieme
Academie...
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Boodschappenhulp
in coronatijd
Wonenplus - Vindt u het moeilijk of
lukt het gewoon niet meer om naar
de supermarkt te gaan voor de dagelijkse boodschappen dan kan
Wonenplus Velsen u van dienst zijn.
Er zijn meerdere vrijwilligers, die voor
u klaar staan. Zij helpen u graag.
Boodschappen hulp is één van de
diensten 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.

Het telefoontje in de ochtend is kort;
er moet immers gebeld worden met
de volgende in de cirkel. Het staat
deelnemers vrij om later op de dag

nog even terug te bellen voor de
gezelligheid.
Een telefooncirkel bestaat uit een
groep van 8 tot 10 deelnemers en
een poule van 8 vrijwilligers. De vrijwilliger belt de eerste op de lijst, die
belt de nummer twee, etc. De laatste
belt de vrijwilliger weer terug en
maakt daarmee de cirkel rond.
Wanneer iemand de telefoon niet
opneemt, neemt de beller contact op
met de vrijwilliger, die actie onderneemt door sleutelfiguren te bellen.

Woont u in een koopwoning dan is
een lidmaatschap van één jaar 20
euro. Daarnaast betaalt u een kleine

Voor het uitvoeren van deze functie
wordt een training BHV (Bedrijfs Hulp
Verlening) en Verantwoord Alcohol
schenken aangeboden door onze
organisatie. Enige kennis en gevoel
voor administratieve handelingen
strekt tot aanbeveling.
Het gastheerschap/ gastvrouwschap
is een meewerkende en coördine-

Om de telefooncirkel te kunnen
starten zijn we op zoek naar
voldoende vrijwilligers. Geïnteresseerd? Bel: 0255-510652 of mail:
debrulboei@welzijnvelsen.nl

rende functie. Heb je ervaring met
het nemen van verantwoordelijkheid
en kan je goed met verschillende
mensen omgaan, dan nodigen we je
graag uit te solliciteren naar deze
interessante en boeiende vrijwilligersjob. Je kunt contact opnemen
met Marcel Borst, beheerder van de
Dwarsligger. Telefoon: 0255-512725
of 06-18924347.

Wonenplus Velsen:
daar blijft u langer mee thuis
de kerst- en nieuwjaarsperiode van
23 december tot 4 januari gesloten.

Wonenplus - Wonenplus Velsen,
onderdeel van Stichting Welzijn, is in

Vanaf 4 januari staan de medewerkers voor u klaar om u ook in 2021
van dienst te zijn. In 2020 hebben
vele mensen van 65 jaar en ouder en
mensen met een beperking of chronische aandoening gebruik gemaakt

Boodschappen hulp is één van de
diensten van Wonenplus Velsen.
Foto: Pixabay

Iedere vrijwilliger heeft ongeveer 1
volle week per kwartaal dienst. In die
week ben je tussen 9.00 en 10.00 uur
telefonisch beschikbaar. Twee keer
per jaar wordt een bijeenkomst georganiseerd waarbij vrijwilligers en
deelnemers met elkaar kennis
maken.

Gezocht: gastheer of gastvrouw
in de Dwarsligger
De Dwarsligger - Buurtcentrum de
Dwarsligger in Zeewijk zoekt een
aantal vrijwillige gastheren of gastvrouwen. Tot je taken behoren; het
aannemen van de telefoon, het te
woord staan van bezoekers bij de
receptie, het uitschenken van koffie
en thee bij activiteiten (bar) en het
verrichten van kashandelingen/
innen van contributiegelden (Pin).

Informatie vindt u op de website
www.wonenplus-velsen.nl of u kunt
bellen naar het Meldpunt van
maandag t/m donderdag van 10.00
tot 13.00 uur tel. 0255-518888.
Gewoon doen, blijf er niet alleen
mee worstelen.

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 klusabonnement
en in coronatijd voor de
boodschappendienst.

Telefooncirkel Velsen,
een veilig gevoel
SWV - In het nieuwe jaar wil Stichting Welzijn Velsen beginnen met
een telefooncirkel.
De telefooncirkel is voor iedereen die
het fijn vindt als er dagelijks even
telefonisch contact wordt opgenomen. Deelnemers ervaren dit
dagelijkse contact als onmisbaar; het
vergroot hun gevoel van veiligheid.

onkostenvergoeding per keer aan de
vrijwilliger.

VACATURE TOP 5 DECEMBER
Bestuurslid Bezoekwerk Zonnebloem. vac.nr: 2013
Je coördineert en administreert de huisbezoeken van 20 vrijwilligers en houdt
de administratie bij.
Boekenadviseur. vac.nr: 2018
Lees je zelf met veel plezier en gun je dat kinderen ook, dan willen wij jouw
hulp graag gebruiken.
Vrijwilliger vriendschappelijk Huisbezoek. vac.nr: 2020
Je maakt een praatje, biedt een luisterend oor of onderneemt samen een activiteit buitenshuis.
Bestuurslid Pieter Vermeulen Museum. vac.nr: 2023
Als instituut op het gebied van duurzaamheid, klimaatverandering en biodiversiteit zoeken wij enthousiaste bestuursleden.
Vrijwilliger voor de mobiele bibliotheek.vac.nr: 2024
De bibliotheek komt naar ouderencentra toe. Voor het bemensen van deze
mobiele bibliotheek zoeken wij vrijwilligers.
Voor meer vacatures en informatie kunt u op dinsdag van 12.15 tot 15.15
uur en op woensdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur terecht bij:
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen
Plein 1945 nr.10 (Welzijnsplein)
1971 GA IJmuiden
Tel: 0255-548547
Mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl

van onze diensten zoals boodschappen; klusjes in huis, tuinonderhoud; apparatuur instellen; administratie; belastingzaken e.d.
Meer informatie vindt u op de
website: www. Wonenplus-velsen.nl
of u kunt bellen met het Meldpunt
tel. 0255 518888.

Colofon
Stichting Welzijn Velsen
Postbus 142
1970 AC IJmuiden

Telefoonnummer: 0255 548548
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl
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✩
Volgende
thuiswedstrijd:vrijdag
vrijdag 9
11 februari
december20.00
21.00 uur
Telstar -- Jong
AlmereAJAX
Volgende
thuiswedstrijd:
uurSCTelstar

Voetbal is voor iedereen!
De wedstrijd van vrijdag 11 december tegen Almere City FC zal in het teken staan van Paarse vrijdag voor een bredere
LHBTI acceptatie in het voetbal en de #AllTogetherChallenge. Voetbal is voor iedereen, ongeacht culturele achtergrond,
huidskleur, ras, seksuele voorkeur of religie. Iedereen moet met plezier kunnen deelnemen aan zijn of haar favoriete
sport, wie je ook bent en wat je achtergrond ook is. Het zit diep in het DNA van Telstar om een warm huis te zijn voor
een ieder.
Daarom zijn wij vereerd om op deze wijze, net als alle andere BVO’s, een actieve bijdragen te mogen leveren voor een
bredere LHBTI acceptatie in het voetbal.
Let op: er zal een beperkt aantal tenues beschikbaar komen in de online fanshop na de wedstrijd! Kijk snel op www.
telstarfanshop.nl. Foto’s: aangeleverd

Telstar doet zichzelf tekort
in thuisduel tegen FC Cambuur

Een gelijkspel had Telstar zeker verdiend. Foto: 1963-pictures.nl

Velsen - Telstar heeft zichzelf veel te kort gedaan in het thuisduel tegen koploper SC Cambuur. De Friezen
komen met de schrik vrij. Ze winnen ternauwernood met 1-2.
Door Marja Korbee
Telstar begint goed aan de thuiswedstrijd tegen koploper SC
Cambuur. In de 3e minuut wordt
Daniel Adshead vastgepakt. Uit de
vrije trap kopt Ilias Bronkhorst
naast. Zestien minuten later wordt
Daniel Adshead door Mitchel
Paulissen naar de grond getrokken.
Ilias Bronkhorst neemt de vrije trap.
De bal wordt het stadion uitge-

schoten. In de 22e minuut neemt
Mees Hoedemakers een vrije trap.
De bal wordt recht in de handschoenen van Jasper Schendelaar
geschoten. Zes minuten verder lijdt
Anass Najah balverlies. Hij speelt de
bal in de voeten van Robert
Mühren. Gelukkig weet de spits
geen raad met de bal. In de 31e
minuut zet Michael Breij zijn ploeggenoot Jamie Jacobs vrij voor het
doel. Het wippertje van laatstge-

noemde gaat net naast. Vijf
minuten verder bereikt een dieptebal Glynor Plet. Zijn schot richting
de verre hoek wordt door Sonny
Stevens gekeerd. Drie minuten voor
het einde van de eerste helft scoort
Glynor Plet. Het doelpunt vindt
geen doorgang. Buitenspel.
Na rust is de eerste kans voor
Telstar. In de 52e minuut gaat Joris
Kramer in de fout. De bal uit zijn

breedtepass bereikt geen van zijn
ploeggenoten maar wel Glynor Plet.
De spits legt op tijd de bal af naar
Gyliano van Velzen. Zijn schot wordt
door doelman Stevens gestopt.
Twee minuten later is het raak. Aan
de andere kant van het speelveld.
Ilias Bronkhorst mag een rush langs
de zijlijn maken en passeert ook
nog eens twee Friezen. Hij tikt op
tijd de bal naar Gyliano van Velzen.
De aanvaller schiet de bal hard en
hoog tegen het net: 1-0. Eén minuut
later countert SC Cambuur naar de
andere kant van het speelveld.
Jamie Jacobs heeft de gelijkmaker
op zijn schoen. Hij speelt de bal
door de benen van Jasper Schendelaar. De goalie herstelt zich snel en
duikt op de bal. In de 58e minuut
wordt Shayne Pattynama diep
gestuurd. Hij ontvangt de bal en
speelt het leer direct naar Daniel
Adshead. De Engelsman schiet het
leer recht in de handen van keeper
Stevens. Eén minuut later scoort
Jamie Jacobs van dichtbij de gelijkmaker: 1-1. In de 68e minuut mag
Benaissa Benamar van het eigen
strafschopgebied richting de vijandelijke zestien rennen zonder dat
hij aangepakt wordt. Hij speelt de
leren knikker naar Gyliano van
Velzen. Zijn afstandsschot wordt
door Sonny Stevens gepakt. Acht
minuten later speelt Benaissa
Benamar de bal naar Shayne Patty-

nama. De bal uit zijn voorzet wordt
door Doke Schmidt bij de eerste
paal bijna achter zijn eigen
doelman getikt. Het is dat Sonny
Stevens bij de pinken is. Zestig
tellen later trekt Yaël Liesdek mee
ten aanval. Hij ontvangt de bal en
speelt deze naar Gyliano van Velzen.
Zijn inzet vanaf de rand van het
strafschopgebied wordt gekraakt.
Twee minuten later is het wel raak.
Het is SC Cambuur dat tegen de
verhouding in op voorsprong komt.
Een vrije trap van de geelhemden
wordt weggekopt. De bal rolt voor
de voeten van Robert Mühren. Hij
volleyt de bal tussen de handschoenen van Jasper Schendelaar
en de paal tegen de touwen: 1-2. In
de resterende elf minuten en de
minimale vier minuten extra speeltijd probeert Telstar de verdiende
gelijkmaker te scoren. Helaas. De
bal verdwijnt niet in het net achter
Sonny Stevens.
Opstelling Telstar: 1. Jasper Schendelaar, 2. Ilias Bronkhorst (65e min.
43. Yaël Liesdek), 4. Benaissa
Benamar, 5. Redouan El Yaakoubi, 8.
Sven van Doorm (88e min. 26. Tom
Overtoom), 9. Glynor Plet, 10. Daniel
Adshead (65e min. 23. Cas Dijkstra),
18. Gyliano van Velzen, 21. Anass
Najah, 24. Siebe Vandermeulen (85e
min. 7. Rashaan Fernandes) en 25.
Shayne Pattynama.

Ruim acht maanden geleden werd in Nederland de eerste coronabesmetting vastgesteld. Een onzekere periode volgde en inmiddels lijkt het erop dat
we weer terug zijn bij af. Het aantal besmettingen is weer fors toegenomen
en maatregelen worden aangescherpt. Veel ondernemers zijn de vorige klap
amper te boven en vrezen voor het voortbestaan van hun bedrijf. Hoe staan
de zaken ervoor in Velsen? We maakten een rondje langs diverse bedrijven
om te horen welk effect de coronacrisis tot nu toe op hun activiteiten heeft
gehad en hoe ze omgaan met de geldende beperkingen.

RIVM meldt dat er vijf types vaccins bestaan. Foto: Bigstock

Welke typen coronavaccins
zijn er en hoe werken die?
Regio - In de media wordt regelmatig bericht over de ontwikkelde coronavirusvaccins en hoe
en wanneer de vaccinatie zou moeten plaatsvinden. Maar wat doet nu zo’n vaccin en hoe
werkt dit? Dat is best een complexe materie om uit te leggen. Het RIVM meldt vijf typen
vaccins. Om de werking van deze vaccins te verduidelijken, moet je weten wat een virus is en
hoe zich dit vermenigvuldigt. Daar ligt namelijk vaak de sleutel van de werking van deze
ontwikkelde coronavaccins. Redactie-collega Bart Jonker dook in de materie en probeert
een en ander te verduidelijken.
Wat is een virus?
Een virus is een hoeveelheid erfelijk materiaal
(DNA of RNA) met daaromheen een eiwitmantel,
die levende cellen infecteert. Het DNA of RNA
bevat de instructies om nieuwe viruseiwitten te
maken. De eiwitmantel beschermt het erfelijk
materiaal van het virus en helpt bij het binnendringen van gastheercellen. Doordat virussen de
uitrusting missen om zelf eiwitten te maken,
hebben ze levende cellen nodig, bijvoorbeeld van
de mens, om te muteren.
Hoe werken de vijf typen vaccins?
Dit zijn de vijf typen vaccins. Elke soort werkt op
een andere manier.
DNA- en RNA-vaccins
DNA deoxyribonucleic acid - en RNA ribonucleic
acid -vaccins voegen een nieuw stuk DNA of RNA
toe aan bepaalde afweercellen in ons lichaam.
Vaak zijn dat een speciaal soort afweercellen, die
een virus of bacterie opnemen en afbreken. De
afweercellen die een virus of bacterie hebben
afgebroken, laten een stukje van het virus of de
bacterie (subeenheid of antigeen genoemd) aan
andere afweercellen zien om het antigeen te leren
herkennen. Daarom heten deze afweercellen ook
wel antigeen-presenterende cellen. De cellen die
het antigeen leren herkennen, heten lymfocyten.
DNA- en RNA-vaccins zorgen ervoor dat de antigeen-presenterende cellen een stukje van het
virus kunnen laten zien zonder dat de cel de
levende versie van het virus of de bacterie eerst
heeft moeten opnemen en afbreken. Als we
daarna in de toekomst besmet worden door de
levende versie van het virus of de bacterie,
herkennen de lymfocyten het antigeen van het
virus of bacterie al, neutraliseren het virus of de
bacterie en worden we niet ziek.
Er zijn ook DNA- en RNA-vaccins die in plaats van
afweercellen gebruikmaken van ‘gewone’
lichaamscellen. Ook deze cellen presenteren het
antigeen aan ons afweersysteem wat ervoor zorgt
dat we niet ziek worden als we echt besmet raken.
Deze DNA- en RNA- technieken zijn nieuw, en voor
nog geen enkele menselijke ziekte is een DNA- of
RNA- vaccin goedgekeurd. Voor dieren is al wel
een aantal DNA-vaccins met succes in gebruik.
Levend verzwakte vaccins
Sommige vaccins tegen andere infectieziekten
zijn gebaseerd op verzwakte versies van een virus.
Dat noemen we levend verzwakte vaccins. De
virussen worden door groei in cellen in een laboratorium zwak en minder ziekmakend gemaakt en
daarna verwerkt in een vaccin. Als mensen dan via
vaccinatie in contact komen met deze verzwakte
virussen, kan het virus zich slecht in de mens
vermenigvuldigen. Dat zorgt ervoor dat ons
afweersysteem genoeg tijd krijgt om te leren
vechten tegen dit verzwakte virus. Zo worden we
immuun, zonder dat we ziek worden.

Geïnactiveerde vaccins
In geïnactiveerde vaccins zitten gedode virussen
of bacteriën, of stukjes ervan. Als ons afweersysteem deze dode virussen of bacteriën of de
stukjes ervan ziet, kan het de stukjes leren
herkennen. Hierna zijn we beschermd. Als we in
de toekomst besmet worden door de levende
versie van het virus of de bacterie herkent ons
afweersysteem het virus of de bacterie en start
een versnelde reactie om ons tegen besmetting te
beschermen. Als gevolg daarvan worden we niet
ziek.
Subeenheidvaccins
Een vaccin dat alleen heel specifieke stukjes van
een virus of bacterie bevat, noemen we een
subeenheidvaccin. Als het afweersysteem zo’n
subeenheid kan herkennen, wordt het ook wel
een antigeen genoemd.
Voor bescherming tegen COVID-19 wordt er veel
onderzoek gedaan naar subeenheidvaccins, Een
belangrijke subeenheid van SARS severe acute
respiratory syndrome -CoV coronavirus -2 is het
zogenoemde S(pike)-eiwit. Dit eiwit zit vast aan de
buitenkant van het virus. Met het S-eiwit maakt
het virus contact met een ander eiwit dat in de
buitenkant zit van de cellen in onze longblaasjes.
Als het virus zich via het S-eiwit vastmaakt aan een
menselijke cel kan het virus de cel binnendringen.
Dan is de cel geïnfecteerd. Omdat het S-eiwit zo’n
belangrijke rol speelt bij infectie, is dat het doelwit
waar veel vaccinontwikkelaars zich op richten. Als
we in de toekomst besmet worden door de
levende versie van het virus of de bacterie, dan
herkent ons afweersysteem het virus meteen en
worden we niet ziek.
Vectorvaccins
Onderzoekers kunnen bestaande virussen
aanpassen zodat ze als vaccin werken. Dan zijn het
geen virussen meer, maar vectoren. De virussen
zijn zo aangepast dat ze zich maar weinig als virus
gedragen. Het verschil met de echte virussen is
dat vectorvirussen:
• niet meer iemand ziek kunnen maken;
• (vaak) zichzelf niet kunnen vermeerderen, en;
• behalve RNA ribonucleic acid of DNA deoxyribonucleic acid van zichzelf ook een stuk RNA of
DNA van een ander virus bij zich hebben. Alle
stukken RNA of DNA kunnen werken als antigeen, zodat de cellen uit ons afweersysteem
reageren op het vectorvirus én op een onderdeel van het vaccinvirus. Zo ontstaat
immuniteit.
Virussen die vaak worden aangepast tot een
vector zijn de adenovirussen. Adenovirussen zijn
een groep virussen waar mensen vaak aan blootgesteld worden, maar die geen of alleen maar
milde ziekte veroorzaken. Adenovirussen komen
veel voor. Daardoor weet ons afweersysteem goed
hoe het een adenovirusinfectie moet aanpakken.
(Bronnen: Alles over DNA en RIVM).

Spijkers is open voor take-away en thuisbezorgen. Foto: aangeleverd
IJmuiden - Restaurant Spijkers IJmuiden werd in maart van dit jaar officieel
geopend als derde tak van het bedrijf.
Eerder werden in Heiloo en Heemskerk
al restaurants op basis van dezelfde formule geopend. Eigenaar Dave Spijkers
heeft met zijn team slechts enkele weken
op volle toeren kunnen draaien, voordat
de coronacrisis roet in het eten gooide.
Hij vertelt: ,,Het is rustig geworden, ook
nu de feestdagen in zicht zijn. De meeste
mensen zijn afwachtend en hebben nog
niet besloten wat ze gaan doen dit jaar.’’
Het bedrijf zag in het afgelopen voorjaar
de omzet drastisch teruglopen, maar kon
nog iets van dat geld terugkrijgen door
gebruik te maken van het eerste steunpakket van de overheid.

De hele situatie heeft echter ook gezorgd
voor nieuwe ontwikkelingen, want stilzitten is geen optie voor Dave Spijkers en
zijn team. ,,Er is nu een pop-up store van
Jopen bier gecreëerd in het restaurant,
van truien tot glazen. Uiteraard staan er
ook vele soorten bier gebrouwen door Jopen uit Haarlem. Daarnaast zijn we open
voor take-away en thuisbezorgen. We
hebben ons menu hierop aangepast. Bezorgen doen we in IJmuiden, Velsen-Zuid,
Driehuis, Velserbroek en Santpoort.’’
Speciaal voor de kerstdagen zijn er ontbijtboxen, brunchboxen, gourmetschotels
en 4-gangendiners verkrijgbaar. Reserveren hiervoor kan tot 24 december.
Restaurant Spijkers, Kruitenstraat 1-3
IJmuiden, www.spijkers-ijmuiden.nl.

We mogen weliswaar wat minder vaak
naar buiten, kleding dragen we natuurlijk nog steeds. De werkzaamheden bij
Skandika aan de Driehuizerkerkweg 77
gaan dan ook gewoon door, zij het met
de nodige aanpassingen. Eigenaar Dirk
Brusman en zijn vrouw Jacqueline vormen de eerste generatie in deze onderneming, waar exclusieve, Scandinavische
dameskleding wordt verkocht. Dochter
Debora werkt inmiddels ook bij dit familiebedrijf waar klanten vanuit heel Nederland worden ontvangen. Volgend jaar
bestaat de winkel in Driehuis 30 jaar. De
vestiging in Wageningen heeft het vieren
van het 25-jarig bestaan voorlopig tot
volgend jaar moeten uitstellen. De modeshows van Skandika zijn inmiddels een
begrip geworden. Drie dagen lang zijn er
dagelijks twee shows, waarbij de klanten
volledig in de watten gelegd worden.
Helaas konden deze shows alleen begin
maart (in Driehuis) plaatsvinden. Zo’n
tweehonderd bestaande en nieuwe klanten waren hierbij aanwezig.

Tijdelijk hanteerde de winkel aangepaste
openingstijden en werd er een aangepast
deurbeleid gevoerd. Vanaf mei werd het
gelukkig weer een stuk drukker in de
winkel en vanaf juni kon de winkel weer
terug naar de gebruikelijke openingstijden. De loyale, uitgebreide klantenkring
leefde geweldig mee met de winkel en
het personeel. Dit vertaalde zich in hartverwarmende reacties en zij maakten
optimaal gebruik van het, uiteraard nog,
ruime aanbod. In juni en juli was het
zelfs uitzonderlijk druk. Ook de maanden erna waren, gezien de beperkende
omstandigheden, zonder meer goed te
noemen. Niet iedere leverancier kon,
vanwege Corona, voor de winter zijn
leveringen waarmaken maar er is zonder
meer volop nieuws te vinden in de rekken van Skandika. Dirk Brusman: ,,Uiteraard blijven wij volop anticiperen op het
nieuws en de maatregelen volgen. Binnen de ruimte die onze branche heeft,
willen we de klant wel het winkelgenot
bieden zoals zij deze van ons kennen.”

00 NIEUWS

KRUISWOORDPUZZEL

1

Verticaal 1. een weinig nat; 2. muzieknoot; 3. drinkbeker; 4.
plaats in Noord-Holland; 5. plaats in Gelderland; 6. niet breed;
7. bereidingswijze van vlees; 8. telwoord; 9. muzieknoot; 10.
voorzetsel; 11. natuurlijke vloerbedekking (crypto); 16. quod
erat inveniendum (afk.). 18. naaldboom; 20. kleine vrucht; 21.
hevig; 23. zijrivier van de Maas; 25. heldendicht; 26. bevroren
neerslag; 27. rivier in Rusland; 29. vrijen (aaien); 32. soort
noot; 34. deel van oor; 36. zwembeweging; 37. vruchtengelei;
39. dopheide; 40. in het geheel niets; 42. zoetwatervis; 43.
blootje; 45. huisdier; 46. elasticiteit; 51. sterk ijzerhoudende
grondsoort; 53. bedorven; 54. dame (lady); 55. keukengerei;
56. honingdrank; 57. droefenis; 59. land in Azië; 60. onachtzaam (slordig); 62. militaire muziekuitvoering; 63. onwaarheid;
66. boomsoort; 67. schrijfgerei; 69. zero; 71. alleenstaande
minderjarige asielzoeker (afk.); 73. wandelhoofd; 74. soldatenkost; 75. omlijsting; 78. voor (in samenstelling); 80. rivier in
Engeland; 82. meisjesnaam; 85. erbium (scheik. afk.).
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4

5

12
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Horizontaal 1. beroemde Nederlandse schilder; 7. aanrijding;
12. explosieven opruimingsdienst (afk.); 13. gereedschap; 14.
elektrisch geladen materieel deeltje; 15. casu quo (afk.); 17.
aanlegplaats voor schepen; 19. zoon van Adam en Eva; 21.
muzieknoot; 22. tuinafscheiding; 24. leedwezen; 27. onderricht; 28. plaats in Gelderland; 30. imitatie (namaak); 31. telwoord; 32. hoofdbescherming; 33. nachtroofvogel; 35. soort
schaatsen; 37. jongensnaam; 38. plaats in Limburg; 41. goedzak; 42. hoenderachtige vogel; 44. rond chocolaatje; 46. Europese hoofdstad; 47. deel van hand; 48. deel van paardenhoofdstel; 49. gemakzuchtig; 50. op zeker tijdstip (eens); 52.
binnenste van iets; 54. geluk (meevaller); 56. gietvorm; 58.
bewerking van huiden; 61. aanzien (roem); 62. plavuis; 64.
kever; 65. grondsoort; 67. landkikker; 68. lidwoord; 70. schoolvak; 72. smalle onderzeese rug; 73. zeer prijzig; 76. Koninklijke Militaire Academie (afk.); 77. operatiekamer (afk.); 78. pul
bier; 79. glibberig; 81. Amsterdamse tijd (afk.); 82. vlaktemaat;
83. voorkeursrecht (keus); 84. ontkenning; 86. chaos (zootje);
87. bescheiden (onderdanig).
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Mail de oplossing voor woensdag 16 december naar: puzzel@jutter.nl vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnummer.

Puzzel mee en win een wijnpakket
van Nederlandse Streekwijnen
Wij van Nederlandse Streekwijnen hebben als doel gesteld om het
ambachtelijke, eerlijke, kwalitatief hoge product Nederlandse wijn
onder de aandacht te brengen bij iedere doelgroep.
U bent van harte welkom in de 1e fysieke winkel met uitsluitend Nederlandse wijn in SantpoortZuid op de Willem de Zwijgerlaan 57A, tegenover Station Santpoort-Zuid, geopend van woensdag
t/m vrijdag 10.30-17.00 en zaterdag 10.00-17.00.
Ook kunt u bij ons 24/7 wijn bestellen via www.nederlandsestreekwijnen.nl
Wat maakt een wijn tot de juiste wijn voor u?
Vanuit de klassieke oorsprong werd er vastgehouden aan klassieke combinaties met eten en
gebeurtenissen. Maar de huidige wijnliefhebber anno 2020 maakt gelukkig geheel zelfstandig zijn

eigen keuze waar, wanneer, hoe en met wie welke
wijn wordt genuttigd. Bovenstaande leert dat elke
wijnliefhebber unieke keuzes maakt, die heel
persoonlijk mogen zijn, vandaar dat wijn drinken te
allen tijde een beleving is voor iedereen. Spreekt
uiteraard voor zich dat bovenstaande alleen geldt
voor iedereen die boven de 18 jaar oud is. Uiteraard
sluiten wij ons aan bij de campagne NIX18.
In het beschikbaar gestelde wijnpakket zitten
3 wijnflessen in een houten kist; Wijngaard
Noordland, Wijndomein de Koen en Wijngaard
Koopman, natuurlijk alle 3 uit Noord-Holland.

Nieuwjaarsduik verplaatst
naar tuin en balkon
Regio - Niet geheel onverwacht,
maar Stichting Nieuwjaarsduiken
Nederland, organisator van de traditionele duik in Scheveningen, heeft
vanwege het coronavirus en de
daarbij behorende maatregelen
besloten het evenement op 1 januari
2021 niet door te laten gaan.
Jammer, maar er is gelukkig een
bijzonder alternatief bedacht.

Stichting Vrijwilligers van RKZ
ontvangt € 1000,- van Rabobank
Beverwijk - De Stichting Vrijwilligers van het RKZ kreeg op 7 december, de
Dag van de Vrijwilliger, een mooie cheque van 1000 euro aangeboden door
de Rabobank Haarlem/IJmond. Aad Hienkens (penningmeester van de Stichting) nam de cheque samen met RKZ-vrijwilligster Janny Wagner in ontvangst.
Kees Romeijnders van de Rabobank kwam de cheque overhandigen bij het
RKZ. Het RKZ gaat het bedrag gebruiken om de ruim 150 vrijwilligers een
extra mooi cadeau te geven als eindejaarsgeschenk. Foto: aangeleverd

De organisatoren van de Nieuwjaarsduik hebben de afgelopen maanden
alle mogelijkheden bekeken om het
evenement tóch door te laten gaan.
Uiteindelijk is besloten om soepblikken met écht Noordzeewater aan
Nederland aan te bieden. ,,Als de
mensen niet naar de zee mogen
komen, brengen we de zee gewoon
naar de mensen. Met de Nieuwjaarsduik uit Blik hebben we een mooi
alternatief. Hopelijk wordt het net zo
leuk!”, zegt Alex Schuttert van de
Stichting Nieuwjaarsduiken Neder-

De Nieuwjaarsduik komt in 2021 uit blik. De Haagse Burgemeester Jan van Zanen
vulde het eerste blik met water uit de Noordzee. Foto: aangeleverd

land. Burgemeester Jan van Zanen
van Den Haag werd gevraagd om het
eerste blik met zeewater te vullen.
Echt Noordzeewater uit blik
De komende weken kunnen Nieuwjaarsduik-fans via nieuwjaarsduik.nl
gratis een pakket met twee limited
edition blikken Noordzeewater

aanvragen, zolang de voorraad
strekt. Met die blikken kan op 1
januari om 12.00 uur samen met nog
tienduizenden andere landgenoten
worden meegedaan aan een grootse
officiële ‘thuisduik’: in eigen tuin, op
het balkon of in de badkuip. Om zo
het nieuwe jaar net zo fris als
normaal te starten.
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Eerste winnaars feestdagenactie
Centrum IJmuiden zijn bekend

Voor Anita en Joris wordt het een hele andere Kerst dan 25 jaar geleden, maar ze
maken er weer het beste van. Foto’s: aangeleverd

Marloes Keijzer die kleding kocht bij DNM was blij verrast toen ze de prijs in ontvangst mocht nemen van Anjella Schouten,
eigenaresse van DNM Schoutenmode. Foto: aangeleverd

IJmuiden - De eerste twee winnaars
van de nu al succesvolle feestdagenactie van Centrum IJmuiden zijn
bekend. Marloes Keijzer en Daisy
Demmers kochten beide hun
cadeaus voor de feestdagen lokaal
en wonnen daarmee ieder € 200,-. Ze
werden gekozen uit een verzameling
van bijna 400 ingeleverde bonnen.
Marloes, die kleding kocht bij DNM
was blij verrast toen ze de prijs in
ontvangst mocht nemen van Anjella
Schouten, eigenaresse van DNM
Schoutenmode. ,,Ik vind het een hele
leuke actie. Ik kom regelmatig in
Centrum IJmuiden, dus ik dacht ik
doe mee en stuur mijn bon op’’,
vertelt Marloes met plezier. ,,Ik gun
de winkeliers hier de omzet wel.
Natuurlijk kun je ook gezellig
winkelen in Haarlem, maar dit is veel
dichterbij. Om de hoek. Bovendien
kun je door de verschillende winkels
hier voor al je inkopen terecht.’’
Ik koop zoveel mogelijk lokaal
Niet veel later stapt Daisy Demmers
juichend iets verderop de winkel van

Game Solution binnen. Ook zij had
het telefoontje ontvangen dat ze de
prijs mocht komen ophalen. ,,Dit is
nog eens op een hele leuke manier
kerstinkopen doen’’, glundert ze,
terwijl Tristan Kluft de prijs buiten
aan haar overhandigt. ,,Ik probeer
zoveel mogelijk alles lokaal in te
kopen. Kan ik het echt niet vinden,
dan probeer ik het op internet. Maar
op het wereldwijde web heb je niet
van die leuke boetiekjes die je hier in
IJmuiden wel hebt. Winkels waar je
net die ene leuke jas of dat verrassende shirt vindt.’’
De winkeliers doen hun best
,,Ook mijn man moet van mij lokaal
zijn spullen kopen. We klagen over
leegstand, maar je moet het de
ondernemers hier ook wel gunnen.
Die doen hun best’’, vertelt ze verder.
,,Ik kwam bijvoorbeeld al bij Tristan
op de Kennemerlaan en ik was dus
ook reuzeblij dat hij hier een grotere
winkel opende met nog meer bijzondere artikelen.’’ Tristan kan dat alleen
maar beamen. ,,De winkeliers
moeten er met zijn allen de gezellig-

heid inhouden. Deze actie is een leuk
voorbeeld en ik vind het daarom
mooi dat de actie nog een paar
weken doorloopt.’’
Enthousiaste winkeliers
Anjella is ook blij met de actie. ,,Ik
vertel aan al mijn klanten dat ze mee
moeten doen. Als een klant van jou
dan meteen in de eerste ronde wint
is dat natuurlijk hartstikke tof. Moet
je zien wat een mooi ingepakt
cadeau ze krijgen. Daar heeft Juwelier Ris voor gezorgd! Ik hoop dat ze
in de andere winkels in het centrum
net zo enthousiast hun klanten
aansporen om mee te doen. Samen
maken we er een succes van.’’

Geen keukenstress met kerst
dankzij de Meierij
Santpoort - Al ruim 25 jaar vieren
Joris en Anita van de Meierij kerst het
liefst samen met hun gasten en hun
fijne team. Dit jaar is het anders, voor
iedereen. Anita: ,,Wat zullen wij het
geroezemoes, de klinkende glazen,
lege borden en gezelligheid missen.
Maar, niet getreurd: dit jaar komt de
Meierij bij u thuis!’’
Tijdens de beide Kerstdagen en
Kerstzondag kunt u genieten van
hun vijf gangen keuze Kerstmenu. De

medewerkers van de Meierij
bezorgen het hoofdgerecht warm bij
u thuis op het afgesproken tijdstip.
De andere vier gangen haalt u
diezelfde middag van te voren op
tussen 13.00 en 16.00 uur.
Joris: ,,Geen drukte in de supermarkt
of keukenstress, alleen maar gemak;
alleen de soep warmt u zelf op, de
rest wordt voor u gedaan! Wij
wensen u fijne feestdagen en hopelijk tot snel.’’

Ben jij de volgende geluksvogel?
Wil jij ook kans maken op € 200,contant? Lever dan een foto van je
aankoopbon in op actie@centrumijmuiden.nl. Dinsdag 15 en 22
december is er nog een trekking om
11.00 uur in de ochtend!
Centrum IJmuiden.
Kom gewoon eens langs!

Ouderwetse Hollandse maaltijden bereiden, dat is waar Kievit al een halve eeuw
goed in is. Foto: aangeleverd

Kievit Maaltijdservice 50 jaar

Tristan Kluft van Game Solutions overhandigt de prijs aan een blije Daisy Demmers. Foto: aangeleverd

Regio - Een gouden jubileumjaar
was 2020 voor Kievit Maaltijdservice,
iets waar zij heel trots op zijn. Kievit
Maaltijdservice is al 50 jaar gespecialiseerd in het bereiden en bezorgen
van maaltijden. Nog net zo persoonlijk en betrokken als een halve eeuw
geleden maar in een modern jasje.
Ouderwetse Hollandse maaltijden
bereiden, dat is waar het bedrijf goed
in is. En aandacht bij het maken van
de menu combinaties, het koken van
de gerechten en ook zeker bij de
bezorging van de maaltijden. De
oplettendheid van de chauffeurs is
erg belangrijk. Van veel klanten is er
een contactpersoon zodat het bedrijf
bij twijfels over de situatie van de
klant contact met diegene kan
opnemen. Dat sociale aspect vindt
men erg belangrijk. Zoals ook het
goede contact dat zij hebben met de

thuiszorg-organisaties.
Voor diegene die Kievit nog niet
kent, zij bereiden elke dag verse, vitaminerijke maaltijden en brengen die
gratis langs. Per dag is er de keuze uit
drie verschillende menu’s. De maaltijden kunnen zowel warm als
gekoeld bezorgd worden. Dit doen
zij zowel tussen de middag als in de
namiddag.
Kievit levert ook een ruim assortiment vries-verse maaltijden. Zij
werken voor deze maaltijdvoorziening aan huis al jaren samen met
Apetito. Zij leveren vries-verse maaltijden van uitstekende kwaliteit, die
zij met het volste vertrouwen aan u
voorschotelen.
Voor meer informatie of als u wilt
weten wat het bedrijf nog meer doet
kijk op www.kievitbv.nl of neem
contact op via 023-5319143.

