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Meerdere jongeren aangehouden 
tijdens vuurwerkprotest

Via sociale media werd een oproep 
gedeeld om maandag om 17.00 uur 
naar Velsen-Noord te komen. Niet 
voor een vreedzaam protest, maar 
om te rellen, zo bleek uit de bood-
schap die verspreid werd. Om 17.00 
uur had zich inderdaad een groep 

van zo’n twintig jongeren verzameld 
op de hoek van de Wijkerstraatweg 
en het Stratingplantsoen. Twintig 
minuten later was de eerste aanhou-
ding een feit. Een jongeman werd op 
de hoek van de Van Rijswijkstraat 
door de politie aangehouden 

wegens het afsteken van zwaar vuur-
werk. Een toevallig passerende 
vrouw zag hoe één van de jongeren 
een rotje afstak en dit in haar richting 
gooide. Ze wist het vuurwerk te 
ontwijken maar had geen goed 
woord over voor de dader. Wat later 
werd met vuurwerk gegooid bij de 
vestiging van DekaMarkt, waarop het 
team van de supermarkt besloot de 
zaak direct te sluiten. De politie 
verrichte meerdere aanhoudingen, 
na enkele uren keerde de rust in het 
dorp weer terug.

Velsen-Noord – De politie heeft maandag aan het eind van de middag en 
het begin van de avond meerdere jongeren aangehouden in het centrum 
van het dorp. De jongeren waren bijeengekomen om te protesteren 
tegen het vuurwerkverbod dat voor de jaarwisseling is afgekondigd. 
Burgemeester Frank Dales kondigde een mondeling noodbevel af en de 
ME kwam met meerdere eenheden ter plaatse.

Meerdere teams van de ME waren maandagavond actief in Velsen-Noord. Foto: Bos Media Services

IJmuiden - Vrijdag kreeg Reddings-
team Zeedieren Velsen ’s middags 
een melding over een jonge zeehond 
die op de keien lag van de zuidpier. 
Het team ging hier meteen op af, 
maar moest bij het eerste hek van de 
pier toch nog even wachten tot de 
reddingsbrigade het hek opende 
want zij beschikken over de sleutel. 

Daarna reden de auto’s de pier op, er 
stonden aardig wat mensen waar de 
pup lag. Met behulp van vrijwilligers 
kon men deze pup redden van de 
verdrinkingsdood omdat het opko-
mend water was. 
De pup is naar de loods van RTZ-
Velsen gebracht en daar gecontro-
leerd op eventuele verwondingen, 

gelukkig was dat niet zo. Het bleek 
een mannelijke pup te zijn, hij woog 
slechts 15 kilo en was ernstig 
verzwakt, de vrijwilligers hebben 
hem O.R.S gegeven. om aan te 
sterken. De volgende dag is de 
zeehond naar de opvang gebracht in 
Stellendam voor verder herstel. 
Deze jonge pup gaat daarna een 
goede tijd tegemoet dankzij de 
oplettendheid van wandelaars op de 
pier, want dankzij deze meldingen 
kan RTZ-Velsen de zeezoogdieren 
redden.

Jonge zeehond gered van Zuidpier

De pup wordt gered uit zijn benarde positie. Foto’s: aangeleverd

Dat is een beter plekje...

Muziektent 
overgedragen 
aan gemeente
Santpoort-Noord - Sinds het over-
lijden van Aart Aarts in 2013 heeft de 
familie en vele vrijwilligers zich met 
veel enthousiasme ingezet voor 
crowd-funding en bouw van de 
mooie muziektent op het Broekber-
genplein in Santpoort-Noord. Het 
doel van de acties was altijd om als 
eerbetoon aan Aart Aarts iets blij-
vends te schenken aan het dorp.

Al gelijk met de fondsenwerving is 
de familie druk in de weer gegaan 
om dit doel ook daadwerkelijk te 
realiseren, en eind 2018 was de bouw 
gereed: een mooie muziektent. Gelijk 
met de realisatie was eigenlijk ook 
het doel bereikt: Iets blijvends 
schenken aan het dorp.

Uiteindelijk is met de gemeente 
overeenstemming bereikt over het 
overdragen van de muziektent aan 
de gemeente Velsen. Dat heeft dan 
ook op 1 november plaatsgevonden.
Het bestuur van de Stichting Muziek-
tent Aart Aarts wil een ieder die in 
welke vorm dan ook een bijdrage 
geleverd heeft nog heel erg 
bedanken.

VOLGENDE WEEK VERSCHIJNT DE 
JUTTER/HOFGEEST OP  WOENSDAG 30 DECEMBER

REDACTIE EN ADVERTENTIES AANLEVEREN 
VÓÓR MAANDAG 28 DECEMBER 12.00 UUR
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Deze actie is geldig t/m zaterdag 26 december 2020

Zalmfi let
Bijzonder zacht 
van smaak en 
stevig van structuur. 
Pak 4 stuks. Circa 500 gram

5r
 9.49

PER 500 GRAM

- elders in deze krant -

De zorgspecial van
DSW Zorgverzekeraar

Grote Houtstraat 139 - Haarlem
cremefresh.nl
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Beste Velsenaren,
De feestdagen zullen dit jaar helaas anders zijn. Ik begrijp dat 
jij ervan baalt. Dat doe ik ook. Juist in feestmaand december 
hebben we behoefte aan nabijheid, vrijheid en feestelijkheden. 
We willen bij elkaar zijn. En tegelijkertijd weten we dat corona 
nog niet klaar is met ons. 

Ik begrijp dat emotie en ratio tegen elkaar in opstand komen. 
Toch roep ik je op om voorzichtig en verstandig te zijn, om je 
aan de regels te blijven houden. Dat is heel erg nodig, vanwege 
oplopende besmettingen en ziekenhuisopnames. 

De komende feestdagen zitten we in de strengste lockdown tot nu 
toe. Kerst en oud en nieuw vieren we daarom in een klein gezel-
schap. Dat geldt voor mij, en ik hoop dat jij dat ook zult doen. 
Ik hoop dat je ondanks de beperkingen kunt genieten van de per-
soonlijke aandacht van je meest dierbaren. Van mooie gesprekken, 
met een lach, in verbondenheid. De feestdagen gaan om plezier, 
maar ook om herinneringen aan dit jaar vol vrijheidsbeperkingen 
en verdriet.

In Velsen zijn we er voor elkaar en vergeten we de mensen niet 
die het extra moeilijk hebben. Iemand die eenzaam is opbellen, 
of een hartelijk kaartje in de bus stoppen, kan zo veel beteke-
nen. Ook onze ondernemers verdienen onze steun, vooral de zwaar 
getroffen horeca. Ik roep je op om mee te doen aan #ikkooplokaal 
en vaker te bestellen via www.bezorgeninvelsen.nl. Zo dragen wij 
eraan bij dat zij er ook na corona nog zullen zijn voor de Vel-
sense gezelligheid en sfeer.  

We gaan corona de baas worden, daar ben ik van overtuigd. Het 
zal ons nog heel wat inspanningen en beperkingen kosten, maar 
gelukkig is er hoop. De stip aan de horizon is het vaccin dat er 
aan zit te komen. Het vaccin dat ons uitzicht biedt op mogelijk-
heden om corona onder controle te krijgen.

Tot slot spreek ik graag mijn dank uit. Aan iedere Velsenaar die 
zich, hoe lastig het ook is, aan de regels houdt. Aan ieder-
een die elke dag zijn best doet om ons door deze crisis heen te 
krijgen. Dat zijn er velen, maar misschien denk jij net als ik 
in het bijzonder aan de mensen in de zorg. Dank aan iedereen die 
eraan bijdraagt dat we ons leven van vóór maart dit jaar  stukje 
bij beetje herwinnen.

Voor nu wens ik jou en je dierbaren waardevolle feestdagen en 
een hoopgevend 2021!

Jouw burgemeester,
Frank Dales

Gewijzigde openingstijden
gemeentehuis 
Rond kerstmis en de jaarwisseling zijn de openingstijden van het gemeentehuis als volgt 
gewijzigd: 

• 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

 Koken èn afval scheiden tijdens 
feestdagen
December, de maand van gezelligheid, cadeautjes en lekker eten. Tijdens het koken ont-
staat er vaak afval, bijvoorbeeld schillen of snijrestjes. Ook na de maaltijd is er vaak nog een 
restje over. Ook etensresten 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 ko�  eprut. Het is allemaal gft. Als dat gft wordt ingezameld 
wordt eerst drie weken vergist, waardoor er biogas vrijkomt. Na het vergisten blijft de basis voor 
compost achter. Na zes weken omwoelen worden jouw etensresten compost.

Goed scheiden
Goed afval scheiden is belangrijk, want gescheiden afval kan worden hergebruikt. Voor goede 
compost en groen gas is het belangrijk dat er geen andere afval (zoals vuilniszakken) 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 zamelen gaat Velsen in 2020 meer GFT containers plaatsen, ook 
bij hoogbouw en we starten dit jaar samen met HVC opnieuw een reclame campagne. Kijk op de 
webshop van HVC (www.HVCgroep.nl) voor handige manieren om GFT te scheiden.
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Evenementen kunnen door het coronavirus 
geen doorgang vinden. De jaarlijkse nieuw-

jaa rsduik is een evenement en kan daardoor 
niet plaatsvinden.

Nieuwjaarsduik afgelast

Coronamaatregelen tijdens kerst-
bomeninzameling
De kerstbomeninzameling kan nog steeds 
plaatsvinden. Zoals 3 december in de 
infopagina werd vermeld, verloopt de in-
zameling coronaproof. Met ingang van de 
nieuwe maatregelen is alertheid op leef-
tijden en daaraan verwante groepsgroot-
te van belang. Voor kinderen vanaf 13 jaar 
geldt een groepsgrootte van maximaal 2 
personen. Voor volwassenen geldt dezelf-
de groepsgrootte. Personen die niet tot 
hetzelfde huishouden behoren, houden 
nog steeds 1,5 meter afstand van elkaar. 

Winactie kerstboominzameling
Dit jaar krijgen kinderen bij het inleveren 
van kerstbomen niet alleen 50 cent, maar 
ontvangen ze ook een lootje waarmee mooie 
prijzen te winnen zijn. 
De kerstbomen kunnen op 6 januari 2021 op 
acht plekken in Velsen worden ingeleverd. 

Deze manier van inzamelen vervangt dit 
jaar de jaarlijkse kerstboomverbranding die 
door de coronamaatregelen niet door kunnen 
gaan. De bomen worden in plaats daarvan ge-
composteerd.

Spelregels
Kinderen tot en met 15 jaar mogen meedoen 
met de winactie. Uiteraard mag iedereen bo-
men (zonder kluit of kruis) inleveren, maar 
alleen kinderen krijgen dus een lootje en 50 
cent per boom. Alle voorwaarden van de win-
actie zijn te lezen op velsen.nl/kerstbome-
nactie. 

Inzamellocaties 
De kerstbomen kunnen op 6 januari 2021 van 
12:30 tot 16:30 uur worden ingeleverd op acht 
plekken verspreid door Velsen. Kijk hiervoor 
op www.velsen.nl 

Afvalbedrijf HVC neemt maatre-
gelen rondom jaarwisseling
De jaarwisseling en de feestdagen komen 
er aan. Hoewel er een vuurwerkverbod 
geldt merken we toch dat er met vuur-
werk vernielingen worden aangericht. 
Om eventuele brandschade aan de open-
bare 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.

Afvalcontainers 
•  De (gele) prullenbakken worden afge-

sloten

Vanaf 21 december 2020 zullen diverse open-
bare prullenbakken in de openbare ruimte 
worden dichtgemaakt evenals houders 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 31 december verwijderd en 2 januari 2021 
weer teruggeplaatst. Ondergrondse contai-
ners voor plastic (PBD blijven wel toeganke-
lijk, evenals glas- en papier-containers. Dat 
geldt ook bij winkelcentra. Kijk voor meer in-
formatie 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 
donderdag 24 december uitgezet en op maan-
dag 4 januari 2021 weer in bedrijf genomen.  

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

15 december 2020

Sporten tijdens de lockdown
Alleen of in vaste duo’s buiten sporten op 1,5 meter afstand. Bekijk de 

spelregels voor de sport die gelden per 15 december 2020.

  
 
  
 Meer informatie: 

rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351 

 

 

 

Volwassenen

Zelfstandig buiten sporten
Iedereen vanaf 18 jaar mag buiten 
sporten op 1,5 meter afstand. 
Individueel of met z’n tweeën 
(excl. instructeur).

Groepsles / sporten onder 
begeleiding 
Groepslessen voor volwassenen 
zijn verboden. Dit verbod geldt 
voor binnen en buiten.

Sporten onder begeleiding van 
een instructeur is buiten wel 
mogelijk in groepen van 
maximaal 2 personen (excl. 
instructeur).

Binnensporten 
Alle binnensportlocaties zijn 
gesloten.

 

 

 

Kinderen t/m 17 jaar

Sporten in teamverband alleen 
buiten mogelijk.

Binnensportlocaties zijn dicht.

Geen 1,5 meter afstand regel 
tijdens het sporten.

Wedstrijden onderling met teams 
van eigen club toegestaan.

Kinderen vanaf 13 jaar mogen na 
het sporten niet bij elkaar komen 
met meer dan 2 personen. Voor 
jongere kinderen geldt deze 
beperking niet.

 

 
 

 
 

 

Algemene sportmaatregelen 

Sport buiten met max. 2 
personen op 1,5 meter afstand. 
Kinderen t/m 17 jaar en topsporters 
uitgezonderd.

Binnensportlocaties dicht.

Geen wedstrijden. Topsporters en 
topsportcompetities uitgezonderd.

Geen publiek bij sport.

Sportkantines, douches en 
kleedkamers zijn gesloten.

Geen groepslessen.

Houd je altijd aan de basisregels:

Werk thuis, tenzij
het niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter afstand. 

Hoest en nies in 
je elleboog.

Is het druk? Ga dan weg.

Draag een mondkapje 
waar dat verplicht is.

 .

Heb je klachten?

Blijf thuis.

Laat je testen.

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

Fijne feestdagen en een 
gezond & gelukkig Nieuwjaar

Door het coronavirus is de werkdruk in de zie-
kenhuizen erg hoog waarbij er sprake is van 
een dreigend te kort aan beschikbare bed-
den. Het afsteken van vuurwerk zorgt jaarlijks 
voor extra drukte op de Spoedeisende Hulp, in 
de huisartsenposten en voor de handhavers. 
Daarom heeft het Kabinet besloten dat tijdens 
deze jaarwisseling 2020-2021 geen vuurwerk 

verkocht en afgestoken mag worden. De ge-
meente Velsen sluit zich aan bij het ontzorgen 
van handhaving en de zorg. Daarom heeft de 
gemeenteraad op donderdag 26 november be-
sloten om in Velsen het carbidschieten te ver-
bieden. Deze wijziging wordt opgenomen in 
de Algemene Plaatselijke Verordening Velsen 
2019.

 Verbod carbidschieten
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Oud en nieuw wordt dit jaar net even an-
ders. Deze jaarwisseling wordt geen vuur-
werk verkocht, vervoerd en afgestoken. 
Het afsteken van vuurwerk zorgt name-
lijk voor extra drukte op de spoedeisende 
hulp, in de huisartsenposten en bij hand-
havers op straat. 

Consumentenvuurwerk verboden
Consumentenvuurwerk is dit jaar verboden. 
Dat is al het vuurwerk dat in andere jaren 
verkocht mag worden in de drie dagen voor 
oud en nieuw. Ook het afsteken van bewaard 
consumentenvuurwerk van voorgaande ja-
ren is niet toegestaan. Professioneel vuur-
werk en illegaal vuurwerk was al verboden. 

Veilig fop- en schertsvuurwerk afsteken 
Tijdens de jaarwisseling 2020-2021 is het af-
steken van klein vuurwerk, zoals sterretjes 
en knalerwten (categorie F1), alleen toege-
staan als dit geen overlast veroorzaakt voor 
de omgeving. Iedereen die ouder is dan 12 
jaar mag dit vuurwerk het hele jaar door ko-

pen en afsteken. Fop- en schertsvuurwerk is 
het minst gevaarlijke vuurwerk. Toch gebeu-
ren er regelmatig ongelukken mee. Sterretjes 
kunnen bijvoorbeeld brandwonden veroor-
zaken, omdat ze meer dan 1000 graden heet 
kunnen worden. Draag daarom altijd een 
vuurwerkbril, gebruik een aansteeklont en 
houd voldoende afstand van het vuurwerk. 
Rits je jas dicht en kijk uit met brandbare 
kleding en openstaande kleding zoals capu-
chons.

Riskeer geen boete van € 100 of € 250
Als je verboden vuurwerk bezit, vervoert 
of afsteekt, kun je een boete of gevangenis-
straf krijgen. De minimale boete is € 100 en 
een aantekening in het stra� lad. Het afste-
ken van vuurwerk kost je € 250 en een aan-
tekening in het stra� lad. Jongeren tot 18 jaar 
kunnen bij minder zware overtredingen ook 
een Halt-straf krijgen. De gevangenisstra� en 
bij afsteken van (zwaar) illegaal vuurwerk 
kunnen fl ink oplopen.

 Jaarwisseling en vuurwerk

Houd je aan het vuurwerkverbod,
voorkom dat de druk op de zorg
en hulpverleners te hoog wordt.

Nu je thuiswerkt of digitale scholing volgt, is 
het belangrijk dat jouw thuis een veilige plek is. 
Gaat het bij jou thuis even niet meer? 

Zoek dan op tijd hulp. Bel met een vriend of 
vriendin, een zorginstantie of met Veilig Thuis. 

Veilig Thuis is er voor advies en ondersteuning 
en het melden van huiselijk geweld en kinder-
mishandeling. Veilig Thuis is 24/7 telefonisch 
bereikbaar via 0800-2000 of ga tussen 9.00 uur 
en 17.00 uur voor de chat naar veiligthuis.nl.  

Chat of bel met 
Veilig Thuis

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 ieder-
een kan overkomen. Daar hoeft u zich niet 
voor te schamen. Ook in coronatijd is een-
zaamheid van alle leeftijden. Eenzaamheid 
is vaak een verborgen probleem. Anderen 
kunnen moeilijk van buitenaf zien of u zich 
eenzaam voelt. 
Deze nieuwe verhalenreeks is er om gevoe-
lens van eenzaamheid met elkaar te delen. 
Het lezen hiervan kan herkenning en troost 
geven. U staat niet alleen in uw eenzaam-
heid. 

“Opeens zat ik in mijn eentje op een zolderkamer 
van 30 vierkante meter te netfl ixen en doelloos te 
scrollen op social media”, aldus Tess (25). “On-
verwachts kwam er een einde aan mijn langdu-
rige relatie, dat was een fl inke omschakeling. Ik 
was net een beetje herstellende van deze break-
up toen de eerste lockdown kwam. Vriendinnen 
zaten thuis met hun vriend op de bank. Durfden 
het ook niet aan om te langs te komen. Er was ze-
ker tijdens de eerste lockdown veel angst. Ieder-
een nam het zekere voor het onzekere. 

Ik ben een fanatiek sporter, het geeft me vol-
doening. Helaas sloten ook de sportscholen. 
Daarnaast had ik net een nieuwe baan, maar 
door corona nam het werk af en had ik weinig 
te doen. Ik had een hal� aarcontract. Als ik mijn 
werk ook nog eens kwijt raak weet ik niet meer 
wat ik moet, dacht ik. Gelukkig gebeurde dat 
niet. Als nieuwe medewerker probeerde ik bin-
ding te krijgen met mijn collega’s, maar dat was 
niet zo makkelijk via een beeldscherm. 

Al met al viel er in korte tijd veel sociaal con-
tact weg. In het begin zochten vrienden nog 
wel contact via Facetime en Skype, om te vra-
gen hoe het met me ging. Maar dat werd min-
der na een paar weken. Terwijl toen pas de echt 
klap kwam. Wat gebeurt er eigenlijk allemaal, 
dacht ik. Tegen die tijd belde er nog maar een 
enkeling. Je leert je echte vrienden kennen in 
moeilijke tijden. En natuurlijk is het fi jn om 
die vrienden online te kunnen zien. Maar als je 
echt bij elkaar zit, vliegen de uren voorbij. Te-
gen een computer praten, daar is iedereen wel 
snel klaar mee. 

Ik leefde toe naar 
de streefdatum 
waarop versoepe-
lingen zouden ko-
men. Dat maakte 
het voor mij be-
hapbaar. Maar 
toen bleek dat 
de versoepelingen nog op zich lieten wachten, 
werd het uitzichtloos. Waar kom ik mijn bed 
voor uit, dacht ik. Het hoogtepunt van de dag is 
een bezoekje aan de supermarkt. Is dit het nou?
Een vriendin bevond zich in een soortgelijke 
situatie als ik. Bij haar voelde ik me vrij om over 
mijn gevoel te praten. En bij mijn ouders. Ver-
der hing ik het niet aan de grote klok. Ik voelde 
me kwetsbaar, wat me terughoudend maakte. 
En de vraag ‘Hoe is het?’ is vaak een beleefd-
heidsvraag. Op een diepgaand antwoord zit de 
vrager vaak niet te wachten. Want dan kost het 
ineens tijd en werkelijke interesse, die er niet 
altijd is. 

Op een gegeven moment besefte ik dat woor-
den van anderen mijn situatie niet kunnen ver-
zachten, hoewel erkenning fi jn is. Ik moest het 
zelf weer een beetje leuk zien te krijgen. Daar 
moest ik een drempel voor overwinnen. Ik ging 
op Tinder, een app om nieuwe mensen te leren 
kennen. Het leek mij niks, dacht dat het een 
grote vleeskeuring was. Maar ik dacht ook, wat 
heb ik te verliezen, ik moet wat. Ik kreeg ver-
rassend leuk contact met iemand. We spraken 
af. Picknickten op een groot kleed in de duinen, 
want de horeca zat op slot. Inmiddels hebben 
we een half jaar een relatie. Wie had dat ge-
dacht! Hij is een enorme steun voor mij. 
Het eerste wat we doen als de horeca weer open 
is, is samen de kroeg in gaan. Want dat hebben 
we nog niet kunnen doen. Dat wordt dan een 
soort van nieuwe 1e date ;-)
Ik sta nu steviger in mijn schoenen. Heb beter 
leren omgaan met de beperkingen die corona 
met zich meebrengt. Ben gaan hardlopen en 
voel minder angst. 

Tegen anderen zou ik willen zeggen, probeer 
nieuwe dingen! Iemand tegen het lijf lopen 
gebeurt nu niet snel. Als je uit je comfortzo-
ne komt, kan er kan best iets op je pad komen. 
En is het geen relatie, dan misschien wel leuk 
vriendschappelijk contact.

 Eenzaamheid in 
coronatijd
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Nieuws van de raad
BESPROKEN IN DE RAAD

Actualiteitenuurtje
Sander Scholts (Forza! IJmond) stelde vragen 
over de verkeerssituatie aan de Kanaaldijk. 
Wethouder Diepstraten deelde de zorgen over 
de situatie. Er wordt een onderzoek gestart en 
de wethouder beziet of er korte termijnverbe-
teringen mogelijk zijn. 

Wijziging Tarieventabel Parkeerbelasting 
2021
Als gevolg van een eerder besluit moet de ge-
meenteraad akkoord geven op een verhoging 
van 15% parkeerbelasting. Dit voorstel is aan-
genomen.

 Verordening beslistermijn schuldhulp-
verlening Velsen 2021 
Door een wetswijziging moeten gemeenten 
aangeven hoe lang zij mogen doen over het be-
sluit of inwoners aanspraak maken op schuld-
hulpverlening. De gemeenteraad heeft nu be-
sloten dat deze termijn maximaal 8 weken is. 

Verordening individuele inkomenstoeslag 
gemeente Velsen 2021 
Inwoners die langdurig een inkomen op bij-
standsniveau hebben, kunnen aanspraak ma-

ken op een inkomenstoeslag. Voorheen konden 
inwoners aanspraak maken op deze toeslag 
na 3 jaar inkomen op bijstandsniveau. De ge-
meenteraad heeft het voorstel om dit te verlen-
gen naar 4 jaar aangenomen. 

Zienswijze inzake deelname Werkgevers-
vereniging Samenwerkende Veiligheids-
regio’s 
Vanwege wettelijke aanpassingen in de ar-
beidsovereenkomsten van ambtenaren, kan de 
gemeente zich aansluiten bij een werkgevers-
vereniging. De raad kan daar een zienswijze 
over geven, maar heeft dit niet gedaan. 

Verordening werkgeverscommissie 2020 
De werkgeverscommissie vervult de rol van 
werkgever van de gri�  er. Door een aantal wet-
telijke veranderingen moet de verordening 
worden aangepast. Dit voorstel is aangenomen.
 
Verordening maatschappelijke onder-
steuning
Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over hulp 
bij huishouden, waaronder ook nieuwe afspra-
ken over zorgindicaties. Door deze aanpassin-
gen worden de kostenstijgingen getemperd. 

De aangepaste verordening riep wisselende 
reacties op. Diverse raadsleden gaven aan blij 
te zijn met de aanpassingen, maar ook werd 
aangegeven dat het jammer is dat de gemeente 
moet ingrijpen om de kosten te beheersen. 
D66 Velsen diende nog een motie in ter voor-
koming van willekeur, maar dit voorstel haalde 
geen meerderheid. 

Middelen voor programmaplan samen-
spel
De gemeenteraad wil meer invloed van in-
woners op het gemeentelijk beleid. Het pro-
gramma 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 missen nog concrete 
doelstellingen, daar zal begin 2021 over wor-
den gesproken. Het voorstel is aangenomen. 

Verklaring van geen bedenkingen Nico-
laas Beetslaan 5-7
Er zijn nieuwe woningbouwplannen voor de 
Nicolaas Beetslaan in Driehuis. Daarvoor moet 
het huidige pand wel worden gesloopt en moet 
het bestemmingsplan worden aangepast. De 
gemeenteraad kan via dit besluit bedenkingen 

meegeven ten aanzien van dit plan. Diverse 
raadsleden wilde vooral weten in hoeverre dit 
de dorpsdialoog Driehuis doorkruist. Na be-
antwoording van de wethouder is het voorstel 
zonder extra bedenkingen aangenomen. 

Motie Actualisatie Dierenwelzijn
D66 Velsen en GroenLinks diende een motie 
in over de actualisatie van het dierenwelzijns-
beleid. De raadsleden gaven aan dierenwelzijn 
belangrijk te vinden, maar er werden wel veel 
kritische kanttekeningen gezet bij deze motie. 
De motie is verworpen. 

Motie compacte gestapelde woningbouw 
en groenbehoud
Vanuit de fracties van GroenLinks en LGV 
werd een motie ingediend die oproept om te 
kijken naar de mogelijkheden van compacte 
gestapelde woningbouw, waarmee groen kan 
worden behouden. Er kwamen vragen over de 
maximale hoogte van deze hoogbouw. Tevens 
werd het groenbehoud toegelicht, de raad wil 
het groen zoveel als mogelijk behouden. Na 
deze discussies is de motie aangenomen, alleen 
de VVD stemde tegen. 

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. 23 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
Velserduinweg 178, plaatsen dakopbouw 
(14/12/2020) 134555-2020
4e Havenstraat 16-18, bouwen opslagloods 
(18/12/2020) 136266-2020
Kanaalstraat 150, plaatsen dakkapel (voorzij-

de) (18/12/200) 36624-2020 
Lindenstraat 25, plaatsen dakopbouw (18/12-
2020) 36627-2020
Groeneweg 10, plaatsen dakopbouw 
(18/12/2020) 366643-2020

Santpoort-Zuid
Wüstelaan 76, bouwen aanbouw (17/12/2020) 
135775-2020
 
Brederoodseweg 41B, bouwen woning met 
bijgebouw (17/12/2020) 136213-2020

Santpoort-Noord
Fresiastraat 10, vervangen raam door gevel-
paneel met uitgifteautomaat (17/12/2020) 
136079-2020

Velserbroek
Schoener 61, vergroten 2e verdieping 
(15/12/2020) 135128-2020

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

 Rectifi catie ingekomen aanvragen week 
51
IJmuiden
Edisonstraat 25 (i.p.v. 26), uitbreiden zolder-
verdieping (07/12/2020) 131499-2020

Verlengen beslistermijn 
Burgemeester en wethouders van de gemeen-
te Velsen maken bekend dat zij van de volgen-
de aanvragen voor een omgevingsvergunning 
de beslistermijn hebben verlengd met 6 we-
ken. De datum van verzending van de verlen-
ging is tussen haakjes vermeld.

 IJmuiden
Zeeweg 225, plaatsen dakopbouw 
(17/12/2020) 112232-2020
Frans Naereboutstraat 60, rechtoptrekken 
achtergevel, plaatsen dakterras en dakop-
bouw (17/12/2020)113102-2020 

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 90, verbouwen kantoor en 
bedrijfsunits (15/12/2020) 99567-2020

Santpoort-Noord
Terrasweg 52, legaliseren dakterras 
(15/12/2020) 101487-2020

Velserbroek
Ans Rosendahlstraat 30, plaatsen deurkozijn 
(zijgevel) (15/12/2020) 114883-2020
Elisabeth Vijlbriefstraat 2, legaliseren erfaf-
scheiding (17/12/2020) 103696-2020

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
Reaumurstraat 6, bouwen woning met inpan-

Besluiten
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Besluit hogere waarde Wet geluidhinder 
wijzigingsplan Fidelishof 30, IJmuiden

De directeur van Omgevingsdienst 
IJmond maakt, namens het algemeen be-
stuur van Omgevingsdienst IJmond, be-
kend dat in verband met het wijzigings-
plan voor het realiseren van 8 woningen 
ter plaatse van de Fidelishof 30 in IJmui-
den een besluit is genomen voor het vast-
stellen van een hogere waarde voor de 
geluidbelasting in het kader van de Wet 
geluidhinder.

Tegen het ontwerpbesluit hogere waarde Wet 

geluidhinder zijn geen zienswijzen ingediend.
Het hogere waardenbesluit heeft betrekking 
op industrielawaai.
De bevoegdheid van het college van Velsen tot 
vaststelling van hogere waarden voor de ge-
luidbelasting in het kader van de Wet geluid-
hinder is gedelegeerd aan het algemeen be-
stuur van Omgevingsdienst IJmond.
De directeur van Omgevingsdienst IJmond, 
gemandateerd bevoegd namens genoemd al-
gemeen bestuur, heeft de hogere waarden voor 
de geluidbelasting vastgesteld.

Het besluit, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt met ingang van 28 decem-
ber 2020 gedurende zes weken ter inzage bij 
de balie van het gemeentehuis van Velsen, Du-
dokplein 1 IJmuiden, en bij Omgevingsdienst 
IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk en is 
tevens in te zien op www.odijmond.nl.
Met ingang van 29 december 2020 kunnen be-
langhebbenden gedurende zes weken beroep 
indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 
EA, Den Haag, onder vermelding van “Besluit 

hogere waarden Wet geluidhinder Wijzigings-
plan Fidelishof 30, IJmuiden”.
Het indienen van een beroepschrift schorst 
de inwerkingtreding van het besluit hogere 
grenswaarde niet. Om te voorkomen dat het 
besluit in werking treedt, kan gedurende de 
beroepstermijn bij de Voorzitter van de Afde-
ling Bestuursrechtspraak van de Raad van Sta-
te naast een beroepschrift ook een verzoek om 
voorlopige voorziening worden ingediend. Het 
besluit treedt dan in ieder geval niet in werking 
voordat op dat verzoek is beslist.

Bekendmaking 
De burgemeester van Velsen maakt be-
kend dat hij op 27 november 2020 heeft 
besloten:
•  Het “Damoclesbeleid Velsen 2021” vast 

te stellen;
•  Het “Damoclesbeleid gemeente Veslen 

2018” in te trekken;
•  De besluiten onder 1 en 2 per 1 januari 

2021 in werking te laten treden.  

Ter inzage
De volledige verordening kunt u vinden op 

www.o�  cielebekendmakingen.nl  of via 
 www.velsen.nl/actueel/bekendmakingen. 
Tevens wordt de verordening gepubliceerd 
op www.overheid.nl. 

dige garage (15/12/2020) 82874-2020 
Margadantstraat 68, gewijzigd plan bouwen 2 
bedrijfsunits bouwnrs. 3A en 3B (15/12/2020) 
104500-2020
Kloosterstraat 1, wijzigen zijgevel 
(17/12/2020) 125377-2020

Santpoort-Noord
Valckenhoefl aan 3, vergroten balkon (achter-
zijde) (17/12/2020) 76876-2020

Velserbroek
Zadelmakerstraat 78, bouwen tochtsluis 
(voorgevel) (17/12/2020) 109288-2020
Linie 7, veranderen gevels en verdieping 
(17/12/2020) 102597-2020
Zadelmakerstraat 150, plaatsen 4 vlaggenmas-
ten (17/12/2020) 121191-2020

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning 
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben omgevingsvergunning bui-
ten behandeling gesteld voor: 
 
IJmuiden
Vareniusstraat 9 RD, vervangen overheaddeur 
(15/12/2020) 107495-2020

Ingetrokken standplaatsvergunningen 
APV artikel 5:15
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben standplaatsvergunning in-
getrokken voor: 

 Santpoort-Noord
Kaashandel, op zaterdag, locatie: Hagelinger-
weg / Burg. Weertplantsoen, (17/12/2020) 
130445-2020

Online inzage ontwerp bestemmingsplan Hofgeest
Vanaf vrijdag 18 december ligt het ont-
werp bestemmingsplan Hofgeest ter in-
zage. 

Het bestemmingsplan Hofgeest gaat over 
het gebied Hofgeest aan de noordrand van 
Velserbroek. Het plan maakt de ontwikke-

ling 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 
Hofgeest Oost mogelijk te maken wordt het 
bestaande sportcomplex van voetbalvereni-
ging VSV verplaatst. Het nieuwe sportcom-

plex krijgt een plek aan de Oostlaan. Ook rug-
byclub The Smugglers zal naar dit nieuwe 
sportcomplex verhuizen.

Het ontwerp bestemmingsplan Hofgeest 
staat vanaf vrijdag 18 december op  www.
ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk 

om de plannen in te zien op het gemeente-
huis. Maar vanwege het coronavirus moet u 
hiervoor een afspraak maken. Dit kan door te  
bellen met de gemeente Velsen op 14 0255. 
Meer informatie >  www.velsen.nl

Vastgesteld wijzigingsplan Fidelishof 30, IJmuiden 
Aankondiging
Burgemeester en wethouders maken be-
kend dat zij op 15 december 2020 het wij-
zigingsplan Fidelishof 30, IJmuiden (idn: 
NL.IMRO.0453.WP0709FIDELISHOF1-
R001) hebben vastgesteld. Het wijzigings-
plan heeft hieraan voorafgaand vanaf 16 ok-
tober 2020, gedurende zes weken voor een 
ieder ter inzage gelegen. Er zijn geen ziens-
wijzen ingediend.

Aanleiding
Met het vaststellen van het wijzigingsplan 
is de bestemming van deze locatie gewijzigd 
van ‘Maatschappelijk’ naar ‘Wonen’. De ei-
genaar van de locatie kan nu een vergunning 
aanvragen voor zijn bouwplan: het bouwen 
van acht woningen in de vorm van een ho¦ e. 
Het leegstaande gebouw zal eerst worden ge-
sloopt.

Ligging plangebied
Het plangebied ligt aan de oostzijde van 
IJmuiden, binnen de woonkern. De begren-
zing van het plangebied is gelijk aan de be-
grenzing van de gebiedsaanduiding ‘wetge-
vingszone wijzigingsgebied - 10’, zoals dat is 
opgenomen in het bestemmingsplan IJmui-
den Oost. Dit is het gebouw Fidelishof 30 met 
de bijbehorende grond.

Plan inzien
Het vastgestelde wijzigingsplan Fidelis-
hof 30 IJmuiden (idn: NL.IMRO.0453.WP-
0709FIDELISHOF1-R001) ligt met ingang 
van 28 december 2020 gedurende zes we-
ken voor een ieder ter inzage. Naast het wij-
zigingsplan liggen tevens de daarop betrek-
king hebbende onderzoeken en rapportages 
ter inzage. De stukken zijn in te zien bij de 
publieksbalie van het gemeentehuis. Maar 
vanwege het coronavirus moet u  hiervoor 
een afspraak maken. Dit kan door te  bellen 
met de gemeente Velsen op 14 0255. Meer 
informatie >  www.velsen.nl (Dudokplein 1, 
IJmuiden) en ook op www.ruimtelijkeplan-
nen.nl.
 
Beroep
Degenen die een zienswijze hebben inge-
diend, en belanghebbenden die kunnen aan-
tonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn 
geweest tijdig een zienswijze bij burgemees-
ter en wethouders kenbaar te maken, kunnen 
beroep indienen.

Met ingang van de dag nadat het besluit ter 
inzage is gelegd, kan daartegen binnen zes 
weken beroep worden ingediend bij de Raad 
van State. Hiervoor is een gri�  erecht ver-
schuldigd. Het beroepschrift dient in twee-
voud te worden gezonden aan de Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het wijzi-
gingsplan treedt in werking de dag na afl oop 
van de genoemde beroepstermijn. Het instel-
len van beroep schorst de werking van het 
besluit niet. Belanghebbenden die beroep 

hebben ingesteld kunnen verzoeken om een 
voorlopige voorziening. Indien binnen de 
termijn naast het beroepschrift een verzoek 
om voorlopige voorziening is ingediend bij 
de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, treedt het be-
sluit niet in werking voordat op het verzoek 
is beslist.
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Beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen 
gemeente Velsen 2021

Burgemeester en Wethouders van Velsen 
hebben in de vergadering van 15 december 
2021 besloten:

• de Beleidsregels bijzondere bijstand en 
minimaregelingen gemeente Velsen 

2021 vast te stellen;
•  de Beleidsregels bijzondere bijstand 

en minimaregelingen gemeente Velsen 
2021 in werking te laten treden per 1 ja-
nuari 2021;  

•  per gelijke datum de Beleidsregels bij-

zondere bijstand en minimaregelingen 
gemeente Velsen 2019 in te trekken.  

Inwerkingtreding
Deze beleidsregels treden in werking op 1 ja-
nuari 2021.

Ter inzage
De verordening wordt  gepubliceerd op de 
website www.overheid.nl  

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente 
Velsen 2021

De raad van Velsen heeft in haar vergadering 
van 17 december 2020 besloten:

•  de Verordening beslistermijn schuld-
hulpverlening gemeente Velsen 2021 
vast te stellen;

•  de Verordening beslistermijn schuld-

hulpverlening gemeente Velsen 2021 
in werking te laten treden per 1 januari 
2021;  

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 1 ja-
nuari 2021.

Ter inzage
Deze verordening wordt  gepubliceerd op de 
website www.overheid.nl  

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Velsen 2021
De raad van Velsen heeft in haar vergadering 
van 17 december 2021 besloten:

•  de Verordening individuele inkomens-
toeslag gemeente Velsen 2021 vast te 
stellen;

•  de Verordening individuele inkomens-
toeslag gemeente Velsen 2021 in wer-
king te laten treden per 1 januari 2021;  

•  per gelijke datum de Verordening indivi-
duele inkomenstoeslag Participatiewet 
2015 gemeente Velsen in te trekken.  

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 1 ja-
nuari 2021.

Ter inzage
De verordening wordt   gepubliceerd op de 

website www.overheid.nl  

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente 
Velsen 2021

De raad van Velsen heeft in haar vergadering 
van 17 december 2020 besloten:

•  de Verordening maatschappelijke on-
dersteuning gemeente Velsen 2021 vast 
te stellen;

•  de Verordening maatschappelijke on-
dersteuning gemeente Velsen 2021 in 
werking te laten treden per 1 januari 
2021; 

•  per gelijke datum de Verordening maat-
schappelijke ondersteuning gemeente 

Velsen 2020 in te trekken.  

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 1 ja-
nuari 2021.

Ter inzage
Deze verordening wordt gepubliceerd op de 
website www.overheid.nl  
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Medewerker kunstzaken Erna 
Muntendam en de leden van de 
Kunstcommissie hebben zich de 
afgelopen jaren gebogen over het 
nieuwe boekje. Zij verzamelden 
hiervoor nieuw materiaal over oude 
en nieuwe kunstwerken. Er zijn 
werken verdwenen, verplaatst en er 
zijn ook nieuwe werken bij 
gekomen. Ook zijn bijna alle illus-
traties vernieuwd. Naast dit boekje 
krijgt de komende maanden ook de 
website www.beeldenvanvelsen.nl 
een update, waardoor alle werken 
beter te vinden zijn.
 
Nieuwe werken
De nieuwe werken die in dit boekje 
staan zijn onder meer: FUGA van 
Herbert Nouwens, As above so 
below - streetart van Bier en Brood 
in het havengebied, Expanding 
territory van Paul van Osch en 
00:00:17:05 van Roland Schimmel. 
Verplaatste werken: De ontmoeting 
van Victor de Beijer en Noch einmal 

van Henk Visch. Oudere werken, 
maar nu wel  opgenomen: Gevelde-
coraties van Piet Zwaanswijk, De 
schooljongen van Huib de Ru en 
Tempel van Nout Visser.
 
Hoe kom ik  aan dit boekje?
Het boekje is vanaf een dezer 
dagen  digitaal te downloaden via 
www.beeldenvanvelsen.nl, www.
velsen.nl en de gelijknamige Face-
bookpagina’s. Verder verschijnt het 
in een zeer beperkte oplage in druk. 
Er kan 1 exemplaar per persoon 
worden aangevraagd via kunst@
velsen.nl. Toezending kan enige tijd 
in beslag nemen, gezien de nade-
rende feestdagen. Voor inwoners 
die niet over een computer 
beschikken liggen er enkele exem-
plaren bij de infobalie van het 
gemeentehuis.
 
Op de genoemde websites vindt u 
ook het �lmpje van de overhandi-
ging op Plein 1945.

Boekje ‘Beelden van Velsen’ 
gepresenteerd
Velsen - Wethouder Jeroen Verwoort kreeg  uit handen van Henk van den 
Bosch (lid Kunstcommissie)het boekje ‘Beelden van Velsen’ op Plein 
1945. Het is een update van een eerder verschenen boekje (1987) waarin 
alle beelden staan genoemd die eigendom zijn van de gemeente Velsen. 
Verwoort: ‘Ik ben erg blij met het werk dat is gestoken om dit boekje 
weer ‘up to date’ te maken en het is tegelijkertijd een mooie inventari-
satie met oude, maar ook met nieuwe kunstwerken in onze openbare 
ruimte’.

De overhandiging van het boekje op Plein 1945. Foto: gemeente Velsen
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Voor de lekkerste oliebollen moet je dit jaar zijn in de Oliebollen Drive-In in de 
Waarderpolder. Foto: aangeleverd

Ook dit jaar bekroond met goud. 
Foto: aangeleverd

Haarlem - 2020 is in veel gevallen 
een ander jaar geworden dan anders. 
De Haarlemse Bakker had de afge-
lopen jaren altijd een extra oliebol-
lenwinkel bij de bakkerij. Aangezien 
dit een ander jaar is wordt ook dat 
anders aangepakt. Op die locatie, in 
de Waarderpolder, worden de olie-
bollen gebakken. Vandaaruit gaan de 
warme oliebollen naar de winkels. Dit 
jaar wordt op die plaats een Olie-
bollen Drive-In georganiseerd.
Marleen van Esdonk, ieder jaar de 
drive(nde) kracht achter de oliebol-
lenwinkel in de Waarderpolder heeft 
met haar team een gezellige, functio-
nele en corona-proof Oliebollen 
Drive-In gemaakt. 
Veilig vanuit de auto, zonder parkeer-
problemen, oliebollen, appelbeig-
nets, berlinerbollen en meer lekkers 
voor oudejaarsavond.
Niet onbelangrijk om te vermelden: de 
oliebollen van De Haarlemse Bakker 

zijn voor het vierde jaar op rij door 
keurmeesters met goud bekroond. 
Bestellen is niet nodig. De oliebollen 
worden ter plaatse gebakken!
Oliebollen Drive-In, Waarderweg 11, 
2031 BN, Haarlem. Openingstijden 
woensdag 30 en donderdag 31 
december van 7.00 tot 15.00 uur. Zie 
de advertentie elders in deze krant!

De Haarlemse 
Oliebollen Drive-In

Verzekeringen vergelijken is helaas 
niet zo eenvoudig als het lijkt. Er zijn 
honderden polissen waaruit u kunt 
kiezen. DSW stelt zich elders in deze 
krant aan u voor maar meldt hierbij 
alvast: ‘Wij gaan u niet vertellen 
waarom u níet naar een ander moet 
overstappen, maar laten u wél graag 
zien waarom DSW een goede keuze 
is. Daarom stellen wij ons graag aan 
u voor in de DSW-bijlage elders in 
deze krant. Onze verzekerden kiezen 
voor ons omdat wij een eigen koers 
varen en het nét even anders doen. 
Solidariteit staat bij ons nog centraal: 
wij hebben maar één polis en daar 
betaalt iedereen dezelfde premie 
voor.’

Zorgbelang altijd 
voor eigen belang
‘Bij DSW stellen wij het algemeen 
belang van de zorg boven het eigen 
belang. Ook als dat moeilijk is en ook 
als we de enige zijn. Dat doen we 
voor iedereen. Want gelijke toegang 
tot goede zorg, vrije artsenkeuze en 
een eerlijke verdeling van zorgkosten 

gaat iedereen aan. Niet alleen onze 
eigen verzekerden. 

Een verlaagd eigen risico van € 375,-
Zo verlaagt DSW bijvoorbeeld het 
verplicht eigen risico met een 
symbolisch bedrag van € 10,-. ‘Wij 
doen dit omdat het eigen risico nu zo 
hoog is, dat mensen noodzakelijke 
zorg mijden omdat ze het eigen 
risico niet kunnen betalen. Met dit 
‘DSW-tientje’ willen wij het signaal 
afgeven dat het eigen risico omlaag 
moet om de zorg voor iedereen 
bereikbaar te houden.’

Al jaren de beste
‘In verschillende onderzoeken komt 
DSW al jaren als beste uit de bus. Ook 
dit jaar hebben we weer een aantal 
mooie prijzen gewonnen. Zo mogen 
wij ons de ‘Klantvriendelijkste verze-
keraar van Nederland’ noemen en 
staan we in de top 10 van meest 
klantvriendelijke bedrijven van ons 
land. Vergelijk DSW dus gerust eens 
met uw huidige zorgverzekeraar en 
kies de beste.’

Zorg voor iedereen
Regio - December is dé maand waarin veel mensen hun zorgverzekering 
weer eens tegen het licht houden. Ook als u collectief verzekerd bent, is 
het de moeite waard om er eens naar te kijken. Collectief is namelijk lang 
niet altijd zo voordelig als het lijkt.

Met de corona-pandemie en de 
nieuwe maatregelen in het achter-
hoofd is het een bijzondere tijd voor 
iedereen. Dat heeft ook invloed op 
de feestdagen in december, maar via 
Vomar kun jij toch iemand verrassen 
door hem of haar een kerstpakket te 
gunnen: Feest voor Elkaar. 
Martins Indi, Letschert, Evjen, 
Familia-Castillo en Verhulst reisden 
heel Noord-Holland door. Ze gingen 
van Purmerend tot Beverwijk en van 
Alkmaar tot Koog aan de Zaan. De 
eerste ontvangers van het kerst-
pakket werden door vrienden, familie 
of bekenden genomineerd. Zo werd 

Daan voorgedragen door zijn 
moeder, omdat hij als verpleegkun-
dige werkzaam is op de Covid-afde-
ling. De 80-jarige Rinus kreeg een 
kerstpakket namens zijn buurman 
Gerrit. “Kan hij lekker voetbal kijken 
op tv en genieten van de lekkere 
hapjes.”

Het is een greep uit de duizenden 
mooie nominaties die binnen-
kwamen. Gun jij iemand ook een 
goedgevuld kerstpakket? Geef hem 
of haar dan op via Vomar.nl/feest-
voorelkaar en maak de Kerstdagen 
nét wat bijzonderder. 

Vomar en AZ verrassen 
fans met kerstpakket

Regio - AZ-spelers Bruno Martins Indi, Timo Letschert, Håkon Evjen, Juan 
Familia-Castillo en Hobie Verhulst waren woensdagmiddag op pad om 
fans namens AZ en Vomar te verrassen met een kerstpakket. In totaal 
geeft Vomar 1.000 goedgevulde kerstpakketten weg in december.

AZ-speler Bruno Martins Indi verrast een winnaar van het kerstpakket. 
Foto: aangeleverd

Velserbroek - Voor de 86-jarige heer Piet Heeremans uit Velserbroek is 21 december 
een magische datum. De kortste dag is weer bereikt, we gaan weer richting het 
voorjaar. Ieder jaar is dat voor hem reden deze versiering aan te brengen. Dit jaar is 
dit blije nieuws extra belangrijk voor de meeste mensen! Foto: aangeleverd

Op naar het voorjaar!
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IJmuiden - Actiegroep IJmuiden 
Defend heeft zaterdagavond op 
Plein 1945 geprotesteerd tegen de 
coronamaatregelen. Daarbij werd 
zwaar vuurwerk afgestoken. De 
actievoerders, die vorige maand ook 
al zorgden voor ophef in IJmuiden 
door een spandoek met de tekst 
‘Welkom Sint en Zwarte Piet’ op te 
hangen bij het Pontplein, lieten nu 
hun ongenoegen blijken over de 
verplichte anderhalve meter afstand 
en de vaccins die tegen het corona-
virus ontwikkeld worden.
Enkele tientallen demonstranten 

verzamelden zich voor het gemeen-
tehuis. Omdat er vuurwerk afge-
stoken werd, hebben politieagenten 
en gemeentelijke handhavers de 
groep daarop aangesproken. 
Toen de demonstraten zich in bewe-
ging zetten richting Lange Nieuw-
straat, heeft de politie de groep 
begeleid. Daarna verspreidden de 
actievoerders zich geleidelijk. 
Burgemeester Frank Dales heeft 
laten weten het zeer oneens te zijn 
met de mening van de 
actievoerders. 
Foto’s: Dennis Gouda Fotogra�e

Zwaar vuurwerk bij protest tegen coronamaatregelen

IJmuiden - Bij een uitslaande 
woningbrand aan de Dennenstraat 
zijn dinsdagochtend twee gewonden 
gevallen. De uitslaande brand werd 
even voor zes uur ontdekt en al vrij 
snel werd er opgeschaald naar grote 
brand. De twee personen die in de 
woning aanwezig waren raakten 
gewond en zijn na de eerste zorg 
naar het ziekenhuis vervoerd voor 
verdere behandeling. Een trauma-
team heeft geassisteerd bij de medi-
sche hulp.
Burgemeester Frank Dales naar de 
Dennenstraat gekomen om zich over 
de situatie te laten informeren.
Foto’s: Michel van Bergen

Twee gewonden bij uitslaande 
woningbrand in Dennenstraat

Telstar wint van Jong Ajax

Door Marja Korbee

De eerste mogelijkheid is voor de 
thuisclub, maar Llasana mikt de bal 
ver naast. In de 11e minuut komt 
Jong Ajax op 1-0. Na een prima 
aanval kopt Martha raak: 1-0. In de 
17e minuut schiet De Waal de bal 
recht in de handen van Jasper 
Schendelaar. Eén minuut later is 
Regeer dicht bij de 2-0. De zoon van 
oud-Telstarspeler Arend Regeer mikt 
net naast. Al vroeg in het duel, 19e 
minuut, moet Andries Jonker de 
eerste wissel noodgedwongen 
toepassen. Benamar kan niet meer 
verder en wordt door Vlijter 
vervangen. In de 23e minuut kopt 
Bronkhorst uit een voorzet van 
Fernandes de bal naast. Vier 
minuten verder zet Van Velzen de 
bal voor. Het schot van Liesdek 
wordt gekraakt. 
Rond de 30e minuut neemt 
diezelfde Van Velzen een vrije trap. 
Zijn inzet vliegt naast. Zes minuten 
later zet Liesdek de bal voor. De 
kopbal van Soto is niet krachtig 
genoeg om het doelman Kotarski 
lastig te maken. Niet veel later 
probeert Van Velzen het van afstand. 
Zijn schot wordt een prooi voor de 
Jong Ajax-doelman. Vijf minuten 
voor het rustsignaal van scheids-
rechter Dröge treedt Telstar te weife-
lend op. Jensen kan hiervan pro�-
teren. Al glijdend schiet hij de bal in. 
De redding van Schendelaar mag er 
zijn. Vlak voor rust zorgt een vrije 
trap van Van Velzen voor veel onrust 
in de Amsterdamse achterhoede. 
Uiteindelijk komt Kotarski als 
winnaar uit de strijd.
Na rust, met Cagro voor de gebles-
seerde Soto, moet Jong Ajax al snel 
met tien man verder. In de 48e 

minuut maakt Bandé een overtre-
ding op Fernandes. Goed voor een 
rode kaart. Even hiervoor krijgt 
Jensen een geweldige kans. Zijn 
kopbal belandt in de handschoenen 
van Schendelaar. Drie minuten later 
stuit De Waal op Schendelaar. 
In de rebound scoort Warmerdam 
de 2-0. In de ogen van de arbitrage 
staat de middenvelder buitenspel. 
Geen doelpunt dus. In de 54e 
minuut komt Telstar op gelijke 
hoogte. Op aangeven van Bronk-
horst schiet Fernandes de bal fraai 
achter doelman Kotarski: 1-1. Zes 
minuten later moet de doelpunten-
maker zich laten vervangen. Van 
Wetten is zijn vervanger. In de 79e 
minuut is Regeer bijna bij de 2-1. De 
redding van doelman Schendelaar 
op zijn kopbal mag er zijn. In de 84e 
minuut wordt de bal diep op Pinas 
gespeeld. Pattynama is net op tijd 
terug om zijn inzet te blokken. De 
bal eindigt tegen de reclameborden. 
Vijf minuten voor het einde van de 
Noord-Hollandse derby komt Beren-
stein het veld in. De verdediger is 
bijna één jaar uit de roulatie 
geweest met een knieblessure. Eén 
minuut later is het raak maar dan 
aan de andere kant van het 
speelveld. 
Telstar zet op de linker�ank een 
aanval op. Via een aantal spelers 
komt de bal bij Cagro. Hij tikt de bal 
door naar Van Wetten. Hij denkt niet 
na en haalt direct uit: 1-2. Wat een 
knal! 

In de absolute slotfase dringt de 
thuisclub wel aan, maar Schendelaar 
en zijn verdedigers zijn niet meer te 
passeren. Hij moet nog één keer 
handelend optreden. Op een inzet 
van Hansen. 

Velsen-Zuid - Het is Telstar eindelijk gelukt om Jong Ajax op sportpark De 
Toekomst te verslaan. Na een vroeg doelpunt voor de jonge Ajacieden 
herstelde Telstar zich. Na het wegsturen van Bandé wonnen de 
Velsenaren het duel met 1-2. 
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Santpoort-Zuid - Het afgelopen 
seizoen is ondanks de coronasluiting 
van ruim 3 maanden een goed 
seizoen geweest voor de Ruïne van 
Brederode. Dit is te danken aan de 
tomeloze inzet van de beide beheer-
ders Rob Kortekaas en Angelique 
Schippers samen met een grote 
groep vrijwilligers. Vanaf 1 november 
tot 1 maart is de ruïne in winterslaap. 
Echter, niet de beheerders en een 
aantal vrijwilligers, die zijn op de 
achtergrond alweer bezig met het 
nieuwe seizoen.

Wie ook voortdurend  op de achter-
grond werkzaam zijn, zijn de 
bestuursleden van deze Heerlijkheid 
Brederode. Op 14 december heeft 
het bestuur van twee van hen  

afscheid genomen, namelijk de voor-
zitter Dimitri Arpad en de secretaris 
Barbara de Groot.

Dimitri  heeft in 2012, toen sluiting 
van de Ruïne dreigde, het initiatief 
genomen tot de oprichting van de 
stichting Heerlijkheid Brederode. In 
nauw overleg met de Rijksgebou-
wendienst  en op de achtergrond 
ondersteund door  de actiegroep Te 
Wapen voor Brederode is het hem 
toen gelukt om samen met de vrijwil-
ligers van het eerste uur de ruïne 
open te houden. Op een onderbre-
king van bijna 2 jaar na is Dimitri de 
bevlogen voorzitter geweest van het 
bestuur Heerlijkheid Brederode. 
Barbara de Groot is in het Brederode-
jaar 2016 gevraagd om tot het 

bestuur toe te treden. Zij nam de 
taken van secretaris op zich. Barbara 
is dominee van de Engelmunduskerk 
in Velsen Zuid, de plek waar in 1967 
bij herstelwerkzaamheden het graf is 
ontdekt van Willem van Brederode 
en zijn vrouw Hillegonda.
Het nieuwe bestuur bestaat vanaf nu 
uit: Bert Kostermans, Marc Hillebrink, 
Hans Hunting en Piet Paree. Aanko-
mende periode zullen de verschil-
lende bestuursfuncties worden 
verdeeld.

Bestuurswisseling bij de Ruïne van Brederode

Het nieuwe bestuur bij het 
grafmonument van de Willem van 
Brederode en zijn vrouw Hillegonda in 
de Engelmunduskerk te Velsen Zuid. 
Foto: aangeleverd

MEESTER SERNÉ HAALT HERINNERINGEN OP

Op de Marnixschool werden de dag na het Sinterklaas-
feest, de kerstbomen gebracht. Echte bomen met 
naalden! Met een houten kruis eronder. (Er waren in die 
tijd geen kinderen met een allergie… geloof ik).
Het was vaak een hele toer om zo’n boom recht neer te 
zetten. Er moest van alles onder geschoven worden. De 
kinderen mochten zelf de boom versieren met van huis 
meegebrachte spullen. Het resultaat was een zeer 
kleurrijk geheel. Kinderen vonden het prachtig. Vooral 
toen de lichtjes, ook in allerlei kleuren, aan gingen. Ik 
had soms een boom met drie pieken!   
Helaas wilden ze na a�oop hun spullen weer terug. Dat 
was soms een probleem. Er sneuvelde regelmatig iets. 
Bij mij is ooit een volledig opgetuigde boom omge-
vallen. Vanaf die tijd hing ik de kerstboom op, met een 
touw aan spijkers in de muur. Later kregen we kunst-
bomen met een standaard.
Er werd veel geknutseld en gekleurd in de tijd voor 
kerst. Alles werd in de klas opgehangen aan lijnen, 
dwars door het lokaal. Ook de hoge ramen en de 
gangen waren vol knutselwerk. Kinderen mochten 
kaarsen meenemen voor op hun tafel. ’s Ochtends 
staken we die aan, deden het licht in de klas uit en 
zongen kerstliedjes. Daarna bliezen ze tegelijk hun 
kaars uit. Snel de ramen opengezet om de rook te 
verdrijven. Er is nooit commentaar geweest.

De kerstviering zelf deden we ieder in onze eigen klas. 
Ik had in de klas een stal gemaakt van karton, hooi en 
jute zakken. Ik gebruikte de achterkant van die jute-
zakken. Op de voorkant stond Zwarte Piet. In die stal 
zaten Jozef, gekleed in een laken, Maria gekleed in een 
gordijn en het “kindeke” in een geleende kribbe, te luis-
teren naar diverse optredens van hun klasgenoten. 
Heerlijke sfeer. Later organiseerden we met alle klassen 
samen kerstvieringen op een avond in een kerk.  Elke 
klas leverde een aandeel. Een koor, met leerlingen uit 
alle klassen, zong tussendoor kerstliedjes. 
We deden Kerstmusicals. Alle kinderen op het podium, 
in een bomvolle kerk met ouders, familieleden en 
belangstellenden als publiek. En.. overal brandende 
kaarsen! Voor 
aanvang stonden 
alle kinderen, fees-
telijk gekleed, in de 
consistorie. Een 
ieder kreeg een 
brandende kaars 
en in twee rijen 
liepen ze zingend 
de kerk in. De 
lichten waren uit, 
om de sfeer te 
vergroten. Het 
team liep mee met 
emmers water en 
natte doeken…. 
Voor het geval 
dat... De tijden zijn 
veranderd. 

Lezers, �jne 
feestdagen

Sint weg… kerstboom erin

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

Het Rode Kruis Ziekenhuis waar-
schuwt patiënten: ,,Dit betekent dat, 
als u een verzekering via Aevitae 
overweegt, u rekening moet houden 
met het feit dat u alleen bij het RKZ 
terecht kunt indien u zelf de kosten 
betaalt, en die kosten bij de verzeke-
raar declareert. Die kosten, op basis 
van zogenaamde ‘passantentarieven’ 
kunnen zeer aanzienlijk (duizenden 
euro’s) zijn. U moet dus goed over-

wegen of u deze verzekering wilt 
houden of nemen. U heeft tot 31 
december 2020 de tijd om een 
lopende verzekering op te zeggen en 
tot 1 februari 2021 om een nieuwe 
zorgverzekering af te sluiten.’’

Geen steun in coronatijd
De reden waarom er geen contract 
gesloten is heeft volgens de verkla-
ring van het RKZ te maken met het 

feit dat EUcare (als organisatie achter 
het merk Aevitae) als enige zorgver-
zekeraar in Nederland niet deel-
neemt aan de landelijke afspraken 
die gemaakt zijn om de zorg in tijden 
van corona overeind te houden. 

Zonder deze landelijke afspraken 
zouden veel ziekenhuizen, waar-
onder ook het Rode Kruis Ziekenhuis, 
in ernstige �nanciële problemen zijn 
gekomen.

,,EUcare kan of wil ons hiervoor 
onvoldoende compenseren, 
waarmee voor ons het contracteren 
met deze zorgverzekeraar onmoge-
lijk is geworden.’’

RKZ: in 2021 geen contract met 
Aevitae (EUcare) Zorgverzekeringen
Regio - Ieder jaar moeten zorgaanbieder en zorgverzekeraars contracten 
met elkaar afsluiten zodat patiënten zonder probleem gebruik kunnen 
maken van de zorg. Tot nog toe had het Rode Kruis Ziekenhuis altijd met 
alle verzekeraars een contract. Naar alle waarschijnlijkheid zal er echter 
in 2021 geen contract tussen het RKZ en Aevitae (EUcare) worden 
gesloten, laat het ziekenhuis weten. 

Al vier jaar wordt door woongroep 
WIJ met de gemeente gesproken 
over een mogelijke bouwlocatie. Een 
groep 55-plussers, afkomstig uit alle 
geledingen van de samenleving, wil 
op deze manier een woonvorm 
creëren waarbij iedereen zelfstandig 
woont, maar wel samen optrekt en 
elkaar waar mogelijk ondersteunt. 
Voor het bereiken van dit doel is een 
vereniging opgericht, die aange-
sloten is bij de landelijke vereniging 
gemeenschappelijk wonen voor 
ouderen. Iedereen van 55 jaar en 
ouder die ook belangstelling heeft 
voor dit nieuwe project, kan zich via 
www.woongroepwij.nl op de hoogte 
stellen van het laatste nieuws. 
Volgens het plan krijgen alle toekom-
stige bewoners een eigen apparte-
ment, dat kan zowel een sociaal 
huurappartement als een koopwo-
ning zijn. De  huurappartementen 
zijn driekamerwoningen met een 
keuken, toilet, douche en balkon. De 
indeling van de koopappartementen 
is nog niet bekend.

Diverse gezamenlijke activiteiten
Bij het complex moet een gemeen-
schappelijke tuin komen en in de 
gemeenschappelijke ruimte van het 
pand zullen diverse activiteiten 
plaatsvinden. Een eerste inventari-

satie van de wensen hiervoor leverde 
al diverse leuke reacties op. De 
gemeenschappelijke ruimte zal 
zowel vanuit het pand zelf als van 
buitenaf toegankelijk zijn. Verder is 
het concept vooral gebaseerd op het 
sociale aspect van deze woonvorm. 
,,In groepswonen hebben we 
aandacht voor elkaar. We nemen de 
tijd om een praatje te maken en zo 
nodig een handje te helpen’’, laat de 
vereniging weten. 
Het is echter nadrukkelijk niet de 
bedoeling dat deze burenzorg de 
noodzakelijke professionele zorg 
moet gaan vervangen. Samenwer-
kingspartner Belle-Vue Wonen is 
actief sinds 2014 en ontwikkelt en 
realiseert duurzame en energievrien-
delijke woningen. Met name in Heer-
hugowaard heeft het bedrijf veel 
panden gerealiseerd, maar ook in 
Emmen en Loppersum zijn projecten 
uitgevoerd.

Positief gestemd
Hoewel de gemeente Velsen nog 
geen groen licht heeft gegeven voor 
het bouwproject, is men binnen de 
vereniging positief gestemd over de 
uitslag. ,,We blijven positief en gaan 
ervan uit dat de gemeente en de 
omwonenden geen bezwaar 
hebben’’, laat men weten.

Plan voor woongroep 
aan Wouwenkoplaan
IJmuiden - Vastgoedontwikkelaar Belle-Vue Wonen heeft een plan inge-
diend voor het bouwen van een nieuw wooncomplex aan de Wouwen-
koplaan. Op een braakliggend stuk grond, waar nu buurtbewoners hun 
hond uitlaten, moeten twee woontorens van elk vier verdiepingen gaan 
verrijzen. De beoogde twee torens moeten door middel van een gemeen-
schappelijke ruimte met elkaar verbonden worden. Met het indienen van 
het bouwplan bij de gemeente Velsen komt het realiseren van de nieuwe 
woongroep WIJ in een stroomversnelling terecht.

Bij het complex moet een gemeenschappelijke tuin komen en in de gemeenschappelijke 
ruimte van het pand zullen diverse activiteiten plaatsvinden. Tekening: aangeleverd
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Regio - De burgemeesters van de 
gemeenten Heemskerk, Beverwijk, 
Uitgeest en Velsen hebben geza-
menlijk met de gemeenten Purme-
rend, Beemster, Landsmeer, Water-
land, Edam-Volendam, Oostzaan, 
Wormerland en Zaanstad een nieuw 
beleid vastgesteld voor het sluiten 
van drugspanden. In dit zoge-
noemde Damoclesbeleid staat op 
welke wijze de burgemeester 
optreedt wanneer drugs worden 
gevonden in panden. Vaak gaat het 
om een hennepkwekerij. Dit is 
verboden en gevaarlijk voor de 
directe omgeving. De burgemeester 
kan een pand dan tijdelijk sluiten. 
Met het nieuwe Damoclesbeleid 
benadrukken de IJmondgemeenten 
dat drugscriminaliteit niet getole-

reerd wordt. Het beleid treedt in de 
gemeente Velsen op 1 januari 2021 
in werking.

Het nieuwe Damoclesbeleid houdt 
nadrukkelijk rekening met de sociale 
huursector. Een sociale huurwoning 
gaat in beginsel niet langer dan drie 
maanden dicht als er drugs of een 
hennepkwekerij is aangetro�en. 
Onder het oude beleid kon een 
woning tot een jaar worden 
gesloten. Burgemeesters kunnen 
ook eerder een sociale huurwoning 
openen als er maatregelen zijn 
getro�en. Drugssluitingen leggen 
hierdoor minder druk op de krappe 
woningmarkt. 

Met het nieuwe Damoclesbeleid 

krijgen twaalf Noord-Hollandse 
gemeenten hetzelfde beleid. Burge-
meester Frank Dales van de 
gemeente Velsen: “Door integraal 
samen te werken met een eenduidig 
beleid, pakken we drugscriminaliteit 
veel e�ectiever aan.” Het initiatief 
van deze twaalf gemeenten wordt 
momenteel ook door andere 
gemeenten in Noord-Holland bestu-
deerd. De mogelijkheid wordt 
onderzocht om in heel Noord-
Holland het beleid zoveel mogelijk af 
te stemmen.

Heeft u het vermoeden dat ergens 
illegaal drugs worden geprodu-
ceerd? Meld dit dan bij Meld 
Misdaad Anoniem: via 0800-7000 of 
meldmisdaadanoniem.nl.

Nieuw beleid drugspanden twaalf 
Noord-Hollandse gemeenten

Santpoort - 2020 begon gewoon 
met lekker paardrijden voor jong en 
oud en veel knu�elplezier op de 
Santpoortse manege Kennemer-
gaarde. Toen kwam er qua weer een 
heel mooi voorjaar met voor de 
paarden en pony’s een heerlijk 
lange vakantie. Voor de ruiters was 
het natuurlijk minder leuk, maar de 
paarden en pony’s hebben heel 
veel buiten gespeeld en zijn lekker 
op de wei geweest.

Dan was er weer een periode van 
lekker veel lessen en ook daar 
genieten de paarden en pony’s 
weer van! Het zijn toch kudde-
dieren en zij vinden het heerlijk om 
bij elkaar in de les te lopen en 
lekker veel aandacht te krijgen!
Het was een jaar van hollen of stil-
staan, voor mens en dier.
Gelukkig hebben ze ook nog 
zomerkampen, wedstrijden en 
andere activiteiten kunnen doen op 
Manege Kennemergaarde.

,,Gedurende het jaar hebben we 
mooie nieuwe zadelkamers 
gemaakt, het straatwerk voor de 
ponystal vernieuwd, heeft de foyer 

een andere kleur gekregen, zijn er 
paarden en pony’s bijgekomen, 
hebben alle paarden en pony’s 
mooie nieuwe dekjes gekregen en 
is de bodem van de binnen rijbaan 
vernieuwd’’, aldus Seb Meijer van 
Manege Kennemergaarde. ,,Dan 
was er weer een sluiting van de 
horeca en dan weer even een les 
stop voor de senioren. Op dit 
moment mogen alleen de jeugdrui-
ters rijden maar dat alleen in de 
buiten rijbaan. De senioren ruiters 
mogen alleen privélessen rijden in 
de buiten rijbaan. Laten we hopen 
dat het weer ons goed gezind blijft, 
dan komen we er wel. Met heel veel 
dank aan al onze medewerkers die 
steeds heel goed op de verande-
ringen hebben ingespeeld, heel 
veel dank aan onze paarden en 
pony’s en natuurlijk heel veel dank 
aan alle ruiters jong en oud!’’

Paardrijden is volgens Seb een 
goede manier om gezond te 
blijven; afstand van elkaar, in de 
buitenlucht en lekker bewegen! Hij 
besluit: ,,Voor iedereen: blijf 
gezond, rij veel paard en een een 
fantastisch 2021!’’

2020 op Manege Kennemergaarde

Het was een jaar van hollen of 
stilstaan, voor mens en dier. Foto: 
aangeleverd

IJmuiden - Het hele jaar door komen 
de vrijwillige reddingbootbeman-
ningen van de Koninklijke Neder-
landse Redding Maatschappij 
(KNRM) in de ankergebieden voor de 
Hollandse kust. Meestal om zieken en 
gewonden zeelieden van boord te 
halen. Verschillende reddingsstations 
combineerden hun laatste oefening 
van het jaar met het uitdelen van 
kerstbroden bij voor anker liggende 
schepen. En dat is juist nù zo 
belangrijk.
 
De zeelieden die aan boord van 
ankerliggers verblijven, is het niet 
gegeven om Kerst in familiekring te 
vieren. Normaal liggen ze soms 
weken te wachten op lading voor de 
Nederlandse kust, maar door 
COVID-19 is een groot aantal beman-
ningsleden niet afgelost zoals 
normaal, maar verblijven zij veel 
langer aan boord dan gepland. Dat 

betekent dat er bemanningen vast 
zitten op hun schip en zich op grote 
afstand zorgen maken over de veilig-
heid, de gezondheid van de familie 
thuis en de onzekerheid wanneer ze 
zelf weer naar huis kunnen. Dan is de 
viering van Kerst zonder dierbaren 
extra wrang.
Met in achtneming van de geldende 
voorzorgsmaatregelen werd daarom 
besloten om de invulling van de 
laatste oefening voor de vrijwilligers 
van de KNRM, zoals altijd in te vullen: 
door het bezorgen van kerstbroden 
met de reddingboot in de ankerge-
bieden voor de Nederlandse kust.
 
De kerstbroden, dit jaar beschikbaar 
gesteld door De Haarlemse Bakker, 
werden enthousiast ontvangen door 
de bemanningsleden van de voor 
anker liggende schepen. En dat bete-
kende voor beide partijen een goed 
begin van kerstdagen!

Ook kerst voor de 
zeelieden buitengaats

De kerstbroden werden beschikbaar gesteld door de Haarlemse Bakker. 
Foto: aangeleverd

Veel zeelieden moeten de feestdagen noodgedwongen aan boord doorbrengen. 
Foto: aangeleverd

Regio - Als je een baby krijgt, veran-
dert er veel in je leven. En als je de 
Nederlandse taal niet goed spreekt 
of als je weinig geld hebt, kun je wel 
wat hulp gebruiken.
Daarom zijn er nu vijf nieuwe �lm-
pjes, in vijf verschillende talen, met 
informatie over zwangerschap en 
gezondheid, het geboortezorgsys-
teem in Nederland en sociale 
ondersteuning.
Veel bestaande voorlichting is alleen 
in het Nederlands en er is weinig be 
schikbaar over zwanger zijn en stress 
of over vader en moeder worden. 
Bovendien is de geboortezorg in 
Nederland anders geregeld dan in 
veel andere landen en uitleg daar-

over is er niet.
Om daar verandering in te brengen 
zijn er nu vijf nieuwe �lmpjes.
De titels van de �lmpjes zijn:
1. Een baby krijgen en hoe dat werkt 

in Nederland (over het Neder-
landse geboortezorgsysteem).

2. Een baby krijgen en wat er alle-
maal verandert.

3. Een baby krijgen en organisaties 
die kunnen helpen.

4. Een baby krijgen en leefstijl, 
voeding en werk.

5. Een baby krijgen en stress hebben.

De �lmpjes zijn nu al beschikbaar in 
het Nederlands, Engels, Pools en zijn 
ondertiteld. De Turkse en Arabische 

versies volgen snel. 
De �lmpjes zijn te vinden op de 
website en het Youtube kanaal van 
IJmond Geboortezorg https://
ijmondgeboortezorg.nl/informatie/
animaties/ en de website van JGZ 
Kennemerland.
Bij ieder �lmpje staat ook meer infor-
matie die van pas kan komen voor de 
zwangere en haar partner.

De �lmpjes zijn ontwikkeld door de 
werkgroep Kansrijke Start, bestaande 
uit zorgprofessionals van IJmond 
Geboortezorg en JGZ Kennemerland, 
met �nanciële ondersteuning van de 
gemeenten Heemskerk, Beverwijk en 
Velsen.

Een baby krijgen; 
hoe en wat in vijf talen

WWW.PLUSWIJZER.NL





Win 50 euro!
Mail de oplossing voor woensdag 30 december naar: puzzel@jutter.nl vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnummer.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

47 14 7 41 23 56 33 18 87 40

62 20 79 69 21 28 68 53 74 36 49 39 70 5

61 55 86 46 35 80 65 83 25

KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. rokkostuum; 7. kleinkunstvorm; 12. lang stuk
hout; 13. jongensnaam; 14. plaats in Gelderland; 15. curricu-
lum vitae (afk.); 17. warme drank; 19. you only live once (afk.);
21. secundair onderwijs (afk.); 22. toiletartikel; 24. jongensboek
over indianen; 27. handbagage; 28. afgestoken graszode; 30.
gravin van Holland; 31. atmosfeer (afk.); 32. geweidragend
dier; 33. jong dier; 35. verdieping; 37. tentoonstellingsgebouw
in Amsterdam (afk.); 38. papieren zakdoekje; 41. Scandinavi-
sche munt; 42. plaats in Duitsland; 44. internationale voetbalfe-
deratie (afk.); 46. grasvlakte (weide); 47. baken in zee; 48. gro-
te werkplaats; 49. hartstocht (drift); 50. eetlust; 52.
snelheidswedstrijd; 54. geluid van schapen; 56. Nederlandse
voetbalclub; 58. adellijke vrouw; 61. heidemeertje; 62. plaats in
Limburg; 64. asvaas; 65. hemellichaam; 67. drankenbuffet; 68.
lidwoord; 70. Engelse titel; 72. kever; 73. driftig persoon; 76.
Europese Economische Gemeenschap (afk.); 77. persoonlijk
voornaamwoord; 78. jong dier; 79. Duits automerk; 81. familiel-
id; 82. cilinder; 83. uitbouw aan een huis; 84. eikenschors; 86.
gangbaar en gewoon; 87. cafémeubel.

Verticaal 1. hoofdprijs (totale inzet); 2. inhoudsmaat (afk.); 3.
Somalische drug; 4. Amerikaanse staat; 5. rangtelwoord; 6.
deel van een boom; 7. Amerikaanse prairiehond; 8. Europe-
aan; 9. oude naam voor FC Den Haag; 10. muzieknoot; 11.
feestdronk uitbrengen; 16. tuimeling; 18. tijdperk; 20. familielid;
21. plaaggeest; 23. zacht en sappig; 25. Noord-Atlantische ver-
dragsorganisatie (afk.); 26. overgeleverd volksverhaal; 27.
metalen wasbak; 29. iemand die gasleidingen aanlegt; 32. kop-
pig (moeilijk lerend); 34. diepte tussen zandbanken; 36.
gewrichtsontsteking; 37. opstootje; 39. aanbeden figuur; 40.
glad en egaal; 42. doodmoe; 43. rivier in Nederland; 45. bin-
nenvaartuig; 46. op grote afstand; 51. kippenloop; 53. bar-
baars; 54. versterkte vesting; 55. nakomeling; 56. bloembed of
border; 57. gierigaard; 59. statenbond; 60. gracieus; 62. muil
(snater); 63. negatief saldo; 66. kippengeluid; 67. deel van het
lichaam; 69. namaak of vervalst; 71. vertragingstoestel; 73.
hoffeest; 74. schrijfgerei; 75. strook; 78. vaatwerk; 80. water-
doorlatend; 82. Rolls Royce (afk.); 85. vogel.

Niet alleen gordijnen, maar ook vloeren, raamdecoratie, 
schilderwerk en binnen-zonwering is bij Gordijnatelier 
Venice verkrijgbaar. Al meer dan twintig jaar combineert 
het bedrijf maatwerk met een hoge servicegraad. Komen 
de muren inmiddels op u af en wilt daar graag iets aan 
laten doen, maar mag u de deur niet uit? Kies dan voor 
een opfrisbeurt van de woning en neem telefonisch 
contact op met Monique Venice en haar partner Carlo 
van der Wal via 0255 577366, 06 20099789 of 06 
34633154. Zij weten voor elke interieurvraag een 
passende oplossing te vinden, of het nu gaat om nieuwe 
sto�en, raamdecoratie, schilderwerk of een compleet 
nieuwe vloer. Alles wordt uit de kast getrokken en 
Monique en Carlo komen met een compleet advies op 
maat bij u thuis.

De laatste jaren hebben de pvc-vloeren steeds meer aan 
terrein gewonnen. Nieuw in het assortiment zijn de pvc-
visgraatvloeren (klik/plak). Monique en Carlo: ,,Een 
goede hygiëne stond bij ons altijd al voorop. We zijn ons 
bewust van het besmettingsgevaar en hebben daarom 
de nodige maatregelen getro�en. Al onze staaltjes 
worden bijvoorbeeld steeds grondig gereinigd.’’ Gordijn-
atelier Venice zorgt voor de complete afwerking van de 
woning, inclusief het benodigde schilderwerk. Een 
afspraak voor het thuis opmeten kan desgewenst ook in 
de avond worden gepland, zodat men er niet speciaal 
een dag vrij voor hoeft te nemen. Vanzelfsprekend 
worden de werkzaamheden op de meest hygiënische 
manier uitgevoerd.

Woning- en projectstoffering 
door Venice op gepaste afstand

IJmuiden - Zoals bij velen in de regio ongetwijfeld al bekend is, is 
Gordijnatelier Venice bij uitstek de specialist voor wooninrichting. 
Het bedrijf heeft alles in huis voor de complete woningsto�ering. 
Ook in tijden van corona draait het atelier gewoon door. De winkel is 
echter momenteel gesloten.

Ook in tijden van corona draait het atelier van venice gewoon door. 
Foto: aangeleverd

Lezers die de kruiswoordpuzzel in deze 
editie oplossen, maken kans op een 
bedrag van 50 euro contant bij 
Gordijnatelier Venice. 

Los dus snel de puzzel op, stuur de 
oplossing naar puzzel@jutter.nl en maak 
kans op deze geweldige prijs!
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HEEL VELSEN LEEST

Bijna kerstmis. En wat een rare dagen zullen dit worden. Geen grote fami-
liediners. Geen kerstavondmis. Heel jammer, maar het is dit jaar even niet 
anders. Wat gelukkig wel kan, altijd en overal is lezen en voorlezen.
Daarom heb ik deze keer twee prachtige winterboeken voor jullie 
gelezen.
Iets wat sneeuw heet van Yuval Zommer, uitgegeven door Christofoor is de 
eerste die ik graag met jullie deel. Deze schrijver kennen we al van het 
boek het boompje in het bos, en bijvoorbeeld het bijzondere beestjes 
boek. In Iets wat sneeuw heet volgen we poolvos en poolhaas die op zoek 
gaan naar iets wat sneeuw heet. In hun zoektocht komen ze allerlei dieren 
tegen. Allemaal vertellen ze hen waar sneeuw op lijkt. Het is zo wit als 
hun vacht, glinsterend als hun ogen, zo koud als hun neus. Maar in hun 
zoektocht raken ze ver van hun eigen hol vandaan. Na een lange dag 
zoeken vallen ze op een prachtige plek in het bos in slaap. Maar wat ze 
dan niet doorhebben is dat het gaat sneeuwen. De volgende morgen 
worden ze wakker gemaakt door beer en rendier. En wat ze zien als ze 
hun ogen open doen……. Wauw! 
Het prachtige boek neemt de kinderen mee in de wonderen der natuur. 
De kinderen komen in aanraking met de natuur maar verpakt in een 
prachtig prentenboek. Dit heerlijke prentenboek is geschikt voor 
kinderen in de kleuterklas.Ook bij Christofoor is verschenen Ole Lang-
baard van Daniella Drescher. Dit kartonboekje is geschikt voor peuters en 
kleuters. In dit boekje op rijm zien we Ole in het bos. Hij voert de dieren 
die in de winter geen voedsel kunnen vinden. Aan het einde van de dag 
valt hij in zijn bed in een diepe slaap. De prachtige tekeningen van 
Daniella Drescher vullen het verhaal mooi aan, maar geven de peuters 
ook ruimte voor hun eigen fantasie.
Vanaf deze plek wens ik iedereen ondanks alles toch mooie feestdagen 
en een �jne jaarwisseling toe.
Veel leesplezier!

Voorlezen is goed voor ieder kind. Juf Sjoerdtje Rasmussens is onder-
wijsassistent op Waldorf aan zee, leest haar drie kinderen maar al te 
graag voor en is gek op kinderboeken. Ze schrijft er voor haar werk 
een blog over en iedere maand een column in deze krant.

Velserbroek - Een paar weken 
geleden vond er een primeur op 
trampolinegebied plaats: het aller-
eerste online internationale trampoli-
netoernooi, georganiseerd door 
trampolinevereniging Tri�s uit 
Alkmaar: The Dutch Trampoline Open 

Online Edition! TVIJ deed hier met 
drie springers aan mee. Gedurende 
twee middagen werden er oefe-
ningen gesprongen in trampolinehal 
De Springplank in Velserbroek met 
de camera aan. De week erna werden 
alle, ruim 300 oefeningen door een 

internationaal jurypanel gejureerd en 
weer een aantal dagen later konden 
de oefeningen inclusief de behaalde 
scores via een stream worden 
bekeken. Het gebeurt niet vaak dat 
de springers zo lang hebben moeten 
wachten op het resultaat van hun 
prestaties. 
Lieke van Vierzen, die voor het eerst 
een oefening liet zien met maar liefst 
vier dubbele salto’s eindigde uitein-
delijk als 13e. Romana Schuring, die 
drie jaar geleden op plek drie 
eindigde moest helaas genoegen 
nemen met een vijfde plaats. 

De verrassing van het toernooi was 
Jeroen Vollaard. Ook hij sprong een 
nieuwe oefening, wel vier hele 
punten moeilijker dan tijdens zijn 
laatste wedstrijd, voordat corona het 
sportseizoen lam legde. Hij kon de 
uitslagen en de stream echter niet 
vinden en wist van niks… Op de dag 
na de uitslag trainde hij in Alkmaar, 
waar hij ontvangen werd met een 
“gefeliciteerd Jeroen, goed gedaan!” 
Hij stond perplex, hij had brons 
gewonnen in de categorie 11-12 jaar. 
Die medaille had hij dik verdiend: op 
zaterdag en zondag had hij in totaal 
wel 40x zijn vrije oefening 
gesprongen, alvorens tevreden te 
zijn met het resultaat. 
Op zijn medaille moest hij nog even 
wachten, want zijn trainer Milco 
Riepema vergat hem mee naar de 
zaal te nemen. ,,Maakt niks uit”, aldus 
Jeroen, ,,ik wil hem en Tessa Koster 
juist bedanken voor alle tijd en 
geduld die ze op zaterdag en zondag 
tijdens de opnames hebben gehad, 
voordat ik eindelijk tevreden was 
met mijn video.” Ook Romana en 
Lieke wil hij nog bedanken, voor de 
gezelligheid tijdens de ‘wedstrijd’. 
Met een totaalscore van 78,810 bleef 
hij de nummer vier slechts 0,2 
punten voor. ,,De nummers 2 (uit 
België) en 1 (uit Frankrijk) waren wel 
echt beter hoor”, volgens Jeroen. 
Zijn doel? ,,Volgend jaar wil ik 5 
punten hoger scoren en geen drie 
maar vijf dubbele salto’s in mijn 
oefening!” 
Werk aan de winkel dus. Wil je ook 
een keer komen trampoline-
springen? Vraag dan een proe�es aan 
via proe�es@tvij-trampoline.nl.

Jeroen Vollaard springt naar brons 
op internationale wedstrijd

Jeroen Vollaard is terecht apetrots op zijn bronzen medaille. Foto: aangeleverd

IJmuiden - De nieuwe strengere maatregelen in verband met Covid-19 
hebben de protestantse gemeente IJmuiden in de Ichthuskerk doen besluiten 
tot en met 17 januari geen kerkdiensten meer te houden in aanwezigheid van 
bezoekers. Als kerk vinden zij het onverstandig om nog bij elkaar te komen nu 
Nederland weer in lockdown is en moeten zij ook hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheid nemen. De diensten worden vanaf zondag 20 december 
online uitgezonden vanuit de Ichthuskerk. Iedereen kan dus thuis via beeld en 
geluid de dienst meevieren. Er is geen kerstnachtdienst. Op Eerste  Kerstdag 
wordt om 10.00 uur de dienst online uitgezonden, voorgangers zijn ds. 
Jeannet van Doorn en ds. Kees Lous. U vindt de online vieringen via de 
website van de kerk https://ijmuiden.pkngemeente.nl, klik dan via het menu 
‘Kerkdiensten’ op ‘Meeluisteren’. Van daaruit kunt u doorklikken naar Youtube. 
U kunt ook rechtstreeks naar Youtube via ijmuiden.pkngemeente.nl/youtube. 
Foto: Erik Baalbergen

Ook Ichthuskerk zendt 
kerstdiensten digitaal uit

Het jaar 2020 werd bij Tata Steel 
gedomineerd door veel onrust. 
Medewerkers kwamen in verzet 
tegen de koers die de directie van 
het concern in India voor de Euro-
pese tak volgde. Anderhalve maand 
geleden werd duidelijk dat een Scan-
dinavisch bedrijf belangstelling heeft 
om de staalfabriek in Velsen over te 
nemen. Dat de directie van Tata Steel 
Nederland en de bonden nu samen 
hebben besloten om de CAO en de 
pensioenovereenkomst met een jaar 

te verlengen, geeft aan dat het 
vertrouwen weer wat is gestegen. 
FNV-bestuurder Roel Berghuis 
spreekt van een ‘Pas-op-de-plaats-
overeenkomst’ en noemt de door 
Tata Steel geboden compensatie van 
groot belang in deze onzekere tijden.

De CAO loopt van 1 april 2021 tot en 
met 31 maart 2022, de pensioenover-
eenkomst van 1 januari 2021 tot en 
met 31 december 2021. De 
vakbonden leggen de gemaakte 

afspraken nog aan hun leden voor. 
Over andere onderwerpen die beide 
partijen belangrijk vinden, zoals 
innovatieve werktijden (�exibel 
werken) en zelfroosteren voor de 
ploegendienst, zullen bedrijf en 
bonden begin volgend jaar verder 
spreken. In een werkgroep van 
betrokkenen zal de komende tijd 
verder gesproken worden over de 
invoering van het nieuwe pensioen-
contract. Deze werkgroep krijgt 
onder andere de opdracht om nader 
inzicht te verscha�en in de premie 
die benodigd is om voor de toekomst 
een duurzame pensioenregeling in 
te richten. De werkgroep zal advi-
seren over welk pensioencontract 
passend is voor de (voormalig) werk-
nemers van het bedrijf.

Velsen - Tata Steel en de vakbonden hebben de lopende CAO en pensi-
oenovereenkomst met een jaar verlengd. Dat hebben de betrokken 
partijen in een gezamenlijk persbericht laten weten. De werknemers van 
het staalbedrijf krijgen volgend jaar twee eenmalige uitkeringen van elk 
driehonderd euro extra en ook worden de stijgende kosten voor de zorg-
verzekering gecompenseerd.

Tata Steel en bonden verlengen 
COA en pensioenovereenkomst
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Velsen-Zuid - Jarenlang was Anja 
Maassen (60 jaar) werkzaam als 
lerares in het basisonderwijs. Sinds 
twee jaar zet ze zich in als vrijwilliger 
op de educatiegroep van Zorgvrij. 
,,Hier werk ik met kinderen, geniet ik 
van hun enthousiasme én blijf ik mijn 
vak beoefenen maar ik heb hier geen 
vergaderingen en nakijkwerk. Na de 
lessen doen we gezellig een kopje 
ko�e of thee met collega’s en dan 
loop ik de deur uit en is het ook weer 
klaar voor de week”, lacht Anja. 

Zorgvrij is regelmatig op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers. Er is van alles te 
doen dus voor iedereen is er wel een 
groep die past. Momenteel zoeken ze 
vooral mensen voor in de educatie-
groep. Voorwaarde is dat je kinderen 
leuk vindt en dat je van het buiten-
leven houdt. Zo kwam ook Anja hier 
terecht. ,,Ik kom altijd al heel graag 
bij Zorgvrij. Eerst met mijn kinderen 
en nu met mijn kleinzoon. Even 
lekker spelen, de koeien aaien en een 
kijkje nemen bij de andere dieren. 
Die liefde voor dieren en de boerderij 
zat er altijd al in bij me. En daarnaast 
is dit gewoon een hele �jne plek.” 

Anja komt uit IJmuiden en komt vaak 
op de �ets. ,,Alleen al de rit hier naar 
toe is prachtig!” 

‘Voel me zo gewaardeerd’
Anja is bijna elke dinsdag te vinden 
bij Zorgvrij. ,,Die continuïteit is leuk. 
En daarnaast, je wil hier ook gewoon 
vaak zijn, ik voel me hier zo gewaar-
deerd! Gelukkig kunnen vrijwilligers 
hier zelf bepalen hoe vaak ze 
aanwezig zijn. Er is genoeg te doen. 
Of je nou één  keer in de week óf  één 
keer in de maand beschikbaar bent, 
je bent altijd welkom! Het contact 
tussen de vrijwilligers is erg goed en 
de gezellige jaarlijkse  stamppot-
maaltijd voor alle vrijwilligers is 
inmiddels ook niet meer weg te 
denken. ‘‘

Anja werkt als vrijwilliger op de 
educatiegroep van Zorgvrij. Dat is 
ook de groep die nu vooral op zoek is 
naar nieuwe vrijwilligers. Wie zich nu 
aanmeldt, kan al snel van start. 
Samen met collega’s verzorg je dan 
de lessen voor basisscholen. ,,Als vrij-
williger word je hier overal bij 
betrokken, dat maakt het zo leuk. Ik 

voel me hier ontzettend welkom! Als 
er nieuwe lessen ontwikkeld worden 
mogen wij ze als eerste testen, we 
brainstormen samen en er wordt 
echt naar ons geluisterd. We worden 
ook goed op de hoogte gebracht 
over van alles wat hier speelt. Ik heb 
hier nog geen keer voor een groep 
gestaan terwijl er dingen niet op 
orde waren. Alles wordt tiptop gere-
geld voor ons en dat is natuurlijk 
heerlijk werken.”

Jonge dieren
Anja kwam bij Zorgvrij terecht via 
oud-collega’s. ,,We hebben jarenlang 
op dezelfde basisschool in IJmuiden 
gewerkt en nu werken we weer 
samen. Ik wilde heel graag iets 
nuttigs doen. Toen ik hier terecht 
kwam, voelde het echt als een warm 
bad. Ze zijn blij met hun vrijwilligers 
en dat laten ze merken, maar ik ben 
ook heel blij met Zorgvrij!’’

Geïnteresseerden kunnen zich 
melden via www.spaarnwoude.nl/
zorgvrij of vraag naar de mogelijk-
heden bij de balie of via de mail, 
zorgvrij@spaarnwoude.nl.

Zorgvrij zoekt vrijwilligers
Anja zet zich als vrijwilliger voor de educatiegroep enthousiast in. Foto: Recreatie Noord-Holland

IJmuiden - Door corona mogen er 
voorlopig geen groepsbijeenkom-
sten gehouden worden. Het bestuur 
van de Vereniging Van Eigenaren 
‘Mercurius’ had daarom besloten om 
alle bewoners van het appartemen-
tencomplex een kerstattentie te 
geven in plaats van een gezellige 
nieuwjaarsbijeenkomst te 
organiseren. 
De attenties werden huis aan huis 

uitgedeeld terwijl er ondertussen 
mooie kerstmuziek te horen was. De 
bewoners waren verrast en ontroerd.
,,Wat wonen we hier toch �jn en wat 
een lief initiatief van het bestuur’’, 
zeiden sommige bewoners. 
Natuurlijk hoopt iedereen dat volgend 
jaar de nieuwjaarsbijeenkomst wel 
weer gehouden zal worden. Maar ook 
deze hartverwarmende activiteit werd 
zeer op prijs gesteld.

Attentie verrast de bewoners 
van het Mercurius-complex

De bewoners waren blij met de attentie van de Vereniging van Eigenaren. 
Foto: aangeleverd

Velsen - In de kerstvakantie organi-
seren de buurtsportcoaches van 
SportSupport een leuke activiteit op 
dinsdag 29 en woensdag 30 december. 
Kinderen van groep 3 tot en met groep 
8 gaan lekker buiten bij Korfbalvereni-
ging DKV aan de slag en spellen doen 
zoals Goudroof, Capture the Flag of 

het Uitdaagsysteem. De groepen zijn 
opgesplitst in verschillende tijden om 
het leuk voor alle kinderen te houden. 
De tijden zijn als volgt: groep 3/4: 9.30-
10.30 uur, groep 5/6: 11.00-12.00 uur 
en groep 7/8: 13.00-14.00. Meedoen is 
gratis maar inschrijven verplicht via 
www.sportpasvelsen.nl.

Leuke buitenactiviteit 
in de kerstvakantie

Het is voor kind en ouders een grote 
steun om tijdens de opname dicht bij 
elkaar te kunnen zijn. Ook wordt de 

gezinsgerichte zorg voor kinderen met 
brandwonden hiermee vergroot. De 
cheque werd in ontvangst genomen 

door Annebeth de Vries, directeur 
Kinderbrandwondencentrum en 
Marleen Beemsterboer, pedagogisch 
medewerker. 

Winst voor de samenleving 
De Rabobank kent geen aandeelhou-
ders. De bank kent klanten en leden. 
Het coöperatieve gedachtegoed van 
de bank komt onder andere tot uiting 
in het investeren van een deel van de 
winst in de samenleving. De Ledenraad 
van de Rabobank Haarlem-IJmond 
mag daardoor o.a. per ledenraadslid 
een jaarlijkse donatie doen van € 1.000 
aan een goed doel in de regio. 
,,Door de handen ineen te slaan en 
onze donaties samen te voegen, 
maken wij het voor het Kinderbrand-
wondencentrum Beverwijk graag 
mogelijk om een bedbank te kopen. 
Dát is winst voor de samenleving.” 
Aldus drie van de leden van de Rabo-
bank: Marleen Pouwels, Hidde Hoen-
derdos en Creon Burgmeijer.

Regio - Vorige week  schonk de ledenraad van de Rabobank Haarlem-
IJmond € 3.000,- aan het Kinderbrandwondencentrum in Beverwijk. Met 
deze schenking kan de kinderafdeling een bedbank aanscha�en waar-
door ouders bij hun kind kunnen blijven als ze met brandwonden zijn 
opgenomen.

Gift voor nieuwe bedbank in 
Kinderbrandwondencentrum

De overhandiging van de cheque door leden van de Rabobank. Foto: aangeleverd

IJmuiden - De ontdekking van een 
gemuteerde variant van het corona-
virus in Groot-Brittannië heeft ook 
voor de dagelijkse gang van zaken in 
IJmuiden gevolgen. De nieuwe virus-
variant lijkt niet ernstiger te zijn dan 
de oorspronkelijke versie, maar 
verspreidt zich wel sneller. Om die 
verspreiding te beperken hebben 
veel landen ervoor gekozen geen 
mensen vanuit Groot-Brittannië meer 
binnen te laten. Voor rederij DFDS, 
het bedrijf dat de cruiseferry tussen 
IJmuiden en Newcastle exploiteert, 
betekent dit dat sinds het afgelopen 
weekeinde geen passagiers vanuit 
Newcastle naar IJmuiden kunnen 
worden vervoerd. Omgekeerd 
kunnen reizigers in IJmuiden wel aan 
boord stappen om naar Newcastle te 
gaan. Voor Nederlandse toeristen die 
recent naar Groot-Brittannië 

afreisden houdt dit in dat ze voor-
lopig vastzitten aan de overzijde van 
de Noordzee. Hoe lang deze situatie 
nog zal duren, was bij het ter perse 
gaan van deze krant nog niet 
duidelijk. 
Het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken liet maandagochtend weten 
dat alleen in zeer schrijnende 
gevallen zal worden geprobeerd 
ondersteuning te bieden. Al sinds 
begin november wordt geadviseerd 
om alleen naar het buitenland te 
reizen als dat strikt noodzakelijk is. 
Dat advies werd uitgebracht om situ-
aties als deze te voorkomen. Mensen 
die dit advies in de wind hebben 
geslagen en met recreatieve 
motieven de oversteek hebben 
gemaakt, zullen zichzelf nu moeten 
redden tot er weer mogelijkheden 
zijn om de terugreis te maken.

Nederlanders zitten
vast in Groot-Brittannië

Je kunt wel naar Newcastle maar komt niet meer terug. Archie�oto: Erik Baalbergen
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Lokaal shoppen
Voor de deur van Wilms Floet neemt 
Jessica haar prijs met een grote glim-
lach in ontvangst. ,,Ik dacht zaterdag 
nog even snel te winkelen voor de 
feestdagen. Dan heb ik alles maar op 
tijd in huis. Ik had niet verwacht dat 
het zo zou lopen. Ik blijk mijn 
cadeaus nu dus echt op tijd in huis te 
hebben.’’

Hetzelfde geldt voor Brenda. Ook zij 
is hartstikke blij met haar prijs. ,,Ik 
werd helemaal rood toen er gebeld 
werd met de mededeling dat ik 
gewonnen heb. Ik was namelijk 
alweer vergeten dat ik had meege-
daan. Ik winkel heel vaak in het 
centrum van IJmuiden. Meestal even 
naar de Hema en de supermarkt. 
Maar je hebt hier alles. Naar Zoet aan 
Zee ga ik als ik een leuk geschenk 
voor iemand wil halen.’’ 

Zoet aan Zee mocht in eerste 
instantie openblijven tijdens de lock-
down. Nu kan er via hun Facebook-
pagina besteld worden. En wie graag 
een tas, riem of nieuwe porte-
monnee wil, hoeft ook niet tot 
januari te wachten. In de etalage van 
Wilms Floet staan de artikelen netjes 
uitgestald. Klanten kunnen bellen als 
ze iets wensen en dan wordt het 
bezorgd.

Strenge lockdown
Vanwege de strenge lockdown die 
vorige week is ingegaan, is de actie 
in de vierde week afgebroken. 
Omdat niet alle winkeliers open 
mogen met hun zaak. Daarom heeft 
het bestuur van BIZ Centrum 
IJmuiden besloten om de laatste 
actieweek in januari te doen. Dan zijn 
alle winkels namelijk weer open en 
doet iedereen weer gewoon mee.

Winkeliers en horeca 
bezorgen aan huis
Er zijn winkels zoals drogisterijen, 
dierenspeciaalzaken en super-
markten die open mogen blijven. 
Daarnaast hebben de meeste winke-
liers en restaurants die dicht moeten 
vanwege de lockdown toch andere 
manieren gevonden om hun klanten 
van dienst te kunnen zijn. Zo kan er 
bij verschillende ondernemers 
besteld worden via hun website of 
door te bellen met ze. Met sommige 
winkeliers kan ook bijvoorbeeld via 
Facetime gebeld worden. ,,Zo 
proberen we er toch met elkaar het 
beste van te maken’’, aldus het 
bestuur van BIZ Centrum IJmuiden.

Via de Facebookpagina van Centrum 
IJmuiden zien klanten wat voor initi-
atieven er onder andere zijn. Via de 
website www.bezorgeninvelsen.nl 
kan men vinden welke winkels en 
horecagelegenheden in de hele 
gemeente Velsen meedoen.

Centrum IJmuiden. 
Kom gewoon eens langs!

IJmuiden - Vorige week dinsdag zijn er weer twee gelukkige winnaars 
bekend gemaakt van de feestdagenactie van de winkeliers in centrum 
IJmuiden. Het gaat om Brenda Adriaanse die bij Zoet aan Zee geshopt 
heeft en Jessica Dijkhuizen die bij Wilms Floet Lederwaren heeft gewin-
keld. Beide dames kregen hun prijs overhandigd door de desbetre�ende 
winkelier en zijn er natuurlijk hartstikke blij mee.

Winnaars derde week 
feestdagenactie Centrum IJmuiden

Brenda Adriaanse won bij Zoet aan Zee. Foto: aangeleverd

Jessica Dijkhuizen mocht haar prijs in ontvangst nemen bij Wilms Floet Lederwaren. Foto: aangeleverd

Velsen-Zuid - De laatste week voor de kerstvakantie heeft Gymnasium Feli-
senum actie gevoerd voor de voedselbanken van de regio IJmond-Noord. 
Ondanks de schoolsluiting vanaf woensdag leverde dit een enorme toestroom 
van producten op. Veel donateurs hadden eraan gedacht om extra lekkere 
dingen te geven zo vlak voor de kerst: stollen, chocolaatjes, kerstkoekjes… 
werkelijk hartverwarmend. Iedereen enorm bedankt voor alle donaties! 
Foto: aangeleverd

Inzamelingsactie Felisenum voor 
voedselbanken IJmond-Noord

Velsen-Noord - De activiteitencommissie van De Schulpen heeft de medebe-
woners persoonlijk een �jne kerst gewenst met mooie kerststukjes. ,,Omdat 
wij kerst dit jaar niet samen mogen vieren’’, aldus de commissie. ,,Ook willen 
wij alle bewoners van IJmuiden bedanken voor de kerstkaarten die wij van 
hen ontvangen hebben. Echt saamhorigheid!’’ Foto: aangeleverd

Blije bewoners van De Schulpen

IJmuiden - In verband met de 
corona-maatregelen kunnen er dit 
jaar geen bezoekers deelnemen aan 
de traditionele Kerstdiensten in de 
Nieuwekerk in IJmuiden.
Wel wordt er gezorgd voor een 
Livestream audio/video-uitzending 

zodat u toch kunt meeleven met de 
besloten diensten.

Voor het uitzendschema en de link 
naar de video stream wordt u 
verwezen naar de website van De 
Nieuwekerk: www.denieuwekerk.nl.

Kerstdiensten Nieuwekerk 
te volgen via livestream

Santpoort - Al ongeveer zestig 
mensen hebben via Facebook aange-
geven dat ze volgende week, op de 
eerste dag van het nieuwe jaar, een 
boom willen planten. Het initiatief 
voor de actie komt van Anja 
Hartman, zij deed in onze editie van 
10 december uitgebreid haar verhaal. 
Niet knallend het nieuwe jaar in, 

maar het jaar beginnen met nieuw 
leven, in letterlijke zin. Volgende 
week is het dus zover. Wie zich nog 
wil aansluiten bij de actie en zelf ook 
een boom wil planten op nieuw-
jaarsdag, is van harte welkom. Kijk op 
https://www.facebook.com/
events/691753005094892/ voor 
aanmelding.

Boom planten op 1 januari
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De nieuwe Viskade 
en het ‘Pishoekpad’
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 de nieuwe Viskade en het 
‘Pishoekpad’.

Door Erik Baalbergen

Het jaar 2020 bracht ons weinig goeds. Maar de 
opknapbeurt van de Halkade tussen de Dokweg en de 
Kruitenstraat is toch wel een positieve uitzondering! 
Van mei tot december ging het gebied rond dit stukje 
Halkade tussen ‘Les Halles’ en de ‘Bottersteiger’ in het 
kader van project Viskade grondig op de schop. In deze 
rubriek heb ik eerder dit jaar aandacht besteed aan 
onder meer de sloop van de Bottersteiger, de geschie-
denis van de nu verdwenen Hal F, de “verhuizing” van 
de Blijmuiden-lachebek en het bij de Viskade 
geplaatste Anker van beeldend kunstenaar Rik 
Hermans.

Veranderingen
Project Viskade is onderdeel van de gebiedsvisie 
Havenkwartier dat de gemeente Velsen in samenwer-
king met ondernemers en omwonenden heeft opge-
steld. Onder de noemer van project Viskade is een stuk 
Halkade opgeknapt en ingericht als ‘bruisend gebied 
voor bezoekers, dagvissers, visondernemers, winkeliers 
en andere ondernemers. Een plek waar mensen graag 
komen. Je kunt er straks op een bankje van het uitzicht 
over de haven genieten terwijl je een visje eet.’

Er is dit jaar veel werk verzet rond de Viskade. De 
Halkade en de aangrenzende ruimten zijn opnieuw 
ingericht. De Bottersteiger is vervangen door een 
damwand en de ruimte tussen het voormalige talud en 
de damwand is opgevuld. Hal F is gesloopt. Op de 
Viskade is er, naast de doorgaande rijbanen van de 
Halkade, ruimte gemaakt voor wandelen, op een 
bankje zitten, terrasjes en parkeren. Daarnaast zijn een 

kade voor de dagvissers en manoeuvreerruimte voor 
de visbedrijven rond de Viskade aangelegd. En als kers 
op de taart is een wandelpad aangelegd tussen de 
Viskade en de Dokweg. Eind november is het resultaat 
opgeleverd. En dat resultaat mag er wezen!

Positieve reacties
De Viskade levert positieve reacties op bij betrokkenen 
en inwoners. De gemeente, Zeehaven IJmuiden en de 
ondernemers zijn blij met en trots op dit nieuwe stukje 
IJmuiden en verwachten dat het een trekpleister wordt 
voor inwoners en toeristen. Vooral ondernemers hopen 
dat de resterende leegstaande Les Halles-panden 
worden gevuld en dat het een bruisende zomer wordt. 
De ingrediënten zijn er. Nu is het wachten op het 
mooie weer en het vertrek van het virus…

Pishoekpad?
Mag ik tot slot pleiten voor ‘Pishoekpad’ als naam voor 
het vers aangelegde wandelpad tussen Viskade en 
Dokweg? De naam is nauw verbonden aan dit stukje 
IJmuiden: bij de aanleg van de Viskade is een stukje van 
de ‘pishoek’ van de Vissershaven gedempt. Ik moet 
toegeven: de naam klinkt niet appetijtelijk maar trekt 
wel aandacht. Op een informatiebord op cortenstaal 
voet – zoals we steeds vaker ter leering ende vermaeck 
van de wandelaar in IJmuiden en Velsen zien opduiken 
– kan de achtergrond worden beschreven.

Een pishoek is een donker, stil en achterafgelegen 
uithoekje, waar je ongezien je blaas kunt ledigen. Maar 
ik doe hierbij absoluut geen oproep tot wildplassen bij 
de Viskade… Een pishoek van een haven is een 
achteraf gelegen hoekje, waar opgelegde en afge-
dankte schepen afgemeerd worden. In de pishoek van 
de Vissershaven werd vroeger visafval van de garnalen-
botters overboord gegooid. Ook loosden omliggende 
bedrijven hun afvalwater via diverse riolen in deze 
hoek. Daarnaast hing er dikwijls een penetrante geur 
van olie en scheepsdiesel in de omgeving. De combi-
natie van dit alles gaf vooral op warme dagen een geur 
waarmee de eerste betekenis van pishoek onder-
schreven wordt. Gelukkig zijn de meeste veroorzakers 
van de pislucht verdwenen en kunnen we straks rond 
de Viskade en het Pishoekpad genieten van 
verse-vislucht!

Project Viskade is onderdeel van de gebiedsvisie Havenkwartier dat de gemeente Velsen in samenwerking met ondernemers 
en omwonenden heeft opgesteld. Foto: Erik Baalbergen

Regio - De feestdagen komen eraan 
en dat betekent gezellige drukte bij 
Bakkerij Goemans! Om dit jaar feeste-
lijk en smakelijk af te sluiten 
verkopen zij dit jaar in alle 13 winkels 
op 29, 30 en 31 december oliebollen. 
En natuurlijk ook de lekkerste appel-
�appen, appelbeignets en 
appelbollen.
Om dit jaar de drukte zo goed moge-
lijk te spreiden en ervoor te zorgen 
dat alle klanten op veilige manier te 
laten genieten van de lekkerste olie-
bollen opent Bakkerij Goemans een 
14e verkooppunt. Naast de verkoop 
in de 13 winkels steken twee familie-
bedrijven de handen ineen. Trans-
portbedrijf Stet Heemskerk en 

Bakkerij Goemans openen gezamen-
lijk op 30 en 31 december de 
grootste oliebollen drive-in van 
Nederland. Comfortabel in uw eigen 
auto en zonder parkeerongemakken 
verse oliebollen kopen. Voor nog wat 
extra gemak kunt u uw bestelling 
vooraf ook al online doen. Nog nooit 
haalde u zo gemakkelijk uw olie-
bollen in huis. Alles volgens de richt-
lijnen van het RIVM, coronaproof. 
Vermijd de drukte en rijd naar 
Strengweg 1 in Heemskerk. U bent 
van harte welkom tussen 08.00 en 
16.00 uur. De bakkers van Goeman 
staan extra vroeg op om u te kunnen 
voorzien van feestelijke producten. 
www.goemansversbakkerij.nl.

Goemans heeft Oliebollen 
Drive-In in Heemskerk

De oliebollen en appelbeignets van Goemans zijn in de winkels verkrijgbaar maar op 
30 en 31 december ook in de speciale Drive-In in Heemskerk. Foto: aangeleverd

Velserbroek - Het team van Het 
Haerhuys besteedt de tijd die door 
de gedwongen sluiting beschikbaar 
is gekomen op nuttige wijze. Achter 
de schermen is men volop bezig met 
het uitwerken van nieuwe plannen. 
Zo volgen de teamleden momenteel 
wekelijks webinars om leuke nieuwe 
dingen bij te leren. Deze webinars 
worden aangeboden door Keune, 
het bekende merk van haarverzor-
gingsproducten. Van die extra opge-
dane kennis pro�teert de klant 
natuurlijk volgend jaar volop! 
Natuurlijk missen ze het verzorgen 
van de kapsels momenteel enorm. 
Juist in de gezellige kersttijd, waarin 

het altijd behoorlijk druk is in de 
kapsalon, is het even slikken. Men 
hoopt vooralsnog om eind januari de 
draad weer te kunnen oppakken. 
,,Wij kijken er ontzettend naar uit om 
jullie weer te mogen ontvangen’’, 
aldus de medewerkers van Het 
Haerhuys. Het is de bedoeling om, 
zodra de zaak weer open mag gaan, 
de openingstijden tijdelijk te 
verruimen. Hierdoor is iedereen 
straks weer snel in de gelegenheid 
om het kapsel te laten verzorgen. Via 
www.hethaerhuys.nl zal informatie 
daarover worden gepubliceerd.
Het Haerhuys, D. Marotstraat 24, 
1992 HA Velserbroek.

Tijdelijke verruiming 
openingstijden na lockdown 
bij Het Haerhuys

Het team van Het Haerhuys mist het verzorgen van de kapsels momenteel enorm 
maar zit niet stil. Foto: aangeleverd

IJmuiden - Opnieuw zijn we in lock-
down. Zelfs de kerkdiensten zijn 
afgelast. Het wordt een hele stille 
Kerst. Alleen winkels voor essentiële 
levensbehoeften zijn nog open. Aan 
de sociale behoeften zijn nu strikte 
grenzen gesteld: geen bijeenkom-
sten en beperkt bezoek. Maar er 
leeft, juist in deze dagen van het jaar, 
nog een andere behoefte bij 
mensen: het verlangen naar religiosi-
teit en spiritualiteit. De Oud-Katho-

lieke kerk in IJmuiden wil hierin dicht 
bij de mensen staan die nu in afzon-
dering Kerst moeten vieren. Daarom 
is de kerk open tijdens de kerstdagen 
voor iedereen die even een stil 
moment zoekt voor bezinning en 
gebed. U bent welkom op 23, 24, 25 
en 26 december. De kerk is open 
tussen 14.00 tot 16.00 uur om binnen 
te lopen voor stil gebed of gewoon 
even in een kerkbank te zitten. Bij het 
verlaten van de kerk kunt u een 

gewijde kaars meenemen om het 
licht van Kerstmis ook thuis te laten 
schijnen. 
Er wordt van uitgegaan dat u de 
geldende hygiënemaatregelen in 
acht neemt.

Waar: Oud-Katholieke Kerk te 
IJmuiden, Kon. Wilhelminakade 119
Wanneer: 23-24-25-26 december en 
verder iedere zaterdagmiddag.
Tijd: tussen 14.00 en 16.00 uur.

Oud-Katholieke kerk is
open tijdens de kerstdagen
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Zomer 2020. Drukte op het strand van Castricum. (Foto: RB Castricum / Bruno 
Molenaar)

In november kwam een basisdocu-
ment gereed. Daarin zijn de hulpver-
leningscijfers over 2019 en 2020 
opgenomen alsook het plan van 
aanpak, dat drie lijnen behelst: één 
gericht op de kennis en het hande-
lingsperspectief van reddingsbri-
gades; één gericht op lokale over-
heden (gemeenten, veiligheidsre-
gio’s, provincies); en één gericht op 
het publiek, de badgast. De punten 
die daaronder geschaard zijn, 
worden in het tweejarig programma 
gerealiseerd.

Inkomstenderving
Maar er hangen donkere wolken 
boven ‘Het strand veilig!’. Reddings-
brigades ondervinden veel last van 
de coronapandemie. 22 procent 
vreest zelfs voor het eigen voortbe-
staan als de crisis aanhoudt. Al 
maanden is inkomstenderving aan 
de orde, omdat toezichttaken 
vervallen door afgelasting van 
waterrijke evenementen. Het tekort 
bedraagt al 1,2 miljoen euro. Trai-
ningen en opleidingen kunnen niet 
worden gegeven. Zwemlessen 
vinden geen doorgang vanwege de 
sluiting van de zwembaden.

Enquête
Reddingsbrigade Nederland hield 
recent een enquête over de �nan-
ciële gevolgen van de coronacrisis 
voor de individuele reddingsbri-
gade. Van de 157 aangesloten 
reddingsbrigades vulden 105 de 
vragenlijst in. De uitkomsten onder-
strepen de verontrusting die al 
langer bestaat.
• 67 procent van de reddingsbri-

gades maakt zich zorgen over de 
eigen �nanciën.

• 47 procent van de reddingsbri-
gades maakt zich zorgen én geeft 
aan dat deze situatie niet te lang 
meer kan voortduren.

• 22 procent van de reddingsbri-
gades geeft aan in zwaar weer te 

komen als de coronapandemie 
aanhoudt in 2021.

• Bestaande financiële compensatie-
regelingen bieden slechts beperkt 
soelaas.

• Voor het merendeel van de 
compensatieregelingen geldt dat 
reddingsbrigades niet voldoen aan 
de formele criteria.

• Reddingsbrigades verwachten voor 
2020 een gemiddelde omzet van 
29.127 euro (2019: 36.996 euro).

• Vier van de vijf reddingsbrigades 
zijn betrokken bij het veilig laten 
verlopen van evenementen.

• Een op de drie reddingsbrigades 
houdt jaarlijks bij minimaal tien 
evenementen toezicht op de 
veiligheid.

Toezichtniveau
Koen Breedveld, directeur van 
Reddingsbrigade Nederland, is 
geschrokken van die resultaten: 
,,Onze lifeguards vervullen cruciale 
taken voor het welzijn van eenieder 
die wil genieten van onze stranden, 
de zee, plassen en meren. Wij gaan 
voor meer veiligheid in, op en langs 
het water. Maar reddingsbrigades 
houden ook toezicht bij evene-
menten als city swims, obstacle runs, 
sinterklaasintochten en nieuwjaars-
duiken. Als dit zo doorgaat en over-
heidssteun uitblijft, kan het serieuze 
gevolgen hebben voor het toezicht-
niveau in de zomer van 2021. Het 
kan toch niet zo zijn dat de veilig-
heid van badgasten in het alge-
meen, en zwemveiligheid in het 
bijzonder, onder druk komt te staan? 
In de afgelopen bewogen zomer is 
juist gebleken hoe essentieel het 
reddingsbrigadewerk voor de 
samenleving is. We hebben zoveel 
mensen moeten redden dit jaar! 
Natuurlijk hebben we een 
programma om ons voor te bereiden 
op weer zo’n heftige zomerperiode, 
maar het plan kan de prullenbak in 
als er �nancieel niets verandert.’’

Reddingsbrigade Nederland 
komt met programma na 
evaluatie drukke zomer
Reddingsbrigade Nederland gaat een tweejarig programma opstellen 
onder de noemer ‘Het strand veilig! (2021/2022)’. Doel is om - met de 
lessen uit de drukke zomer van 2020 en de vele verbetersuggesties in de 
hand - de veiligheid aan het strand beter te borgen, zodat badgasten in 
2021 kunnen genieten van een onbekommerd zomerseizoen. Het plan 
van aanpak dat hiervoor de basis vormt, resulteerde uit de jaarlijkse 
Strand Meetup. Om de zomer te evalueren, kwamen op 3 oktober leden 
van meer dan 20 reddingsbrigades en medewerkers van het bondsbu-
reau bijeen. Zij spraken in gezelschap van het bestuur en de directeur 
over verbeterpunten en vervolgstappen.

Regio - ,,Sfeer moet er zijn, dat 
hoort bij kerst” vindt Robert Bakker, 
oprichter en dirigent van Het Voice 
Company Koor. Helaas zijn door de 
coronamaatregelen veel activi-
teiten afgelast en ook sociale activi-
teiten worden sterk beperkt. Om 
invulling te geven aan deze leegte 
bedacht hij een uniek Christmas 
Carol project, laagdrempelig en dus 
voor iedereen gemakkelijk te 
volgen.

Verspreid over enkele weken leren de 
deelnemers acht van de mooiste 
Carols. Gewoon thuis achter de 
computer, tablet of telefoon. Techni-
sche kennis is niet nodig, een link 
kunnen aanklikken is voldoende. 
Muzikale ervaring is ook niet noodza-
kelijk: via video’s wordt alles voorge-
zongen door zangers en zangeressen 
van het Voice Company Kamerkoor, 
per stemgroep én vierstemmig. En het 
hele gezin kan meedoen! Spread the 
light, zing met elkaar. ,,Samen zingen 

maakt gelukkig, en brengt sfeer. En 
iedereen kan het”, aldus Bakker.
Ter kennismaking wordt daarom de 
eerste carol, Carol of the Bells, geheel 
gratis aangeboden. Zonder verplich-
ting, zonder addertjes onder het gras. 
Inschrijven daarvoor, ook voor het 
hele project, kan via www.hetvoice-
companykoor.nl. Voor nadere info: 
Greetje Houwen : 06-2509 0964. email: 
info@hetvoicecompanykoor.nl 
website: https://hetvoicecompany-
koor.nl. 

Spread the Light: Leer online 
Christmas Carols zingen

Spread the light, zing met elkaar. Foto: aangeleverd

Regio - De provincie Noord-Holland 
zet sinds twee jaar zo’n 90 experts in 
die gemeenten helpen bij het 
versnellen van de woningbouw. Met 
deze zogenoemde �exibele schil 
kunnen 31.000 woningen in de 
provincie vlotter gebouwd worden.

Inmiddels maken 12 gemeenten 
gebruik van de beschikbaar gestelde 
capaciteit: Alkmaar, Amstelveen, 
Beverwijk, Den Helder, Haarlemmer-
meer, Hoorn, Medemblik, Ouder-
Amstel, Schagen, Texel, Uitgeest en 
Zaanstad.

Mede dankzij de bijgeschakelde 
experts wordt bijvoorbeeld het 
project Kanaalzone in Alkmaar 
sneller ontwikkeld en staat door de 
extra inzet de Kogerveldwijk in Zaan-
stad aan de vooravond van een 
transformatie, met in totaal 2.500 
nieuwe woningen en een vernieu-
wing van de infrastructuur en de 
openbare ruimte.

Voor dit project zijn extra inhuur-
krachten beschikbaar dankzij 
co-�nanciering van de �exibele schil.

Gemeenten kunnen aankloppen
Tot 2040 worden er in Noord-Holland 
ongeveer 230.000 woningen 
gebouwd. Deze moeten betaalbaar, 
duurzaam, klimaatadaptief en goed 
en snel bereikbaar zijn. Daarbij wordt 

ingezet op (nieuw-)bouw binnen al 
bebouwd gebied. Gemeenten 
hebben voor deze grote opgave niet 
altijd voldoende kennis en capaciteit 
in huis, met het risico dat geplande 
woningbouwprojecten vertragen.

Tijdelijk extra hulp bij bijvoorbeeld 
gebiedsontwikkeling, onderzoek en 
vergunningprocedures staat 
gemeenten bij om projecten te 
kunnen versnellen. Daarom worden 
de komende periode extra voor-
stellen uitgewerkt om inzet van de 
experts via de �exibele schil nog 
e�ectiever te maken.

In het zuiden van de provincie 
gebeurt dit in samenwerking met de 
Metropoolregio Amsterdam en 
Flevoland.

Gedeputeerde Cees Loggen 
(Wonen): “Ik ben blij dat de inzet van 
kennis en ervaring waar dat nodig is 
bijdraagt aan de versnelling van 
bouwprojecten in de provincie. De 
grote hoeveelheid bouwplannen 
brengt bij gemeenten uitdagingen 
met zich mee waar soms een 
helpende hand geboden is. Die 
reiken wij hen graag aan.”

Noord-Holland helpt gemeenten 
met versnellen woningbouw

Mede dankzij de bijgeschakelde experts wordt bijvoorbeeld het project Kanaalzone 
in Alkmaar sneller ontwikkeld. Foto: aangeleverd
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De provincie Noord-Holland heeft 
een taak in het verbeteren van de 
verkeersveiligheid: niet alleen op of 
langs de wegen, maar ook door voor-
lichting en bewustwording. Uit 
onderzoek is gebleken dat voorlich-
ting aan jongeren over verkeersre-
gels en gevaarlijke verkeerssituaties 
e�ect heeft. Vooral jongeren en oner-
varen verkeersdeelnemers vertonen 
vaker onveilig verkeersgedrag. Denk 
aan rijden onder invloed, door rood 
licht, te snel rijden, of afgeleid zijn in 
het verkeer door mobielgebruik. Ook 
scholieren behoren tot de belang-
rijkste risicogroep, vooral rond de 
leeftijd dat kinderen voor het eerst 

zelfstandig naar school �etsen.

Subsidie aanvragen
Ieder jaar stelt provincie Noord-
Holland subsidie beschikbaar aan 
projecten die een bijdrage aan 
leveren aan de verkeersveiligheid 
van jongeren. Gemeenten, vereni-
gingen, stichtingen en bedrijven 
kunnen vanaf 1 januari tot en met 
donderdag 18 februari 2021 subsidie 
aanvragen voor projecten. De subsi-
dieregeling voor verkeerseducatie 
heet ‘gedragsbeïnvloeding verkeers-
veiligheid’ en is vanaf eind december 
te vinden op www.noord-holland.nl/
Loket/Subsidies.

Provincie investeert in veilig 
verkeersgedrag jongeren

De provincie Noord-Holland stelt in 2021 ruim 1,3 miljoen euro subsidie 
beschikbaar voor verkeerseducatie. De provincie verwacht dat met voor-
lichting over verkeersveiligheid aan jongeren, de veiligheid in het 
verkeer verbetert. Organisaties voor verkeerseducatie kunnen vanaf 1 
januari 2021 subsidie aanvragen bij de provincie.

Scholieren behoren tot de belangrijkste risicogroep, vooral rond de leeftijd dat 
kinderen voor het eerst zelfstandig naar school �etsen. Foto: aangeleverd

Deze organisatie biedt mensen de 
kans om hun talenten te ontwikkelen 
met vrijwilligerswerk in de eigen regio. 
Men zoekt mensen met allerlei achter-
gronden en interesses; van ICT’ers tot 
reiscoördinatoren en van regiovoorzit-
ters tot algemeen medewerkers.

Wat doet Europa Kinderhulp?
Al bijna zestig jaar nodigt de organi-
satie per jaar honderden kwetsbare 
kinderen uit binnen- en buitenland uit 
voor een zomervakantie en in 
sommige gevallen ook voor de kerst-
vakantie. Deze kinderen brengen hun 
vakantie door bij Nederlandse vakan-
tiegezinnen. Europa Kinderhulp zoekt 
altijd nieuwe en zoveel mogelijk 
vakantiegezinnen. Immers, hoe meer 
vakantiegezinnen hoe meer kinderen 
ze kunnen uitnodigen. En daar komt 
best wat bij kijken: bezoeken, 
screenen, matchen, contact onder-
houden met vakantiegezinnen en de 

uitzendende organisaties, het organi-
seren van de reizen uit de verschil-
lende landen enzovoort. Daarvoor 
heeft Europa Kinderhulp per regio 
allerlei mensen nodig die bereid zijn 
als vrijwilliger mee te helpen om dat 
te realiseren. Men vraagt van de vrij-
willigers goede contactuele eigen-
schappen en een enthousiaste inzet.

Hulp voor kwetsbare kinderen, 
juist nu! 
In deze onzekere coronaperiode komt 
het extra hard aan voor kinderen dat 
ze niet even weg kunnen uit hun 
gezinssituatie. Daarom zet Europa 
Kinderhulp zich ervoor in om zoveel 
mogelijk kansarme kinderen een 
onbezorgde vakantie te geven. Als 
vrijwilliger krijg je er enorm veel 
voldoening voor terug. In het hele 
land zijn leuke vacatures bij Europa 
Kinderhulp. Ze staan op www.europa-
kinderhulp.nl/vacatures verzameld.

Geef een kwetsbaar kind 
de vakantie van zijn leven
Regio - Uit onderzoek is gebleken dat kinderen gelukkiger zijn wanneer 
ze op vakantie gaan. Voor veel kinderen is dit geluk er echter niet. 
Iedereen die iets nuttigs wil doen in deze onzekere tijd en bereid is om 
zich gemiddeld een paar uur per week in te zetten voor een goed doel, 
kan vrijwilliger worden bij Europa Kinderhulp.

Regio - De vrijwilligers van Huma-
nitas Zuid-Kennemerland zetten zich 
niet alleen nu, maar al 75 jaar in voor 
mensen die een zetje in de rug 
kunnen gebruiken omdat ze 
eenzaam zijn of het overzicht kwijt 
zijn op hun administratie. In de 
maand december houdt Humanitas 
Zuid-Kennemerland een digitale 
collecte om vrijwilligers te trainen en 
nieuwe projecten te starten.

Humanitas is met 19.000 vrijwilligers 
een van de grootste vrijwilligersorga-
nisaties van Nederland die onder-
steuning biedt bij eenzaamheid, 
opvoeden, opgroeien, thuisadminis-
tratie, schuldhulpverlening en de 
begeleide omgangsregeling voor 
ouders in een scheidingssituatie. 
Humanitas helpt iedereen, ongeacht 
achtergrond of geloof. De hulp van 
Humanitas  is gratis en lokaal. Huma-
nitas Zuid-Kennemerland heeft 200 

vrijwilligers die met veel betrokken-
heid mensen hulp bieden. Voor al 
deze mensen wil Humanitas er zijn. 
Betrouwbaar, duurzaam en vanuit 
gelijkwaardigheid.

Al deze vrijwilligers zijn goed voorbe-
reid op hun werk. Ze volgen een 
basistraining en wonen relevante 
bijeenkomsten bij. En zo nodig 
krijgen ze ook één of meerdere 
vervolgtrainingen. Er zijn verschil-
lende soorten vrijwilligers; bestuur-
lijke, coördinerende en uitvoerende 
vrijwilligers. Uitvoerende vrijwilligers 
helpen de mensen die dat het hardst 
nodig hebben. Bijvoorbeeld als 
maatje van iemand die eenzaam is of 
bij het ordenen van de administratie. 
Coördinerende vrijwilligers zijn het 
aanspreekpunt voor de uitvoerende 
vrijwilligers. Ook zorgt de coördine-
rende vrijwilliger voor de juiste 
match tussen vrijwilliger en deel-

nemer en let hij of zij op de kwaliteit 
van het werk.

In deze tijd zijn er veel mensen die 
zich eenzaam voelen of die �nanciële 
zorgen hebben en wordt er een 
groter beroep gedaan op de vrijwil-
ligers. Daarmee wordt hun opleiding 
steeds belangrijker. Dankzij donaties 
kan Humanitas vrijwilligers opleiden 
en kunnen zij hun werk goed en 
gratis blijven doen. Humanitas start 
daarom op de Nationale dag van de 
vrijwilliger een digitale collecte voor 
en door inwoners van Zuid-Kenne-
merland.  De opbrengst van de 
collecte is bestemd voor de training 
van vrijwilligers en nieuwe projecten. 
Wilt u doneren? https://humanitas.
onlinecollecteren.nl/collectebussen/
humanitas-zuid-kennemerland-
humanitas-humanitas.

Website: www.humanitas.nl.

Digitale collecte voor Humanitas

Regio - De Koninklijke Nederlandse 
Redding Maatschappij (KNRM) is met 
75 reddingboten langs de kust dag 
en nacht beschikbaar voor noodge-
vallen op zee. De reddingboten vari-
eren in lengte van 5 tot 20 meter. Een 
groot deel van deze boten is zelfs 
inzetbaar bij windkracht 12. Om die 
redenen moeten deze schepen 
voldoen aan de hoogste eisen en in 
topconditie verkeren. De huidige 
reddingvloot bevat reddingboten uit 
1991 en daarna. De oudste is dus 
bijna 30 jaar oud. De schepen zijn 
goed, maar de kosten voor onder-
houd worden steeds hoger en het 
risico op uitval wordt groter. Tijd voor 
een ambitieus vervangingsplan 
tussen nu en 2035.

Bij de planvorming is ook nauw-
keurig gekeken naar de plaatsen 
waar reddingboten nu gestationeerd 
zijn en of wijzigingen noodzakelijk 
zijn om aan de eisen van reddingca-
paciteit in een gebied te doen. Deze 
analyse heeft niet geleid tot grote 
veranderingen, zodat de gehele 
vloot in bijna ongewijzigde vorm 

wordt vernieuwd.
De KNRM is een reddingorganisatie 
die volledig bestaat dankzij vrijwil-
ligers. Enerzijds de vrijwillige beman-
ningen, anderzijds de donateurs die 
de KNRM steunen met een vrijwillige 
bijdrage. Het reddingwerk is koste-
loos en wordt betaald uit giften van 
geredden en donateurs. De KNRM 
doet dit sinds 1824 zonder over-
heidssubsidie, maar vervult haar rol 
wel vóór de overheid en vooral voor 
iedereen die het water op gaat.

Directeur Jacob Tas is daar uitge-
sproken trots op: ,,Onze huidige 
reddingvloot is geheel betaald uit 
grote schenkingen en nalaten-
schappen van zeer betrokken parti-
culieren en bedrijven. Uit dankbaar-
heid dragen de reddingboten 
daarom ook de naam van de 
schenker. Dat hopen wij ook met de 
toekomstige reddingboten te 
kunnen doen. De �nanciering van 
een deel van de nieuw te bouwen 
reddingboten is al toegezegd, soms 
in een testament, maar ook door een 
grote schenking van een donateur. 

Wij noemen ze onze Redders aan de 
wal. De eerste nieuwe reddingboot 
wordt nu al gebouwd en komt in 
2021 in de vaart”.

De nieuw te bouwen reddingboten 
variëren in bouwprijs van 50.000 
euro tot zelfs 3 miljoen euro per stuk. 
Dat betekent een kostenplaatje van 
ruim 5,5 miljoen euro per jaar gedu-
rende 15 jaar. De KNRM heeft er 
vertrouwen in dat dit geld in de 
komende 15 jaren geworven kan 
worden, maar daarvoor zijn wel 
wervingscampagnes en activiteiten 
nodig. De KNRM investeert hiermee 
in de toekomst voor een veilig vaar-
gebied in Nederland.

Jacob Tas is blij met dit belangrijke 
besluit: ,,Aan de zeevarenden en 
watersporters zijn wij verplicht al 
onze middelen in te zetten om te 
helpen en te redden als dat nodig is. 
Aan onze vrijwillige redders op de 
reddingboten zijn we verplicht ze het 
beste materiaal te bieden, zodat zij 
veilig kunnen uitvaren en veilig 
kunnen thuiskomen”.

KNRM vervangt de komende 
15 jaar 75 reddingboten

De huidige reddingvloot bevat reddingboten uit 1991 en daarna. De oudste is dus bijna 30 jaar oud. Foto: aangeleverd
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Door Bart Jonker

In Stammendam en Stammen-
krabber is het de dag voor Kerst 
een drukte van belang, want alle 
kabouters werken dan heel hard 
voor de Kerstman. En weet je wat 
ze doen? Ze plukken en verza-
melen gouden dennennaalden van 
dennenbomen en sparren in het 
bos. Die zijn alleen te vinden met 
zonlicht. 

Bijzondere honing
In de lente en de zomer maakt een 
speciaal soort bijen een bijzondere 
honing in hun bijenkorf. De kabou-
ters nemen wat van deze honing 
en smeren enkele dennennaalden 
hiermee in, de hele zomer lang. 
Zodra de zon gaat schijnen, lichten 
deze dennennaalden goud op. Pas 
op 24 december zijn deze dennen-
naalden rijp en van puur goud. Op 
dat moment worden ze geplukt 
door de kabouters. Als het regent 
of als er geen zon is blijven de 
dennennaalden gewoon groen. De 
gouden dennennaalden worden 
verzameld en de kabouters leggen 
deze op Kerstavond stiekem onder 
de kerstboom van arme gezinnen 
met kinderen. Met deze dennen-

naalden van puur goud, kunnen de 
arme gezinnen dan eten en 
cadeautjes kopen voor Kerst. Ssst, 
niet doorvertellen hè?  Het is echt 
een goed bewaard geheim, want 
spreken is immers zilver en zwijgen 
is goud! 

Kabouter Guirlande 
en Arend Aasgier
Een van deze kerstkabouters heet 
Guirlande. Op 24 december liep 
Guirlande trots met zijn oogst van 
gouden dennennaalden terug naar 
Stammendam. Helaas werd hij 
onderweg opgemerkt door Arend 
Aasgier, een grote dief en schurk, 
die te lui is om te werken. Oei, die 
Arend heeft nooit veel goeds in de 
zin! Arend Aasgier had nog nooit 
een kabouter gezien en werd 
hebzuchtig van al die blinkende 
gouden dennennaalden die 
kabouter Guirlande in zijn mandje 
had. Die wilde Arend wel hebben. 
De arme kabouter Guirlande werd 
aan zijn kerstmuts opgepakt door 
Arend Aasgier, die vele malen 
groter was. “Help, help”, riep de 
wanhopige kerstkabouter. Arend 
stal het mandje met alle gouden 
dennennaalden en ging er als een 
haas vandoor. Wat een schurk! 

Kabouter Guirlande bleef huilend 
en wanhopig in het bos achter.  

De Kerstman komt te hulp
Gelukkig vloog op datzelfde 
moment de Kerstman met zijn 
arrenslee en rendieren voorbij. Hij 
zag precies wat er gebeurde. Met 
grote snelheid zette de Kerstman 
de achtervolging in en vatte Arend 
Aasgier in zijn kraag. Zo kreeg 
kabouter Guirlande de gouden 
dennennaalden terug waarmee hij 
arme gezinnen en kindertjes kon 
helpen.  
De Kerstman was heel boos op 
Arend Aasgier en wilde hem 
stra�en voor zijn la�e schurken-
streek. Hij dacht heel diep na. 
Arend Aasgier zat al te beven, want 
hij was heel bang voor de 
Kerstman. En hij wist ook dat de 
Kerstman zwaar kon stra�en. En 
dat gebeurde ook. De Kerstman 
bracht Arend Aasgier met zijn 
arrenslee naar het Zwarte Woud in 
Duitsland. Daar staan heel veel 
dennenbomen en sparren. Voor 
straf moest Arend Aasgier alle 
naalden per boom gaan tellen van 
het hele Zwarte Woud, in weer en 
wind. Weet je wel hoe groot het 
Zwarte Woud is? Arend Aasgier was 
pas vrij als hij het juiste aantal 
naalden van alle bomen had 
geteld. De Kerstman wist precies 
hoeveel naalden iedere boom 
bevatte. Arend telde steeds 
verkeerd en moest steeds opnieuw 
beginnen met het tellen van de 
naalden. Hij is nu nog bezig... Eind 
goed, al goed. Prettige kerstdagen! 

Geloof jij in kabouters? Zal ik je dan eens een geheimpje vertellen? Wist 
je dat sommige kabouters de Kerstman helpen? Dat zijn de kerstkabou-
ters. Je ziet ze niet zo gauw. Weet je waar ze wonen? Hier vlakbij in het 
bos. Daar ligt namelijk het stadje Stammendam dat is gebouwd in de 
wortels en stam van een grote boom. Het stadje ligt heel goed verborgen 
en is nauwelijks te vinden. Gelukkig maar, want de kabouters willen niet 
gezien worden door mensen. Sommige kerstkabouters wonen zelfs wat 
hoger in een boom�at, die Stammenkrabber wordt genoemd. 

De gouden dennennaalden 
Stammendam. Foto’s: Bart Jonker

Stammenkrabber.
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Door Eric van Westerloo

Het is niet anders 2020 was niet het 
fi jnste jaar in onze recente geschie-
denis.  We kunnen er niet omheen, 
het virus dwaalt al een jaar rond in 
Nederland en ver daarbuiten. Het 
drukte en drukt nog steeds een grote 
stempel op ons als samenleving. 
Vrijwel alles en iedereen wordt 
geraakt. Niet alleen de individuele 
burger, maar zeker ook de midden-
stand, met de horeca als uitschieter. 
Voor sommigen pakt de crisis juist 
goed uit. Denk aan de grootgrutters, 
maaltijdbezorgers, onlineverkopers, 
of koeriers. Dat wij redelijk in de pas 
lopen met de ons omringende 
landen is waar, dat neemt niet weg 

dat je van de Nederlander iets meer 
mag verwachten. Bewust of onbe-
wust niet naleven van de maatre-
gelen heeft velen in gevaar gebracht. 
Een fl ink aantal medeburgers  moest 
dit zelfs met de dood bekopen. 
Het nieuwe jaar gaat altijd gepaard 
met goede voornemens. Hoe lastig is 
dat, omdat vooruitkijken moeilijk is. 
Stoppen met roken, minder opvlie-
gend, meer aandacht voor de familie, 
wat extra bewegen en vrienden 
koesteren. Dat gaat vast lukken. 
Misschien vast dromen van een reis, 
familie in den vreemden bezoeken of 
uitzicht op een diploma of een 
mooie baan. 
In deze tijd van overpeinzing en 
plannen maken voor de toekomst is 

het goed stil te staan bij de ruim 
10.000 doden die het gevolg zijn van 
de pandemie. Voor een grote groep 
nabestaanden geen gezellige kerst. 
Zij, de nabestaanden, moeten de 
kracht vinden om, ondanks het 
gemis, een nieuwe orde te scheppen 
in hun persoonlijk leven. Alle niet 
direct getroff enen kunnen  deze 
mensen bijstaan, al is het maar in 
gedachte.  
Om positief af te sluiten moet mij van 
het hart dat wij, ondanks alles, best 
gelukkig mogen zijn in het Neder-
land anno 2020 te leven. Tot slot 
wens ik u en uw naasten een heel 
gelukkig Kerstfeest en een prachtig, 
succesvol en vooral gezond 2021 toe. 

2020 zit er bijna op: nu op weg naar 2021  

Door Joke van der Zee

Ze voelt zich heel goed. Samen met 
haar kinderen en kleinkinderen gaat 
ze een bijzondere kerst tegemoet. 
Geen dagen van hoop of goede 
moed. Het is geen tijd om feestelijk 
te zijn. Nog maar een maand geleden 
kreeg ze de uitslag van het zieken-
huis die haar lamlegde: uitgezaaide 
kanker in organen en klieren. Ze was 
volkomen verrast. Haar sportieve 
levensstijl, opgeruimde karakter en 
verleden zonder noemenswaardige 
aandoeningen, laat staat ziekten 
brachten haar nu dít resultaat? Ze 
was eigenlijk zo overdonderd dat ze 
niet wist wat te doen. Ze schermde 
zich een paar dagen van de buiten-
wereld af om na te denken. 

Intussen voelden haar kinderen met 
hun gezinnen zich heen- en weer 
geslingerd tussen groot verdriet dat 
verwerking verdiende en een opti-
mistische houding, die waren ze hun 
lieve moeder wel verplicht. Een 
moeder die zich zo kranig door het 
leven had geslagen. Klein van stuk, 
maar behept met een groot hart 
waarin voor ieder plaats was. Niet 
alleen voor haar eigen gezin maar 
ook voor zoveel familie. Ze kwam uit 
een katholiek gezin en ook haar 
mans familie was groot. Dat bete-
kende van jongs af aan een druk 
leven, met veel mensen vooral. Er 
waren verlovingen, trouwerijen, 
geboorten; er was altijd wel iets te 
vieren met zo’n grote familie. Maar 
als je ouder wordt zijn verdrietige 
momenten even vaak je deel. De 
balans bleef echter ‘waterpas’, de 
gelukkige momenten hadden een 
buff er gebouwd om de droevige 
gebeurtenissen aan te kunnen. 
Totdat haar echtgenoot stierf. Dat 
sloeg een grote barst in de spiegel 
van haar leven. Het glas, in haar ogen 
weerspiegeld, werd dof. Gelukkig 
was daar haar gezin en haar nog 
altijd grote familie. Ze vormden met 
hun liefde een haag om haar heen 
waardoor het licht vanzelf terug-
keerde. Zelf gaf ze troost aan haar 
kinderen die hun vader zo hadden 

liefgehad. Door er te zijn, opgeruimd, 
fi t en relativerend nam ze veel ver-
driet weg. Ze plaveide een pad dat je 
als kind nodig hebt om het leven 
verder te bewandelen. Dat deed ze 
heel goed: ze liet altijd zien dat je 
mag huilen als je tranen voelt op-
komen maar dat je nooit moet 
vergeten te blijven lachen. Ook al is 
dat door je tranen heen. Dat je ver-
driet zo mag uiten was een mooie 
levensles.  
Nu vloeien de tranen heviger dan 
toen. Het valt niet mee om er door-
heen te lachen.  
Want… wie moet haar kinderen, haar 
dochters straks troosten? Zeggen dat 
je mag huilen maar dat je daarna 
weer moet schaterlachen? Wie legt 
een arm om haar kleinzoons heen, 
allen twee koppen groter dan hun 
oma? Wie zegt hen dat je best je 
traan mag laten lopen om daarna 
weer door met de dag te gaan? Het is 
nog maar kortgeleden dat die stoere 
jongens de kist van hun opa 
droegen. Wat was dat een krachtig 
gebaar geweest. 

Ze neemt een besluit. De zorgelijke 
toestand waarin ze zich bevindt laat 
ze aan haar voorbijgaan. Ze zal leven 
in het nu, zoveel mogelijk zorgeloos 
net als in de tijd die achter haar ligt 
en nooit meer terugkomt. Ze staat 
blij op, versiert de kerstboom en belt 
haar kinderen. Ze voelt zich geweldig 
en is zo opgeruimd, sportief en relati-
verend als altijd. “Wat boff en we met 
het weer! Vanmiddag drinken we er 
een wijntje op, komen jullie langs?”  
Een van haar dochters belt mij en 
geeft aan grote zorgen te hebben 
dat haar moeder haar ziekte ontkent, 
de situatie niet serieus neemt. Er 
moeten afspraken worden gemaakt 
voor haar behandeling, die haar niet 
beter maakt maar slechts uitstel 
geeft. Haar dochter komt in tranen 
bij me. Ik laat er ook een.  
Maar daarna drogen we ze. We wan-
delen in de kou en we zeggen tegen 
elkaar: “Wat boff en we met het weer!” 
En we lachen om onze beslagen 
brillen.  

Ik denk aan een kleine vrouw die een 
groot off er brengt waar oneindig 
veel liefde uitspreekt. 

Waterpas

Door Ton van den Brink

Het ‘ho-ho-ho’ klinkt luid over de 
Blekersvaartweg als donderdagoch-
tend 17 december de Kerstman in de 
open calèche bij het huis van een 
Zonnebloemgast stopt. Met een 
grote bel wordt de bewoonster, 
mevrouw Armeanu – Nica, zich ervan 
bewust dat er iets gaande is en zij 
neemt een kijkje bij de voordeur. 
Daar staat echt de Kerstman met een 
cadeau. In de Kerstman herkent ze 
haar vaste bezoekster van de Zonne-
bloem. Ho-ho ho: dat is Liduin Prins 
die haar regelmatig bezoekt als gast 
van de Zonnebloem. Wat een verras-
sing, echt onverwacht en dat in deze 
tijd waar bezoek schaars is.  

De voorzitter van de Heemsteedse 
Zonnebloem, Annelies le Fèvre, 
vertelde dat de gasten van de Zonne-
bloem deze coronatijd vooral de acti-
viteiten hebben gemist. Ook de kerst-
viering, altijd een hoogtepunt in het 
jaar waar men naar uitkeek, mocht 
niet doorgaan. Gelukkig kan het 
bezoekwerk wel doorgang vinden en 
met de corona maatregelen op zak 
hebben de dertig vrijwilligers hun 
gasten al die tijd regelmatig soms 
wel eens per week, bezocht. Dat is 
het echte Zonnebloemwerk dat ooit 
begon met het Radioziekenbezoek 
van de KRO, vlak na WOII. Nu nog 
voor vele gasten soms hun enige 
houvast met de buitenwereld, vooral 
nu in de zo stille tijd rond kerstmis. 
Dan is een bezoekje van de kerstman 
van de Zonnebloem een echt hoog-

tepunt en een kerstpakketje hele-
maal leuk.  
In het cadeautje, mogelijk gemaakt 
door de AH-statiegeld actie, choco-
lade en koekjes dankzij een extraatje 
van de overheid, een kerststukje met 
een korting van een tuincentrum, 
een tijdschrift van Museum Plusbus 
en van Monnikendam een hoge 
korting. Daar kun je als Kerstman van 
de Zonnebloem je bezoekwerk van 
dit jaar mee onderstrepen. Bezoek-
werk is in deze coronatijd heel be-
langrijk geworden nu vele activitei-
ten zijn stilgelegd. Niet meer een op 
een winkelen op de Binnenweg/
Raadhuisstraat, geen bingo of pannen-
koekendiner. Maar de vrijwilligers 
weten toch in deze tijd hun gasten 
met een lichamelijke beperking te 
bezoeken en even dat gevoel van 

eenzaamheid weg te nemen. Dat 
kopje koffi  e op corona-afstand 
smaakt net zo lekker, de babbel is 
nog belangrijker.  
Mevrouw Armeanu was blij verrast 
met de attentie van de Zonnebloem 
Heemstede die Kerstman Annelies 
kwam brengen. Nog een kleine 
honderd te gaan, maar het zonnetje 
schijnt in de versierde Zonnebloem-
cabrio, een zonnetje dat veel gasten 
van de Zonnebloem hard kunnen 
gebruiken. 

U hoeft niet voor Kerstman te spelen 
om vrijwilliger te worden bij de Zon-
nebloem Heemstede, maar u kunt 
best even een kijkje nemen op hun 
website:  zonnebloem.nl/heemstede 
of het u wat lijkt om vrijwilliger te 
worden. Daar word je rijker van!

Kerstman bezoekt gasten van de Zonnebloem 

Kerstmannen bezoeken gasten van de Zonnebloem. Foto: Ton van den Brink.

Door Bart Jonker

Een roerig jaar was dit, waarbij we 
met zijn allen keihard met onze neus 
op de feiten werden gedrukt door 
een rondwarende pandemie, die 
moeilijk te verslaan blijkt.
Februari/maart 2020. Ik verbleef in 
mijn tweede vaderland, mijn geliefde 
Italië, waar ik zo ontzettend van houd 
en met plezier heb gewoond. 
Premier Conte deed pats boem 
ineens het land op slot. Niets mocht 
meer, je werd geacht thuis te blijven. 
Met de campagne ‘Io resto a casa’ (ik 
blijf thuis) probeerde de regering de 
ernst van situatie bij de Italianen 
duidelijk te maken.  
Een nachtmerrie begon. Terwijl in 
Nederland een intelligente lockdown 

werd afgekondigd, werden het 
immer zo levendige en gezellige 
Diano Marina en Imperia abrupt 
doodse spooksteden met lugubere 
lege straten. Met de rolluiken omlaag 
en strenge controles van de politie 
en carabinieri, die voortdurend 
patrouilleerden. Wie zich zonder 
geldige reden op straat bevond en 
zich niet aan de maatregelen hield, 
kreeg zonder pardon een zware 
boete of verdween achter de tralies. 
Bizar en onwerkelijk, maar het was de 
harde realiteit. Op de balkons werd 
door de Italianen regelmatig vol 
emotie het Italiaanse volkslied 
gezongen, om de onderlinge moed 
erin te houden. Er werd op de 
balkons geklapt voor de zorg- en 
hulpdiensten. Prachtig.

Op een of andere manier terugkeren 
naar Nederland, dat was steeds een 

brug te ver. Ik was gaan vliegen en 
KLM annuleerde steeds weer mijn 
vlucht. Uiteindelijk lukte dit op 4 april 
en moest ik via Frankrijk terug. Ook 
een land in volledige lockdown, met 
weer andere geldende regels dan in 
Italië. Gewapend met een bulk aan 
overheidspapieren van zowel Italië 
als Frankrijk, lukte het me uiteindelijk 
om naar Nederland terug te keren. 
Mijn Italiaanse vrienden hebben mij 
constant gesteund en geholpen waar 
ze konden. Ik hou zo van dit volk, 
ondanks hun eigen ellende stonden 
ze steeds voor me klaar. Hun nimmer 
verdwijnende optimisme, empathie, 
warmte en sociale vaardigheden 
naar anderen toe, daar kunnen 
sommigen in Nederland af en toe 
nog wat van leren.
In september keerde ik terug naar ‘La 
Bella’, deze keer met de auto, waar 
het dagelijkse leven weer zoveel 

mogelijk naar normaal was terugge-
gaan, weliswaar met mondkapjes. 
Wat was ik blij iedereen in goede 
gezondheid terug te zien. Omhelzen 
en kussen kon helaas niet. Vooral 
voor Italianen die elkaar graag knuf-
felen en aanraken een hel. In de tijd 
van de Italiaanse lockdown schreef ik 
veel, ook poëzie in het Italiaans. Dit 
hoopvolle gedichtje met de vertaling 
is speciaal geschreven voor mijn lieve 
Italiaanse vrienden en wil ik u niet 
onthouden: 

Lieve Fabio, Edoardo, Palma, Alessan-
dra, Alessandro, Daniele, Antonio, 
nonna Sara, Sylvana, Christian, Nino 
en Carmelo: in gedachten ben ik bij 
jullie in Italië. Dank voor jullie nooit 
afl atende warmte en steun: grazie, 
grazie mille, un abbraccio. Ik wens 
iedereen een gezellige kerst en blijf 
bovenal gezond. Buone feste!

Dromen
Dormiamo
sogniamo  
fi nché l’amore 
ci risveglia 
lentamente 
 
e bacia 
il giorno 
argento bianco 
 
Dromen (vertaling) 
 
Laten we slapen
laten we dromen
totdat de liefde
ons langzaam
wekt

en de zilverwitte
dag kust

Sognare

argento bianco 

 (vertaling) 

Laten we slapen
laten we dromen
totdat de liefde

en de zilverwitte

 (vertaling) 

Het is niet anders 2020 was niet het 
fi jnste jaar in onze recente geschie-
denis.  We kunnen er niet omheen, 
het virus dwaalt al een jaar rond in 
Nederland en ver daarbuiten. Het 

dat je van de Nederlander iets meer 
mag verwachten. Bewust of onbe-
wust niet naleven van de maatre-
gelen heeft velen in gevaar gebracht. 
Een fl ink aantal medeburgers  moest 
dit zelfs met de dood bekopen. 
Het nieuwe jaar gaat altijd gepaard 

2020 zit er bijna op: nu op weg naar 2021  
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Wereldkampioen Magnus Carlsen is 
in januari weer van de partij als het 
Tata Steel Chess Tournament 2021 
van start gaat. Het is het eerste 
fysieke toernooi waar Carlsen aan 
deelneemt sinds hij de dertig is 
gepasseerd. En het is pas het tweede 
grote internationale schaaktoernooi 
dat doorgang vindt sinds de uitbraak 
van het coronavirus. De Noorse 
wereldkampioen voelt zich helemaal 
in zijn element in Wijk aan Zee. Hij 
maakt er in januari voor de 17e keer 
zijn opwachting. Naast Carlsen doen 
nog vier spelers uit de top 10 van de 
wereld mee: Fabiano Caruana (de 
winnaar van dit jaar en nummer 2 van 
de wereld), Ian Nepomniachtchi (4), 
Maxime Vachier-Lagrave (5) en 
Shakhryar Mamedyarov (8). Vanzelf-
sprekend is Nederlands beste 
schaker, Anish Giri (11), weer van de 
partij. Ook Iraans supertalent Alireza 
Firouzja (18) doet weer mee aan ‘het 
Wimbledon van het schaken’. Het Tata 
Steel Chess Tournament 2021 vindt 
plaats in De Moriaan in Wijk aan Zee 
van 15 tot en met 31 januari 2021. Of 
er (een beperkt aantal) bezoekers in 
De Moriaan mogen komen kijken 
hangt af van de dan geldende coro-
namaatregelen. Alle partijen zijn 
online live te volgen.

De video van de bekendmaking van 
de deelnemers aan de Tata Steel 
Masters door Jeroen van den Berg en 
Anish Giri is te zien op www.tatasteel-
chess.com

Positieve reacties uit hele wereld
,,Hoe bijzonder het is dat in deze tijd 
het Tata Steel Chess Tournament 
daadwerkelijk in Wijk aan Zee wordt 
gespeeld, blijkt wel uit de stortvloed 
aan felicitaties en positieve reacties 
die ik uit de hele wereld heb 
ontvangen na de bekendmaking”, 
aldus toernooidirecteur Jeroen van 
den Berg. “Mensen waarderen het 
enorm dat Tata Steel, de gemeente 
Beverwijk en de overige autoriteiten 
zoveel moeite doen om een van de 
meest gezaghebbende schaaktoer-
nooien in de wereld toch door te 
kunnen laten gaan. Schaakliefheb-
bers staan al bijna een jaar droog 
waar het gaat om grote klassieke 
internationale toernooien. Het Tata 
Steel Chess Tournament 2021 wordt 
gezien als een baken van hoop. 
Wereldwijd wordt er reikhalzend naar 
uitgekeken”, aldus Van den Berg.

Flinke opgave voor grootmeesters
,,De 83e editie van het Tata Steel 
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Wereldkampioen Magnus Carlsen (spelend tegen Giri), Jorden van Foreest en Anish Giri (van rechts naar links) in opperste 
concentratie tijdens de openingsronde van het Tata Steel Chess Tournament 2020. Alle drie de grootmeesters zijn in januari weer 
van de partij in Wijk aan Zee. Foto: aangeleverd
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december en 15 januari op de reke-
ning van de stichting wordt bijge-
schreven, gaat met 50% verhoogd 
worden. 

Helpt u mee? Zodat de zwerfkatten 
in de regio gecastreerd en verzorgd 
worden?  En de onplaatsbare katten 
in de opvang, dieren die nergens 
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Kerstactie Stichting Zwerfkatten
IJmuiden - Stichting Zwerfkatten havengebied IJmuiden heeft dit jaar 
�ink de handen uit de mouwen gestoken. Niet alleen met een hoogno-
dige renovatie in de opvang, maar ook met de zorg voor hulpbehoe-
vende katten die tussen wal en schip vielen.

Buitenverblijf opvang met aidskat Dikkie. Foto’s: archief SZHIJ

Een ooramputatie redt het leven van een ernstig verwaarloosde kater.





Niemand zal 2020 vergeten. Het jaar van de coronapandemie. De 
omstandigheden waarin we zo plotseling terechtkwamen, waren 
door niemand voorzien. Voor DSW betekende dit dat we meer dan 
ooit moesten waarmaken waar we voor staan, wat we beloven en 
waar onze verzekerden op mogen rekenen, namelĳk onze zorgplicht.

Al snel raakten de ziekenhuizen door de vele coronapatiënten 
overbelast en moest de reguliere zorg worden afgeschaald. De 
zorg voor coronapatiënten moest allereerst worden gewaarborgd. 
Dit hebben we samen met de andere zorgverzekeraars gedaan 
door onder andere de ziekenhuizen, de ouderenzorg en huisartsen 
 nancieel te ondersteunen. We hebben dat in relatieve stilte 
gedaan, want als we ons werk vergelĳken met het werk dat de 
mensen in de zorg hebben verricht, dan past ons bescheidenheid. 

De zorgverleners die plotseling niet meer konden werken en dus ook 
geen inkomsten meer hadden, zĳn door de zorgverzekeraars voor 
een belangrĳk deel gecompenseerd. Daarmee zĳn faillissementen 
voorkomen en is de zorg ook in de toekomst nog beschikbaar. 

We realiseren ons dat zorgverzekeraars daarmee een enorm beroep 
hebben gedaan op de solidariteit van u als verzekerde. Het afschalen 
van de zorg betekent dat u er geen gebruik van heeft kunnen 
maken terwĳl u voor die zorg wél premie heeft betaald. Wĳ doen er 
dan ook alles aan om de zorg voor u weer zo snel mogelĳk op gang 
te helpen. Dat is onze plicht en onze verantwoordelĳkheid. Wĳ 
beseffen dat dankzĳ de inzet van uw premiegeld de zorg overeind 
kan blĳven. Daarvoor willen wĳ u hartelĳk danken.

Dank u wel!
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‘Waarvoor betaal ik nou eigenlĳk? 
Ik maak er nooit gebruik van!’ Waarom is het 

 eigen risico 
bĳ DSW lager?

Het eigen risico is door de overheid ooit bedacht 
om te voorkomen dat mensen voor ieder 
wissewasje naar de dokter gaan. 

Het eigen risico bedraagt nu maar liefst € 385,- 
per jaar en dat vinden wĳ veel te hoog. Veel 
mensen kunnen dit bedrag nog maar nauwelĳks 
betalen en durven uit angst voor de kosten niet 
meer naar de dokter te gaan, ook niet als dat wel 
zou moeten. 

Om die reden is het eigen risico bĳ DSW € 375,-. 
Dit is € 10,- lager, maar nog altĳd veel te hoog. 
Met dit ‘DSW-tientje’ willen wĳ het signaal 
afgeven dat het eigen risico omlaag moet om de 
zorg voor iedereen bereikbaar te houden.

Een aanvullende verzekering onbetaalbaar? Bĳ DSW 
niet! Voor dezelfde prĳs als dit jaar bieden we ook in 2021 
een aantal overzichtelĳke en betaalbare aanvullende 
verzekeringen.

Wĳ doen niet aan losse modules, maar bieden complete 
pakketten, zodat er voor iedereen vergoedingen in 
opgenomen zĳn. 

Hiernaast vindt u een overzicht van de belangrĳkste 
vergoedingen vanuit de aanvullende verzekeringen. 

Ben je student?
Dan kun je ook kiezen voor een ander mooi en compleet 
pakket: de AV-Student voor € 15,-. 
Meer informatie hierover vind je op www.dsw.nl.

Overzichtelĳke aanvullende verzekeringen 

Bekijk & vergelijk de 
volledige pakketten 

op dsw.nl/av

AV-Compact
€ 7,75

AV-Standaard
€ 22,25

AV-Top
€ 38,50

Alternatieve 
geneeswĳzen

Max. € 25,- per 
behandeldatum, 
max. € 250,- per 

kalenderjaar

Max. € 25,- per 
behandeldatum, 
max. € 450,- per 

kalenderjaar

Max. € 30,- per 
behandeldatum, 
max. € 450,- per 

kalenderjaar

Fysiotherapie9 behandelingen12 behandelingen27 behandelingen

OrthodontieGeen vergoedingAlle leeftĳden:
75%, tot maximaal € 685,-

Tot 18 jaar:
75%, tot maximaal € 2.000,-

Vanaf 18 jaar: 
75%, tot maximaal € 1.000,-

Tandarts voor 
volwassenen

Geen vergoedingRuime vergoeding 
voor o.a. consulten, 

vullingen, verdovingen 
en wortelkanaal-

behandelingen. Beperkte 
vergoeding voor  

o.a. röntgenfoto’s en 
gebitsreiniging

Als AV-Standaard, maar 
met een uitgebreidere 

vergoeding voor o.a. 
röntgenfoto’s en 

gebitsreiniging en een 
gedeeltelĳke vergoeding 
voor kronen en bruggen.

Die vraag snappen we wel. Het voelt misschien als een 
verplicht abonnement waar je nooit gebruik van maakt. 
Maar met de zorgverzekering zit het anders: we delen 
de totale rekening van de gezondheidszorg met z’n allen, 
zodat de zorg voor iedereen beschikbaar is wanneer dat 
nodig is. 
Misschien heeft u het zich nog nooit gerealiseerd, 
maar ook die beschikbaarheid van zorg kost geld. Als 
u 112 belt, kunt u erop rekenen dat er mensen op de 

Soms krĳgen we berichtjes waarin wordt gezegd: ‘Ik betaal wel voor mĳn 

 zorgverzekering maar ik maak er nooit gebruik van. Kan daar niet iets aan 

 gedaan worden?’

spoedseisende hulp en de intensive care klaarstaan om 
de levensreddende zorg te bieden die op dat moment 
nodig is. 
Zelfs als er een week helemaal niemand in het ziekenhuis 
zou komen, kosten het gebouw, de apparatuur en de 
medewerkers tóch geld. En dan nog kan het zo zĳn dat 
je na een lang en gelukkig leven vaststelt dat je altĳd 
meer aan premie hebt betaald dan je zelf aan zorg hebt 
verbruikt… dan ben je pas echt een geluksvogel! 

Als u 112 belt, kunt u erop rekenen 
dat er mensen op de spoedseisende hulp 

en de intensive care klaarstaan

Iedereen wordt geaccepteerd, ongeacht leeftĳd of gezondheid
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DSW Zorgverzekeraar? 
Nooit van gehoord

DSW is een kleine, eigenzinnige en ona�ankelĳke 
zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar van 630.000 
mensen. Een zorgverzekeraar die niet de grootste wil 
worden, maar liever de beste blĳft!

Wat maakt DSW anders? 
‘Je hebt zorgverzekeraars en je hebt DSW’, wordt nogal 
eens over ons gezegd. Waarom? Omdat wĳ ona�ankelĳk 
zĳn en een eigen koers varen.
Dat zie je bĳvoorbeeld aan de premie, die wĳ altĳd als 
eerste bekendmaken, een week na Prinsjesdag. Wĳ 
wachten niet af. Wĳ kĳken niet naar de rest. Wĳ komen 
gewoon met een premie die de kosten dekt. 

@DSW_ZorgDSW_Zorg DSW Zorgverzekeraar

Eén polis,
één premie.

Voor iedereen.  

De MĳnDSW-app

Zorg is geen marketingding
KORTING | BUDGET | WELKOMSTCADEAUS
Dat zĳn termen die u bĳ ons niet tegenkomt. Bĳ DSW 
doen we niet aan kortingen. Nooit gedaan ook. Niemand 
krĳgt korting op de basisverzekering. Want korting 
maakt de zorg niets goedkoper. Korting voor de één, 
wordt namelĳk altĳd betaald door een ander.
Daarom: één polis, één premie. Wel zo eerlĳk.

Iedereen een beetje DSW-verzekerd
We stellen het algemeen belang van de gezondheidszorg 
boven het eigen belang. Ook als dat moeilĳk is en ook als 
we de enige zĳn. Dat doen we voor iedereen.
Want gelĳke toegang tot goede zorg, vrĳe artsenkeuze 
en een eerlĳke verdeling van de kosten gaat iedereen 
aan. Niet alleen onze eigen verzekerden. 
Dus ook al heeft u nooit van ons gehoord, u was tóch 
altĳd al een beetje DSW-verzekerd.

Heeft u nooit van ons gehoord? Dat zou heel goed kunnen! DSW komt namelĳk 

nooit voorbĳ in reclameblokken op radio en tv, in tegenstelling tot de vier grote 

zorgverzekeraars waar de meeste mensen  verzekerd zĳn.

Want gelĳke toegang tot goede zorg, vrĳe artsenkeuze 
en een eerlĳke verdeling van de kosten gaat iedereen 

Dus ook al heeft u nooit van ons gehoord, u was tóch 

Waarom zie je 
DSW niet op 
vergelĳkingssites?

Wilt u zorgverzekeraars vergelĳken? Heel 
goed, maar pas wel een beetje op met 
vergelĳkingssites! 

Vergelĳkingssites zĳn namelĳk lang niet altĳd 
betrouwbaar. Zĳ krĳgen van de verzekeraar een 
bedrag voor elke afgesloten polis (die gratis 
elektrische tandenborstel moet toch ergens 
van betaald worden). 

En als u denkt: waarom staat DSW nou nooit 
tussen de aanbevelingen, dat is toch ook best 
een goede verzekeraar? Dat komt hierdoor: 
DSW betaalt geen cent aan vergelĳkingssites. 
Wĳ vinden dat premiegeld in de zorg thuishoort 
en niet bĳ vergelĳkers. 

Overzicht en inzicht met de  duidelĳke MĳnDSW-app.

Een rekening declareren door er een foto van te 
nemen en binnen 48 uur het geld terug op uw 
rekening hebben. Zelf wĳzigingen doorgeven en 
meteen even kĳken welke zorgverlener iets heeft 
gedeclareerd. En hoe staat het met de stand van 
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Beste Zorgverzekeraar 
van Nederland 2020

In dit ona�ankelĳke onderzoek is DSW voor het zesde jaar op rĳ op de 
eerste plaats geëindigd. 

Dienstverlening   8,6

Gemakkelĳk declareren  8,9

Snelheid uitbetalen  8,8

Telefonische bereikbaarheid  8,7

E-mailcontact  8,5

KlantenMonitor Zorgverzekeringen 2020®

onderzoeksbureau MarketResponse

Meest Disruptieve Nederlandse 
Merk

Deze prĳs klinkt misschien als een belediging, maar is juist een blĳk van 
waardering voor de eigenzinnigheid van DSW en het  maatschappelĳk 
 verantwoord ‘opschudden van de markt’. Dit zeggen ze over ons bĳ de 
BrandZ™Top-30 meest  waardevolle Nederlandse  merken: 

“Als klein merk in de zorgverzekeringsbranche doet DSW 

het helemaal anders dan de vier grote verzekeraars …”

“ … het heeft geleid tot de perceptie van het merk als 

een  ander en maatschappelĳk verantwoord merk.”

“DSW ontregelt de markt en biedt de consument een 

echt  alternatief.”

Top 30 Meest Waardevolle Nederlandse Merken 2021

BrandZ Awards

De klantvriendelĳkste 
verzekeraar van Nederland!
Dit jaar zĳn we wederom de klantvriendelĳkste verzekeraar van Nederland. 
We scoren een 8,3. Die score is zo hoog dat we zelfs op de zevende plaats 
staan in de top 10 van Meest Klantvriendelĳke  Bedrĳf van Nederland, waar we 
 stralen tussen bedrĳven als Coolblue en  Rituals.

Meest Klantvriendelĳke Bedrĳf van Nederland

onderzoeksbureau MarketResponse

Het is haast moeilĳk om bescheiden te blĳven, 

maar misschien is bescheidenheid juist wel de 

reden  waarom we zoveel prĳzen ontvangen. 

We zĳn enorm trots op deze complimenten! 

Prĳzenkast DSW

010 - 2 466 466 www.dsw.nl06 22 38 39 06
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Als zorgverzekeraar hebben wĳ de taak om ervoor te 
zorgen dat de mensen die zo hard werken in de zorg 
hun werk zo goed mogelĳk kunnen blĳven doen. Zonder 
dat zĳ zich zorgen hoeven te maken over de kosten. Dit 
hoort bĳ onze zorgplicht en dat is ook waarvoor u premie 
betaalt. 

Een groot deel van de reguliere zorg is afgeschaald, 
hoewel ziekenhuizen en andere zorgverleners dit samen 
met de zorgverzekeraars zoveel mogelĳk proberen te 
beperken. De ouderenzorg en de gehandicaptenzorg 
kunnen simpelweg niet afgeschaald worden. Ook daar 
is de druk om nog goede zorg te verlenen enorm groot. 
Dit alles geeft aan dat er nog veel te verbeteren valt 
in de zorg. Wĳ zien het als onze verplichting om die 
verbeteringen voor elkaar te krĳgen. 

Er was ook goed nieuws voor DSW. We hebben weer 
verschillende prĳzen in de wacht gesleept. Dat maakt 
ons trots. Ondanks de groei van de laatste jaren zĳn 
we nog steeds die kleine, eigenzinnige zorgverzekeraar. 
Het klinkt misschien gek, maar groei is voor ons geen 
doelstelling. Groot, groter, grootst, daar houden wĳ ons 
niet mee bezig. Wat voor ons telt is dat mensen voor ons 
kiezen omdat we ons onderscheiden in onze ideeën over 
de zorg en zorg verzekeren. Daar halen onze meer dan 
600 medewerkers écht hun voldoening uit.

Voor DSW is het uitgangspunt dat iedereen ongeacht 
leeftĳd, gezondheid of inkomen, zonder enig onderscheid 
op dezelfde goede zorg moet kunnen rekenen zodra die 
zorg nodig is. Nu en in de toekomst. Dat uitgangspunt 
bepaalt alles wat we bĳ DSW doen. Wĳ hebben één 
polis met één premie, met vrĳe artsenkeuze. Bĳ DSW 
kennen we geen budgetpolissen, geen kortingen op de 
basisverzekering of andere puur op groei en �nancieel 
gewin gerichte trukendozen. Want kortingen maken de 
zorg echt niet goedkoper en worden dus altĳd door een 
ander betaald. Weg met die onzin! 

Gelĳke toegang tot goede zorg betekent ook dat wĳ het 
belangrĳk vinden dat die zorg dichtbĳ georganiseerd 
wordt. Bereikbaarheid is ook een vorm van kwaliteit 
van de zorg. Goede spoedzorg, geboortezorg en andere 
vormen van basiszorg kunnen prima dichtbĳ geleverd 
worden. Wĳ geloven daarom wél in het behoud van 
kleine ziekenhuizen waar de menselĳke maat nog telt.

Zorg en zorg verzekeren gaat om mensen. Wĳ zĳn een 
zorgverzekeraar waar verzekerden zich gehoord voelen 
en geen nummer zĳn, die goed bereikbaar is en waar uw 
declaratie bĳna altĳd binnen 48 uur betaald wordt.

De coronapandemie is voor velen van ons een les in 
nederigheid. Het dwingt ons stil te staan bĳ de vraag 
welke dingen er nu echt toe doen en welke zaken van 
minder groot belang zĳn. Ook heeft de coronapandemie 
ons het grote belang van een solidair zorgstelsel laten 
zien. Op het moment dat ik dit schrĳf zĳn de cĳfers 
weinig optimistisch maar is er gelukkig een vaccin in 
aantocht. Ik sta erbĳ stil dat achter die getallen waar we 
dagelĳks naar kĳken mensen schuilgaan met hun lief en 
leed, dromen en ambities en hoe kwetsbaar dat nu soms 
gebleken is. Laten we daar zorgvuldig mee omgaan. Een 
eerlĳk zorgverzekeringssysteem helpt daarbĳ. Dit is ook 
een manier van zorgen voor elkaar.

In de overtuiging dat er betere tĳden komen, wil ik u 
en uw naasten voor 2021 gezondheid en voorspoed 
wensen.

Directeur

Zorg in
coronatĳd
Denkt u weleens terug aan een jaar geleden? Hoe anders alles was? Wat een 

jaar is dit geweest. Ineens stond alles op losse schroeven. Het coronavirus 

raakte iedereen. Het bracht grote onzekerheid over gezondheid, over werk, 

over inkomen. Maar het bracht ook verbinding, saamhorigheid en solidariteit. 

010 - 2 466 466 www.dsw.nl06 22 38 39 06

Overstappen is 
eenvoudig
Doe het uiterlĳk 31 december! 

Ga naar dsw.nl/aanmelden 
of bel 010 - 2 466 466

Vul uw keuzes en 
persoonsgegevens in 
(u heeft uw bankrekeningnummer 

en BSN nodig)

Controleer uw gegevens en 
verzend uw aanmelding

U hoeft verder niets te doen.  
Wĳ zeggen uw huidige  
verzekering voor u op. 
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Zorg en zorg verzekeren gaat om mensen. Wĳ zĳn een 
zorgverzekeraar waar verzekerden zich gehoord voelen 
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basisverzekering
€ 124,50 per maand




