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IJmuiden - Om een buitentoeleidingskanaal voor Zeesluis IJmuiden te verkrijgen wordt het zeewaartse stuk van het 
Middensluiseiland helemaal geruimd, zeg maar weggeslurpt. Het werk was al een tijdje gaande maar de laatste dagen 
gaat het hard. Het werd letterlijk zienderogen kleiner. Foto: Erik Baalbergen

Afscheid van een eiland

IJmuiden - Maandag kondigde 
premier Rutte strenge maatregelen 
aan die ervoor moeten zorgen dat 
het aantal coronapatiënten � ink 

daalt. Alleen winkels voor de eerste 
levensbehoefte mogen sinds 
dinsdag nog open zijn en dat blijft zo 
tot minstens 19 januari. Maar is het 

echt stil op straat? Onze verslaggever 
nam dinsdagmiddag een kijkje in 
Velserbroek en IJmuiden en maakte 
de balans op. Lees verder op pagina 12

En opnieuw werd het stil op straat
De Kennemerlaan zag er dinsdagmiddag verlaten uit. Foto: Bos Media Services
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ALBATROS BANDEN
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0255-511 730

PRETTIGE 
FEESTDAGEN!

25/26 en 30/31  december 
gesloten. 1 januari gesloten
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Adres:  Pc: Plaats:

Telefoon:  E-mail:

Marktplein 40
1972 GC  IJmuiden
0255 - 700 201
velsen@brantjes.nl

Brantjes Velsen

Benieuwd wat uw woning waard is?
Speelt u wel eens met de gedachte om te verhuizen? De belangstelling voor woningen in uw buurt blijft onveranderd groot. 

Geregeld spreken wij mensen die graag naar uw wijk zouden willen verhuizen. Er zijn namelijk nog steeds veel zoekers op 

de woningmarkt. In de afgelopen jaren zagen we dat de woningmarkt ‘droog kookte’. Zo lang er nog veel zoekers zijn, 

verwachten we niet dat de prijzen van woningen zullen dalen. Hier kunt u uw voordeel mee doen!

Wij zijn u graag van dienst bij de verkoop van uw woning of de aankoop van uw nieuwe woning. We beginnen met een 

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

VUL UW GEGEVENS IN EN LEVER DEZE VOUCHER AF OP ONS KANTOOR.

VIA DE POST KAN OOK: BRANTJES MAKELAARS, ANTWOORDNUMMER 828, 

1940 VG HEEMSKERK. EEN POSTZEGEL IS NIET NODIG.

LIEVER ONLINE? GA NAAR WWW.BRANTJESMAKELAARS.NL EN VRAAG DAAR DE 

VRIJBLIJVENDE WAARDEBEPALING AAN.

Cheque
VOOR EEN VRIJBLIJVENDE 

WAARDEBEPALING VAN
UW WONING
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Broekerdreef 134-140 | Velserbroek

VANDERVLUGT.NL/PRACHTIGE_KOZIJNEN

Op zoek naar 
de perfecte deur?
Bij ons ontwerp je 
deze zelf

Grote Houtstraat 139 - Haarlem
cremefresh.nl

  Onderhoud van alle merken v.a. € 169,- incl. APK 

Koene auto, dealer in Velserbroek is niet alleen specialist voor Fiat, Alfa-
Romeo, Abarth en Jeep, maar wij onderhouden ook alle andere merken 

 

Wilt u liever de deur niet uit, maak gebruik van onze haal en brengservice. 

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

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

 

VOLGENDE WEEK VERSCHIJNT DE JUTTER I HOFGEEST OP WOENSDAG 23 DECEMBER
REDACTIE EN ADVERTENTIES AANLEVEREN VÓÓR MAANDAG 21 DECEMBER 12.00 UUR
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 Testen zonder klachten
Bent u in nauw contact geweest met iemand 
met corona? Dan kunt u zich ook zonder klach-
ten laten testen. Dit kan als het in een bron- 
en contactonderzoek van de GGD naar voren 

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

Gewijzigde openingstijden
gemeentehuis 
Rond kerstmis en de jaarwisseling zijn de openingstijden van het gemeentehuis als volgt ge-
wijzigd: 

 Donderdag 24 december: vanaf 15.00 uur gesloten 
Vrijdag 25 december ( Eerste Kerstdag): gesloten
Donderdag 31 december: vanaf 15.00 uur gesloten
Vrijdag 1 januari ( Nieuwjaarsdag ): gesloten

Fijne feestdagen en een gezond & 
gelukkig Nieuwjaar

 Hoe houd ik mijn huis brandvei-
lig tijdens Kerst?
De feestdagen staan bijna voor de deur! Om 
in de Kerstsfeer te komen halen we massaal 
kerstspullen in huis. Al die lichtjes, kaarsjes 
en kerstbomen zijn gezellig, maar hoe zorgt 
u ervoor dat er geen brandgevaar ontstaat? 

Kerstbomen
Een kunstkerstboom die moeilijk brandbaar is, 
is veel veiliger dan een natuurlijke kerstboom. 
Als u voor een natuurlijke kerstboom kiest is 
het van belang dat hij goed vochtig blijft. Zet de 
boom daarom in een houder waarin de stam 5 
centimeter onder water kan staan. Een kerst-
boom met kluit droogt minder snel uit en is 
daarom veiliger.

Versiering
Maak zoveel mogelijk gebruik van moeilijk 
brandbaar versieringsmateriaal. Hang versie-
ringen zo op dat niemand er tegenaan kan lo-
pen. Zorg er ook voor dat versieringen niet in 
aanraking komen met verlichting en apparaten 
die warm worden.

Verlichting
Gebruik alleen goedgekeurde elektrische ver-
lichting. Controleer voor het gebruik of de be-
drading niet is beschadigd. Rol kabelhaspels 
helemaal af. Deze worden anders warm, waar-
door brand kan ontstaan.

Kaarsen
Zet kaarsen in een stevige houder op een vlakke 
ondergrond. Zet ze niet te dicht bij een warmte-
bron, want door warmte kunnen kaarsen week 
worden en ombuigen. De kaarsen in kerststuk-
jes kunt u beter niet aansteken. Doet u het toch, 
laat de kaarsen dan niet te ver opbranden en zet 
het kerststukje in het zicht.

Fonduen en gourmetten
Let op met spiritus. Vul nooit een warme bran-
der bij met brandstof. Een spiritusvlam is bijna 
onzichtbaar; hij kan nog volop branden terwijl 
iedereen denkt dat hij uit is. Net als bij gewoon 
koken kan bij fonduen de vlam in de pan slaan. 
Leg daarom een passend deksel in de buurt om 
snel te kunnen reageren.

Beste Velsenaren,
Aan het einde van een bewogen jaar, dat veel vroeg van ons alle-
maal, staan we voor het begin van een nieuw jaar. Wij hopen dat 
dit keerpunt veel goeds brengt. Dat teleurstelling en onzeker-
heid ruim baan maken voor hoopvolle vooruitzichten. Wij zagen 
afgelopen jaar een veerkrachtig Velsen. U liet zien oog te heb-
ben voor elkaar, een gemeenschap te zijn. Bedankt daarvoor.

Laten we de feestdagen gebruiken om op te laden, met volle aan-
dacht voor elkaar. Op naar 2021, waarbij we samen de hobbels 
nemen die we nog tegenkomen onderweg, want dat kunnen we. Maar 
laten we er ook op vertrouwen dat er mooie dingen staan te ge-
beuren aankomend jaar.

Wij wensen u fi jne feestdagen & een gelukkig en gezond Nieuwjaar.

Alle goeds,
De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen

Nieuwe maatregelen
Het coronavirus verspreidt zich razendsnel. 
Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we 
onze contacten tot een minimum beperken. 

Van 15 december t/m in ieder geval 19 januari 
geldt de strengste lockdown tot nu toe.
Meer informatie: www.rijksoverheid.nl
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Door de maatregelen rond corona wordt samen 
kerst vieren dit jaar lastiger. Eenzaamheid ligt 
op de loer... zeker voor thuiswonende mensen 
met dementie en hun mantelzorgers. Hoe blijf 
je in contact op 1,5 meter?
Met de ‘Kan ik voor jou’ kerstkaart bied je tij-
dens de feestdagen eenvoudig hulp aan men-

sen in jouw omgeving. Knip of print de kaart uit 
(samendementievriendelijk.nl), vul deze in en 
geef hem af aan iemand die jouw hulp goed kan 
gebruiken.

Zo maak jij met een klein gebaar een groot ver-
schil. 

 Een klein gebaar maakt een groot 
verschil

 Koken èn afval scheiden tijdens 
feestdagen
December, de maand van gezelligheid, 
cadeautjes en lekker eten. Tijdens het ko-
ken ontstaat er vaak afval, bijvoorbeeld 
schillen of snijrestjes. Ook na de maaltijd 
is er vaak nog een restje over. Ook etens-
resten horen bij het gft (groente-, fruit- 
en tuinafval). Als je dit in de groene gft 
bak gooit, kan er weer gas en compost 
van worden gemaakt. Maak Afval en GFT 
scheiden voor jezelf makkelijk en kijk op 
de webshop van HVC, het is een kwestie 
van doen! 

Van klokhuis tot groen gas
Fruitschillen, visgraten, klokhuizen en kof-
fi eprut. Het is allemaal gft. Als dat gft wordt 
ingezameld wordt eerst drie weken vergist, 
waardoor er biogas vrijkomt. Na het vergis-
ten blijft de basis voor compost achter. Na 
zes weken omwoelen worden jouw etensres-
ten compost.

Goed scheiden
Goed afval scheiden is belangrijk, want ge-
scheiden afval kan worden hergebruikt. Voor 
goede compost en groen gas is het belang-
rijk dat er geen andere afval (zoals vuilnis-
zakken) bij het gft worden gegooid. Voor de 
feestdagen sta je misschien iets meer in de 
keuken dan de rest van het jaar. Een goed 
moment om vanaf nu ál jouw snijrestjes en 
etensresten in de gft-bak te gooien! 

In 2021 wil Velsen meer GFT inzamelen 
ook bij hoogbouw.
In het restafval van Velsen zit nog veel GFT, 
ongeveer 50kg per persoon per jaar. Dat zijn 
vooral etensresten. Om dat apart in te zame-
len gaat Velsen in 2020 meer GFT containers 
plaatsen, ook bij hoogbouw en we starten 
dit jaar samen met HVC opnieuw een recla-
me campagne. Kijk op de webshop van HVC 
(www.HVCgroep.nl) voor handige manieren 
om GFT te scheiden.

Check de afvalkalender rond de 
feestdagen!
Met de feestdagen gaat alles anders, ook 
de afvalinzameling van HVC. Tijdens de 
kerstdagen (vrijdag 25 en zaterdag 26 
december) en op Nieuwjaarsdag (vrijdag 
1 januari) leegt HVC geen bakken. Let op: 
de bakken worden rond de feestdagen 
op een eerder of later moment geleegd, 
soms ook als uw ophaaldag niet op een 
feestdag valt. Kijk op tijd in de afvalka-
lender op de website HVCgroep.nl of in 
de HVC afval-app wanneer uw afvalbak 
wordt geleegd

Gebruikt u een ondergrondse container?
Houdt u er dan rekening mee dat deze door de 

feestdagen eerder vol kan zitten. U kunt dan 
een andere container proberen of de zak nog 
even thuis bewaren. Zet het er alstublieft niet 
naast. Het zorgt voor veel ergernis..

Afvalbrengstations
Ook het afvalbrengstation is tijdens Eerste en 
Tweede Kerstdag en op Nieuwjaarsdag geslo-
ten. Verder bent u alle dagen van 9:00 tot 17:00 
uur van harte welkom op het afvalbrenstation.

HVC wenst u fi jne feestdagen en een duur-
zaam 2021 toe!

Afvalbedrijf HVC neemt maatre-
gelen rondom jaarwisseling
De jaarwisseling en de feestdagen ko-
men er aan. Hoewel er een vuurwerkver-
bod geldt merken we toch dat er  vernie-
lingen worden aangericht. Om eventuele 
brandschade aan de openbare ruimte te 
voorkomen nemen Velsen en HVC rond de 
jaarwisseling een aantal maatregelen:

•  Zakjes voor hondenpoep worden op veel 
plekken weggehaald. 

•  Parkeermeters gaan van 24 december 
tot 2 januari op slot. In die periode be-
taalt u niet voor parkeren.

•  Ondergrondse containers blijven in 
gebruik, maar de bovengrondse ver-
zamelcontainers voor plastic, blik en 
drankpakken worden 30 december weg-
gehaald. Uiterlijk 3 januari worden de 
meeste verzamelcontainers weer terug-
gezet. Drie ervan krijgen in het nieuwe 
jaar een andere plek:

Locatie Dennekoplaan wordt Scheiberglaan/ 
Groot Berkenbos en Schiplaan
Locatie Heerenduinweg wordt van Ostade-
straat.

Afvalcontainers 
De (gele) prullenbakken worden afgesloten
Vanaf maandag 23 december 2020 zullen di-
verse openbare prullenbakken in de openba-
re ruimte worden dichtgemaakt evenals hou-
ders met hondenpoepzakjes. Op 2 januari 
wordt alles weer opengemaakt.

Bovengrondse verzamelcontainers voor plas-
tic, blik en drankpakken (PBD), worden van-
wege de brandbaarheid in de hele gemeente 
op donderdag 31 december verwijderd en za-
terdag 2 januari 2021 weer teruggeplaatst. 
Ondergrondse containers voor plastic (PBD 
blijven wel toegankelijk, evenals glas- en pa-
pier-containers. Dat geldt ook bij winkelcen-
tra. Kijk voor meer informatie over de locaties 
van afvalcontainers op: www.velsen.nl en zoek 
op het trefwoord ‘afvalcontainers’.

Afvalinzameling en milieustraat
Op vrijdag 25 en zaterdag 26 december (1e 
en 2e kerstdag) en ook vrijdag 1 januari haalt 
HVC geen afval op en is de milieustraat ge-
sloten. Via de HVC app kan u zien wanneer 
het afval wel wordt opgehaald en krijgt u 
daar ook een waarschuwing van. U kan ook 
de huisvuil inzamelkalender raadplegen op 
www.hvcgroep.nl 

Parkeermeters 
in IJmuiden wordende parkeermeters op 
dinsdag 24 december uitgezet en op donder-
dag  2 januari 2020 weer in bedrijf genomen. 

Alleen de bovengrondse containers voor plas-
tic, blik en drankpakken (PBD) worden rond 
de jaarwisseling verwijderd.
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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   

Als u eenzaam bent, voelt u zich niet ver-
bonden. U mist een hechte, emotionele 
band met anderen. Er rust nog steeds 
een taboe op eenzaamheid. Terwijl het 
iedereen kan overkomen. Daar hoeft u 
zich niet voor te schamen. Ook in coro-
natijd is eenzaamheid van alle leeftijden. 
Eenzaamheid is vaak een verborgen pro-
bleem. Anderen kunnen moeilijk van bui-
tenaf zien of u zich eenzaam voelt. 
Deze nieuwe verhalenreeks is er om ge-
voelens van eenzaamheid met elkaar te 
delen. Het lezen hiervan kan herkenning 
en troost geven. U staat niet alleen in uw 
eenzaamheid.

Maud (44): “Ik mis vooral het kleine geluk. 
Dat er bij thuiskomst al iets lekkers op ta-
fel staat. Een handdoek die al voor je klaar-
ligt bij de douche. Samen hard lachen tijdens 
het kijken van een conference. Tegen iemand 
aankruipen en de dag doornemen. 

Zo rond augustus wordt het onrustige ge-
voel van gemis erger. Raak ik zoekende in al-
les en zie ik de toekomst zwart voor me. In 
die maand overleed mijn moeder, waarna 
de band mijn ouderlijk gezin minder hecht 
werd. Ik houd van verbinding, maar dat 
werd juist minder. Haar verjaardag is in ok-
tober, in november worden de dagen korter 
en het weer grauwer. En december confron-
teert me met het ideaalbeeld van ‘one happy 
family. Mijn ex en ik hebben voor co-ouder-
schap gekozen voor onze twee zoons. Ik ben 
best trots op hoe we dat samen doen, maar 
we zijn geen ‘one happy family’ meer. En 
hoewel het mijn eigen keus was, waar ik nog 
altijd achter sta, mis ik het gezinsleven. Het 
blijft een wond met een dun korstje erop. De 
jongens zijn dertien en zestien, gaan steeds 
meer hun eigen weg, waardoor mijn zorgrol 
afneemt. Ik houd van mooie gesprekken en 
de gezelligheid van veel mensen bij elkaar. 
Dat voert denk ik terug naar de zondagmid-
dagen bij mijn oma thuis vroeger. De hele fa-
milie kwam dan samen. Het gebeurde wel-
eens dat tegen etenstijd de pannen met eten 
thuis werden opgehaald om met z’n allen bij 
oma te gaan eten. 

Ik kan pri-
ma mijn eigen 
broek ophouden. 
Ben praktisch 
en zelfstandig, 
maar het is ook 
fi jn om een ge-
liefde naast je 
te hebben die je 
aanvoelt en op wie je af en toe terug kunt 
vallen. Natuurlijk weet ik dat je geluk en be-
vestiging niet buiten jezelf moet zoeken. Dat 
je zelf verantwoordelijk bent om er wat van 
te maken, we zijn hier immers niet zo lang. 
Maar ik vind het gewoon leuker om mijn le-
ven te delen en lief te hebben. 

Het is stil door corona. Soms vliegt me dat 
aan. Vóór corona was er genoeg afl eiding: 
bioscoop, stadsschouwburg, familiefeest-
jes, vrijdagmiddagborrels, uit eten, dansen, 
weekendjes weg. Want mensen om me heen 
heb ik wel. Daar ben ik dankbaar voor. Ik ben 
overal welkom en zoek vrienden en familie 
dan ook actief op. Maar als ik een gezins-
leven binnenstap op zondagmiddag, want 
ik heb geen vrijgezelle vrienden, voel ik me 
snel teveel. Kwetsbare onderwerpen gooi ik 
dan niet op tafel. En even die fi jne arm om 
me heen als ik weer naar huis ga kan nu niet. 

Het lukt gelukkig steeds beter om sneller 
weer kleur aan het zwart te geven. Er is er 
maar één die iets aan mijn situatie kan ver-
anderen en dat ben ik zelf, een slachto� er-
rol past daar niet bij. Ik was voorheen vrij 
streng voor mezelf en milder voor anderen. 
Met zo’n strenge houding naar mezelf ver-
loor ik mijn eigen menselijkheid een beetje 
uit het oog. Tegenwoordig ben ik wat liever 
voor mezelf. Koop een mooie bos bloemen, 
of bestel eens eten in plaats van te koken, 
neem een massage om te ontspannen. Dat 
doet me goed. Ik kijk naar wat ik wel heb in 
plaats van wat niet. Zelfspot en satirische 
humor hebben me altijd al overal doorheen 
geholpen: Kakhiel, Hans Teeuwen, Lucky 
TV, je moet jezelf niet te serieus nemen. Hu-
mor maakt het leven lichter.” 

 Eenzaamheid in 
coronatijd
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Nieuws van de raad
BESPROKEN IN DE SESSIES

Verordening maatschappelijke onder-
steuning
Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over hulp 
bij huishouden. Tevens wordt er een nieuw 
kader voorgesteld op basis waarvan zorgindi-
caties worden gedaan. Door deze aanpassin-
gen worden de lastenstijgingen getemperd. De 
raadsleden zijn positief over het voorstel. Toch 
waren er nog een aantal vragen, onder meer 
over de herindicatie bij ouderen, de situatie 
met zware vervuilers en het aanpassen van de 
zogeheten kan-bepalingen. Het voorstel staat 
geagendeerd voor de raadsvergadering van 17 
december. 
 
Maatschappelijk vastgoed
De gemeente Velsen heeft veel maatschappe-
lijk vastgoed in bezit. Deze gebouwen zijn veel-
al 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. De raadsleden hebben nu al 
een paar keer gesproken over dit onderwerp. Er 

zijn nog steeds vragen over de Stadsschouw-
burg, het cultuurwarenhuis en de bibliotheek. 
De wethouder gaf aan dat de Stadsschouwburg 
uit het raadsvoorstel wordt verwijderd. Dit on-
derwerp komt begin 2021 terug bij de raad. 

Sessie middelen programma Samenspel
De gemeenteraad wil meer invloed van inwo-
ners op het gemeentelijk beleid. Het program-
ma Samenspel moet daar invulling aan geven. 
Er wordt nu voorgesteld om €175.000 vrij te 
geven om het programma Samenspel uit te 
voeren. De raadsleden zijn positief, maar vra-
gen nadrukkelijk om een gesprek over de doel-
stellingen van het programma Samenspel. Het 
voorstel staat geagendeerd voor de raadsverga-
dering van 17 december.

Omgevingsvisie-Ruimte voor Wonen
De omgevingsvisie is een integraal beeld voor 
de leefomgeving in Velsen. Om de omgevings-
visie tot stand te laten komen zijn er verschil-
lende themabijeenkomsten, waaronder deze 
sessies over woningbouwlocaties. De raadsle-

den gaven de duidelijke boodschap om, als het 
gaat over woningbouwlocaties, vooral “out of 
the box” te denken en met elkaar de discussie 
aan te gaan. GroenLinks gaf aan, samen met 
de LGV, een motie in voorbereiding te hebben 
over de woningbouw. Dit onderwerp komt in 
het voorjaar van 2021 weer terug naar de raad. 

Verklaring van geen bedenkingen Nico-
laas Beetslaan 5-7
Er zijn nieuwe woningbouwplannen voor de 
Nicolaas Beetslaan. Daarvoor moet het huidige 
pand wel worden gesloopt en moet het bestem-
mingsplan worden aangepast. De gemeente-
raad kan via dit besluit bedenkingen meegeven 
ten aanzien van dit plan. Er werd overwe-
gend positief gereageerd. Wel was er nog wat 
discussie over de bomen die gekapt moeten 
worden en de nieuwe aanplant en de relatie 
met de dorpsdialoog. Begin 2021 gaat de raad 
in gesprek over een nieuw bomenbeleid. Het 
voorstel gaat naar de raadsvergadering van 17 
december.

NIEUWSBRIEF VAN DE RAAD

Iedere maand wordt er een nieuwsbrief 
verstuurd vanuit de Raad van Velsen. 
U kunt zich eenvoudig aanmelden voor 
deze nieuwsbrief via www.velsen.nl/
gemeenteraad. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aanvragen
Geplaatst op   www.overheid.nl  (zie Be-
richten over uw buurt) op d.d. 17 decem-
ber 2020.
Voor informatie kunt u contact opnemen 
met afdeling Fysiek Domein (tel. 140255)

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

IJmuiden
Mercuriusstraat 44, plaatsen containerstal-
ling (07/12/2020) 131386-2020
Edisonstraat 26, uitbreiden zolderverdieping 
(07/12/2020) 131499-2020

Gerard Doustraat 17, plaatsen dakopbouw 
(08/12/2020) 131919-2020 
Marktplein 44-62, wijzigen stucwerk naar 
metselwerk (08/12/2020) 131944-2020
Kanaalstraat 71, wijzigen indeling begane 
grond naar 3 appartementen (wijziging op 
30829-2020) 11/12/2020133821-2020
Oranjestraat 2, wijzigen indeling naar 3 ap-
partementen, wijzigen achtergevel en dakter-
ras (wijziging op 30831-2020) (11/12/2020) 
133828-2020

Velsen-Zuid
Zuiderdorpstraat 15, plaatsen erfafscheiding 
(06/12/2020) 130945-2020
Buitenhuizerweg 7, bouwen woning met in-
rit en kappen 2 bomen (09/12/2020) 132178-
2020

Santpoort-Zuid
Wijnoldy Daniëlslaan 53, vervangen gasleidin-

gen (10/12/2020) 133117-2020 (monument)

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 224, wijzigen gebruik van winkel 
naar yogastudio (06/12/2020) 130961-2020
Westerhoevelaan 19, aanpassen kozijn (voor-
gevel (07/12/2020) 131129-2020
Groenelaantje 6-0040,6-0041, plaatsen dag-
verblijf en plantenkas (07/12/2020) 131513-
2020
Frans Netscherlaan 19, vergroten woning en 
plaatsen dakkapellen (08/12/2020) 131921-
2020
Kerkweg 116, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(11/12/2020) 133553-2020

Driehuis
Van den Vondellaan 5, kappen boom 
(10/12/2020) 133312-2020

Welstand

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

Verlengen beslistermijn 
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij van 
de volgende aanvragen voor een omge-
vingsvergunning de beslistermijn heb-
ben verlengd met 6 weken. De datum van 
verzending van de verlenging is tussen 
haakjes vermeld.

 Driehuis
Driehuizerkerkweg 71, bouwen  dierenver-
blijf, aanleggen longeercirkel (10/12/2020) 
110526-2020

Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kan een belanghebbende bij 
het (de) onderstaande besluit(en) gedu-
rende zes weken na de dag van verzending 
van het besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bestuursorgaan 
dat het besluit heeft genomen (zoals col-
lege van burgemeester en wethouders 
van Velsen of burgemeester van Velsen, 
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 

langs elektronische weg (elektronisch 
formulier op www.velsen.nl; werkt alleen 
in combinatie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector bestuurs-
recht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan alleen worden 
aangevraagd, indien er ook een bezwaar-
schrift is ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - re-
guliere procedure

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

IJmuiden
Plein 1945 1 t/m 10 en 48 t/m 55 en Lange 
Nieuwstraat 795 t/m 801, vervangen luifels 
(08/12/2020) 101867-2020
Westerduinweg 1, gewijzigd plan bouwen 

barietdepot voor noodopslag (09/12/2020) 
114869-2020
Velserduinweg 308, vergroten 1e verdieping 
(10/12/2020) 119675-2020 

Velsen-Noord
Schoonoortstraat 6, plaatsen dakopbouw 
(09/12/2020) 106646-2020
Santpoort-Zuid
Velserenderlaan ong. (parkeerplaats Ruïne), 
kappen 3 bomen (10/12/2020) 127054-2020

Besluiten
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Hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Hofgeest – 
plandeel Hofgeest VSV te Velserbroek  

Ontwerpbestemmingsplan Hofgeest

Burgemeester en Wethouders van Velsen 
hebben ten behoeve van Bestemmings-
plan Hofgeest te Velserbroek, een verzoek 
om vaststelling van een hogere waarde in 
het kader van de Wet geluidhinder inge-
diend bij Omgevingsdienst IJmond. Het 
hogere waardenbesluit heeft betrekking 
op wegverkeerslawaai. De bevoegdheid 
van het college tot vaststelling van hogere 
waarden is gedelegeerd aan het algemeen 

bestuur van Omgevingsdienst IJmond.

De directeur van Omgevingsdienst IJmond, 
gemandateerd bevoegd namens genoemd al-
gemeen bestuur, maakt bekend dat er een ont-
werpbesluit tot vaststelling van de hogere waar-
de voor de geluidbelasting is genomen. 

Het ontwerpbesluit, met de daarop betrekking 
hebbende stukken, ligt vanaf 18 december 2020 

gedurende 6 weken op werkdagen van 9.00 tot 
17.00 ter inzage bij Omgevingsdienst IJmond, 
Stationsplein 48b te Beverwijk en van maan-
dag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur bij de 
receptie van het gemeentehuis van Velsen, Du-
dokplein 1 te IJmuiden.

Binnen de bovenstaande termijn kan een ie-
der schriftelijk of mondeling zienswijzen naar 
voren brengen bij de directeur van Omge-

vingsdienst IJmond. Schriftelijke zienswij-
zen kunnen kenbaar gemaakt worden bij Om-
gevingsdienst IJmond, Postbus 325, 1940 AH 
Beverwijk, onder vermelding van “Ontwerp-
besluit hogere waarde Wet geluidhinder Be-
stemmingsplan “Hofgeest Velserbroek”. Voor 
mondelinge zienswijzen kunt u telefonisch een 
afspraak maken met Omgevingsdienst IJmond, 
telefoonnummer 0251-263863.

Burgemeester en wethouders willen de 
gemeenteraad voorstellen een nieuw be-
stemmingsplan vast te stellen voor het ge-
bied Hofgeest te Velserbroek.

Aanleiding
Het bestemmingsplan Hofgeest heeft betrek-
king op het gebied Hofgeest aan de noordrand 
van Velserbroek. Het plan maakt de ontwik-
keling van 380 woningen mogelijk. Het plan 
bestaat uit twee delen aan weerszijde van de 
Broekeroog: Hofgeest West en Hofgeest Oost 
(VSV). Om de woningbouw in plandeel Hof-
geest Oost mogelijk te maken wordt het be-
staande sportcomplex van voetbalvereniging 
VSV verplaatst. Het nieuwe sportcomplex 
krijgt een plek aan de Oostlaan. Ook rugbyclub 
The Smugglers zal naar dit nieuwe sportcom-
plex verhuizen.

Ligging plangebied
Het plangebied ligt ten noorden van Velser-
broek, ingeklemd tussen de wegen N208 en 
A22 (nabij aansluiting A9). Het plangebied 
bestaat uit verschillende deelgebieden. Het 
deelgebied Hofgeest West (nummer 1 op on-
derstaande luchtfoto) ligt ten zuiden van het 
Hillegondswegje en wordt verder begrensd 
door de Broekeroog, de Hofgeesterweg en het 
terrein van Ranzijn Huis & Dier. Het deelge-
bied Hofgeest VSV (nummer 2) bestaat uit 
het sportcomplex van VSV en wordt begrensd 
door het Hillegondswegje, de Broekeroog en de 
Hofgeesterweg. Het derde deelgebied betreft 
de locatie waar het nieuwe sportcomplex is 
voorzien. Deze gronden liggen ten noordoos-

ten van het tenniscomplex van LTC Hofgeest, 
ingeklemd tussen de Oostlaan en de A22. Ten 
behoeve van een logische begrenzing van het 
plangebied zijn de gronden die zijn gelegen 
tussen deelgebied 1, 2 en 3 meegenomen in dit 
bestemmingsplan.

 Plan inzien
Het ontwerpbestemmingsplan Hofgeest (idn: 
NL.IMRO.0453.BP1310HOFGEESTVEL1-
OW01) ligt met ingang van vrijdag 18 decem-
ber gedurende zes weken voor een ieder ter 
inzage op het gemeentehuis, Dudokplein 1, 
IJmuiden. Daarnaast is het plan digitaal raad-
pleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen indienen
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage 
ligt, kunt u een zienswijze indienen op het ont-
werpbestemmingsplan. Dit doet u door een 
brief te richten aan:

Gemeenteraad van Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

U kunt ook een zienswijze indienen via ro@
velsen.nl. Onder vermelding van “zienswijze 
bestemmingsplan Hofgeest”. Vergeet daarbij 
niet duidelijk uw fysieke postadres aan te ge-
ven.

Voor het indienen van mondelinge zienswij-
zen kunt u een afspraak maken met de behan-
delend ambtenaar, de heer Merkx, telefoon-
nummer 0255-567200.

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

een parkeervak dat gelegen is in de Kanaal-
straat te IJmuiden op een afstand van +/- 
80 meter ten westen van de kruising met de 
Kerkstraat te reserveren door middel van het 
plaatsen van het bord E4 zoals bedoeld in bij-

lage 1 van het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990 en een onderbord met 
tekst “Uitsluitend voertuigen Voedselbank”.

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

elektronisch is bekend gemaakt in de digita-
le Staatscourant, schriftelijk (postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektroni-
sche weg (elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van burge-
meester en wethouders van Velsen.

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

Velserbroek
Helmkruid 8, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(10/12/2020) 125392-2020

Buiten behandeling gestelde aanvraag omge-
vingsvergunning 

Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben omgevingsvergunning bui-
ten behandeling gesteld voor: 

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 59, kappen boom 

(10/12/2020) 116321-2020
Verleende standplaatsvergunningen APV ar-
tikel 5:15 
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben een standplaatsvergunning 
verleend voor: 

Santpoort-Noord
Bevolkingsonderzoek Midden-west, van 4 ja-
nuari 2021 t/m 15 maart 2021 (maandag t/m 
zaterdag),                              locatie: Valckenhoefl aan 
(08/12/2020) 
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De eerste actie is een loten-actie. Bij 
aankoop van een kerstgerelateerd 
artikel zoals kerstspeeltjes, kerst-
snacks of kerst honden bandana’s 
krijgt men een lootje. Na de kerst-
dagen wordt er een loterij gehouden 
met mooie prijzen. Denk hierbij aan 
botjes, manden, speeltjes 
enzovoorts. 
De andere actie is een wensenboom. 
Bij elke aankoop in de winkel mag je 
een kaartje in de wensenboom 
hangen. Op dit kaartje schrijf je een 
artikel wat je heel graag zou willen 
winnen. Dit mag van alles zijn wat in 
de winkel op voorraad is. Dus ook die 
ene krabpaal of mand of misschien 

wel gewoon een zak voer. Je mag 
één keer een kaartje ophangen in de 
wensenboom. Na de kerstdagen laat 
Sky’s Dierenspeciaalzaak één van 
deze wensen in vervulling gaan. 
Beide acties lopen tot en met 24 
december 17.00 uur. Tevens heeft 
Sky’s Dierenspeciaalzaak zondag 20 
december koopzondag van 12.00 tot 
17.00 uur. Sky’s bezorgt ook aan huis. 
Dus wilt u de deur niet uit maar wel 
hele leuke kerstartikelen voor uw 
huisdier scoren, dan kunt u 
eenvoudig bestellen via www.skys-
dierenspeciaalzaak.nl.
Sky’s Dierenspeciaalzaak is te vinden 
op Plein 1945 53 in IJmuiden.

Twee leuke kerstacties 
bij Sky’s Dierenspeciaalzaak
IJmuiden - De feestdagen zijn dit jaar anders dan anders. Maar dat wil 
niet zeggen dat er bij Sky’s Dierenspeciaalzaak geen leuke kerstacties 
zijn. Dit jaar heeft Sky’s Dierenspeciaalzaak twee leuke acties in de 
winkel waarmee je super leuke prijzen kunt winnen en zelfs een prijs 
kunt winnen die je zelf uitkiest.

Sky’s Dierenspeciaalzaak mag open blijven. Foto: aangeleverd

Driehuis - Vrijdagmorgen zongen leerlingen van De Toermalijn op het plein 
voor woonzorgcentrum Huis ter Hagen kerstliedjes. Een hartverwarmende 
actie in deze donkere dagen voor kerst. Ontroerend lief klonken de stemme-
tjes richting de geopende ramen en zorgden voor een glimlachmoment bij 
zorgpersoneel en bewoners. Foto: aangeleverd

Kerstliedjes voor ouderen

Santpoort-Noord - Helaas hebben 
de organisatoren besloten dat 
vanwege de huidige coronamaatre-
gelen er geen kinderkerstfeest zal 
plaatsvinden op kerstavond in de 
Dorpskerk van Santpoort. 

Kerstavond
Op kerstavond 24 december zal de 
Dorpskerk in Santpoort open zijn van 
21.00 tot 23.00 uur. Vanwege het 
geringe aantal bezoekers die men 
mag toelaten en omdat de cantorij 
niet kan zingen is er geen viering 
maar is de kerk wel open voor maxi-
maal 10 bezoekers tegelijk. U kunt 
een kaarsje komen aansteken en 
genieten van de kerstsfeer en mooie 
muziek. Men vraagt u om alleen te 
komen als u klachtenvrij bent. De 

kerk zal uiteraard zorgen voor alle 
voorzorgsmaatregelen rondom het 
coronavirus.

1e kerstdag
Op 1e kerstdag zal er om 09.30 uur 
en mogelijk om 11.00 uur een kerk-
dienst worden gehouden in de 
Dorpskerk Santpoort, voorganger is 
ds. Gilda Polderman. U dient zich 
voor deze dienst aan te melden 
omdat er maximaal 30 mensen 
aanwezig mogen zijn. Aanmelden 
kan vóór 21 december bij de scriba: 
scribasantpoort@gmail.com.
Men vraagt u om de website te raad-
plegen voor de meest actuele infor-
matie rondom de kerk: www.dorps-
kerksantpoort.nl. Informatie bij: 
Joyce Schipper-Out, 06-18192077.

Kerstvieringen in 
Dorpskerk Santpoort

Helaas geen kinderkerstfeest dit jaar in Dorpskerk Santpoort. Foto: aangeleverd

Velsen-Zuid - De meidentak van de VV IJmuiden heeft gestreden om de Corona Cup. Bij de meiden deden 8 teams mee. Bij de Mo13/Mo11-1 en Mo11-2 was de 
winnaar het team van Je�rey Schaap met 3 overwinningen. Bij de Mo17/Mo15-1 en Mo15-2 was de winnaar het team van Wouter van de Zwet Slotemaker met 7 
punten. Zaterdag 12 december hebben de jongens onderbouw en bovenbouw gestreden om de Corona Cup. Bij de Jo9 en Jo10 was het team van Martin 
Sweijen winnaar. Bij de Jo11 en Jo12 het team van Johan Biskanter. Bij de Jo13 Jo14 het team van Francis Wiegman en bij de Jo15/Jo16 en Jo17 het team van 
Dennis ‘t Hart. In totaal deden bij de jongens 23 teams mee aan het toernooi. Totaal hebben 250 kinderen gestreden om de cup. Alle vrijwilligers, trainers en 
leiders bedankt voor het mede organiseren van dit unieke toernooi. Nu maar hopen dat dit een eenmalig toernooi was. Foto: aangeleverd

Jeugd strijdt om Corona Cup bij VV IJmuiden

Velsen - De Stadsschouwburg Velsen 
was er helemaal klaar voor. Een 
mooie kerstprogrammering met veel 
fraaie en interessante �lms. Vier keer 
de theatershow ‘Happy Hour’ van 
Släpstick. Bijna alle �lms en voorstel-
lingen dik uitverkocht. En het 
gebouw ondergedompeld in een 
warme en feestelijke kerstsfeer. Van 
binnen en van buiten. Op die manier 
dacht de schouwburg het moeilijke 

jaar 2020 toch nog samen met haar 
publiek op sfeervolle wijze af te 
kunnen sluiten. 

Helaas gaat dat allemaal niet 
gebeuren. Vanaf 15 december is de 
schouwburg als gevolg daarvan tot 
en met 19 januari gesloten. De 
bezoekers van de theater- en �lm-
voorstellingen worden via de mail 
geïnformeerd.

Stadsschouwburg moet 
kerstprogrammering annuleren
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Rond 13.30 uur lijkt het in Velserbroek 
bedrijvig als altijd te zijn. Geen 
massale drukte weliswaar, maar er 
lopen toch tientallen mensen door het 
winkelcentrum te struinen. Niet zo 
vreemd, want hier zijn best veel zaken 
open. Sowieso draaien de twee 
aanwezige supermarkten gewoon op 
volle kracht door, maar ook de vesti-
ging van ’s lands grootste drogisterij-
keten doet goede zaken. De bakker, 
de slager, de kaashandel en de 
vishandel hoeven evenmin de deuren 
te sluiten. De opticien en de hypo-
theekadviseur? Gewoon open, geheel 
conform de regels. Alleen bij de bloe-
menzaak heeft men wat kunstgrepen 
moeten uithalen om de handel door 
te kunnen laten gaan. Deze winkel 
mag op grond van de regels niet open, 
maar straatverkoop mag wel. Dus is de 
toegang tot de winkel geblokkeerd en 
staan de medewerkers buiten voor de 
deur.

Verkoop op straat
Twee handhavers van de gemeente 
Velsen wandelen door het winkelcen-
trum als onze verslaggever zich op 
deze plek bevindt. Ze zien erop toe 
dat het niet te druk is en dat iedereen 
voldoende afstand houdt. Eén van hen 
laat zich blik glijden over de situatie bij 
de bloemenzaak. Hij lijkt te twijfelen, 
maar onderneemt verder geen actie. 
Zelfs warenhuis Hema is gewoon 
geopend. Hema? Ja, inderdaad. Want 
naast warenhuis is Hema naar eigen 
zeggen ook de grootste banketbakker 
van Nederland. Het concern heeft 
daarom besloten alle niet-levensmid-
delen af te dekken en de deuren 
gewoon te blijven openen. Dat het in 
Velserbroek niet echt stiller lijkt te zijn 
dan op een doorsnee dinsdag, wordt 
bevestigd door een medewerker van 
de groentekraam op de versmarkt, die 
zoals altijd op de parkeerplaats te 
vinden is. De rij bij de viskar oogt ook 
net zo lang als altijd.

Parkeerprobleem
In IJmuiden zien we een ander beeld. 
Op de Kennemerlaan zijn veel winkel-
deuren gesloten. Hier en daar brandt 
wel licht en wordt van de nood een 

deugd gemaakt door de winkel op te 
ruimen of schoon te maken. Wie open 
mag, gaat gewoon open. De eigenaar 
van de kaasmarkt heeft het zelfs tame-
lijk druk, omdat men juist in de feeste-
lijke decembermaand wat vaker langs-
komt. ,,Het verkeer blijft alleen wel een 
probleem’’, meldt hij. Hij wijst erop dat 
veel ondernemers hun auto’s parkeren 
op plekken die voor het winkelend 
publiek zijn bedoeld. ,,Vroeger hadden 
we een blauwe zone, dat was een 
zegen. Nu heb ik continu auto’s voor 
mijn deur die er de hele dag blijven 
staan. Ik heb aan een ondernemer wel 
eens gevraagd waarom hij hem niet 
om de hoek zet, maar dat doet hij niet 
uit angst dat er ingebroken wordt en 
ze hem leegstelen.’’

Mensen houden geen afstand
Aan de overkant van de straat loopt 
Atty van Slooten met haar kleindoch-
ters Mirthe en Rosalie, allebei negen 
jaar oud. Dat de regering zo vlak voor 
de kerstdagen hard heeft ingegrepen, 
vindt ze heel terecht. ,,Het is toch van 
de zotte, zoals de mensen zich 
gedragen? Men houdt geen afstand! 
Als we ons allemaal aan de regels 
hadden gehouden, dan had het zo’n 
vaart niet gelopen met het corona-
virus.’’ Als voorbeeld noemt ze het 

gedrag van veel mensen tijdens het 
doen van boodschappen in de super-
markt. ,,Als ik merk dat iemand te 
dichtbij komt en ik vraag om afstand 
te houden, dan krijg ik te horen ‘We 
doen niet mee aan dat stomme gedoe’ 
en dat is niet alleen hier in de winkels 
in IJmuiden. Ik doe ook regelmatig 
mijn boodschappen in Haarlem en 
daar gaat het precies zo.’’

Kerstvakantie
Haar twee kleindochters bese� en heel 
goed de ernst van de situatie. Mirthe: 
,,Mijn beste vriend heeft corona 
gehad.’’ De meisjes zijn niet alleen 
nichtjes en vriendinnen van elkaar, 
maar zitten ook bij elkaar in de klas. 
Ook hun leerkracht blijkt door het 
coronavirus getro� en te zijn. Ze 
hebben vandaag hun laatste lesdag 
van dit jaar erop zitten. De rest van de 
week zullen ze thuis doorbrengen, 
daarna zou sowieso de kerstvakantie 
voor hen beginnen. Dat de school nu 
al de deuren moet sluiten, vinden ze 
jammer. Juist in de laatste dagen van 
het jaar staan er vaak diverse feeste-
lijkheden op het programma, die nu 
abrupt moesten worden afgebroken. 
Het is voor iedereen een kwestie van 
aanpassen, maar velen lijken zich 
goed te kunnen schikken in hun lot.

En opnieuw werd het stil op straat

WAT MAG OPEN?

Welke winkels mogen wel de deuren openen en welke niet? De website 
van de Rijksoverheid geeft duidelijkheid. Winkels die gericht zijn op de 
eerste levensbehoeften, kunnen gewoon de deuren openen. Tot deze 
categorie worden de volgende bedrijven gerekend:

• Locaties voor zakelijke en fi nanciële dienstverlening;
• Levensmiddelenwinkels;
• Warenmarkten voor levensmiddelen;
• Apotheken en drogisterijen;
• Dierenspeciaalzaken;
• Audiciens en opticiens;
• Tankstations;
• Winkels voor zorg- en welzijnshulpmiddelen;
• Locaties voor reparatie en onderhoud van consumentenartikelen en 

(motor)voertuigen;
• Wasserijen en stomerijen;
• De afhaalfunctie bij doe-het-zelf-zaken (afhalen van bestelling); 
• Winkels buiten voor kerstbomen en bloemenverkoop; 
• Groothandels (business to business); 
• Servicepunten voor het ontvangen en verzenden van brieven en 

postpakketten.

Santpoort-Noord - Ook in Santpoort 
is het stil in de prachtige winkel-
straat. Mieke Mes-Schuurman van 
winkeliers- en ondernemersvereni-
ging Puur Santpoort: ,,Daar staan we 
dan, in lockdown. De verlichting in 
het winkelgebied twinkelt je tege-
moet, maar de straten zijn leeg. De 
essentiële winkels/ondernemers 
staan voor u klaar. Met extra service 
doen ze er alles aan om u een fi jne en 
lekkere Kerst te bezorgen en u de 
mogelijkheid te bieden uw bood-
schappen in huis te halen. De 
winkels/ondernemers die moeten 
sluiten, staan daar waar mogelijk is 
klaar met bijzondere service om uw 
cadeaus bij u thuis te bezorgen. De 
horeca zorgt op culinair niveau voor 

verfi jnde maaltijden bij u thuis op 
tafel.’’
In de leegte van de straten voel je 
volgens Mes de saamhorigheid, 
ondernemers en bewoners steken 
elkaar een hart onder de riem en 
houden de moed erin. Ze vervolgt: 
,,Tot 19 januari moeten we dat doen. 
Gewoon samen, leuker wordt het 
niet. Laten we hopen dat deze lock-
down er voor zorgt dat we in januari 
weer kunnen doen zoals we dat 
graag willen. Gewoon, heel gewoon, 
zonder beperkingen. Liefs uit 
Santpoort!’’
Kijk op Facebook/Insta Puur Sant-
poort voor de meest actuele infor-
matie over de Santpoortse 
ondernemers.

Ook stil in prachtig verlichte 
Hoofdstraat in Santpoort-Noord

De verlichting in het winkelgebied van Santpoort-Noord twinkelt je tegemoet, maar 
de straten zijn leeg. Foto: aangeleverd
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Door Raimond Bos

Het was een opening in klein comité. 
Vanwege de coronaregels mocht 
slechts een handjevol mensen bij het 
o�ciële moment aanwezig zijn. De 
zes kinderen die de opening 
bijwoonden, zijn kleinkinderen van 

enkele vrijwilligers van het museum. 
Voorafgaand aan het openingsmo-
ment werden twee vrijwilligers 
nadrukkelijk bedankt voor hun grote 
inzet. Daarna was het woord aan de 
wethouder. Hij wilde eerst van de 
kinderen weten of ze wisten wat een 
wethouder is. Ze moesten hem het 

antwoord schuldig blijven. Toen 
Diepstraten uitlegde dat een 
wethouder iemand is die zich bezig-
houdt met het besturen van de 
gemeente, ging bij de 5-jarige Casper 
een lichtje branden. ,,Ik ken iemand 
die bij de gemeente werkt’’, meldde 
hij trots. Het bleek de raadsgri�er te 
zijn. ,,Dat is de vader van een vriend 
van mij’’, vertelde Casper. Diepstraten 
ging vervolgens in op het thema 
milieubewust leven. Hier wisten de 
kinderen goed over mee te praten. 
,,Een elektrische auto is beter voor 
het milieu’’, wist één van hen te 
vertellen.

Na het onthullen van de opgezette 
vos bleek dat het dier een boodschap 
bij zich droeg voor de wethouder. ,,Ik 
ben de slimste vos van Nederland’’, 
stond op een stuk papier te lezen. 
Het document bevatte verder een 
aantal interessante weetjes over dit 
dier. Een vos kan zestig keer beter 
horen dan een mens en houdt van 
fruit. Pasgeboren vosjes hebben een 
blauwgrijs vachtje. Het was voor de 
aanwezige kinderen nieuwe infor-
matie. Daarna mochten ze samen 
met de wethouder als eersten de 
nieuwe tentoonstelling gaan 
ontdekken. Er viel veel te beleven en 
ze kregen een speciale grijper mee 
om objecten in de expositie mee te 
kunnen beetpakken zonder het te 
hoeven aanraken. Het gebruiken van 
dergelijke grijpers is één van de 
maatregelen die het museum heeft 
genomen om verspreiding van het 
coronavirus te voorkomen. Toen was 
nog niet bekend dat het museum de 
komende vijf weken de deuren 
gesloten zal moeten houden.

Gerda Ransijn werkt als educatief 
beleidsmedewerker voor het Pieter 
Vermeulen Museum. Ze legt uit 

waarom juist de vos is gekozen als 
hoofdrolspeler in deze educatieve 
tentoonstelling. ,,De vos komt in alle 
biotopen voor en wordt ook in alle 
jaargetijden gezien. Bovendien is het 
een alleseter en daarom is het dier 
heel geschikt om de voedselketen 
aan de kinderen te tonen. En natuur-
lijk is de opgezette vos heel aaibaar, 
dat spreekt de kinderen ook aan. Het 
is het enige opgezette dier in het 
museum dat aangeraakt mag 
worden.’’ Het begrip biodiversiteit is 
voor jonge kinderen lastig te 
bevatten, maar via de vos slaagt men 

er goed in om het ze uit te leggen. 
,,We vertellen in dit museum het 
verhaal van strand, zee en duinen, 
daar hoort ook de vos bij. We hebben 
zelfs hier voor de deur van het 
museum wel eens een vos gezien.’’ 

Intussen is het Pieter Vermeulen 
Museum op zoek naar een nieuw 
onderkomen. Hiervoor wordt een 
plan van eisen opgesteld. 
Half januari komen de directie van 
het museum en de gemeente Velsen 
samen met meer informatie hierover 
naar buiten.

Driehuis - In het Pieter Vermeulen Museum werd vorige week vrijdag 
door wethouder Bram Diepstraten de nieuwe interactieve tentoonstel-
ling over het belang van biodiversiteit geopend. De wethouder deed dat 
door, samen met Casper (5) en Noa (7) een doek te verwijderen dat over 
een opgezette vos was gelegd. De vos staat centraal in de nieuwe expo-
sitie, die ook de veelzeggende naam ‘Word zo slim als een vos’ kreeg.

Tentoonstelling over vos maakt 
biodiversiteit begrijpelijk voor kinderen

Casper (5) en Noa (7) helpen wethouder Bram Diepstraten met het openen van de 
tentoonstelling. 

De tentoonstelling ‘Word zo slim als een vos’ daagt de kinderen uit om zelf aan de 
slag te gaan. Foto’s: Bos Media Services

Door Raimond Bos

Vorige week werd door de partijen 
in de gemeenteraad al overleg 
gevoerd over het woningbouwplan 
en de daarmee gepaard gaande 
bomenkap. Het gaat om de bouw 
van zestien woningen op het terrein 
van het voormalige Witte Huis aan 
de Nicolaas Beetslaan 5-7. Om dat 
plan mogelijk te maken, moeten 
vier van de acht grote bomen van 
het stuk grond verdwijnen. Door het 
Wijkcomité Driehuis werd schrifte-
lijk aan de gemeenteraad gevraagd 
om het bouwplan aan te passen. 
Men stelde voor om minder huizen 
te bouwen en daarmee het aanwe-
zige groen te sparen. ,,Wij vinden 
zestien wel erg veel huizen voor 

zo’n klein stukje grond’’, licht Kraaije-
veld desgevraagd toe. Hij vreest 
bovendien voor de toekomst van de 
resterende vier bomen. ,,Die komen 
straks in de tuinen van de nieuwe 
huizen te staan. De vraag is of de 
nieuwe bewoners daar blij mee zijn. 
De mogelijkheid bestaat dat ze een 
kapvergunning gaan aanvragen. Wij 
weten niet of bij de verkoop een 
garantie kan worden ingebakken 
dan er geen kapvergunning wordt 
afgegeven.’’

Afgaande op de raadssessie van 
vorige week heeft het er alle schijn 
van dat de politieke partijen voor de 
projectontwikkelaar het sein op 
groen zetten. ,,Dat verbaast ons’’, 
reageert Kraaijeveld. ,,Een jaar 

geleden vond eenzelfde zitting 
plaats over het Missiehuis. Daar 
moesten vijf bomen wijken en dat 
heeft de gemeenteraad geweigerd. 
Het plan werd terugverwezen naar 
de projectontwikkelaar. Die heeft er 
een jaar over gedaan om met een 
nieuw plan te komen. Dus waar 
men toen vanwege vijf bomen 
besloot het hele plan om te gooien, 
gaat men nu akkoord met de kap 
van een aantal bomen. Wij zien het 
verschil niet!’’ Weliswaar werden 
vorige week tijdens de raadssessie 
nog wel wat kritische opmerkingen 
geplaatst bij de kwaliteit van de 
nieuwe bomen die het verlies van 
de gekapte bomen moeten 
compenseren, maar een meerder-
heid van de gemeenteraad lijkt zich 
neer te leggen bij het plan. Voor het 
Wijkcomité Driehuis is die houding 
onverkwikkelijk. Men hoopt dat 
men vanavond alsnog anders zal 
besluiten. 
,,Als dit plan aangenomen wordt, 
schept dat geen vertrouwen naar de 
toekomst, aldus Ab Kraaijeveld.’’

Driehuis - De kans is groot dat de gemeenteraad vanavond besluit om 
vier grote, beeldbepalende bomen aan de Nicolaas Beetslaan te laten 
kappen. De bomen moeten wijken voor een woningbouwproject, tot 
groot ongenoegen van het Wijkcomité Driehuis. Voorzitter Ab Kraaije-
veld wijst erop dat tijdens de dorpsdialoog is geconcludeerd dat behoud 
van groen de hoogste prioriteit in het dorp heeft en kan het plan voor de 
bomenkap daar niet mee rijmen.

Wijkcomité Driehuis hoopt alsnog 
op afwijzen bouwplan Witte Huis

IJmuiden - Cigo Havana House aan 
de Kennemerlaan 49 blijft de 
komende weken open. Weliswaar 
kunnen klanten er tijdelijk niet 
terecht voor de wenskaarten, 
kantoorartikelen en cadeautjes, maar 
wel voor alle postzaken. Dat houdt in 
dat het gewoon mogelijk blijft om 
pakketten af te halen of te verzenden 
en ook postzegels (inclusief kerstze-
gels) zijn er nog gewoon verkrijgbaar. 
Omdat het op basis van de regelge-
ving niet is toegestaan om rook-
waren te verkopen in de winkel, 

heeft het bedrijf besloten hiervoor 
een bezorgdienst op te zetten. Op 
die manier kunnen de vaste klanten 
toch gewoon hun sigaretten 
bestellen. Hiervoor kunnen ze bellen 
naar nummer 06 14231639. 

Voor het inleveren en ophalen van 
pakketten blijven de openingstijden 
ongewijzigd: maandag tot en met 
vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur en 
zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur. 
Deelname aan loterijen is in de 
winkel tijdelijk niet mogelijk.

Cigo Havana House: open voor 
post en bezorgdienst rookwaar

Voor rookwaren is een bezorgdienst opgezet. Foto: aangeleverd
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Door Raimond Bos

Hoewel Martin Breedijk een groot 
deel van zijn leven in Amsterdam 
woonde, liggen zijn roots in de 
gemeente Velsen. Hij vertelt: ,,Mijn 
opa en oma kwamen hier vandaan. 
Opa kwam uit Velsen-Zuid en oma 
uit IJmuiden. Ze woonden aan de 
Dokweg, in een woning van het 
Staatsvissershavenbedrijf. Die 
woning staat er nu niet meer. Mijn 
opa bediende destijds de helling 
naast de kleine vuurtoren.’’ Van 
IJmuiden en omstreken is Martin 
altijd zeer gecharmeerd geweest. 
,,Toen ik ongeveer 23 jaar oud was, 
trainde ik met mij coach Gerard van 
Lent in de Kennemer duinen. Gerard 
en ik zijn nu goed bevriend. Het is 
altijd mijn droom geweest om hier te 
gaan wonen.’’ Die droom werd ruim 
een half jaar geleden werkelijkheid. 
Martin en zijn vrouw vestigden zich 
in Driehuis. Hun drie dochters zijn 
inmiddels het huis uit, ze studeren en 
zijn uitgevlogen in verschillende 
windrichtingen binnen Nederland.

Triatleet
Na de opleiding tot docent lichame-
lijke opvoeding te hebben voltooid, 
ging Martin als gymnastiekdocent 
aan de slag. Zelf legde hij zich toe op 
de triatlon, waarin hij zich steeds 
verder bekwaamde. Een pittige sport, 
waarin conditie en uithoudingsver-
mogen centraal staan. ,,Ik was semi-
professioneel triatleet. Ik deed het 
naast mijn werk, want je moet wel 
heel goed zijn in deze sport, wil je er 
je brood mee kunnen verdienen.’’ 

Toch kan gerust worden gesteld dat 
Martin zijn sporen binnen de triatlon 
wel verdiend heeft. In 1996 werd hij 
tweede van Nederland en tijdens de 
befaamde Ironman wedstrijd in het 
Zwitserse Zürich eindigde hij in 1998 
op de achtste plaats. Zo’n tien jaar 
geleden werd Martin gepolst voor 
een bestuursfunctie in de Neder-
landse Triatlonbond. Waar in andere 
organisaties vaak een termijn van 
vier jaren wordt gehanteerd voor 
bestuursfuncties, kent men binnen 
deze bond termijnen van drie jaar. 
Inmiddels heeft hij er drie volledige 
termijnen opzitten, vandaar dat hij 
afgelopen zomer conform het regle-
ment aftrad als bestuurslid.

Nieuwe trainersopleiding
Beroepsmatig werkt Martin momen-
teel aan het opzetten van een 
nieuwe opleiding voor trainers en 
coaches. Hij licht toe: ,,Vanuit 
NOC*NSF bestond de behoefte om 
coaches goed op te leiden. We 
werken aan een nieuwe opleiding 
voor alle topcoaches in Nederland. 
Voorheen was daarvoor alleen een 
niet-bekostigde opleiding voor, 
waarvoor achtduizend tot negendui-
zend euro voor betaald moest 
worden. Dat is best duur. Nu komt er 
een erkende 2-jarige Hbo-opleiding, 
waarvoor een student ongeveer 
tweeduizend euro aan collegegeld 
zal gaan betalen.’’ De noodzaak tot 
een dergelijke professionele oplei-
ding is ingegeven door diverse zaken 
die spelen binnen de sportsector. 
Martin Breedijk: ,,Als ergens een 
bondscoach wegvalt, is er vaak niet 

direct een opvolger beschikbaar. 
Bovendien kent de sportwereld soms 
ook minder mooie dingen. Kijk 
bijvoorbeeld maar naar wat er met 
turnen gebeurt (afgelopen zomer 
kwamen diverse gevallen van fysieke 
en mentale mishandeling binnen de 
turnsport aan het licht, red.) en bij de 
duursporten speelt weer een heel 
andere problematiek, gericht op het 
gewicht van de sporters. Er zijn veel 
zaken waar coaches goed mee om 
moeten kunnen gaan. ‘Met een goed 
paard ben je nog geen goede ruiter’, 
zei Co Adriaanse ooit.’’ Eigenlijk was 
het de bedoeling geweest om in 
september 2021 al met de nieuwe 
opleiding te kunnen starten. Door de 
COVID-19-perikelen is het traject 
enigszins vertraagd, men mikt nu op 
februari 2022 als startmaand voor de 
eerste lichting studenten.

Overstijgend karakter
De nieuwe opleiding houdt zich niet 
bezig met één speci�eke tak van 
sport, maar krijgt een overstijgend 
karakter. Martin legt uit: ,,We kennen 
in Nederland trainers op vijf verschil-
lende niveaus. Een trainer van niveau 
1 is bijvoorbeeld een ouder die als 
trainer ingezet wordt. Niveau 3 is de 
gemiddelde clubtrainer en bij niveau 
5 praat je over een trainer van (inter)
nationaal topniveau. Maar je kunt 
een opleiding als deze niet voor 
speci�ek één sport opzetten. Bij 
voetbal zou dat misschien nog 
kunnen, maar voor een sport als 
basketbal heb je misschien maar één 
of twee keer per jaar ergens een 
nieuwe trainer nodig. Bovendien is 

het goed als mensen uit verschil-
lende sporten met elkaar praten. 
Wielercoaches weten veel van ener-
giesystemen, terwijl bij een sport als 
korfbal de focus meer ligt op de 
vraag hoe je een goed team neerzet. 
We kunnen veel van elkaar leren in 
de topsport. In deze opleiding heb je 
de gelegenheid om buiten je eigen 
kaders te trainen en met meerdere 
disciplines te werken. Zo kunnen we 
de coaches professionaliseren. Het 
beroepsperspectief moet beter.’’ 
Coaches worden in Nederland vaak 
niet goed genoeg voor hun werk 
betaald. Daar komt geleidelijk veran-
dering in, want de regering stelt hier-
voor meer geld beschikbaar. ,,Je kunt 
wel mensen opleiden, maar als ze 
hun geld er niet in kunnen 
verdienen, werkt het niet. Nederland 
loopt wat dat betreft achter op 
landen als Australië, Amerika en 
Frankrijk. In Frankrijk zie je bijvoor-
beeld dat coaches in dienst zijn van 
regionale sportcentra. Ze hebben 
daar een goed betaalde baan.’’

Paratriatlon
Sinds 2016 maakt Martin Breedijk al 
deel uit van het ‘Executive Board’ van 
de World Europe Triathlon Organisa-
tion en eind november werd bekend 
dat hij is gekozen in de commissie 
die zich speci�ek bezighoudt met de 
paratriatlon. ,,We adviseren onder 
meer over hoe het classi�ceren van 
de deelnemers te organiseren. Ik zit 
in die commissie op persoonlijke 
titel, maar eigenlijk ook namens 
Nederland en Europa. We overleggen 
online, want de leden komen overal 
vandaan: Japan, Zuid-Afrika, Tunesië, 
enzovoort. Eens per jaar ontmoeten 
we elkaar tijdens een congres. Dat 
kon dit jaar geen doorgang vinden, 
hopelijk lukt dat volgend jaar weer 

wel, als alle vaccins gaan werken.’’ De 
grote vraag is hoe je een sporter met 
een fysieke beperking indeelt in een 
bepaalde categorie voor de triatlon. 
Er zijn bijvoorbeeld sporters die 
geheel of grotendeels blind zijn. Voor 
hen geldt een aangepaste versie van 
deze sport. Maar voor iemand die 
niet kan lopen, zijn weer andere 
regels van kracht. Zij vallen in een 
andere categorie. In totaal zijn er vijf 
verschillende categorieën. Martin: 
,,Sommige mensen willen wel zes of 
zeven categorieën, Nederland wil er 
juist minder. Op basis van overwe-
gingen vanuit emancipatie en 
inclusie willen wij juist alles wat meer 
gelijk trekken. Sport is per de�nitie 
niet eerlijk. Een basketballer van 1,60 
meter lang heeft ook een grotere 
handicap dan iemand van 2,00 
meter.’’

Vrijwilligerswerk
Zitting hebben in deze commissie is 
geen betaalde baan. ,,Het is vrijwil-
ligerswerk, maar je ziet hierdoor wel 
mooie plaatsen in de wereld. Ik 
gebruik mijn vrije dagen op het werk 
ervoor om die reizen te maken. En 
omdat ik werk bij een sportopleiding, 
kan ik vervolgens aan de studenten 
een gastcollege geven over mijn 
ervaringen.’’ Martin Breedijk volgt in 
zijn rol als lid van deze commissie 
Rob Noordzij op. 

Driehuis - Martin Breedijk (52) is recent gekozen als nieuw lid van het paratriatloncomité. Dit is de commissie 
die de belangen van de parasport en de doorontwikkeling van de sport behartigt namens de wereldtriatlon-
bond. Eerder was hij bestuurder van de Nederlandse Triatlonbond. Hij is beroepsmatig verbonden aan de facul-
teit ‘Bewegen en Voeding’ bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

Driehuizer Martin Breedijk 
gekozen in paratriatloncomité

Volgens Kenniscentrum Immaterieel 
Erfgoed Nederland heeft de Harddra-
verij Vereniging Santpoort duidelijk 
aangetoond dat de Kortebaan voldoet 
aan de gestelde criteria. 
Belangrijk is dat de vereniging een 
gevoel oproept van identiteit en 
continuïteit. 
Tradities die van generatie op gene-
ratie worden doorgegeven, ontwik-
keld én gepromoot. Het heeft te 
maken met gezien worden, met 
herkenning en met trots. 

,,De draverij in Santpoort is naast een 
sportieve wedstrijd ook een sociaal 
cultureel evenement. Het elkaar 
tijdens de draverij ontmoeten is voor 
de inwoners van Santpoort een 
belangrijk jaarlijks terugkomend 
feest”, schrijft de directeur M. van 
Baalen van het Kenniscentrum Imma-
terieel Erfgoed Nederland aan de 
secretaris Henk Wieleman van de 

oudste kortebaan in Nederland. 
Wieleman reageert trots: ,,Bij het 
historische feest dat wij rondom de 
Kortebaan in Santpoort organiseren 
zijn honderden vrijwilligers 
betrokken die zich belangeloos, 
zonder subsidie en met heel veel 
plezier al jaren lang inzetten. Dat was 
één van onze belangrijkste wapen-
feiten om bijgeschreven te kunnen 
worden bij ‘Inventaris Immaterieel 
Erfgoed Nederland’.’’

Achterkant bierviltje
Om toegang tot dit Inventaris te 
verkrijgen moeten veel hordes 
genomen worden. Twee jaar geleden 
zijn vrijwilligers van de vereniging 
Peter Rauws en Ton Joosten, onder 
begeleiding van secretaris Henk 
Wieleman, aan de slag gegaan met 
het schrijven van het 
Erfgoed-borgplan. 
Wieleman: ,,Inschrijving is een seri-

euze zaak en past niet op de achter-
kant van een bierviltje. Er moeten 
verschillende hoofdstukken, vragen-
lijsten en bewijsmateriaal aangevoerd 
worden die door een onafhankelijke 
toetsingscommissie wordt beoor-
deeld. Denk daarbij aan vragen als: 
Wat houdt de kortebaan draverij 
precies in, oorsprong en historie, wie 
zijn er allemaal bij betrokken, hoe is 
de traditie in de loop van de tijd 

veranderd en aangepast aan de tijd. 
Welke hobbels zijn genomen om de 
overdracht van de traditie over te 
brengen naar volgende generaties? 
Steeds als wij dachten dat wij een 
hoofdstuk hadden afgerond, kwamen 
er nieuwe vragen op ons af. Hulde aan 
Peter Rauws en Ton Joosten die zich 
niet hebben laten ontmoedigen om 
zich door deze administratieve berg 
heen te worstelen.”

Harddraverij Lisse, Hillegom, IJmuiden, 
Nootdorp, Hoofddorp, Heemskerk, 
Assendelft, Warmond en Venhuizen 
zijn gelijktijdig ingeschreven. De 
mensen van de verschillende banen, 
die zich bezig hielden met het 
schijven van het Erfgoed-borgplan, 
zochten elkaar regelmatig op om 
kennis en ervaringen te delen. Resul-
taat is dat in één keer een heel cluster 

De Kortebaan in Santpoort, de oudste kortebaandraverij van Nederland, wordt ingeschreven in het ‘Inventaris Immaterieel Erfgoed 
Nederland’. Foto: Joost Wouters

Kortebaan Santpoort Immaterieel Erfgoed
Santpoort - De Harddraverij Vereniging Santpoort & Omstreken is ontzet-
tend trots op de bijschrijving in de “Inventaris Immaterieel Erfgoed 
Nederland”. Met de bijschrijving toont de vereniging aan dat zij zich hard 
maakt om deze historische sport ook in de toekomst over te dragen op 
nieuwe generaties en te blijven werken aan de zichtbaarheid ervan. De 
lijst bevat circa 180 vormen van immaterieel erfgoed, waaronder 
ambachten, feesten en sociale praktijken.

Martin Beedijk: ,,We adviseren onder 
meer over hoe het classi�ceren van de 
deelnemers te organiseren.’’ Foto: 
aangeleverd
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Door Arita Immerzeel

Santpoort-Noord - Tuincentrum 
Welkoop ontving vrijdag vroeg in de 
avond ouderen uit woonzorgcen-
trum De Hofstede in Velserbroek om 
in alle rust kerstinkopen te doen. Het 
OIG zorgde voor het aangepaste 
vervoer van de veelal minder 
mobiele ouderen van Velserbroek 
naar de Hagelingerweg. Vrijwilligers 
van De Zonnebloem afdeling Velser-
broek reden de rolstoelafhankelijke 
mensen rond. Bedrijfsleider Sander 
Gozeling heette op het meest rustige 
tijdstip van de dag, kwart over zes, 
iedereen welkom. ,,Het is een jaar-
lijkse traditie, om dit zo in kersttijd te 
organiseren. Leuk toch?” Door coro-
namaatregelen moest het gebruike-

lijke hapje en drankje ontbreken dit 
jaar. ,,Het is jammer, maar het is niet 
anders. Gelukkig hebben we hier alle 
ruimte om coronaproof winkelen te 
realiseren.” 

Het tuincentrum is door het plaatsen 
van een grote tent inderdaad in 
oppervlakte erg ruim geworden. 
,,Overal hebben we ruime loop-
routes. Afstand houden is goed 
mogelijk. Bezoekers en personeel 
dragen uiteraard mondkapjes en 
handen kunnen op diverse plekken 
gedesinfecteerd worden. En de keuze 
is reuze!” glundert een trotse Sander 
afgelopen vrijdag, toen de lockdown 
nog geen roet in het eten gooide. 
Het bezoek van de gasten van De 
Zonnebloem was dus net op tijd.

Tineke Zeeuw, voorzitter van De 
Zonnebloem afdeling Velserbroek 
duwt de rolstoel van een 84-jarige 
vrouw, die zichtbaar geniet. ,,Het is 
een uitje. Vorige jaren was ik hier ook, 
ik verheugde mij erop. Zoveel uitjes 
hebben we niet, nu door corona van 
alles niet doorgaat en gesloten is. 
Mijn dochter woont tegen de Duitse 
grens aan en kan haar vijf honden, 
paard, twee ezels en papegaai niet 
alleen laten. Ik heb haar al acht 
maanden niet meer gezien. Een uitje 
als dit is zo gezellig!” Iets nodig heeft 
deze mevrouw niet, maar zij staat wel 
open om zich te laten verleiden. Alle 
kleuren, alle mooi opgetuigde 
bomen, het doet haar enthousiaste 
kreten slaken. ,,Moet je zien hoe 
schattig!” klinkt het. 

Velserbroekse ouderen bezoeken 
grootste Kerstshow van Velsen

Tineke Zeeuw, voorzitter van De Zonnebloem afdeling Velserbroek duwt de rolstoel van een 84-jarige bewoonster van De 
Hofstede, die liever niet met naam genoemd wil worden. Foto: Arita Immerzeel

IJmuiden - André Wijnker (1958-
2004), destijds cliënt van zorgorgani-
satie SIG, was een begenadigd IJmui-
dense dichter, van wie tijdens zijn 
leven diverse gedichtenbundels 
werden uitbracht. Zijn oude vriend 
Jan Brezet ontving afgelopen vrijdag 
uit handen van SIG-directeur Jan 
Kroft het eerste exemplaar van een 
nieuw boekwerkje: ‘Ogen van de 
zonnestraal’, een bloemlezing van 
eerder gepubliceerd én nog onbe-
kend werk van André Wijnker.
Jan Brezet heeft tijdens Wijnkers 
leven een aantal gedichten van hem 
– ‘De dichter die niet schrijven kan’ – 
opgeschreven en samen met hem 
uitgegeven onder de titel ‘Zijn 
Oppasser’ (1995). ,,André weet ons 
nu, zestien jaar later, met zijn 
gedichten nog altijd te boeien en ons 
nog steeds te laten nadenken”, zegt 
Kroft in het voorwoord van de 
nieuwe gedichtenbundel. ,,Ik ben blij 
hem gekend te hebben.”
Wijnker verwoordt in zijn gedichten 
op een buitengewone manier zijn 

gevoelens en kijk op het leven. Ze 
zijn veelal kort, �loso�sch en serieus, 
met aan het eind vaak een relative-
rende twist. Stuk voor stuk zijn ze 
inspirerend. De IJmuider Courant gaf 
in 1989 Wijnkers eerste bundel ‘Ik 
ben een dichter’ uit. In 1997 
verscheen bij uitgever De Vriese-
borch zijn boekje ‘Daar sta je dan als 
mooie jongen’. In dat jaar nam ook 
het Amerikaanse poëziemagazine 
Flying Horse vier vertaalde gedichten 
van hem op.

De nieuwe uitgave ‘Ogen van de 
zonnestraal’, met daarin ook een 
persoonlijke beschouwing van Ester 
Naomi Perquin, Dichter des Vader-
lands van 2017 tot 2019, werd mede 
mogelijk gemaakt door de Stichting 
Vrienden van de SIG en is verkrijg-
baar bij de Read Shop in IJmuiden en 
Beverwijk, in de winkeltjes van de SIG 
en bij ‘Jansje’ in Haarlem. Ook voor € 
7,50 (inclusief verzending) te 
bestellen bij de SIG, met een mail 
naar info@sig.nu.

Nieuwe uitgave: bloemlezing 
gedichten André Wijnker

Jan Kroft overhandigt het eerste exemplaar van de bloemlezing aan Jan Brezet. 
Foto: aangeleverd

Door Arita Immerzeel

Driehuis - Zaterdag bemensten drie 
leden van muziekvereniging Soli een 
a�everpunt van de vantevoren 
bestelde hyacintenbollen. Voor de 
prijs van 2 euro 50 kon men in een 
eerder stadium via internet een bakje 
met drie bollen reserveren.
Bestellingen vanaf tien euro werden 
alsnog thuisbezorgd, indien men dat 

wenste. Anderen konden de potjes 
met bollen ophalen op één van de 
a�everpunten. 
Een en ander leverde wel minder 
bestellingen op dan in voorgaande 
jaren, liet één van de kleumende 
leden weten. Want waterkoud was 
het zaterdag. Ook al een reden om 
weer terug te verlangen naar de 
tijden van weleer, waarin langs de 
deuren werd gegaan.

Muziekvereniging Soli verkoopt 
dit jaar hyacinten coronaproof

Wie hyacintbollen bij muziekvereniging Soli bestelde kon zaterdag hun bestelling 
afhalen op de Driehuizerkerkweg. Foto: Arita Immerzeel

Velsen-Zuid - Op Paarse Vrijdag (11 december) vond de o�ciële opening 
plaats van ons eerste genderneutrale toilet. Tijdens een o�cieel moment 
verklaarde rector Marcel Kemper het toilet voor geopend. Het genderneutrale 
toilet is een initiatief van de GSA, een groep scholieren die vindt dat iedereen 
de vrijheid heeft te kunnen zijn wie ze zijn, zonder zich daarvoor te hoeven 
schamen of te verantwoorden. Met dit initiatief willen ze ervoor zorgen dat 
elke leerling veilig naar het toilet kan. Foto: aangeleverd

Genderneutraal toilet
op Gymnasium Felisenum

IJmuiden - Ook de Oud-Katholieke 
Kerk IJmuiden (Wilhelminakade) 
volgt de corona-maatregelen. In 
verband met de nieuwe lockdown 
vervallen met onmiddellijke ingang 
alle activiteiten, bijeenkomsten en 
vieringen tot en met 19 januari. Dus 
ook de aangekondigde Kerstvie-
ringen gaan niet door.
Verdere informatie is te vinden op de 
website van de kerk, Oud-Katholiek 
IJmuiden (ijmuiden.okkn.nl). 
Foto: aangeleverd

Geen kerstdinesten 
in Oud-Katholieke 
Kerk IJmuiden
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Regio - Afscheid nemen van een 
overledene is een moeilijk en zwaar 
proces voor nabestaanden. Ineke 
Smit Uitvaartverzorging weet als 
geen ander hoe moeilijk en belang-
rijk het afscheidnemen is. De uitvaar-
torganisatie heeft een ruime ervaring 
en biedt voor de nabestaanden de 
mogelijkheid om in een van hun zes 
warme en sfeervolle afscheidskamers 
op diverse locaties in alle rust 
afscheid te nemen van de overle-
dene. Dit kon al in de twee afscheids-
kamers in de Ontmoetingskerk 
(Oostenrijklaan in Haarlem-
Schalkwijk) en de twee afscheidska-
mers in de Oosterkerk (Zomerkade 
165 in Haarlem). Onlangs zijn er twee 
mooie afscheidskamers bijgekomen 
en ingericht aan de Zomerkade 161 
in het voormalige Tandartshuisje. 
Ineke Smit legt uit waarom deze 
kamers zo belangrijk en uniek zijn en 
aan de nabestaanden zoveel warmte 
en steun kunnen geven. 

,,Afscheidshuis ‘de Kade’ is een 
nieuwe locatie van ons aan de 
Zomerkade 161 in Haarlem”, vertelt 
Ineke Smit. ,,Dit voormalige Tandarts-
huisje is als afscheidshuis in gebruik 
sinds begin november. Het afscheids-
huis ziet er uit als een gewoon woon-
huis, met twee verschillende kamers: 
een voor en een achter. Daar kun je 
24 uur per dag terecht. De kamers 
zijn sfeervol en met veel aandacht 
ingericht als een woonkamer.  We 
vernemen dit ook van de mensen die 
daar nu geweest zijn: zij ervaren de 
kamers als heel sfeervol. Dat geeft 
een warm gevoel bij de nabe-
staanden in het verdriet waarin ze 
zitten. Boven de kamers zit ook ons 
kantoor, zodat mensen ons altijd 
direct kunnen aanspreken. Zo’n 
afscheidshuis aan de Zomerkade is 
best wel uniek. Het is een prachtige 

locatie op loopafstand van de 
Oosterkerk. De Oosterkerk is een 
fraaie kerk waar veel van onze 
uitvaarten plaatsvinden, maar we 
doen natuurlijk wijd in de hele 
omgeving uitvaarten, op iedere 
gewenste locatie.” 

Wij sluiten aan bij 
de wensen van mensen
,,Door corona constateer ik een grote 
verslagenheid bij de mensen, het is 
allemaal heel naar. Het verlies van 
een dierbare staat voorop: dat is het 
allerergste en al schrijnend genoeg 
voor de nabestaanden. Deze corona-
situatie van de afgelopen tijd maakt 
het allemaal nog schrijnender met 
die beperkende maatregelen er 
bovenop. Het blijft natuurlijk het 
ergste en het meest trieste voor de 
familie. We kijken naar alle mogelijk-
heden om aan de wensen van een 
uitvaart te voldoen binnen deze 
maatregelen op liefdevolle en 
betrokken wijze. We hebben al jaren-
lange ervaring in kleinere uitvaarten 
en kunnen dus ook gelukkig veel 
bieden. Daar proberen we iets in te 
betekenen en het verschil te maken: 
je kijkt echt naar de behoeftes van de 
mensen op alle gebied, ook qua 
budget. Wij sluiten aan bij de wensen 
van mensen, je gaat volledig mee in 
hun beleving. Als uitvaartverzorger 
heb je van nature dat inlevingsver-
mogen en ben je er alleen voor hen. 
We houden ons wel strikt aan de 
coronaregels en dat verwachten de 
mensen juist ook van ons, ze willen 
dat zelf”, aldus Ineke Smit. 

Ineke Smit Uitvaartverzorging, A.L. 
Dyserinckstraat 31 in Haarlem. Tel.: 
06-54661799 (dag en nacht bereik-
baar). Meer informatie op: https://
www.inekesmituitvaartverzorging.
nl/.

Nieuw afscheidshuis bij Ineke 
Smit Uitvaartverzorging

Onlangs zijn er twee mooie afscheidskamers bijgekomen en ingericht aan de 
Zomerkade 161 in het voormalige Tandartshuisje. Foto’s: aangeleverd

IJmuiden - Een vreemd jaar was 
2020 voor een ieder, maar zeker voor 
de horecasector. Ondanks alle 
getro�en maatregelen moesten ze 
voor de tweede keer dit jaar hun 
deuren sluiten. Na de persconfe-

rentie van 8 december bleek er 
tevens geen uitzicht om open te 
gaan met de kerstdagen. 
Zoals veel horeca-ondernemers is 
William Brands van Visrestaurant De 
Meerplaats overgestapt op het 

afhalen en bezorgen van diverse 
gerechten.
Maar volgens de ondernemer is 2020 
een verloren jaar. En dan geen kerst 
in De Meerplaats?

William Brands heeft besloten om 
toch binding te houden met gasten, 
dus is er de mogelijkheid om vanaf 
24 tot en met 26 december uw eigen 
Kerstmenu samen te stellen. Geniet 
thuis van Visrestaurant De Meer-
plaats tijdens de Kerstdagen!
Alle gerechten worden koud bezorgd 
of kunt u koud afhalen. Diverse scho-
tels, voor-, hoofd- en nagerechten, en 
zelfs kreeft siert het online menu.
Bij uw bestelling krijgt u een beschrij-
ving hoe u de gerechten dient op te 
warmen. Bestellen voor die dagen 
kan tot en met 23 december, 18.00 
uur.
Bestellen kan via www.meerplaats.nl.

Visrestaurant De Meerplaats, Trawler-
kade 80 in IJmuiden, 0255-510806.

Toch een heerlijk Kerstmenu 
van visrestaurant De Meerplaats

De Meerplaats biedt een heerlijk kerstmenu aan. Foto: aangeleverd

Leon Bouwmeester kreeg zijn prijs bij lansuplant. Foto’s: aangeleverd

IJmuiden - De winnaars van week 
twee van de feestdagenactie van 
Centrum IJmuiden hebben hun prijs 
van € 200,- in ontvangst genomen. 
Dick Nijssen en Leon Bouwmeester 
kochten beide hun cadeaus voor de 
feestdagen lokaal en wonnen 
daarmee ieder het mooie bedrag. Ze 
werden gekozen uit een grote verza-
meling bonnen die naar het e-mail-
adres actie@centrum-ijmuiden.nl 
waren gestuurd. Dick Nijssen was erg 
blij met het mooie doosje dat hij 
door Mitchel Ris van Juwelier Ris 
kreeg overhandigd. ,,Dat is nog eens 
leuk winkelen! Dit is al een hele 
mooie juwelierszaak en ik kom hier 
graag’’, vertelt Dick stralend. ,,Ik kom 
uit de Velserbroek, maar ik shop 
liever in IJmuiden dan in Haarlem. 
Hier heb ik nooit een probleem met 
parkeren. Terwijl je hier ook alles kunt 
krijgen. Ook mijn �ets heb ik bijvoor-
beeld in IJmuiden gekocht. Ik koop 
zoveel mogelijk lokaal.’’

Verderop tussen de kerstbomen bij 
Lansuplant krijgt Leon Bouwmeester 
zijn prijs van Liesette. ,,Ik vraag nooit 
om het bonnetje, maar Liesette 
vertelde mij over de actie. Het was 

een kleine moeite om mee te doen. 
Dus ik dacht ik waag een gokje. Met 
fantastisch resultaat’’, glundert Leon. 
,,Ik woon hier om de hoek. De meeste 
spullen haal ik dus op de Lange 
Nieuw. Maar nu in de coronatijd hele-
maal. De ondernemers hebben het 

keihard nodig. Op een verjaardag 
koken we bijvoorbeeld meestal zelf, 
maar nu hadden we speciaal bij 
Grand Café Staal eten gehaald.

Centrum IJmuiden. Kom gewoon 
eens langs! (Als het weer kan)

Winnaars tweede week 
feestdagenactie Centrum IJmuiden

Dick Nijssen was erg blij met het mooie doosje dat hij door Mitchel Ris van Juwelier 
Ris kreeg overhandigd. 
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TYPISCH IJMUIDEN

Wekelijks staat Erik Baalbergen aan de hand van 
een foto stil bij een IJmuidens onderwerp naar 
aanleiding van de actualiteit, een bijzondere 
gebeurtenis, een evenement of gewoon een van de 
mooie taferelen die IJmuiden biedt. In deze a�eve-
ring aandacht voor Pieter Vermeulen.

Door Erik Baalbergen

De naam Pieter Vermeulen komen we regelmatig tegen 
in het IJmuidense. Allereerst is er de Pieter Vermeulen-
straat, een doodlopend zijstraatje van de De Noostraat. 
Dan hebben we het Pieter Vermeulen Museum, dat in 
1954 in IJmuiden wordt geopend en sinds 2008 bij 
Driehuis zit. En de ietwat minder jonge IJmuidenaren 
kennen ongetwijfeld nog de Pieter Vermeulenschool, 
die sinds 1949 aan de Heerenduinweg staat en na een 
fusie met de Marnixschool onderdeel van ‘Het Kompas’ 
is geworden. Zijn naam is onlosmakelijk verbonden aan 
IJmuiden, maar wie was deze Pieter Vermeulen? Op de 
steen op zijn graf op De Biezen lezen we: ‘Hier rust 
Pieter Vermeulen, oudhoofd der christelijke school te 
Velseroord’. Hiermee is slechts een klein tipje van de 
sluier opgelicht. We duiken even de geschiedenis in 
voor een iets beter beeld!

Ruwe Heiers
De kanaalgraverij trekt vanaf 1865 arbeiders van 
heinde en verre aan. De alleenstaande kanaalgraver 
vindt een slaapplek in de keten rond de kanaalwerken. 
De kanaalgraver met gezin moet zelf voor een onder-
komen zorgen. Honderden strijken neer in het gebied 
tussen het dorp Velsen en de sluiswerken. Zo ontstaat 
onder meer rond het huidige gemeentehuis de neder-
zetting de ‘Heide’. Dit heet vanaf 1901 Velseroord en 
vanaf 1926 IJmuiden (Oost). De onderkomens zijn vaak 
niet meer dan afgedekte gaten in de grond of gammele 
hutjes van takken en wrakhout. Onder de kanaalgra-
vers heerst grote armoede. Als er voldoende werk is, 
gaat veel van het zuurverdiende geld naar de keet-
bazen, de danshuizen en de drank. Als er geen werk is 
vanwege tegenslagen bij de kanaalwerken, winterse 
omstandigheden, stakingen of ziekte, dan zijn er geen 
inkomsten. Veel kanaalgravers en hun gezinnen 
moeten zich dan noodgedwongen in leven houden 
met bedelen, stropen, diefstal en prostitutie. De ‘Heiers’ 
leven letterlijk zonder God en gebod.

Het gemeentebestuur en de Hervormde Kerk van het 
gezapige Velsen bekommeren zich niet om deze en in 
hun ogen tijdelijke bevolking. De bewoners van enkele 
Velsense buitenplaatsen trekken zich wel het lot van de 
Heidebewoners aan en doen een beroep op hun 
contacten bij de Nederlandsche Evangelische Protes-
tanten Vereeniging in Amsterdam. Vanuit de vereniging 
vormen de heren Hovy, de Neufville en Capadoze een 
commissie met het doel ‘een evangelisatiepost en een 
Christelijke school te stichten op de Heide te Velsen’. Op 
hun initiatief wordt aan de Zeeweg een houten loods 
van 18 bij 7 meter gebouwd met daarin twee school-
lokalen en een eenvoudige woning voor het school-
hoofd. In het begin bestaat de vloer uit aangeharkt 
zand en kijkt men van binnenuit tegen de onderkant 
van de dakpannen. De benodigde middelen komen uit 
giften. Op 22 maart 1867 wordt de school geopend. 

Aanvankelijk telt de school 66 leerlingen. Dit aantal 
groeit snel aan tot 200. Maar slechts ongeveer 
eenderde komt regelmatig opdagen. De betrokkenheid 
van de ouders is ver te zoeken en de benodigde orde 
en tucht ontbreekt bij de kinderen van huis uit. De 
eerste hoofdonderwijzer Abraham Meijer en diens 
hulponderwijzer houden het dan ook nog geen jaar vol 
tussen de ruwe Heiers. De commissie doet daarna een 
beroep op de kersverse hoofdonderwijzer Pieter 
Vermeulen.

Roeping
Pieter ziet het levenslicht op 30 april 1843 in 
Amsterdam. Hij volgt een opleiding tot onderwijzer en 
haalt op 24 augustus 1866 te Haarlem de akte van 
Hoofdonderwijzer. Via zijn verloofde Hendrika Maria 
Plomp komt Pieter in aanraking met het geloof. Pieter 
krijgt na zijn slagen een benoeming tot hoofd van een 
openbare school te Amsterdam aangeboden, met een 
voor die tijd goed salaris. Maar hij kiest in goed overleg 
met zijn verloofde voor de school op de Heide. Hij 
betrekt als 24-jarige begin februari 1868 de woning 
voor het schoolhoofd. Vier dagen later staat hij voor de 
klas. Hij wordt aanvankelijk nauwelijks geaccepteerd, 
maar beschouwt zijn werk als een roeping en weet, 
gesteund door zijn verloofde – vanaf april datzelfde 
jaar zijn vrouw – en zijn geloof vol te houden.

Pieter zet zich met raad en daad in voor de arme bevol-
king op De Heide, en dat niet alleen als ‘de meester’, 
zoals velen hem kennen. Hij bezoekt de gezinnen en 
regelt, via de bewoners van de buitenplaatsen en deels 
van zijn eigen salaris, voedsel en kleren voor de behoef-
tigen. Hij trekt zondags door de duinen naar IJmuiden 
en houdt daar zondagschool en bezoekt gezinnen. 
Daarnaast is hij actief op kerkelijk vlak. Eerst in de 
Hervormde Kerk van Velsen, maar in 1888 staat hij aan 
de wieg van de Gereformeerde Kerk van Velsen.

Actief
In 1902 legt meester Pieter de eerste steen voor een 
nieuw schoolgebouw aan de toenmalige Stationsweg, 
dicht bij de tegenwoordige hoek van de De Noostraat 
en de Pieter Vermeulenstraat. In 1903 wordt het houten 
schooltje aan de Zeeweg verruild voor dit stenen 
gebouw. Als schoolmeester brengt Pieter zijn leer-
lingen liefde voor de natuur bij. Hij verzamelt veel 
vanuit de natuur in zijn omgeving. Die verzameling is 
basis geworden voor de collectie die later in het naar 
hem genoemde Pieter Vermeulen Museum 
terechtkomt.

Samengevat is Pieter plaatselijk behoorlijk actief op 
educatief, sociaal, geestelijk en politiek gebied. Tussen 
1908 en 1918 is hij ook lid van de Provinciale Staten van 
Noord-Holland. Hij gaat in 1913 op zeventigjarige leef-
tijd met pensioen. Bij zijn afscheid wordt zijn betekenis 
voor de plaatselijke kerk en school o�cieel erkend in 
de vorm van benoeming tot Ridder in de orde van 
Oranje Nassau. Bij het vijftigjarig bestaan van de school 
in 1917 krijgt deze de naam Pieter Vermeulenschool. 
Na een korte ziekte overlijdt Pieter in januari 1922. De 
gemeente Velsen eert hem door eind 1925 in de omge-
ving waar hij werkte zowel een straat als een plein naar 
hem te noemen. Beide liggen op het terrein van het 
huidige Technische College Velsen, iets ten oosten van 
de huidige naoorlogse Pieter Vermeulenstraat.

De Pieter Vermeulenstraat gezien vanaf de De Noostraat. Sinds de inrichting van de P.J. Troelstraweg als HOV-baan is de Pieter 
Vermeulenstraat doodlopend. Foto: Erik Baalbergen

Jeroen Verwoort, wethouder digita-
lisering en informatisering: ,,Cyber-
crime vormt in rap tempo een 
steeds serieuzere bedreiging 
wereldwijd. De kans dat je slacht-
o�er wordt, neemt ook toe in onze 
regio. Het spelen van HackShield is 
een mooie manier om kennis over 
cybercrime over te brengen. Ik ben 
trots op alle junior cyber agents uit 
Velsen. Zij hebben spelenderwijs 
geleerd over de risico’s rondom 
wachtwoorden, phishing en digitaal 
geld, en zijn daarmee voorbereid op 
cybergevaren. Ook maken zij op 
hun beurt hun vriendjes, ouders en 
grootouders bekend met de 
werking en gevaren van de vele 
vormen van cybercriminaliteit.”
 
De afgelopen weken werden de 
kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 
jaar in Velsen via HackShield uitge-
daagd en opgeleid tot junior cyber 
agents. In korte tijd hebben 103 
kinderen in Velsen zich voor Hack-
Shield aangemeld. 
In deze online game-omgeving 
leren kinderen via een basistraining 
en aanvullende opdrachten hoe ze 
online gevaar kunnen herkennen én 

voorkomen. Ook leren de kinderen 
spelenderwijs hoe ze hun omgeving 
hiertegen kunnen beschermen. De 
ouders/verzorgers worden actief bij 
het spel betrokken doordat zij 
samen met de kinderen vragen 
moeten beantwoorden.
 
Voor junior cyber agents Valentijn 
en Bart was het vorige week 
woensdag  feest. Zij haalden afge-
lopen maanden de meeste punten 
binnen in Velsen en werden daar-
voor digitaal gehuldigd. 
De kinderen waren het er allebei 
over eens dat het naast een leer-
zaam vooral ook een leuk spel is. 
Valentijn: ,,Ik vind het leuk dat de 
gemeente dit doet. Ik heb geleerd 
hoe je een sterk wachtwoord kan 
maken en dat er niet alleen slechte 
hackers zijn, maar ook goede.” Bart 
vult aan: ,,Ik heb ook geleerd hoe je 
phishingmail kan herkennen en dat 
je niet zomaar op een link moet 
klikken.” 

Beide junior cyber agents zijn van 
plan om komende tijd verder te 
spelen en hun vriendjes te moti-
veren om ook mee te doen.

Velsen - Woensdag 9 december heeft wethouder Jeroen Verwoort twee 
kinderen o�cieel gehuldigd tot beste junior cyber agents van gemeente 
Velsen. Tijdens een digitale huldiging ontvingen Valentijn en Bart een 
certi�caat, HackShield pin en een aantal lokaal aangeschafte cadeaus.  
De prijzen werden overhandigd door de ouders van de nieuwe cyber 
agents.

De nieuwe cyber agents Valentijn en Bart worden digitaal gehuldigd door 
wethouder Jeroen Verwoort. Foto: aangeleverd

Velsense junior cyber agents 
gehuldigd door wethouder

LEZERSPOST

Wij hebben een 45 kilometer-auto die in de nacht van zondag op 
maandag zoals altijd geparkeerd stond aan het Stratingplantsoen in 
Velsen-Noord. Die nacht hebben vandalen onze auto op zijn kant 
gegooid. De schade is aanzienlijk. 

Wie heeft het gezien en heeft de auto weer op zijn wielen gezet? Het 
moet wel opgevallen zijn want hij lag op zijn kant op de rijbaan. De auto 
gebruik ik elke dag om naar Amsterdam te rijden naar mijn werk.

We hebben het incident gemeld bij de politie maar zij stellen hier geen 
prioriteit voor. Als ik hoor uit hun woorden wordt het op de grote stapel 
gelegd. Vandaar deze getuigen-oproep.

H van Swieten 
06-48384634

Invalidenauto omgegooid, 
heeft iemand dit gezien?

Pieter Vermeulen
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COLUMN FRITS RIJPERMAN

Het is eindejaar-lijstjestijd. Flashback naar 1970, naar mijn lijstjesvriend 
Peter Platengek. Hij zit net als ik in de brugklas van de Prins Bernhard HBS 
in IJmuiden. Mijn legerpukkel smijt ik opzichtig op mijn tafeltje. In koeien-
letters heb ik Brainbox en Kaz Lux op de achter�ap gestift. In de pauze 
hoor ik in de kantine gesprekken over kiekendieven en Apollo-vluchten, 
maar zie ook een jongen een toetsenbord bespelen van een denkbeeldig 
orgel. We zitten allemaal in onze eigen landingscapsule.
Peter Platengek. Zijn echte naam ben ik kwijt. Elke week gaat hij trouw 
naar muziekwinkel Spanjaard op de Lange Nieuwstraat om gratis het 
‘gedrukte exemplaar’ van de top 40 op te halen. Peter is een echte lijst-
jesfetisjist. Met een autistisch spectrum zou je nu zeggen. Hij lijkt op 
kindsterretje Heintje, maar dan de nerdversie ervan. Peter kent niet alleen 
de hele hitlijst uit zijn hoofd. Het gaat veel verder dan dat. Hoe presteert 
Bintangs, onze plaatselijke IJmond- en Hoogovenrockers? En ja hoor, 
Peter weet het en praat alsof sterrenkundige Chriet Titulaer commentaar 
geeft: ‘Op nummer 23 komt Traveling in the USA binnen en stijgt in week 
8 naar nummer 9.’ 
Peter is een keer huilend thuisgekomen omdat hij de top 40 niet 
meekreeg, waarop zijn moeder op de �ets is gesprongen en die felbe-
geerde lijst voor hem ging ophalen. Ze was helaas niet elke week zo gek 
en dus moest Peter zo af en toe een plaat gaan kopen. Want dan kreeg je 
de top 40 sowieso  gratis en voor niks cadeau. Zo groeide een immense 
platenverzameling en ontstond zijn bijnaam ‘Peter Platengek’. Jammer 
genoeg werd hij ook uitgelachen en ontzettend gepest om zijn encyclo-
pedische muziekkennis. Ik had met hem te doen en wilde niet zo gek als 
hij worden. 
Wat is er van hem geworden? Wat doet Peter Platengek vijftig jaar later 
met al zijn parate popkennis? Lastig googelen als je zijn achternaam niet 
kent, maar ik krijg ineens een visioen. Op YouTube kijk ik soms naar �lm-
pjes van oude witte mannen die hun platencollectie ranken. Op de toon 
van een nieuwslezer laten ze hun tien beste lp’s de revue passeren. Welke 
tien platen vielen tegen na een geniaal debuut en welke tien platen zijn 
sterk ondergewaardeerd? Het zijn bijna altijd oude witte-mannen- rock-
platen van Deep Purple, Electric Light Orchestra en Queen. Alsof Joni 
Mitchell, Amy Winehouse, Prince of Marvin Gaye nooit muziek hebben 
gemaakt. Jammer, Peter zit niet tussen de You Tubers, die nostalgisch 
mijmeren over vervlogen tijden. Tjonge wat een sentimenteel geneuzel. 
Maar sodeju, wat een ontzettend goede platen heb ík zélf!

Daarom toch nog even mijn lijst der albumlijsten:
1. Stevie Wnder - Songs in the key of life
2. Chet Baker - Live in Tokyo
3. Amy Winehouse - Back to black
4. Marvin Gay - What’s going on
5. Tony Joe White - Closer to the truth.

De lijstjes van Peter Platengek

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

Velserbroek - Het Kruispunt in 
Velserbroek zou op kerstmiddag en 
-avond geopend zijn, maar dat kan 
helaas niet doorgaan. De traditionele 
kerstdiensten zullen te volgen zijn via 
het YouTube kanaal van de kerk.

De agenda:
24 december 19.00 uur: online 

kinderkerstvertelling.
24 december 22.00 uur: online kerst-
nachtviering met gospelzangeres 
Hannah Young en bas Sander 
Cornelissen.
25 december 10.00 uur: kerstmor-
genviering live te volgen met zang 
van Christa en Rianne Moerdijk, over-
denking door ds. Vonkeman.

Kerst in Het Kruispunt 
online te volgen via YouTube

IJmuiden - Woensdag 9 december 
gaven Pim, Kim en Ryan namens hun 
klasgenoten honderd zelfgemaakte 
presentjes af bij woonzorgcentrum 
W.F. Visserhuis in IJmuiden. Tijdens 
de technieklessen was in de afge-
lopen weken door de eerste klassen 
van het Technisch en Maritiem 
College Velsen  hard gewerkt aan 
houten kerstbomen, rendieren en 
sneeuwmannen. ,,We willen graag 
anderen een beetje blij maken in 
deze coronatijd. Hopelijk vinden de 
mensen het mooi!”, aldus het drietal.
De vijf volle dozen werden door een 
medewerker van het W.F. Visserhuis 
dankbaar in ontvangst genomen. 
,,Dank jullie wel! Jullie cadeautjes 
maken onze bewoners blij.”

Technisch en Maritiem College 
verrast bewoners W.F. Visserhuis

Velserbroek - Een oudere vrouw is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een brand in woonzorgcomplex Stichting de 
Boshoek aan het Zon Bastion in Velserbroek. De brand brak rond kwart over vier in de kamer van de vrouw uit. Het 
slachto�er is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd. Een woordvoerder van de brandweer liet weten dat de 
brand snel onder controle was. Onderzoek moet uitwijzen wat de exacte oorzaak van de brand is geweest. Foto: Michel 
van Bergen

Vrouw gewond geraakt bij brand 
in woonzorgcomplex Velserbroek

Honderd zelfgemaakte presentjes mochten Pim, Kim en Ryan namens hun klas 
afgeven bij het W.F. Visserhuis. Foto: aangeleverd

Velsen - Stichting Duinbehoud is posi-
tief over het nieuwe investeringsplan 
Roadmap+ van Tata Steel dat gisteren 
werd gepresenteerd. Met name de 
bouw van de DeNOx installatie voor de 
Pellet Fabriek kan positieve e�ecten 
hebben voor de natuur in het Noord-

Hollands Duinreservaat en de Kenne-
merduinen. “Het is een grote stap in de 
goede richting waar de natuur baat bij 
heeft. Met deze maatregel kan de 
natuur in de duinen weer tot bloei 
komen.” aldus Marc Janssen van de 
Stichting Duinbehoud.

Op dit moment is Tata Steel een van de 
grootste vervuilers in Nederland. Naast 
de uitstoot van roet, stank, �jnstof en 
chemische sto�en wordt ook veel stik-
stof de lucht in geblazen. De uitstoot 
van stikstof van Tata Steel is op dit 
moment 1,7 miljoen kg N per jaar. Dat 
is net zo veel als de uitstoot van circa 
600 agrarische bedrijven. De uitstoot 
van stikstof leidt tot een overbemes-
ting van de natuur en achteruitgang 
van de biodiversiteit in de duinen. 
Hoe groot de reductie wordt van de 
stikstof uitstoot met de bouw van de 
DeNOx installatie moet nog worden 
afgewacht, maar dat zal toch zeker 
70% tot 80% zijn van de huidige 
uitstoot. De investering voor de 
DeNOx installatie stond al langer in de 
planning, maar het lijkt er nu met het 
nieuwe investeringsplan ook echt van 
te komen.

Investeringsplan Tata Steel 
gunstig voor de natuur

Foto: Stichting Duinbehoud
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IJmuiden - JooHoo.... de Kerstman is 
in IJmuiden ! In een versierde bus 
met kerstmuziek rijdt de Kerstman 
met een paar Zonnebloem-vrijwilli-
gers langs de huizen van de gasten 
van de Zonnebloem IJmuiden-oost 
en ook de gasten in de verzorgings-
huizen worden niet vergeten. Zij 
worden verrast met een mooi 
kerstpakket.
Door de corona-maatregelen kan de 
traditionele kerstmiddag helaas niet 

doorgaan dus heeft de afdeling de 
kerstman ingeschakeld om in plaats 
hiervan een kerstattentie bij de 
gasten thuis te bezorgen.
Het wordt met veel blijdschap 
ontvangen , hier en daar worden 
zelfs een paar traantjes geplengd . 
Op deze manier probeert de Zonne-
bloem een lichtpuntje in deze 
donkere tijd te brengen en dat is 
gelukt gezien de vele dankbare 
reacties!

Zonnebloem IJmuiden-Oost 
verrast ouderen

Het bezoek van de Kerstman vormt een lichtpuntje in deze donkere tijd. 
Foto: aangeleverd

Hersenstichting zoekt collectanten
Regio - Toen begin dit jaar de 
collecte van de Hersenstichting 
plaatsvond, was er nog geen sprake 
van coronabesmettingen in ons land. 
In de huidige situatie houdt de orga-
nisatie er rekening mee dat er vrijwil-
ligers zijn die liever niet langs de 
deuren gaan. Daarom doet de 
Hersenstichting een oproep aan 
mensen die zich �t voelen en er geen 
probleem mee hebben om te 
collecteren. 

1 op de 4 mensen heeft een 
hersenaandoening
Een hersenaandoening, zoals een 
hersenbloeding, zet het leven op zijn 

kop. Van patiënten, maar óók van de 
mensen in hun omgeving. En waar 
de Hersenstichting zich echt zorgen 
om maakt: hersenaandoeningen zijn 
hard op weg de grootste ziekte van 
Nederland te worden. Ruim vier 
miljoen mensen hebben een hersen-
aandoening, denk aan dementie, 
parkinson, een beroerte, depressie of 
hersenletsel na een ongeluk. En het 
aantal mensen met een hersenaan-
doening zal tot 2040 explosief 
stijgen. Samen kunnen we het 
stoppen. De Hersenstichting zet alles 
op alles voor gezonde hersenen voor 
iedereen. De organisatie investeert in 
veelbelovende en baanbrekende 

oplossingen om hersenaandoe-
ningen te voorkomen, af te remmen 
of te genezen. ,,Alleen samen kunnen 
we het door een hersenaandoening 
veroorzaakte leed stoppen. Helpt u 
mee?’’ De collecteweek is de eerste 
week van februari. Vrijwilligers 
kunnen zich aanmelden en lopen 
dan met een collectebus in hun 
eigen omgeving. 
Ga voor meer informatie of direct 
aanmelden naar www.hersenstich-
ting.nl of stuur een e-mail naar 
collecte@hersenstichting.nl met 
daarin alle contactgegevens. Tijdens 
kantooruren is het mogelijk om te 
bellen naar nummer 070 3604816.

Door Arita Immerzeel

Driehuis - Maandag en dinsdag 
werden bij het vallen van de avond de 
kerstattenties uitgereikt aan de zorg-
medewerkers van Huis ter Hagen. 
Door coronabeperkingen kon de jaar-
lijkse aangeklede borrel dit jaar niet 
doorgaan en organiseerde het 
management van woonzorgcentrun 

Huis ter Hagen een zogenaamde Kerst 
Drive Tru voor hun medewerkers. Op 
de �ets, de brommer of in de auto 
reden met een tijdsadvies de zorgme-
dewerkers langs en kregen corona-
proof hun tas per hengel aangereikt. 
In die tas alles voor een aangeklede 
borrel en een waardebon voor een zelf 
te kiezen kerstgeschenk. Marijke de 
Jong, activiteitenbegeleiding en coör-

dinator, werd door twee zorgmana-
gers geholpen om iedere passant met 
microfoon persoonlijk toe te spreken 
en te bedanken voor hun diensten in 
het afgelopen bewogen jaar. Omlijst 
door kerstmuziek, gezellige lichtjes en 
een brandend houtvuurtje klonk het 
bedankje extra sfeervol. Een ludieke 
manier om waardering uit te spreken 
voor alle zorgmedewerkers.

Kerstattenties zorgpersoneel Huis ter 
Hagen op ludieke wijze uitgereikt

Ondanks alle beperkingen probeert het management van Huis ter Hagen zo persoonlijk mogelijk hun zorgmedewerkers te 
bedanken voor hun inzet in dit bewogen jaar. Foto’s: Arita Immerzeel

Op veilige afstand ontvangt het zorgpersoneel hun kerstattentie. Foto: Arita Immerzeel

Velsen - Bent u mantelzorger en 
zorgt u voor iemand die woon-
achtig is in de gemeente Velsen? 
Vraag dan de mantelzorgwaarde-
ring 2020 aan (een VVV-cadeau-
kaart van €25,00). Dit kan digitaal 
en is dus volledig Coronaproof.

Zorgt u langer dan 3 maanden voor 
minimaal 4 uur per week voor 
iemand die langdurig ziek is en u 
wordt daar niet voor betaald? Dan 
bent u mantelzorger en kunt u voor 
de aanvraag terecht op www.velsen.
nl/mantelzorgwaardering. Let op: dit 
is mogelijk tot en met 31 december 

2020. Soms zorgen meerdere 
mensen voor één persoon. Er worden 
maximaal twee cadeaukaarten per 
zorgvrager verstrekt en één per 
mantelzorger. De cadeaukaarten 
worden eind januari 2021 
toegestuurd.

Bent u op zoek naar informatie, 
advies of begeleiding dan kunt u 
terecht bij Centrum Mantelzorg van 
Socius, 088-8876900 of infomantel-
zorg@socius-md.nl. 

U kunt ook de website bezoeken, 
www.socius-md.nl.

Mantelzorgwaardering 
coronaproof

Met een OIG-bus wordt de kerstman rond gereden. Foto: aangeleverd
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Santpoort - Dankzij de RABObank 
Haarlem-IJmond kan de Ruïne van 
Brederode een mooi Kerstinitiatief 
realiseren. Ze mogen 25 eenzame 
ouderen met Kerst trakteren op een 
high-tea Kerstbox! Met hartige 
lekkernijen van hun vaste cateraar 
Chefs on Tour en zoete lekkernijen 
van hun SIG-partner. De Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland thee is 
speciaal samengesteld door herbo-
riste Corina Busman. Kinderen van 
basisschool Ze�er in IJmuiden maken 
voor de ouderen een mooie teke-
ning. Ook nodigt de ruïne hen graag 
uit voor een bezoek aan de ruïne in 
het nieuwe jaar. 
De Kerstbox wordt persoonlijk afge-

leverd op donderdag 24 december. 
Op Eerste Kerstdag zullen de beheer-
ders van de ruïne de ouderen samen 
met een aantal vrijwilligers bellen, 
zodat ze ook echt tijd hebben voor 
een gesprek.

Kent u een oudere die met Kerst 
alleen is en die de beheerders van de 
ruïne hiermee kunnen verrassen? Het 
gaat om het gebied Haarlem-IJmond: 
Beverwijk, Castricum, Haarlem, 
Heemskerk, Heemstede, Uitgeest en 
Velsen. U kunt een mail sturen naar 
Rob Kortekaas en Angelique 
Schipper, beheerders Ruïne van 
Brederode: info@ruinevanbrederode.
nl.

Ruïne van Brederode
trakteert eenzame ouderen

De beheerders van de ruïne zijn op zoek naar eenzame ouderen. Foto: aangeleverd

IJmuiden - Net voordat de totale lockdown werd afgekondigd hebben enkele 
vrijwilligers van De Zonnebloem afdeling IJmuiden West op maandag 14 
december nog een kerststukje thuis kunnen bezorgen bij alle gasten van 
genoemde afdeling. Iedereen was blij verrast. Voor diegenen, die niet thuis 
waren, en wellicht nog gauw even voor de totale lockdown laatste bood-
schappen moesten doen, zal geprobeerd worden het kerststukje zo spoedig 
mogelijk af te leveren. De kerststukjes zijn geleverd, en deels gesponsord, 
door De Rozenhoek, Vestingplein, Velserbroek. Foto: aangeleverd

Ook Zonnebloem IJmuiden-
West trakteert haar gasten

Regio - Binnen Rode Kruis IJmond 
zijn een aantal bestuurswisse-
lingen. Met bloemen en mooie 
woorden is er afscheid genomen 
van de vertrekkende bestuurs-
leden en konden de nieuwe 
bestuursleden op een hartelijk 
welkom rekenen.

Mees Hartvelt, sinds september 
2014 voorzitter van Rode Kruis 
IJmond, heeft het stokje overge-

dragen aan Hans de Lange. Hans de 
Lange is sinds juli 2019 algemeen 
bestuurslid. Vanuit die rol heeft hij 
de samenwerking tussen de afde-
lingen Uitgeest en IJmond 
begeleid.

De Lange: ,,Ik vind het een eer om 
Mees Hartvelt te mogen opvolgen 
en ga met veel energie voor deze 
mooie afdeling aan de slag. Door de 
Covid-19 crisis is het alle hens aan 

dek en ondersteunen onze vrijwil-
ligers op diverse fronten daar waar 
nodig het maatschappelijk veld.”

Naast Mees Hartvelt namen ook 
Marry Zwaan en Bep Nelis afscheid 
als bestuursleden. Zij zijn vorig jaar 
aan het bestuur van de afdeling 
IJmond toegevoegd. Beiden zaten 
tot en met 2019 in het bestuur van 
de afdeling Uitgeest.

Sinds januari van dit jaar zijn 
Uitgeest en IJmond één afdeling. 
Bep Nelis en Marry Zwaan vonden 
het belangrijk om de samenwer-
king vloeiend te laten verlopen en 
vooral ook de contacten in Uitgeest 
niet verloren te laten gaan. Daarom 
waren ze nog een jaar in het 
bestuur van IJmond actief. 
Door het samengaan met de afde-
ling IJmond kunnen onderdelen als 
Noodhulp en Evenementenhulp nu 
ook in Uitgeest aangeboden 
worden. Helaas heeft corona dit 
proces enigszins vertraagd maar 
zodra het weer kan worden er in 
Uitgeest ook volop activiteiten en 
evenementenhulpverlening 
aangeboden.

Tot slot is Els de Roo-Eerland met 
ingang van 1 juli 2020 benoemd tot 
Vrijwilligersmanager. Zij volgde 
Annet Vollebergh-Schmeets op. Els 
de Roo zal zich gaan bezig houden 
met vrijwilligersmanagement en is 
tevens vertrouwenspersoon voor 
Rode Kruis IJmond.

Bestuurswisselingen bij Rode Kruis

Met bloemen en mooie woorden werd afscheid genomen van de vertrekkende 
bestuursleden. Foto’s: aangeleverd

Voor wie het eerder gemist heeft:
Het Avontuurlijke Kinderkeuzeboek 
is hét belevenis-boek met en voor 
kinderen van 5 t/m 8 jaar. Het boek 
werkt als een menukaart waarin 
kinderen kunnen kiezen tussen twee 
hoofdpersonen, drie verschillende 
dieren en drie verschillende plekken. 
In totaal geeft dit 18 verschillende 
vijf-minuten-verhalen. 
Tijdens de eerste lockdown, toen de 
kinderen niet naar school mochten, 
tekenden deze kinderen op de foto 

mee. Dankzij hen staat het boek nu 
vol gekleurde tekeningen. Toen Irene 
zag wat voor creativiteit en plezier 
dat gaf besloot ze dat na ieder 
verhaal in het boek ook een eigen 
tekening gemaakt kan worden. 

Kiezen is leuk, maar zelf verhalen 
schrijven is nog leuker!
Tijdens de Kinderboekenweek ging 
Irene bij groep 3 en 4 van de Jan 
Campertschool in Driehuis op 
bezoek. In groepjes van drie of vier 

bedachten de kinderen zelf wie de 
hoofdpersoon in hun verhaal was en 
over welk dier het ging en waar ze 
dan waren. Zo was er een panda in 
een palmboom die werd gebeten 
door een mier. Of een hond bij de 
zee, die ging spelen met een kat. En 
er werd ook een grote Arena gete-
kend, waar Ajax tegen Juventus ging 
spelen (en Ajax won). Zowel kinderen 
als leerkrachten genoten hiervan. 

Wil jij samen 
een Verhalenboek maken?
Zeker nu we weer in een nieuwe 
lockdown zitten, is het heel leuk om 
met je kind of kleinkind je eigen 
verhalenboek te maken. Irene heeft 
op haar website www.hetkinderkeu-
zeboek.nl beschreven hoe je dit 
samen kunt maken.  
En wil je dit boek aanscha�en, dan 
kan je het daar bestellen. Het boek is 
te koop voor € 15,- en de verzending 
is gratis. 

Drie goede doelen
Irene koppelde aan haar boek drie 
mooie doelen. Hoe mooi zou het zijn 
als er Velsenaren zijn die dit boek 
willen schenken aan een kind dat 
ziek is, uit een arm gezin komt, of 
jarig is. De Voedselbank, Kinderstad 
van het Amsterdam UMC en de 
Verjaardagsbox van de Gemeente 
Tubbergen nemen de boeken heel 
graag in ontvangst! 
Als je meedoet voor het goede doel 
legt Irene er € 2,50 op bij. De bijdrage 
is dan € 12,50. 
Meedoen? Ga naar www.hetkinder-
keuzeboek.nl/goede-doelen.

Nieuw initiatief Irene van der 
Laan: maak je eigen verhalenboek
Velserbroek - Net nu we in de lockdown zijn heeft Irene van der Laan uit 
Velserbroek een nieuw initiatief met ‘Het Avontuurlijke Kinderkeuze-
boek.’ Zij laat kinderen niet alleen kiezen, maar nu ook hun eigen 
verhalen verzinnen. Daarnaast heeft ze drie goede doelen verbonden 
aan haar boek. Om zo verbinding en plezier te schenken aan kinderen die 
het zo nodig hebben: een kind dat ziek is, uit een arm gezin komt, of jarig 
is maar er geen geld voor een cadeautje is. 

Deze foto is gemaakt tijdens de boekpresentatie op 1 juli 2020. Foto: Ton van Steijn
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Voor de winkel is een extra tent gezet 
als afhaalpunt. Het maximum aantal 
klanten in de winkel is beperkt, 
vooraf bestellen wordt aangeraden. 
De bestellingen kunnen afgehaald 
worden, maar regionaal wordt ook 
aan huis bezorgd. Ga naar www.
waasdorp.nl of bestel via 0255 
512796. 
 
Gezond relatiegeschenk
Een portie vis als gezond relatiege-
schenk is dit jaar een geliefd cadeau. 
Gezondheid staat immers meer dan 
ooit op de eerste plaats. Een heerlijke 
gerookte zalmzijde (rijk aan omega 
3) is een ware traktatie en wordt 
geleverd in schitterende cadeauver-

pakking, eventueel in combinatie 
met een �es wijn of bubbels. 

Voor de thuiskoks
Wie thuis aan de slag wil, heeft volop 
keus. Alles om zelf sushi of sashimi te 
maken is voorradig, inclusief de 
sushirijst, het zeewier, de sushiazijn, 
sushimatjes, gember, sojasaus en 
wasabi. Of kies voor het doe-het-zelf-
visschotelpakket met alles om zelf 
een mooie visschotel op te maken. 
Gerookte vis en salades om de 
lekkerste wraps te maken, gekookte 
kreeft en krab (gratis afgekookt en 
indien gewenst gehalveerd) kunnen 
zo op tafel worden gezet. Schaal- en 
schelpdieren kunnen afgekookt 

worden geleverd voor een fruit de 
mer of oesters, gekraakt op ijs, klaar 
om te eten!

Kant-en-klaar
Liever alles laten verzorgen? Een 
opgemaakt plateau fruit de mer, vers 
gepelde garnalen (of zelf pellen!), 
een ruim assortiment vissoepen of 
een carpaccio van zalm of tonijn? Het 
is er allemaal. Ook zalm en tonijn 
tataki (kort aangebrand met heerlijke 
Japanse kruiden) als heerlijk tussen-
gerecht. De vis van de maand 
december is de coquille (Sint Jacob-
schelp), zowel vers als diepgevroren. 
Voor de feestdagen ambachtelijke 
warm gerookte zalm, heilbot en 
zalmbuikjes. Daarnaast een ruim 
assortiment vistapas, van ansjovis tot 
octopus. Of een opgemaakte 
tapasschotel.

Extra openingstijden
De webwinkel www.viskoop.nl is 
vernieuwd en nog makkelijker voor 
alle online visbestellingen. Spartel-
verse vis in heel Nederland thuis 
afgeleverd. De visspeciaalzaak in 
IJmuiden is op donderdag 24 
december geopend tot 18.00 uur. 1e 
kerstdag gesloten, 2e kerstdag 
geopend van 09.00 tot 17.00 uur. 
Zondag 27 december de gehele dag 
geopend. Oudejaarsdag geopend tot 
18.00 uur, Nieuwjaarsdag van 10.00 
tot 17.00 uur. Mondkapje verplicht, 
kom alleen en maak er geen uitstapje 
van. Houd anderhalve meter afstand 
tot anderen.

IJmuiden - We zullen het de komende weken thuis gezellig moeten 
maken in klein gezinsverband. Thuis koken, maar dan natuurlijk wel met 
de beste ingrediënten. Voor vis ga je naar de visspecialist: Fish & Seafood 
Waasdorp. 

Fish & Seafood Waasdorp 
pakt uit met de feestdagen

Een lust voor het oog! Foto: aangeleverd

LEZERSPOST

Is het u ook opgevallen dat er bij de verzamelcontainers voor het grijze 
afval geregeld zakken afval staan, maar ook stukken grof afval die eigen-
lijk weggebracht moeten worden naar de stort van HVC? Zelfs rond en op 
het sedumveldje dat door de gemeente Velsen is aangelegd om dit te 
voorkomen, lag het al een aantal keren vol. Gaat het hier alleen om zeg 
maar “vuilstorthufters” die onze woonomgeving bewust vervuilen, of is er 
meer aan de hand? De wijkplatformen Zeewijk en IJmuiden Noord 
kennen een vergelijkbaar probleem en overleggen hierover met de mili-
euwethouder Floor Bal. IJmuiden Noord vat het probleem kort samen: 
hier is sprake van een structureel probleem: het gebrek aan maatschap-
pelijk besef en een asociale mentaliteit. Toch is enige nuancering wel op 
zijn plaats.

In elk geval is een betere handhaving nodig. Waarom niet met behulp van 
camera’s? ‘Vuilstorthufters’ moeten eens goed aangepakt worden! Boete-
geld doet de meeste mensen werkelijk pijn. Nu betalen de goedwillenden 
de extra kosten die ‘vuilstorthufters’ veroorzaken. Maar er is ook een 
andere kant: misschien verheldert een grote sticker op de container, 
zoiets als misschien hieronder, met de afval-regeling en het telefoon-
nummer 0800-0700 van HVC erop de bedoeling.  

Het melden van afvalproblemen is voor een aanzienlijk aantal mensen 
overigens lastig omdat HVC de meldingen het liefst via de mail wil laten 
doen. In beide genoemde wijken wonen verhoudingsgewijs veel mensen 
zonder computer, en sommigen zijn de Nederlandse taal niet machtig. Als 
je evengoed dan toch je grof huisvuil zou willen wegbrengen moet je wel 
over een auto met trekhaak beschikken of over een zodanig sociaal 
netwerk dat je iemand anders kunt inschakelen. Ook dat is in deze wijken 
niet altijd het geval.
Soms kun je je afvalzak om verschillende redenen gewoon niet kwijt IN 
de verzamelcontainer. Bijvoorbeeld omdat hij vol is, of omdat je pasje niet 
werkt, of omdat je geen pasje hebt. Er is slechts één pas per huis(houden) 
verstrekt. Wanneer ook de bakken in de naaste omgeving zijn geblok-
keerd kun je met je pasje  nergens anders terecht. Niet iedereen heeft 
thuis bij de �at of bovenhuis de ruimte om een vuilniszak een tijdje op te 
slaan. Misschien zou de gemeente Velsen het inzamelbeleid moeten 
herzien. In meer gemeentes in Nederland, onlangs nog in Bunschoten, 
komt men er op terug om  bewoners hun afval gescheiden aan te laten 
bieden en wordt op papier en GFT na alles gemengd opgehaald. De 
tegenwoordige scheidingsmachines zijn aantoonbaar veel beter in staat 
om het afval goed te scheiden. Daardoor hoeft er minder verbrand te 
worden en is er meer hergebruikt. Met (opnieuw) een tweewekelijkse 
wisselophaal tussen GFT en REST lukt het misschien echt om de vorig jaar 
door de gemeente ingezette actie “VELSEN, geen bende!” te laten slagen.

Luuk Kiers, IJmuiden

Een puinhoop op de Kennemerlaan. Foto’s: aangeleverd

Zwerfvuil bij verzamelcontainers

Inspiratie opdoen bij AH Spaarndam
Ondernemer Han Bouwens maakt 
het zijn klanten zo aantrekkelijk 
mogelijk met leuke aanbiedingen 
van lokale producten die Bij de Buuf 
te vinden zijn. Holland paling, 
Spaarnwouder paardenworst, 
Dijkman kaas, Amsterdamse ossen- 
en leverworst voor bij de borrel en 
een DijkSlijk ko�elikeurtje voor bij 
de ko�e. Bouwens: ,,Doe inspiratie 
op voor het kerstdiner bij de kraam-
pjes met deze lokale delicatessen en 
uiteraard bij onze aanvullende 
winkels: Gall&Gall gemak, Fijnbakker 

Vink, Bloemen by Linda, Visboer 
Smeding en Bij de Buuf; onze lokale 
winkel met (normaal ook) horeca. 
Nog een last-minute cadeautje 
nodig? Kijk Bij de Buuf.

Slim boodschappen inslaan 
doe je bij AH Marsmanplein
,,Goed bereikbaar, gratis parkeerga-
rage, 35 aanvullende winkels, dat 
weet u nu allemaal wel’’, aldus Han 
Bouwens. ,,Nu compleet vernieuwd 
met zelfscan en scan&go én net die 
extra glimlach of helpende hand van 
onze klantvriendelijke medewerk(st)

ers, maakt dat u zich hier inderdaad 
nét even meer op uw gemak voelt 
dan ergens anders.’’ En door de 
Spaarndamse roots van de eigenaar, 
laat hij ook u graag kennismaken met 
de lokale heerlijkheden uit het 
dijkdorp.

‘U tevreden, wij tevreden en voor 
minder doen we het niet ‘
De oliebollenkraam in beide super-
markten maakt dat u na het doen 
van de boodschappen gelijk verse 
oliebollen en appel�appen van De 
Haarlemse Bakker mee kunt nemen. 
Kortom, veel unieke aanvullende 
(lokale) extra’s, want gemak dient de 
mens en daar werkt AH Bouwens 
graag aan mee. Bouwens: ,,U 
tevreden, wij tevreden en voor 
minder doen we het niet.’’
Het team van AH Bouwens wenst u 
hele �jne feestdagen en een gezond 
2021! 

Spaarndam/Haarlem-Noord - Stressvrij je kerstboodschappen doen. Dat 
kan bij AH Bouwens. Waarom zou je de drukte ingaan, als je relaxed bij 
AH Spaarndam terecht kunt? Deze supermarkt is voor velen dé ontdek-
king in de drukke randstad. Groot, ruim en voor de deur gratis parkeren, 
dorpse gezelligheid, stadse allure en een werelds assortiment. Je zou wel 
gek zijn als je ergens anders je boodschappen haalt. AH Bouwens heeft 
ook een vestiging op het Marsmanplein in Haarlem-Noord en ook hier is 
het plezierig boodschappen doen.

Stressvrij kerstboodschappen doen

Het is prima kerstboodschappen doen bij AH Bouwens in Spaarndam of op het Marsmanplein in Haarlem-Noord. 
Foto: aangeleverd





Regio –  Afscheid nemen van een overledene 
is een moeilijk en zwaar proces  voor nabe-
staanden. Ineke Smit Uitvaartverzorging weet 
als geen ander hoe moeilijk en belangrijk het 
afscheidnemen is. De uitvaartorganisatie heeft 
een ruime ervaring en biedt voor de nabe-
staanden de mogelijkheid om in een van hun 
zes warme en sfeervolle afscheidskamers op 
diverse locaties in alle rust afscheid te nemen 
van de overledene. Dit kon al in de twee af-
scheidskamers in de Ontmoetingskerk (Oos-
tenrijklaan in Haarlem-Schalkwijk) en de twee 
afscheidskamers in de Oosterkerk ( Zomerkade 
165 in Haarlem). Onlangs zijn er twee mooie 
afscheidskamers bijgekomen en ingericht aan 
de Zomerkade 161 in het voormalige Tand-
artshuisje. Ineke Smit legt uit waarom deze 
kamers zo belangrijk en uniek zijn en aan de 
nabestaanden zoveel warmte en steun kun-

nen geven.

“Afscheidshuis ‘de Kade’ is een nieuwe locatie 
van ons aan de Zomerkade 161 in Haarlem”, 
vertelt Ineke Smit. “Dit voormalige Tandarts-
huisje is als afscheidshuis in gebruik sinds 
begin november. Het afscheidshuis ziet er uit 
als een gewoon woonhuis, met twee verschil-
lende kamers: een voor en een achter. Daar 
kun je 24 uur per dag terecht. De kamers zijn 
sfeervol en met veel aandacht ingericht als 
een woonkamer.  We vernemen dit ook van 
de mensen die daar nu geweest zijn: zij erva-
ren de kamers als heel sfeervol. Dat geeft een 
warm gevoel bij de nabestaanden in het ver-
driet waarin ze zitten. Boven de kamers zit ook 
ons kantoor, zodat mensen ons altijd direct 
kunnen aanspreken. Zo’n afscheidshuis aan de 
Zomerkade is best wel uniek. Het is een prach-
tige locatie op loopafstand van de Oosterkerk. 
De Oosterkerk is een fraaie kerk waar veel van 
onze uitvaarten plaatsvinden, maar we doen 
natuurlijk wijd in de hele omgeving uitvaarten, 
op iedere gewenste locatie.”

Wij sluiten aan bij de wensen van mensen
“Door corona constateer ik een grote versla-
genheid bij de mensen, het is allemaal heel 
naar. Het verlies van een dierbare staat voorop: 
dat is het allerergste en al schrijnend genoeg 
voor de nabestaanden. Deze coronasituatie 
van de afgelopen tijd maakt het allemaal nog 
schrijnender met die beperkende maatregelen 
er bovenop. Het blijft natuurlijk het ergste en 

het meest trieste voor de familie. We kijken 
naar alle mogelijkheden om aan de wensen 
van een uitvaart te voldoen binnen deze maat-
regelen op liefdevolle en betrokken wijze. 
We hebben al jarenlange ervaring in kleinere 
uitvaarten en kunnen dus ook gelukkig veel 
bieden. Daar proberen we iets in te betekenen 
en het verschil te maken: je kijkt echt naar de 
behoeftes van de mensen op alle gebied, ook 
qua budget. Wij sluiten aan bij de wensen van 
mensen, je gaat volledig mee in hun beleving. 
Als uitvaartverzorger heb je van nature dat in-
levingsvermogen en ben je er alleen voor hen. 
We houden ons wel strikt aan de coronaregels 
en dat verwachten de mensen juist ook van 
ons, ze willen dat zelf”, aldus Ineke Smit.

Ineke Smit Uitvaartverzorging, A.L. Dyserinck-
straat 31 in Haarlem. Tel.: 06-54661799 (dag en 
nacht bereikbaar). Meer informatie op: https://
www.inekesmituitvaartverzorging.nl/. 

Bart Jonker

Nieuw afscheidshuis bij Ineke Smit Uitvaartverzorging

Team Patty Duijn

Vragen?  Een overlijden melden?  06 300 93 482
  info@pattyduijn.nl   |   www.pattyduijn.nl   |

 Begeleiding bij leven en afscheid
● Specialist in luisteren en vertalen van wensen
● Passie voor kwaliteit bij leven en afscheid
● Expert in gespreksvoering terminale situaties
● Begeleiding met oog voor detail en eigenheid

Lisette Mayke Natasja Evelyne Patty

Een waardevol afscheid ontstaat
door tijd en aandacht

Patty-Lou Leenheer | 06 86 88 99 18
www.get� denuitvaartzorg.nl

• Kosteloos kennismakingsgesprek
• 24 uur per dag bereikbaar
• Velsen en omgeving
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Foto’s: Afscheidshuis de Kade (foto aangeleverd door Ineke Smit 
Uitvaartverzorging). 
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Uitvaartverzorging 
Uitendaal

sinds 1878

www.uitvaartuitendaal.nl

Oranjestraat 21/25, 2013 VA Haarlem
 023 - 532 44 86, info@uitvaartuitendaal.nl

Een familiebedrijf dat door kleinschaligheid in staat is een 
maximale kwaliteit te bieden tegen een vriendelijke prijs.

Martin Uitendaal en zijn medewerkers, jarenlange ervaring, 
persoonlijk, warm, betrokken en 24 uur per dag bereikbaar!

LAAT UW ZORG, ONZE ZORG ZIJN!

Oranjestraat 21/25, 2013 VA Haarlem
 023 - 532 44 86, info@uitvaartuitendaal.nl

 Wat mag er wel en niet bij een Corona-uitvaart? (Foto: Aangeleverd)   

Haarlem –  Een onderwerp waar 
steeds méér mensen mee te maken 
krijgen naarmate de Corona-crisis lan-
ger duurt: een uitvaart van een dierba-
re. Al langer dan een half jaar inmiddels 
lees je in veel rouwadvertenties: ‘in ver-
band met de huidige Corona-maatre-
gelen zal het afscheid in besloten kring 
plaatsvinden’. Sonja Raijmakers van het 
Haarlemse bedrijf Uitvaartverzorging 
Uitendaal: “Natuurlijk is de Corona-cri-
sis een serieuze zaak en moeten we alle 
maatregelen nemen om verspreiding 
van het virus tegen te gaan, maar ook 
binnen de huidige maatregelen is het 
wel degelijk mogelijk om een uitvaart 
voor 80 genodigden te organiseren”. 
Het is iets dat Sonja beslist onder de 
aandacht brengt wanneer ze bij een 
familie op bezoek is om een uitvaart te 
regelen. Persoonlijk ja, in tegenstelling 
tot veel uitvaartbedrijven die de con-
tacten met de familie bij voorkeur via 
Zoom of Teams laten verlopen.
   “Het wordt enorm op prijs gesteld 
wanneer we persoonlijk bij de mensen 
langs gaan. Natuurlijk informeren we 
van tevoren of er verkoudheids- of an-
dere klachten zijn en houden we vol-
doende afstand. Die persoonlijke aan-
dacht is zo belangrijk wanneer je net 
een dierbare hebt verloren.” Sonja ver-
volgt: “Bovendien werkt het gewoon 
directer. Mensen kunnen bijvoorbeeld 

een rouwkaart uitzoeken, niet van een 
plaatje maar uit een boek, waarbij ze 
het formaat en de papiersoort kunnen 
ervaren, kunnen vergelijken. Het lijkt 
maar een klein puntje maar het is zo 
belangrijk.”
    Wat mag er bij een Corona-uitvaart?
    Ze ervaart dat mensen vooral kijken 
naar wat niet mag: “De regels rondom 
Corona vragen ook om enige creati-
viteit: Zo wordt bijvoorbeeld in deze 
tijd een condoleanceboek niet zonder 
meer toegestaan. Via de pen waarmee 
je je naam en adres achterlaat en ook 
door aanraking van de bladzijde zou 
je het virus door kunnen geven. Je 
kunt dan kiezen voor een ‘Memori’, een 
digitale (online) gedenkplek. Hiermee 
kan achteraf ook een condoleance-
boek worden samengesteld. Wanneer 
mensen toch beslist een condoleance-
boek willen, kunnen we zorgen voor 
voldoende pennen en desinfecterende 
middelen neerzetten waarmee geno-
digden vóór en na het invullen van 
hun gegevens in het boek hun handen 
kunnen ontsmetten. En natuurlijk dra-
gen mensen mondneusmaskers. Bij het 
bezoek, maar ook tijdens de uitvaart-
plechtigheid zelf. Er mag niet gekust en 
omhelsd worden, maar ook ‘gewoon’ 
aanwezig zijn bij een uitvaart helpt.”

Thuisuitvaart bij 
Uitvaartverzorging Uitendaal

Jan Gijzenkade 75
2025 BC  Haarlem
www.luvu.nl

023 - 5 371 375
06 - 25 077 451Alweer 21 jaar dichtbij

Voor een betaalbare uitvaart..

Samen naar een waardig afscheid..

Ruud Kerkhoff  Uitvaartzorg

Wij bieden u 
een uitvaart 
vanaf € 2.695,- 
Ongeacht lidmaatschap of 
waar u verzekerd bent.

Kijk voor meer informatie en/of 
een duidelijk kosten  overzicht op
www.uitvaartverzorgingeeken.nl 
of bel 0251-231262.

Laan van Meerestein 10 
1945 TA Beverwijk

Madeleine La Croix, Ingeborg Eeken,  

Marit Sloot en Ivo Eeken

    De Corona-crisis heeft ook iets 
positiefs opgeleverd. Sonja: “Iets 
dat steeds meer gebruikt wordt 
is de livestream van de uitvaart-
plechtigheid. Met een livestream 
stel je ook de mensen die niet 
kunnen of durven komen, in de 
gelegenheid om de uitvaart van-
achter hun eigen laptop digitaal 
bij te wonen. Door Corona heeft 

deze service snel aan populariteit 
gewonnen.”
Uitvaartverzorging Uitendaal 
Oranjestraat 25, 2013 VA Haar-
lem, tel 023 532 44 86, www.uit-
vaartuitendaal.nl
info@uitvaartuitendaal.nl
    Bron: Uitvaartverzorging Uiten-
daal   

 Uitvaartverzorging Uitendaal regelt uitvaart nog 
steeds bij mensen thuis (Foto: Aangeleverd) 
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Een stijlvolle 
werkplek voor thuis

Zo verhoog 
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Een stijlvolle werkplek voor thuis

Daglicht
Heb je de mogelijkheid om direct daglicht op je 
werkplek te krijgen? Doen! Het is bewezen dat 
daglicht beter is voor de productiviteit op het 
werk. Je zult je gemotiveerder voelen, wanneer 
je gedurende je werkt blootgesteld wordt aan 
direct daglicht. Bovendien bespaar je hierdoor 
ook de kosten voor het extra verlichten van de 
ruimte en dat is natuurlijk mooi meegenomen.

Opgeruimd
Combineer dat vooral met een opgeruimde 
werkplek. Wil je spullen opbergen? Kies dan 
voor een gesloten kast, zodat het allemaal strak 
en stijlvol oogt. Staat er een open boekenkast 
of archiefkast in de ruimte? Zorg er dan in elk 
geval voor dat de inhoud daarvan overzichte-

lijk is opgesteld. Zet boeken weg op kleur en 
koop ordners van dezelfde kleur voor een rus-
tiger beeld.

Creëer je eigen stijl
Met mooie, stijlvolle behangprints of een 
mooie muurverf - eventueel met structuur - 
kun je prachtige resultaten verkrijgen. Je maakt 
het helemaal af met wat ver� jnde accessoires, 
maar voor de werkplek geldt dat die vooral niet 
te dominant aanwezig moeten zijn. Ga mini-
malistisch te werk maar maak jet wel stijlvol en 
niet rommelig. Zorg ervoor dat alle elementen 
in de ruimte met elkaar in balans zijn. Wanneer 
je jezelf gelukkig voelt in de ruimte waarin je 
werkt, draagt dat bij aan zowel de kwaliteit van 
je werk als dat van je leven in algemene zin.

Een werkplek moet overzichtelijk zijn en rust uitstralen. Alleen dan 
ben je goed in staat om je te concentreren op wat je doet. Een roam-
melige werkplek leidt tot rommelige gedachten en dat is niet bevor-
derlijk voor de productiviteit. Zorg er dus voor dat je werkplek aan 
kant is en richt deze stijlvol in, zodat je er ook mee voor de dag kunt 
komen wanneer je iemand thuis ontvangt voor een bespreking of iets 
dergelijks. Misschien behoor je tot de grote groep mensen die eerder 
dit jaar in rap tempo een werkplek uit de grond heeft gestampt, om 
aan het verplichte thuiswerken te kunnen voldoen. In dat geval heb 
je misschien nauwelijks de tijd gehad om er iets knaps van te maken. 
Als je rond de jaarwisseling een paar dagen vrij bent, kun je daar mooi 
wat extra aandacht aan besteden.

BEENHAKKER
SERVICE EN KWALITEIT SINDS 1904

TEGELS & BOUWSTOFFEN

Imola Riverside 60x60, betonlook: €29,95 per m2
Imola Creacon 60x60, betonlook: vanaf €29,95 per m2
Imola Creacon 30x60, betonlook: vanaf €29,95 per m2

La Faenza Cottofaenza 60x60: vanaf €39,95 per m2
Baldocer Maryland 20x114, houtlooktegel, €29,95 per m2

Ermes Xyla 20x80, houtlooktegel voor visgraat, €29,95 per m2
Imola Urbiko T 15x60, houtlooktegel voor visgraat, €29,95 per m2

Xclusive Caribbean Bahamas 20,5x20,5, patroontegel, €49,95 per m2

Kijk voor meer aanbiedingen op www.beenhakkertegels.nl

Dokweg 36 - 1976 CA IJmuiden - Telefoon: 0255-514010
info@beenhakkertegels.nl - www.beenhakkertegels.nl

TEGELS EN VLOERVERWARMING
Veel nieuwbouwhuizen worden met vloerver-
warming opgeleverd, maar ook bij renovaties
wordt vaak vloerverwarming toegepast. Als
u vloerverwarming heeft, zijn keramische
tegels een efficiënte en duurzame keuze.
Keramische tegels geleiden zeer goed en
daardoor kunt u efficiënt en voordelig ver-
warmen. Ook houden keramische tegels de
warmte goed vast en geleiden de warmte
door de gehele vloer. Daardoor geven de
tegels een aangenaam en warm gevoel.

Houtlooktegels zijn keramische tegels met een houten parket uitstraling en
worden daarom ook wel keramisch parket genoemd. Houtlooktegels hebben
de warme uitstraling van hout, maar het gemak van keramische tegels. De
houtlooktegels hebben nagenoeg geen onderhoud nodig en maken
gemakkelijk schoon. Ook zijn houtlooktegels ongevoelig voor vocht en vuil.
Met het keramisch parket heeft u de uitstraling van hout maar het optimale
rendement van keramische tegels. Naast houtlooktegels zijn er ook andere
soorten keramische tegels die een optimaal rendement op vloerverwarming
hebben, zoals betonlooktegels en natuursteenlooktegels.

VOORRAADAANBIEDINGEN

Dennekoplaan 31  1974 VA  IJmuiden
Tel. 0255 52 52 51  Mob. 06 23 69 54 01  info@schildersbedrijfmol.nl

Binnen- en buitenschilderwerk
Sauzen/latex spuiten van wanden 
en plafonds
Binnenschilderwerk: Bel nu en ontvang 
10% WINTERSCHILDER KORTING

Buitenschilderwerk vanaf zomer 2021
Reserveer tijdig voor de zomer van 2021 

Bel voor een vrijblijvende prijsopgave of kijk op 
www.schildersbedrijfmol.nl voor meer informatie

➧



Meer weten?Ruim 370 beoordelingen
Qasa.nl | december 2020

9,7

Heringaweg 6c, Haarlem | keurkeukens.nl

Keur is onderdeel van

GRATIS
TEGELPLINTEN 
Bij aankoop van een stenen 
werkblad ontvangt u de tegel-
plinten gratis tot 10 cm hoog!

Pro� teer nu van de

EINDEJAARS
ACTIEWEKEN

* Bij aankoop van minimaal 
5 Pelgrim apparaten 50% voordeel

PELGRIM
VAATWASSER

484,-*NU969,-

* Bij aankoop van minimaal 
5 ATAG apparaten 50% voordeel

ATAG INDUCTIE -
 KOOKPLAAT
Met gratis grillplaat*

775,-NU

NEFF STOOMOVEN
Met gratis ovenschalen*

1725,-NU

* Bij aankoop van min. 5 NEFF-apparaten waaronder een 
(stoom)oven ontvangt u een set ovenschalen cadeau!

Heerlijke oliebollen 
bij de kof� e

Cadeau voor
elke klant!

PRIMEUR IN NEDERLAND

NEFF GRAPHITE GREY

De laatste weken van dit jaar zijn niet alleen de 

gezelligste, maar ook de voordeligste weken van 

dit jaar. Samen met onze leveranciers hebben 

wij diverse acties opgezet, zodat u uw nieuwe 

keuken nog voordeliger aanschaft. Pro� teer 

daarom snel van deze Actieweken. Kijk op 

dbkeukengroep.nl/actieweken en kom langs!

woensdag

23
dec.

dinsdag

29
dec.

dinsdag

22
dec.

donderdag

24
dec.

woensdag

30
dec.

maandag

28
dec.

donderdag

31
dec.

maandag

21
dec.

zaterdag

19
dec.

vrijdag

18
dec.

Koopavond Koopavond KoopavondKoopavond Koopavond

9370,-

-50%*

PRIMEUR IN NEDERLANDPRIMEUR IN NEDERLAND

De laatste weken van dit jaar zijn niet alleen de 

gezelligste, maar ook de voordeligste weken van 

dit jaar. Samen met onze leveranciers hebben 

wij diverse acties opgezet, zodat u uw nieuwe 

keuken nog voordeliger aanschaft. Pro� teer 

en kom langs!
VOLOP

EINDEJAARS
VOORDEEL

18 T/M 31 DECEMBER

Koopavond

Cadeau voor



Zo verhoog je de

Wanneer je een aantal jaren geleden een woning gekocht hebt, is de kans 
groot dat die nu veel meer waard is dan wat je er destijds voor hebt be-
taald. Toch betaalt zich dat rendement bij een verhuizing niet zo gemak-
kelijk uit. Andere woningen zijn namelijk ook in waarde gestegen en dus 
kun je waarschijnlijk nog steeds niet een veel ruimer huis bekostigen. 
Het is daarom zinvol om, als je overweegt om te gaan verhuizen, eerst 
de waarde van je huidige woning te verhogen. Hoe je dat doet? Door een 
aantal slimme verbeteringen aan te brengen!

Verduurzamen
Duurzaamheid is tegenwoordig haast een 
toverwoord. Als je kunt aantonen dat je wo-
ning duurzaam is, bijvoorbeeld door een 
laag energieverbruik, heb je meestal een � in-
ke streep voor. Het isoleren van de wanden, 
de vloer en het plafond leveren op de eer-
ste plaats voor jezelf al direct de nodige be-

sparingen op, omdat je in de winter minder 
hoeft te verstoken. Bovendien krijg je daar 
nu vaak een aantrekkelijke subsidie op, waar-
door de investering minder groot is. Je kunt 
nog een stap verder gaan door dubbelglas te 
laten plaatsen, zonnepanelen op het dak te 
laten monteren en te kiezen voor een warm-
tepomp.

Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur. Donderdagavond op afspraak.

✔ Voor al uw stoffeerwerk
✔ Showroom vol meubel-, gordijn- en tapijtstalen
✔ Gespecialiseerd in leer

DIJKSTRA
Hoorne 8a 1911 BE Uitgeest
Tel. 0251 - 31 72 70
www.stoffeerderij-dijkstra.nl

STOFFEERDERIJ

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

Renoveren
Als je een woning te koop zet, zullen poten-
tiële kopers vooral geïnteresseerd zijn in de 
staat van het onderhoud. Een woning waar-
aan nog van alles moet gebeuren, is minder 
aantrekkelijk en drukt in veel gevallen de ver-
koopprijs. Dat kun je voorkomen door zelf al-
vast het een en ander te laten herstellen en/of 
verbeteren. Vooral de badkamer en de keuken 
komen hiervoor vaak in aanmerking. Dergelij-
ke ruimtes zijn vaak wat verouderd en dat kan 
een afstotend e� ect hebben. Bij de keuken ligt 
dat vrij lastig, want smaken verschillen nu een-
maal behoorlijk en iedereen wil een ander ty-
pe keuken. Kies voor een zo neutraal mogelij-
ke variant, zodat je de grootste kans van sla-
gen hebt bij een eventuele verkoop. In de bad-
kamer speelt vaak vooral het verouderde sani-
tair een rol. Dat is vrij eenvoudig te vervangen 

door nieuwere varianten. Werk je dan meteen 
het leidingwerk mooi weg en vervang je even-
tueel ook het tegelwerk, dan kan de boel er 
weer jaren tegenaan.

Uitbouwen
Een andere kans om de waarde van de woning 
te vergroten schuilt in het uitbouwen van de 
woning. Een dakkapel erop zorgt bijvoorbeeld 
al voor heel wat extra mogelijkheden op zol-
der. Je tovert een kleine sombere ruimte er-
mee om tot een ruime extra slaapkamer met 
direct daglicht. Ook een uitbouw aan de woon-
kamer of een complete opbouw op de woning 
behoren vaak tot de interessante mogelijkhe-
den. Laat eventueel eerst een bouwtechnische 
inspectie uitvoeren, om vast te stellen welke 
mogelijkheden er zijn.

waarde van je huis



waarde van je huis

Ideale 
nieuwe vloer
De nieuwe COREtec® vloer STONE CE-
RAtouch is ideaal als je een nieuwe 
vloer wilt. De ondergrond hoeft niet 
vlak te zijn en vergt geen voorberei-
dend werk. CERAtouch past zich aan 
de meeste one� enheden aan. Zelfs de 
bestaande vloer mag blijven liggen, 
CERAtouch kan er zo bovenop. Plaat-
sing en verwerking zijn makkelijk en 
eenvoudig dankzij het beperkte ge-
wicht, de losse plaatsing zonder lijm 
en het kliksysteem. CERAtouch is de-
zelfde dag beloopbaar!

www.coretec� oors.com

Stoer en robuust badmeubel
Stoer en robuust, dat is de Coast van Primabad. Het keramische wastafelblad steekt hoog boven 
de wastafelkast uit en zorgt voor het kenmerkende stoere aanzicht van deze collectie. Daarnaast 
behoort ook tot de mogelijkheden een wastafelblad van imposant beton of een strak Cerablad 
met envelopbodem. De combinatie met een houtstructuur of één van de vele andere corpus- en 
frontkleuren maakt dit design tot in de puntjes af. Vanzelfsprekend zijn er verschillende greep-
mogelijkheden om het meubel naar eigen smaak te complementeren. www.primabad.nl

Perfecte afwerking 
van minerale ondergronden
De trend van nu: betonlook! 
Badkamers, tafels en andere 
meubels met deze betonlook 
hebben een robuuste en toch 
lichte uitstraling, supermooi! 
Maar hoe werk je zo’n beton 
oppervlak netjes af? Je wil im-
mers een onzichtbare en wa-
terdichte, bescherming voor je 
muur of meubel. Trae Lyx Mine-
ral Finish is hiervoor uitermate 
geschikt! De lak heeft een ultra 
matte uitstraling, waardoor de 
kleur en uitstraling van de on-
dergrond niet verandert, maar 
de ondergrond wel optimaal 
beschermt.
www.traelyx.nl

Quooker Fusion Messing Patina
Geef hem de tijd om te rijpen en 
hij wordt mooier, steeds mooi-
er: de Quooker Fusion Messing 
Patina. Patina is een laag die op 
het messing ontstaat door oxi-
datie. Deze verandert langzaam 
van kleur, en wordt plaatselijk 
lichter of juist donkerder bruin. 
Ook het aanraken van het ma-
teriaal heeft invloed. Daar waar 
jouw vingertoppen de kraan 
vastpakken, verkleurt het op-
pervlak. Door dit natuurlijke 
proces wordt jouw kraan veel 
meer dan die praktische keu-
kenhulp. Een persoonlijk sie-
raad voor op het aanrecht. 
www.quooker.nl

Gebruiksvriendelijke thermostaat
De Intergas Comfort Touch is een 
thermostaat met ongekend gebrui-
kersgemak in een verblu� end com-
pact en modern design. Door ge-
bruik te maken van een touchscreen 
is de bediening intuïtief, eenvoudig 
en simpel. De compacte afmetingen 
en het moderne design zorgen er-
voor dat de thermostaat probleem-
loos in elk interieur past. Hij kan een-
voudig worden geïnstalleerd en is 
zowel verkrijgbaar in een zwarte als 
witte uitvoering.
www.intergas-verwarming.nl

Effectief tegen aerosolen
De nieuwe PlasmaMa-
de Air Cleaner AAC37170 
met gepatenteerde Plas-
maMade technologie 
is speciaal ontworpen 
om de aerosolen druk 
in sportscholen, scho-
len maar ook in andere 
toepassingsgebieden te 
verlagen. De PlasmaMa-
de Air Cleaner is zeer ef-
fectief tegen aerosolen, 
huisstofmijt, bacteriën, pollen en stof. Met deze mobiele Air Cleaner is schone 
lucht altijd en overal mogelijk. De Air Cleaner creëert een verticale luchtstro-
ming. Deze verticale, opwaartse luchtstroming neemt de aanwezige (� jn)sto� en 
en aerosolen, welke vrij in de ruimte zweven, mee naar beneden.
www.plasmamade.com

Wellness 
op je toilet
Een douchewc is de ultieme li-
chaamshygiëne. Door ook je bil-
len op het toilet met water schoon 
te maken, behoud je de hele dag 
het gevoel of je net onder de dou-
che vandaan komt. Je kan een op-
zetbril met douchefunctie plaat-
sen op je huidige toiletpot of je 
kan kiezen voor een compleet toi-
let met ingebouwde douchefunc-
tie. Alle twee zijn binnen 1 dag te 
realiseren. Vanaf dat moment kan 
je genieten van wellness op je toi-
let. Met één druk op de knop van 
de afstandsbediening of van het 
zijpaneel van het toilet wordt 
de douchefunctie gestart en het 
onderlichaam zacht met water 
schoongemaakt.
www.geberit-aquaclean.nl

Kunst toegankelijk voor iedereen
Onlangs is Swapkunst gelanceerd, een nieuw online initiatief in de kunstwereld waarmee abon-
nees voor een laag bedrag per maand kunst aan de muur kunnen hangen. Marieke Sulman is 
een van de initiatiefnemers van Swapkunst en staat nu aan het roer van de online kunstuitleen-
dienst: ’Mensen hechten steeds minder aan bezit en meer aan gebruik. Dat geldt ook voor kunst. 
Authenticiteit is daarbij wel enorm belangrijk. Wij bieden dan ook echte kunst aan voor een klein 
bedrag per maand. Als mensen hun schilderij willen vervangen, kunnen ze dat direct online re-
gelen.’ Kunstwerken zijn te leen vanaf 12 euro per maand.
www.swapkunst.nl

Op WONEN.nl vind je de leukste nieuwtjes en trends 
op woongebied.  Hier geven we je een kort overzicht, 
op de website vind je nog veel meer info!

Gespot op WONEN.nl



Groene vingers
Met planten haal je letterlijk de natuur in huis. 
Niet alleen wat planten in de vensterbank, maar 
ook op een bijzettafeltje, in een hangende pot, 
op het tv-meubel, op de salontafel, enzovoort. 
Er zijn mogelijkheden genoeg, ook voor mensen 
vinden dat ze geen groene vingers hebben. Het 
is een kwestie van de juiste keuzes maken. Loop 
eens binnen bij een tuincentrum en vraag aan 
een expert welke planten het meest geschikt 
zijn voor de door jou beoogde toepassing. Maak 
wat foto’s van je interieur en geef duidelijk aan 
hoeveel zonlicht er komt op de plek waar de 
planten komen te staan. Grote kans dat je direct 
een mooi voorstel krijgt. Noteer zorgvuldig hoe 
de plant verzorgd moet worden en zet een sche-
ma in je agenda. Twee keer per week water ge-
ven? Geen probleem, als je er een schema voor 
maakt. Print het, hang het in de kamer en streep 
af zodra je water gegeven hebt. Simpel te doen 
en zo kan iedereen leren een plant te verzorgen. 
Je zult er veel plezier van hebben!

Tinten combineren
Behalve het echte groen van planten kun je ook 
groentinten in je interieur verwerken in de vorm 
van verf of behang. Zie je de echte planten niet 
zitten, dan kun je bijvoorbeeld ook nog kiezen 
voor behang met een natuurprint erop. Maar 
denk ook aan kleine dingen, zoals een groen 
krukje of groene kussens op de bank. De ver-
schillende tinten groen laten zich over het al-
gemeen heel goed combineren. Dat loopt van 
grijsgroen tot aan diep � essengroen. Ande-
re leuke tips om op eenvoudige wijze iets aan 
het interieur te doen, zijn het ophangen van ex-
tra planken in huis (daar kun je dan vervolgens 
weer een leuke plant op zetten) of een grote 
kast te plaatsen om een werkplek in de woon-
kamer af te scheiden van de rest. Met de juis-
te verlichting erbij maak je het echt helemaal af. 
En lukt het even niet zoals je wilt? Laat je infor-
meren door een deskundige en erger je zeker 
niet groen!

Maak van je huis een groene oase

Eigenlijk zou je elk seizoen iets aan je interieur moeten veranderen. 
Dat hoeft helemaal niet veel te zijn. Geen grootscheepse verbouwing, 
maar gewoon ergens een nieuw meubelstuk of bijvoorbeeld wat nieu-
we accessoires. Zo zorg je steeds voor een nieuwe impuls. Elke keer 
als je er langs loopt, valt het op en ben je weer opnieuw een beetje blij 
omdat het zo leuk staat en zo goed gelukt is. Daardoor voel je jezelf 
veel prettiger in eigen huis. Het is een simpel psychologisch trucje, 
maar het werkt echt. Dit najaar is groen meer dan ooit de trend. Maak 
van je huis een groene oase, want deze kleur brengt rust in huis, maar 
geeft je tegelijkertijd ook energie. Perfecte combinatie, toch?

Neutrale kleuren
Op de eerste plaats speelt de kleurstelling een 
belangrijke rol. Slapen doe je bij voorkeur in 
een rustige omgeving waarin kleuren je niet 
te veel a� eiden. Hier pas je dus bij voorkeur 
geen drukke, schreeuwerige kleuren toe, maar 
zachte, rustgevende tinten met veel licht. De 
kleur blauw wordt al sinds lange tijd geadvi-
seerd voor de slaapkamer, omdat deze kleur 
de rust geeft die we ’s nachts nodig hebben. 
Maar de hele kamer in het blauw zetten is ook 
geen goed idee. Denk in het kader van Natu-
ral Living vooral ook aan wit, taupe, zand en 
nude. Dit zijn prima kleuren voor de wanden, 
je kunt ze bovendien uitstekend combineren 
met bijvoorbeeld een lichte houten vloer.

Kleuren op je bed
De kamer zelf kan nog zo mooi in balans zijn, 
maar als het textiel op je bed daar niet mee 
in overeenstemming is, werkt het alsnog niet 
goed. Je zult ook de kleuren van je hoeslakens, 
dekbedovertrekken en kussenslopen moeten 
afstemmen op de gekozen stijl. Het bed vormt 
immers - zeker als het tweepersoons is - een 
behoorlijk oppervlak in de ruimte en is daar-
mee een echte blikvanger. Gelukkig zijn er 
duizenden prints te vinden in alle kleuren van 
de regenboog. Bovendien gaan de ontwer-
pers van dergelijk geprint textiel ook mee met 
de trends, zodat je altijd volop keus hebt.

Gordijnen
Vraag jezelf eens af of je werkelijk gordijnen 
nodig hebt. Het antwoord zal misschien af-

hangen van de mate waarin er sprake is van 
inkijk. Als niemand je slaapkamer binnen-
kijkt, waarom zou je dan kiezen voor gordij-
nen? Of anders gezegd, waarom zou je ze slui-
ten? Bij Natural Living hoort in feite ook leven 
volgens het ritme van de natuur. Als je slaapt 
met de gordijnen dicht, houd je eigenlijk jezelf 
voor de gek. Je maakt je lichaam wijs dat het 
nog niet licht is buiten en daarmee ontregel 
je in feite je biologische klok. De natuur ont-
waakt langzaam, heel geleidelijk wordt het ’s 
morgens minuut voor minuut een klein beet-
je lichter. Als je geen gordijnen sluit, kan het 
daglicht dus beetje voor beetje doordringen 
in je slaapkamer, waardoor je op natuurlijke 
wijze kunt ontwaken.

De trend valt eveneens samen met de ‘kleur 
van 2019’; een warme aardetint genaamd Spi-
ced Honey, ontwikkeld door het bekende verf-
merk Flexa. De sfeervolle kleur sluit perfect 
aan op de Natural Living trend en zorgt voor 
een elegante touch.

Breng sfeer aan in de slaapkamer met de Na-
tural Living trend #slaapkamer #beddengoed

Warm en sfeervol
Door in de basis (muren, vloer, vitrage) te star-
ten met het doorvoeren van rustige kleuren, 
ontwikkel je een warm en sfeervol geheel. 
Kleed het vervolgens aan met mooi bedden-
goed. Met het passende, brede aanbod van 
Smulders Textiel kun je alle kanten op. Ook 
de bijpassende accessoires zoals verlichting, 

een vloerkleed, bedsprei of bijvoorbeeld een 
mooie wandhanger mag je niet vergeten.

Binnen de Natural Living woontrend speelt 
duurzaamheid een prominente rol. Je ziet het 
terug in het gebruik van hergebruikte en/of 
natuurlijke materialen, zoals hout, linnen, wol 
en riet. Er wordt veelal gekozen voor de pu-
re en onbehandelde versie, die de authentie-
ke sfeer met zich meebrengt. Ook in het bed-
dengoed komt het duurzame aspect terug. Er 
wordt steeds meer gekozen voor het gebruik 
van biologisch katoen, linnen en katoen-sa-
tijn, waarbij merken ook vaker worden gecer-
ti� ceerd met speciale keurmerken en certi� ca-
ten.

Breng sfeer aan in de slaapkamer met de Na-
tural Living trend #slaapkamer #beddengoed

Rustgevende sfeer op bed
Na het vormgeven van de basis is het tijd voor 

de verdere aankleding. Heb je een heerlijk 
ruim bed? Dan hoort een mooi dekbedover-
trek daar steevast bij. Binnen de nieuwe woon-
trend tref je veel dekbedovertrekken in e� en 
dessins en zachte en natuurlijke kleuren zo-
als o� -white, beige, zand en taupe. Ook tinten 
richting het roze, grijs en zelfs geel horen hier-
in thuis.

Breng sfeer aan in de slaapkamer met de Na-
tural Living trend #slaapkamer #beddengoed

Maak het plaatje vervolgens compleet met 
een royale stapel sierkussens, een bijpassen-
de bedsprei of een heerlijk zachte plaid. Houd 
hierbij de materialen wol, linnen en luchtig 
katoen in gedachten. Natuurlijk mag je ook 
de hoeslakens niet vergeten. Een hoeslaken 
dient niet alleen ter bescherming van het ma-
tras, door te kiezen voor een bijpassende kleur 
vormt het ook een mooi geheel met het over-
trek!

De slaapkamer is in het algemeen de ruimte in huis waarin je het 
vaakst te vinden bent. Een derde van je leven breng je immers door 
in bed. Je mag dus gerust wel even stilstaan bij de inrichting van de-
ze ruimte. Vaak wordt hieraan onvoldoende tijd besteed. Om echt 
goed tot rust te kunnen komen in de slaapkamer, is het van belang 
dat je de ruimte in balans brengt. Een recente trend qua inrichting 
van slaapkamers is Natural Living, een interieurstijl die zich spiegelt 
aan de natuur.

Zo breng je sfeer in je slaapkamer



Just Dance biedt spelers al jarenlang de kans om 
samen te dansen op de grootste hits. Ook dit jaar 
pakt de game weer groot uit, met maar liefst vijf 
verschillende gamemodes en een hele lijst nieuwe 
tracks, waaronder:

 - ‘Señorita’ van Shawn Mendes & Camila Cabello
- ‘Dance Monkey’ van Tones And I
- Temperature’ van Sean Paul
- ‘All the good girls go to hell’ van Billie Eilish
- ‘Blinding Lights’ van The Weeknd

- ‘Without Me’ van Eminem
- ‘Samba de Janeiro’ van Ultraclub 90
- ‘Runaway (U & I)’ van Galantis
 En nog veel meer mega-hits, waaronder 
- “Dans van de Farao” van K3!
 
Just Dance 2021 is het perfecte cadeau voor de 
hele familie, van jong tot oud. Ook biedt Just Dance 
vrienden, die elkaar in deze rare tijden natuurlijk 
een stuk minder zien, de kans om toch samen 
gezellig een avondje (digitaal) te dansen! 

Show je dansmoves met Just Dance 2021!
Puzzel mee en maak kans op één van de drie goodiebags van Just Dance 2021 met daarin: 
5 Just Dance klaparmbandjes, 1 Just Dance 21 poster (A1), 1 Just Dance trui, 1 Just Dance panda Ubi 
hero en een kopie van de game!

Mail de oplossing voor woensdag 23 december naar: puzzel@jutter.nl vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnummer.
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal  1. oplichterij; 7. kooktoestel met oven; 12. raam-
scherm; 13. voor de bakker (in orde); 14. deel van etmaal; 15.
nummer (afk.); 17. bouwafval; 19. snaarinstrument; 21. soort
onderwijs (afk.); 22. corpulent; 24. zich andermans verdriet
aantrekken; 27. vragend voornaamwoord; 28. agrariër; 30.
kleur (Engels); 31. afgelegen; 32. militair voertuig; 33. hoog
aanzien; 35. land in Afrika; 37. Griekse godin; 38. gebogen
blaashoorn; 41. voertuig; 42. land in het Midden-Oosten; 44.
werk dat iemand is opgelegd; 46. knevel; 47. drinkgelegen-
heid; 48. onderdanig; 49. honingbij; 50. lekkernij; 52. verdriet;
54. deel van een boek; 56. zwemvogel; 58. plaats in Zuid-Hol-
land; 61. onderricht; 62. deel van een zuigfles; 64. keel-,
neus- en oorheelkunde (afk.); 65. vreemd; 67. afgemat; 68.
elasticiteit; 70. onderaardse ruimte; 72. stapel; 73. zeer
begaafd; 76. paraplu (afk.); 77. persoonlijk voornaamwoord;
78. bagger; 79. tijdsperiode; 81. erbium (scheik. afk.); 82.
voormalig Chinese leider; 83. persoon van adel; 84. deel van
hals; 86. vierstemmig muziek- of zangstuk; 87. teken (sein).

Verticaal  1. kinderspeelplaats; 2. eerwaarde heer (afk.); 3.
pluisje op wollen stoffen; 4. olievat; 5. Europese hoofdstad; 6.
deel van voet; 7. reclamedrukwerk; 8. gecastreerd paard; 9.
voordeel; 10. bijbelse stad; 11. lekkernij; 16. plaats in Brazilië
(afk.); 18. Europeaan; 20. Union Européenne de Radiodiffu-
sion (afk.); 21. Chinese vermicelli; 23. wending; 25. azijn; 26.
werklust; 27. insect; 29. iemand die van zijn geld leeft; 32. rij-
den in een gestolen auto; 34. Raad voor Economische Aan-
gelegenheden (afk.); 36. soort antilope; 37. ik (Lat.); 39.
plaats in Japan; 40. kleine onderbroek; 42. hemelgeest; 43.
grafmonument; 45. soort papegaai; 46. bekende strandjutter;
51. gewicht; 53. eikenschors; 54. open portaal voor de deur
van een huis; 55. doorzichtige harde stof; 56. grappige die-
ren; 57. insnijding; 59. kleine gemeente; 60. onvermengd
(puur); 62. koude drank met ijs; 63. proper (schoon); 66. bin-
nenvaartuig; 67. bloeimaand; 69. Zuid-Koreaans automerk;
71. Spaanse uitroep; 73. (zelfgemaakt) vaartuig; 74. melk-
klier; 75. deel van een huis; 78. plaaggeest; 80. kippenloop;
82. familielid; 85. vogel.
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Door Marja Korbee

Alle wedstrijden in het betaald 
voetbal staan dit weekend in het 
teken van All Together Challenge. 
Voor het eerst in de geschiedenis van 
het Nederlandse voetbal speelt een 
club in een speciaal regenboogshirt. 
Juist! Telstar speelt vanavond in dit 
bijzondere shirt om aandacht te 
vragen voor een bredere 
LHBTI-acceptatie. 

De wedstrijd begint voor Telstar 
slecht. Binnen tien minuten lijken de 
polderbewoners op rozen te zitten. 
Via Emmers 2x en Alhaft leidt de 
ploeg van Tobiasen met 0-3. Zestig 

tellen na de tweede tre�er van de 
bezoekers is het bijna 1-2. Liesdek 
heeft het geluk niet mee. De bal lijkt 
in de bovenhoek te verdwijnen. Net 
op tijd is Woud de situatie meester. 
De doelman tikt de bal over de lat. Na 
vijftien minuten ligt het spel stil 
wegens een blessurebehandeling 
voor Vandermeulen. Jonker roept een 
aantal spelers naar de kant om wat 
tactische aanwijzingen te geven. Zijn 
woorden lijken aan te komen want na 
de spelhervatting is het Plet die 
Mirani uitkapt en de bal binnen 
schiet: 1-3. In de 26e minuut probeert 
Van Wetten het van afstand. Zijn 
schot verdwijnt één meter naast de 
verkeerde kant van de paal. Zes 

minuten later neemt Kaandorp een 
vrije trap. Verheydt schampt de bal. 
De leren knikker gaat ruim naast. In 
de 38e minuut speelt Telstar tegen-
stander Almere City van het kastje 
naar de muur. Uiteindelijk wordt het 
schot van Plet geblokt. Twee minuten 
verder kopt uit een hoekschop 
Verheydt de bal in de handen van 
Schendelaar.

Telstar laat na de rust zich weer van 
zijn goede kant zien. De eerste aanval 
gaat via Liesdek. De bal uit zijn 
voorzet wordt door Van Vlerken over 
de eigen achterlijn geschoten 
voordat Plet kan inschieten. Eén 
minuut later is Kaandorp dicht bij de 
vierde tre�er. De bal uit zijn vrije trap 
wordt door Schendelaar op fantasti-
sche wijze uit de bovenhoek getikt. In 
de 56e minuut schiet Pattynama op 
het vijandelijke doel. Zijn zwabber-
schot vliegt er bijna in. In twee keer 

kan keeper Woud de bal controleren. 
In de 63e minuut scoort Almere City 
FC. In de ogen van de arbitrage gaat 
het feestje niet door want Verheydt 
maakt een overtreding op de 
Velsense goalie. Drie minuten later is 
het wel raak, maar wel aan de andere 
kant van het speelveld. De thuisclub 
neemt een corner. De roodhemden 
krijgen de bal niet uit het eigen straf-
schopgebied weg. Bronkhorst pikt 
het leer op en schiet raak: 2-3. In de 
70e minuut zet El Yaakoubi met een 
heerlijke pass Liesdek aan het werk. 
Hij snelt voorbij Lesquoy en schiet in. 
De bal gaat net over. Twee minuten 
later is Verheydt bijna trefzeker. 
Schendelaar voorkomt dat. In de 
absolute slotfase krijgt Telstar een 
aantal goede kansen. Uit een voorzet 
van Liesdek schiet Plet de bal in. Zijn 
inzet wordt gekraakt. In de rebound 
mikt invaller en debutant Ouardane 
te hoog. Zijn inzet gaat wel via een 

speler van de tegenstander over. Uit 
de corner kopt Schendelaar de bal in. 
Ook zijn kopbal wordt gekraakt. In de 
twee minuten extra speeltijd is het 
weer Schendelaar die de aanval 
zoekt. Zijn schot raakt eerst de paal 
en verdwijnt daarna in de handen 
van keeper Woud. Direct �uit de heer 
Van de Graaf voor het einde van de 
wedstrijd. Telstar laat zien tegen NAC, 
SC Cambuur en Almere City goed 
tegenstand te bieden. Nu de punten 
nog.

Telstar: 1. Jasper Schendelaar, 2. Ilias 
Bronkhorst, 5. Redouan El Yaakoubi, 
7. Rashaan Fernandes, 9. Glynor Plet, 
10. Daniel Adshead (83e min. 19. 
Richelor Sprangers), 16. Niels van 
Wetten (83e min. 39. Marwan Ouar-
dane), 18. Gyliano van Velzen, 24. 
Siebe Vandermeulen (17e min. 27. 
Roscello Vlijter), 25. Shayne Patty-
nama en 43. Yaël Liesdek. 

Velsen - Telstar miste vrijdag tegen Almere City maar liefst dertien 
spelers door blessures, corona en een schorsing. De Velsenaren keken 
binnen tien minuten tegen een 0-3 achterstand aan. Ze knokten zich 
terug tot 2-3. In de slotfase van het duel had Telstar een aantal goede 
kansen om de verdiende gelijkmaker te scoren, maar dit gebeurde niet.

Telstar moet 13 spelers missen tegen Almere City en verliest
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