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Live nieuwjaarstoespraak
burgemeester Dales

Ton Verweij deelt vijftig
kerstbroden uit

Lars Bottelier naar
EK open water

REGIO MEDIA GROEP

Onderhoud van alle merken v.a. € 169,- incl. APK
Koene auto, dealer in Velserbroek is niet alleen specialist voor Fiat, AlfaRomeo, Abarth en Jeep, maar wij onderhouden ook alle andere merken

Benieuwd wat uw woning waard is?
Wij hanteren verregaande hygiënische
maatregelen om verspreiding van het
Coronavirus te voorkomen.

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

INKOOP GOUD
INKOOP
INKOOP
INKOOP GOUD
GOU
36 EURO PER GRAM

Bella zorgt voor spektakel

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

Speelt u wel eens met de gedachte om te verhuizen? De belangstelling voor woningen in uw buurt blijft onveranderd groot.
Geregeld
wij mensen
die en
graag
uwzoekt
wijkjuist
zouden
willen
Er zijn die
namelijk nog steeds veel zoekers op
IJmuiden
- Despreken
een blijft lekker
binnen bij storm
regen,naar
de ander
het spektakel
op. verhuizen.
Zoals al deze bezoekers
vanaf de Kop van de Haven de Princess Seaways van DFDS veel later dan gebruikelijk aan zagen komen vanuit Newcastle.
de woningmarkt. In de afgelopen jaren zagen we dat de woningmarkt ‘droog kookte’. Zo lang er nog veel zoekers zijn,
De loods werd last-minute afgeleverd en de slepers Triton en Lynx van Svitzer hielpen de passagier-loze Princess verder
verwachten
weKop
niet
de prijzen
van woningen
zullen
dalen.
Hier kuntvan
u uw
mee doen!
naar
de kant. Op de
vandat
de Haven
leek het, ondanks
de laatste maar
kletsnatte
stuiptrekkingen
Bella,voordeel
wel een flash

P l a t s:

mob.... door de auto’s die gelukkig wel ruim anderhalve meter afstand van elkaar hielden. Foto’s: Erik Baalbergen
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NAAR ONZEuw
VOORWAARDEN
Wij zijn u graag van dienst bij de verkoop van uw woning of de aankoopVRAAGvan
nieuwe woning. We beginnen met een
* Tevens inkoop zilver (Altijd hoogste prijs)
mooi aanbod: een vrijblijvende waardebepaling zodat
u precies weet waar u aan toe bent.
Lange Nieuwstraat 401 • 1971 GD IJmuiden

Telefoon: 0255 - 51 99 88
Internet: www.amberjewels.nl

Brantjes Velsen

AmberJewels

Breestraat 120 • 1941 EM Beverwijk
Telefoon: 0251 - 22 50 23
Internet: www.renepost.nl

Marktplein 40
1972 GC IJmuiden
0255 - 700 201
velsen@brantjes.nl
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Brandende auto rolt tegen
andere auto in de Ruysdaelstraat

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

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

BY RENE POST

Cheque HAPPY
NEW
VOOR EEN VRIJBLIJVENDE
WAARDEBEPALING VAN
UW WONING

Grote Houtstraat 139 - Haarlem
cremefresh.nl

YEAR!!

2021

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN
0255-511 730

Mw

Adres:

Pc:

Telefoon:

E-mail:

pvc
pvc
pvc

Plaats:

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

IJmuiden - Een brandende auto is op eerste kerstdag tegen een andere geparkeerde auto aangerold in IJmuiden. De
autobrand aan de Ruysdaelstraat werd rond tien voor zeven ‘s ochtends ontdekt waarop direct de brandweer werd
gealarmeerd. Terwijl de wagen in de brand stond, rolde deze enkele meters naar voren en kwam tegen een andere
geparkeerde wagen tot stilstand. De toegesnelde brandweer heeft het vuur geblust maar kon niet voorkomen dat de
auto helemaal uit zou branden. De aangereden wagen liep lichte schade op. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak van
de brand is geweest. Foto: Michel van Bergen

2+2 GRATIS
7.16

Verse Borrelhapjes,
Salades of Tapenades

3FV

Alle soorten. Per stuk van 1.79 tot 2.29.
Prijsvoorbeeld:
Kruidenboter 150 gram
Deze actie is geldig t/m zaterdag 2 januari 2021
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Burgemeestersbericht veiligheidsrisicogebieden
De rood gemarkeerde gebieden op de
onderstaande afbeeldingen zijn door burgemeester Frank Dales van 24 december
19.00 uur tot en met 4 januari 06.00 uur
aangewezen als veiligheidsrisicogebieden. Rond deze locaties in IJmuiden en
Velsen-Noord waren onlangs demonstraties. Daarbij werd veel (illegaal) vuurwerk
afgestoken. Ook werden de coronaregels
bewust overtreden.

Door het besluit van de burgemeester om

deze gebieden als veiligheidsrisicogebieden
aan te wijzen, kan de officier van justitie politie opdracht geven om mensen preventief te
fouilleren binnen dit gebied. Het fouilleren
richt zich op het in bezit hebben van vuurwerk dat in strijd is met het vuurwerkverbod.
Het besluit vergroot de mogelijkheden om de
openbare orde en veiligheid effectief te handhaven.
Kijk voor het volledige burgemeestersbericht op www.velsen.nl

Foto: Fotokring Polderlicht

Beste Velsenaren,

Aan het einde van een bewogen jaar, dat veel vroeg van ons allemaal, staan we voor het begin van een nieuw jaar. Wij hopen dat
dit keerpunt veel goeds brengt. Dat teleurstelling en onzekerheid ruim baan maken voor hoopvolle vooruitzichten. Wij zagen
afgelopen jaar een veerkrachtig Velsen. U liet zien oog te hebben voor elkaar, een gemeenschap te zijn. Bedankt daarvoor.
Laten we de feestdagen gebruiken om op te laden, met volle aandacht 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 gebeuren aankomend jaar.
Wij wensen u ﬁjne feestdagen & een gelukkig en gezond Nieuwjaar.
Alle goeds,
De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders
van Velsen

De gevolgen van wensballonnen
voor dier en milieu
Wensballonnen lijken een mooi alternatief
voor het afsteken van vuurwerk, maar helaas
kunnen deze ballonnen vervelende gevolgen
hebben voor het milieu en voor de dieren. Resten van wensballonnen kunnen in natuurgebieden terechtkomen waar ze lang blijven liggen. Dieren kunnen erin verstrikt raken.
De brandweer raadt het gebruik van wensbal-

lonnen af. Als een wensballon is opgelaten, kan
deze namelijk alle kanten opvliegen en op een
ongewenste plek terechtkomen. Dit vergroot
het risico op brand. Ook speelt mee dat een
wensballon snel kan scheuren.
Kijk voor meer informatie op de website van de
brandweer: https://www.brandweer.nl/brandveiligheid/wensballonnen

Verbod carbidschieten
Door het coronavirus is de werkdruk in de ziekenhuizen erg hoog waarbij er sprake is van
een dreigend te kort aan beschikbare bedden. 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 gemeente Velsen sluit zich aan bij het ontzorgen
van handhaving en de zorg. Daarom heeft de
gemeenteraad op donderdag 26 november besloten om in Velsen het carbidschieten te verbieden. Deze wijziging wordt opgenomen in
de Algemene Plaatselijke Verordening Velsen
2019.

Gewijzigde openingstijden
gemeentehuis

Rond de feestdagen zijn de openingstijden van het gemeentehuis als volgt gewijzigd:
•
•

Donderdag 31 december: vanaf 15.00 uur gesloten
Vrijdag 1 januari ( Nieuwjaarsdag ): gesloten

Coronamaatregelen tijdens
kerstbomeninzameling
De kerstbomeninzameling kan nog steeds
plaatsvinden. Zoals 3 december in de gemeentepagina werd vermeld, verloopt de
inzameling coronaproof. Met ingang van
de nieuwe maatregelen is alertheid op
leeftijden en daaraan verwante groepsgrootte van belang. Voor kinderen vanaf
13 jaar geldt een groepsgrootte van maximaal 2 personen. Voor volwassenen geldt
dezelfde 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 wor-

den ingeleverd. Deze manier van inzamelen
vervangt dit jaar de jaarlijkse kerstboomverbranding die door de coronamaatregelen
niet door kunnen gaan. De bomen worden in
plaats daarvan gecomposteerd.
Spelregels
Kinderen tot en met 15 jaar mogen meedoen
met de winactie. Uiteraard mag iedereen bomen (zonder kluit of kruis) inleveren, maar
alleen kinderen krijgen dus een lootje en 50
cent per boom. Alle voorwaarden van de winactie zijn te lezen op velsen.nl/kerstbomenactie.
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
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Gebruikt frituurvet en bakolie? Lever het in!

Gebruikt frituurvet en bakolie?
Lever het in! Spoel niet weg
Ga je zelf oliebollen of appelflappen gebakken met oud en nieuw? Wist je dat
je net als glas, papier en plastic ook gebruikt frituurvet en bakolie gescheiden
kan inleveren? Dat kan bij steeds meer supermarkten of bij het afvalbrengstation
van HVC.

Spoel nooit oliebollenvet door gootsteen of
toilet. Het leidt tot verstoppingen en het is
moeilijk om het weer uit het rioolwater te
zuiveren.
Van frituurvet en bakolie kan bovendien biodiesel gemaakt worden. Per jaar gebruikt een
gemiddeld huishouden zo’n 8 kilo frituurvet.
Van die 8 kilo kan een auto 180 kilometer rijden.
Hoe?
Giet gebruikt frituurvet of de olie als het

is afgekoeld terug in de originele verpakking, in een oude plastic fles, melkpak of pot. Sluit de verpakking weer goed
af met de dop en neem deze mee naar
het
dichtstbijzijnde
afvalbrengstation
of naar een gele bak bij de supermarkt.
Alleen kleine restjes in de pan? Veeg die met
keukenpapier weg en gooi dat in de restafvalbak.
Wat gebeurt ermee?
Het ingezamelde frituurafval gaat naar een
verwerkingsfabriek. Daar wordt het grotendeels verwerkt tot biodiesel. Deze biodiesel is
geschikt om op te rijden. Een ander deel van
het gebruikte frituurvet wordt gebruikt als biobrandstof voor energieopwekking. Meer informatie vindt u ook op www.vetgoedbezig.nl.

Live nieuwjaarstoespraak
burgemeester Dales
Nog even, dan ligt 2020 achter ons en is het
Nieuwjaarsdag 2021. Een prima dag voor een
wandeling, om lekker uit te waaien. Of misschien gaat u op nieuwjaarsvisite. Wat uw
plannen ook zijn, vergeet niet om ook naar de
nieuwjaarstoespraak van burgemeester Frank
Dales te kijken. Live op RTV Seaport, op 1 janu-

ari om 14.00 uur. Ook via de Facebookpagina’s
van RTV Seaport en van de gemeente kunt u
live meekijken.
Na 1 januari plaatsen we de uitzending, ondersteunt door een gebarentolk, op www.youtube.
com/velsengemeente en de tekst op www.velsen.nl.

Sociaal wijkteam Velsen verraste
wijkbewoners met kerststerren en
kerstkaartjes

Velsen start regionale vuurwerk
inleveractie
Vuurwerk thuis bewaren kan gevaarlijk
zijn. Er was al een verbod op al het knalvuurwerk sinds 1 december 2020. Daar
is een algeheel verbod op vuurwerk bijgekomen. Bewaren voor volgend jaar
heeft dus geen zin. Velsenaren en inwoners van de omliggende gemeenten kunnen daarom hun vuurwerk op 28, 29 en
30 december anoniem en ongestraft inleveren op de gemeentewerf aan de Amsterdamseweg 10 in Velsen-Zuid. Door op
deze manier vuurwerk in te leveren ontlasten we de zorgsector en de hulpdiensten. De inleveractie is samen met de Omgevingsdienst IJmond, HVC, de politie
Noord-Holland, de brandweer en de Veiligheidsregio Kennemerland georganiseerd.

Landelijk vuurwerkverbod
Het afsteken van vuurwerk zorgt jaarlijks
voor extra drukte op de Spoedeisende Hulp,
in de huisartsenposten en voor de hulpdiensten. Dat is vooral dit jaar erg belangrijk, omdat de druk in ziekenhuizen en bij de hulpdiensten al erg hoog is. Daarom verbiedt het
kabinet dit jaar het kopen en afsteken van
vuurwerk. Gemeente Velsen heeft net als
veel andere gemeenten lokaal ook nog het
verbod op carbidschieten aan toegevoegd.
Burgemeester Frank Dales: “Ik heb enorm
respect voor de mensen in de zorg, die nu zo
hard werken om ons gezond te houden. Voor
hen en voor onze hulpdiensten, is het goed
dat we dit jaar geen vuurwerk afsteken. Bo-

vendien is oud vuurwerk dat u al lange tijd
heeft liggen, een stuk gevaarlijker. Deze inleveractie is een mooie manier om voor de jaarwisseling veilig afscheid te nemen van het
vuurwerk dat u nog thuis heeft liggen. Doe
mee en lever ook uw vuurwerk in. Dan voorkomt u ongelukken en komt u op oudejaarsavond niet in de verleiding om alsnog vuurwerk af te steken.”
Riskeer geen boete en een strafblad
Tijdens de jaarwisseling 2020-2021 is het afsteken van klein vuurwerk, zoals sterretjes
en knalerwten (categorie F1), alleen toegestaan als dit geen overlast veroorzaakt voor
de omgeving. Iedereen van 12 jaar en ouder
mag dit vuurwerk het hele jaar door kopen
en afsteken. Inwoners die illegaal vuurwerk
bezitten, vervoeren of afsteken, kunnen een
boete of gevangenisstraf krijgen. De boete
voor het afsteken van vuurwerk bedraagt
€ 250 en een aantekening in het strafblad.
Jongeren tot 18 jaar kunnen bij minder zware
overtredingen ook een Halt-straf krijgen. De
gevangenisstraffen bij afsteken van (zwaar)
illegaal vuurwerk kunnen flink oplopen.
Drive through
Het inleveren van vuurwerk kan op 28, 29 en
30 december tussen 13.00 uur en 16.00 uur op
de gemeentewerf aan de Amsterdamseweg
10 in Velsen-Zuid. Ook als u te voet bent, bent
u van harte welkom. Volg bij het inleveren de
instructies van het personeel.

Vele kerststerren en kerstkaartjes hebben
voorafgaand aan de kerstperiode hun
weg naar wijkbewoners gevonden. Onder
andere de voedselbank, de inwoners van
de Schulpen en het W.F. Vissershuis hebben deze fleurige kerstgroet ontvangen.
Hiermee wil het Sociaal wijkteam laten
zien dat ze betrokken zijn met de inwoners van Velsen en ook in 2021 weer voor
hen klaar staan. Met u hopen we dan op
een rustiger jaar waarin we weer samen
kunnen komen.

Het Sociaal wijkteam Velsen kan u ondersteunen bij vragen over geldzaken en administratie, wonen, werk, gezondheid, zorgen
voor, sociaal netwerk. Wij luisteren, denken
mee en zoeken samen naar een passende oplossing. Ook als u vindt dat er iets ontbreekt
in uw wijk of als u uw steentje wilt bijdragen
door anderen te helpen, bent u bij ons van
harte welkom.
Telefoon: 088 8876970
email: contact@swtvelsen.nl
website: www.swtvelsen.nl
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Eenzaamheid in
coronatijd
Als u eenzaam bent, voelt u zich niet verbonden. U mist een hechte, emotionele
band met anderen. Er rust nog steeds een
taboe op eenzaamheid. Terwijl het iedereen kan overkomen. Daar hoeft u zich niet
voor te schamen. Ook in coronatijd is eenzaamheid van alle leeftijden. Eenzaamheid
is vaak een verborgen probleem. Anderen
kunnen moeilijk van buitenaf zien of u zich
eenzaam voelt.
Deze verhalen zijn er om gevoelens van
eenzaamheid met elkaar te delen. Het lezen
hiervan kan herkenning en troost geven. U
staat niet alleen in uw eenzaamheid.

“Eenzaamheid voelen tussen andere mensen is
voor mij nog erger dan mij alleen eenzaam voelen”, aldus Dave (27). Dave kreeg op zijn 18e plotseling epileptische aanvallen. Na talloze medicijnen te hebben geprobeerd, onderging hij twee
hersenoperaties. Helaas verdween zijn epilepsie
hierdoor niet, maar wel een groot deel van zijn
geheugen. Daarnaast kreeg hij er chronische
hoofdpijnen bij.
“Dankzij goed bewaarde foto’s en video’s weet
ik dat ik in het verleden leuke dingen deed en
veel reisde. Nu leef ik elke dag met extreme
hoofdpijn en heb tussen de 25 en 30 onvoorspelbare epileptische aanvallen per maand”,
vertelt Dave. Hij zucht. “Ik probeer mezelf van
de constante pijn af te leiden en erop uit te
gaan. Naar een koffietentje, een restaurant of
een goed concert bijvoorbeeld. Muziek is mijn
passie, want mijn geheugen is Queen, The Rolling Stones en The Beatles niet vergeten.” Dave
is liever onder de mensen als hij een aanval
krijgt. “Alleen thuis is echt een ramp. Dan ben
ik zo bang omdat ik in mijn eigen huis niet eens
weet waar ik ben!” Door corona heeft hij echter
niets meer om naar uit te kijken. “Ik spreek als
dat lukt met vrienden af, maar iedereen heeft
het druk. Eigenlijk ben ik zoekende naar een

leuke, passende
bezigheid thuis.”
De leuke dingen
die hij vóór corona deed en de
lieve mensen om
Dave heen wegen
niet op tegen zijn
ondraaglijke en uitzichtloze pijn. “Het voordeel
dat ik 18 x een film opnieuw kan zien weegt
niet op tegen alle verloren herinneringen. Elke
week, elke dag wordt door mijn hersenletsel gewist.”
Veel mensen die eens dichtbij hem stonden,
hebben hem inmiddels verlaten. “Ze vonden
het moeilijk om met mij om te blijven gaan. Behalve mijn geheugen, lieten ook steeds meer
vrienden mij in de steek.” Zijn tweede hersenoperatie had een depressie tot gevolg. “De artsen hadden me daarvoor gewaarschuwd, maar
het viel niet mee. Veel mensen weten niet hoe
je met een depressie om moet gaan en zeggen
steevast zinnen als ‘Je moet gewoon wat leuks
gaan doen’ of ‘Het komt wel weer goed’.” Dave
oogt een normale man. “Ja mijn ziekte is niet
zichtbaar, maar dat maakt ook dat mensen het
vaak niet goed begrijpen. Als ik mijn geheugenprobleem probeer uit te leggen, wuift men het
weg: ‘Ach joh ik vergeet ook weleens iets’.
Mensen vinden het vaak moeilijk om zich een
houding te geven tegenover iemand met verdriet. Ken je iemand in je omgeving die niet
goed in zijn of haar vel zit? En wil je graag iets
betekenen? Vraag dan wat je kunt betekenen.
Misschien iets praktisch: samen koken, wat
hulp in huis of een boodschapje doen helpt mij
bijvoorbeeld heel erg. Wees voorzichtig met
goed bedoelde woorden: ze kunnen hard aankomen. Eenzaamheid is al een groot probleem
onder mensen, maar corona maakt het alleen
maar erger. Ik hoop dat mensen er goed uitkomen en hulp durven vragen waar nodig.”

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

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

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

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur
per dag een afspraak maken. U kunt
ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum voor een
afspraak.
Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen
of klachten over discriminatie. Bij het Klant
Contact Centrum van het gemeentehuis kunt
u telefonisch een formulier opvragen, waarop u uw melding of klacht kunt noteren. Graag
deze vervolgens versturen naar: Bureau Dis-

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

Aanvragen
Geplaatst op www.overheid.nl (zie Berichten over uw buurt) op 30 december
2020.
Voor informatie kunt u contact opnemen
met afdeling Fysiek Domein (tel. 140255)
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond
van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is
tussen haakjes vermeld.
IJmuiden
Kruitenstraat 13, het verbouwen en realiseren
5 extra hotelkamers (19/12/2020) 136667-

2020
Jan Pieterszoon Coenstraat 117, bouwen aanbouw en vergroten 1e verdieping
(19/12/2020)
136669-2020
Lange Nieuwstraat 743, wijzigen gebruik van
winkel naar theater (kelder) (21/12/2020)
137226-2020
Frans Naereboutstraat 9, en Trompstraat 79a
en 81, verbouwen en vergroten tot 9 appartementen (24/12/2020) 138203-2020
Sam Vlessinghof 1 t/m 84, aanpassen entree, vervangen van kozijnen / hekwerken
(24/12/2020) 138221-2020
Strengholtstraat 4, vervangen pui, splitsen
winkel naar winkel met bovenwoning, realiseren dakterras, balkon en dakopbouw, rechttrekken van de berging (24/12/2020) 1383262020
Mercuriusstraat
29,
wijzigen
gevel

(25/12/2020) 138434-2020
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 162-RD, plaatsen dakopbouw, bouwen aanbouw en veranderen gevelopening (achterzijde) (19/12/2020) 1367202020
Wijkerstraatweg
274,
plaatsen
dakopbouw
(21/12/2020)
137288-2020
Concordiastraat naast nr. 30tussen Concordiastraat en Transportstraat, bouwen
bedrijfspand (22/12/2020) 137391-2020
Geelvinckstraat 67, plaatsen dakopbouw (achterzijde) (22/12/2020) 137664-2020
Banjaertstraat 6. vervangen kozijnen, uitbouwen garage, plaatsen opbouw op garage
(23/12/2020) 138146-2020
Schulpweg 23, legaliseren aanbouw zijgevel
(25/12/2020) 138468-2020

Santpoort-Zuid
Wustelaan 29, kappen boom (21/12/2020)
137129-2020
Louise de Colignylaan 9 en 11, isoleren dak
(22/12/2020) 137793-2020
Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 89, bouwen erfafscheiding, metselen muurtjes, aanbrengen verharding en omtimmeren airco
(22/12/2020) 137774-2020
Driehuis
Jacob Catslaan 5, bouwen
(23/12/2020) 138142-2020

tuinhuis

Velserbroek
Schoener 57, vergroten en opbouwen aan-
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bouw (22/12/2020) 137762-2020
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning betrekking hebben op
een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk Schoon

Velsen. Voor meer informatie over welstand:
140255
Verlengen beslistermijn
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij van de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning

gemeentevelsen |

gemvelsen |

de beslistermijn hebben verlengd met 6 weken. De datum van verzending van de verlenging is tussen haakjes vermeld.
Velsen-Zuid
Thorbeckelaan 8, plaatsen dakkapel (voorzijde) (24/12/2020) 117505-2020

gemeente_velsen

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 199, vergroten zolderverdieping, herbouwen mansardekap op bijgebouw
en wijzigen voorgevelkozijn (22/12/2020)
58067-2020

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen
hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende
bij het (de) onderstaande besluit(en) gedurende zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen
(zoals college van burgemeester en wethouders van Velsen of burgemeester van
Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt
alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een
voorlopige voorziening worden gevraagd
bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem,
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003
BR Haarlem. Een voorlopige voorziening
kan alleen worden aangevraagd, indien er

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en
ontwerpverklaring van geen bedenkingen
Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij het voornemen hebben een
omgevingsvergunning te verlenen voor de onderstaande aanvraag. De aanvraag, de ontwerp
omgevingsvergunning, de ontwerp verklaring
van geen bedenkingen en de bijbehorende
stukken liggen met ingang van 4 januari 2021
gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling
Fysiek Domein, Team Vergunningen.
Tijdens deze periode van terinzagelegging kan
een ieder naar keuze mondeling of schriftelijk zienswijzen inbrengen tegen zowel de ontwerp omgevingsvergunning als de ontwerp
verklaring van geen bedenkingen. Zienswijzen moeten worden gericht aan het college
van burgemeester en wethouders van Velsen,
Fysiek Domein, Team Vergunningen, Postbus
465, 1970 AL IJmuiden (bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden). Voor het kenbaar maken
van mondelinge zienswijzen kunt u contact

opnemen met Fysiek Domein, Team Vergunningen, telefoon 14 0255.

bord met de tekst ‘alleen om elektrische
voertuigen op te laden’ en onderbord
OB504. De 2 parkeerplaatsen zijn gelijk
verdeeld over 1 locatie:
De Crocusstraat te Santpoort-Noord, op
een punt op ongeveer 50 meter ten zuiden van de kruising met de Burgermeester Weertsplantsoen.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn
van 6 weken na de datum waarop het besluit
elektronisch is bekend gemaakt in de digitale Staatscourant, schriftelijk (postbus 465,
1970 AL IJmuiden) adan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met in-

loggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Velsen.

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

het coronavirus moet u hiervoor eerst een afspraak maken. De verordening wordt ook gepubliceerd op de website van de gemeente Velsen.

ari 2021 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Fysiek Domein, Team
Vergunningen.

ontwerp verklaring van geen bedenkingen.
Zienswijzen moeten worden gericht aan het
college van burgemeester en wethouders van
Velsen, Fysiek Domein, Team Vergunningen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden (bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden). Voor het
kenbaar maken van mondelinge zienswijzen
kunt u contact opnemen met Fysiek Domein,

ook een bezwaarschrift is ingediend. De
verzenddatum van het besluit is tussen
haakjes vermeld.
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Duinen tussen Kennemerstrand en Kennemerboulevard,
afvlakken
duintoppen
(23/12/2020) 2105-2018
Zeeweg
225,
plaatsen
dakopbouw
(23/12/2020) 112232-2020
Kastanjestraat 30, plaatsen dakopbouw
(24/12/2020) 108184-2020
Santpoort-Noord
Terrasweg
52,
legaliseren
(23/12/2020) 101487-2020

dakterras

Driehuis
perceel aan Nicolaas Beetslaan 5-7: het bouwen van 10 woningen en 6 appartementen
(31/12/2020) 57289-2020
Verleende standplaatsvergunningen APV
artikel 5:15
Het college van burgemeester en wethouders
van Velsen hebben een standplaatsvergunning
verleend voor:
Velsen-Noord
Grillpaleis (verse en gegrilde kipspecialiteiten), op dinsdag, locatie: Wijkerstraatweg
(nabij de kiosk bij de bebording standplaats)
(24/12/2020) 120851-2020

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten:
•

om 2 parkeerplaatsen aan te wijzen ten
behoeve van het opladen van elektrische voertuigen door middel van het
plaatsen van bord E4, zoals bedoeld in
bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met onder-

•

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

Mededeling
De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 17 december 2020 vastgesteld:
De Eerste wijziging Parkeerbelastingen 2021

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerpverklaring
van geen bedenkingen

Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij het voornemen hebben een omgevingsvergunning
te verlenen voor de onderstaande aanvraag. De aanvraag, de ontwerp omgevingsvergunning, de ontwerp verklaring
van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 4 janu-

Tijdens deze periode van terinzagelegging kan een ieder naar keuze mondeling of
schriftelijk zienswijzen inbrengen tegen zowel de ontwerp omgevingsvergunning als de

Team Vergunningen, telefoon 14 0255.
Driehuis
perceel aan Nicolaas Beetslaan 5-7: het bouwen van 10 woningen en 6 appartementen
(31/12/2020) 57289-2020
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VERSCHIJNT DONDERDAG
EDITIE 8 + 9
VELSERBROEK, DRIEHUIS,
VELSEN-Z., SANTPOORT-Z.
EN SANTPOORT-N.
IJMUIDEN & VELSEN-N.
Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur
vrijdag 09.00-15.00 uur
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
Advertentieverkoop
Jeroen van Duijn
Mobiel 06-33836478
Gerda Ritskes
Mobiel 06-45708874
Ellen Gouda
Mobiel 06-51128572
Advertentie-tarieven
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Renée Wouwenaar
Marja van der Wulp
Raimond Bos
Arita Immerzeel
Directie
Frits Raadsheer
Bladmanager
Veroni Pereboom
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.jutter.nl/kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Dankzij een goede samenwerking met politie, brandweer, Veiligheidsregio Kennemerland, Omgevingsdienst IJmond en afvalverwerker HVC is het inleverpunt in een paar dagen
tijd gerealiseerd. Foto’s: Bos Media Services

Velsen opent regionaal
inleverpunt voor vuurwerk

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

Velsen - Vuurwerk vrijwillig inleveren bij de gemeente. Het klinkt niet als een aantrekkelijke optie, maar elders
in het land blijkt het best goed te werken. Reden voor burgemeester Frank Dales om zelf ook een vuurwerkinleverpunt in het leven te roepen. Niet alleen voor de inwoners van Velsen, maar voor de hele regio. En het werkt,
want al voor de officiële start werd de eerste tas met vuurwerk er achtergelaten.

Oplage de Hofgeest: 13.400
Oplage de Jutter: 18.400

Door Raimond Bos

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

Zelf was Dales in eerste instantie ook
sceptisch over het idee. In gedachten
ging hij terug naar de tijd dat hij zelf
nog een tiener was. ,,Ik denk dat ik er

toen ook niet voor zou hebben
gekozen om het in te leveren’’, biecht
hij op. Toch blijkt elders in het land
dat mensen het inleverpunt wel
goed weten te vinden. De Alkmaarse
burgemeester Emile Roemer liet zelfs

weten dat in drie dagen tijd maar
liefst tweehonderd kilo vuurwerk was
ingeleverd. ,,Weliswaar was een groot
deel daarvan afkomstig van dezelfde
persoon, maar het is toch een mooi
resultaat’’, aldus Dales. Tijdens een

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/of
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt
gesteld aan derden. Dus ook niet per
e-mail, fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.jutter.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt
op FSC-Mix papier van verantwoorde
herkomst.
WWW.HOFGEEST.NL
WWW.JUTTER.NL

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

Maandagmiddag om 13.00 uur heeft de burgemeester het inleverpunt op de gemeentewerf aan de Amsterdamseweg 10 in
Velsen-Zuid officieel geopend.

recente vergadering over de jaarwisseling kwam hij spontaan met het
voorstel om ook in Velsen een inleverpunt voor vuurwerk te realiseren.
,,Maar om zoiets te kunnen doen,
moet je een ingewikkelde procedure
doorlopen. Er zijn veel regels voor de
opslag en het vervoer van vuurwerk
en je hebt allerlei vergunningen
nodig.’’ Glimlachend voegt hij eraan
toe: ,,Maar Velsen houdt wel van een
uitdaging!’’
Dankzij een goede samenwerking
met politie, brandweer, Veiligheidsregio Kennemerland, Omgevingsdienst IJmond en afvalverwerker HVC
is het inleverpunt in een paar dagen
tijd gerealiseerd. ,,We hebben in drie
dagen voor elkaar gekregen waar
anderen drie maanden voor nodig
hadden.’’
Maandagmiddag om 13.00 uur heeft
de burgemeester het inleverpunt op
de gemeentewerf aan de Amsterdamseweg 10 in Velsen-Zuid officieel
geopend.
Dat de eerste tas met vuurwerk al op
de ochtend ervoor zou worden ingeleverd, had hij zelf ook niet verwacht.
Hij hoopt dat veel inwoners dit voorbeeld zullen volgen. ,,Je krijgt geen
bekeuring, je naam wordt niet genoteerd, je blijft dus volledig anoniem.’’
Het inleverpunt is er voor iedereen
die woont in de regio van Uitgeest
tot Heemstede. Elke middag tussen
13.00 en 16.00 uur kan men er
terecht. Deze week zijn handhavers
in de hele gemeente Velsen extra
paraat om de openbare orde te
handhaven. Dales: ,,De Velsenaren
kennende is dat eigenlijk niet nodig.
Ik vertrouw erop dat we een gezellige oudejaarsavond in Velsen zullen
beleven.’’
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Ontdek je carrière in techniek
via Nova College Scheepvaart
Velsen - Met een scheepvaartopleiding kun je zowel aan de wal als aan
boord van een zee- of binnenvaartschip carrière maken. Je werkt in een
innovatieve sector met moderne elektronische apparatuur en geavanceerde computer- en communicatiesystemen. Je krijgt te maken met
grote en soms ingewikkelde projecten. Elke dag haal je het beste uit
jezelf in een internationaal speelveld.

De vis uit IJmuiden wordt door 50|50 Food verwerkt in een maaltijd voor de doelgroep van het Leger des Heils. Foto: aangeleverd

Noordzeevis uit IJmuiden doneert
rode poon aan Leger des Heils
Velsen - Stichting Noordzeevis uit IJmuiden heeft 300 kilo rode poon
gedoneerd aan het Leger des Heils in Amsterdam. De vis wordt door het
werkbedrijf 50|50 Food verwerkt in de maaltijden voor de circa 700
mensen die dagelijks steun vinden bij de goodwillcentra in de hoofdstad.
Voorzitter Tim van Zeben reed vlak
voor Kerstavond naar AmsterdamNoord om de vis te overhandigen
aan Chiel Naber en Peter Lauffer van
50|50 Food. Hier doen mensen met
een achterstand tot de arbeidsmarkt
werkervaring op. ,,Wij vinden het
belangrijk om maatschappelijk een
steentje bij te dragen’’, aldus Van

Zeben. ,,Door corona hebben vooral
kwetsbare mensen het extra zwaar.
Daarom hebben wij besloten het
Leger des Heils, dat zich inzet voor
mensen die dak- of thuisloos zijn,
voor probleemgezinnen en voor
ouderen die sterk geïsoleerd leven,
te ondersteunen met een donatie
van Noordzeevis uit IJmuiden.’’

In overleg met de coördinator van
50|50 Food is gekozen voor rode
poon. Deze vissoort bevat veel
voedingsstoffen en is dus erg
gezond. Poon kan goed worden
gestoofd, gebakken of gerookt.
Stichting Noordzeevis uit IJmuiden
zet zich samen met vijftig ambassadeurs en Citymarketing Velsen | .
IJmuiden in voor de promotie voor
verse vis uit IJmuiden.

Vanaf het vmbo of havo ben je
welkom, zeker met wiskunde en/of
nask in je profiel. En als je op de
mavo niet graag naar school gaat,
voel je je in het beroepsgerichte
onderwijs waarschijnlijk juist beter
op je plek dan op de havo. Jongeren
die altijd al droomden van varen
komen al naar IJmuiden, maar nu
vinden ook twijfelaars de school met
innovatief onderwijs en moderne
studentenhuisvesting. Bij Scheepvaart ontwikkelen studenten een
stevige basis waar ze hun hele leven
profijt van hebben. De scholen in
Harlingen en IJmuiden bestaan
respectievelijk 202 jaar en 115 jaar en
zijn ontstaan vanuit de behoefte van
rederijen aan goed opgeleid
personeel.
,,De jongens en meiden bouwen hier
hun fundament voor de toekomst,

zowel voor op het water als aan de
wal’’, zegt Arjan Nieuwenhuizen,
directeur Scheepvaart, Transport en
Logistiek. ,,Wij geloven in een leven
lang ontwikkelen. Daarom bieden wij
naast beroepsopleidingen ook
bedrijfsopleidingen, trainingen voor
professionals en zij-instromers die
(willen) werken in de handelsvaart,
binnenvaart, rondvaart, waterbouw
en visserij. In welke fase iemand in
het leven ook is, we focussen op
competentieontwikkeling en
mogelijkheden.’’
Meld je aan voor online Open huis
IJmuiden zaterdag 9 januari
Ontdek je mogelijkheden tijdens
online Open huis, meld je aan voor
de digitale meetings. Kijk op novacollege.nl/scheepvaart.

Meer weten? Kijk op www.noordzeevisuit-ijmuiden.nl.

Campagne van start om
bewuster om te gaan met alcohol
Regio - Vanuit het regionale programma ‘In control of alcohol en drugs’
wordt in Noord-Holland-Noord de landelijke campagne ikPas ondersteund. Deze campagne heeft tot doel om mensen bewuster te laten
omgaan met alcohol. Er wordt niet gevraagd om nooit meer alcohol te
drinken, maar om het alcoholgebruik in de maand januari even op pauze
te zetten. Je wordt je tijdens deze ‘Dry January’ bewuster van de keuze
om wel of niet te drinken, je doorbreekt vastgeroeste patronen en
alcohol is niet meer vanzelfsprekend.
Ga jij de uitdaging met jezelf aan?
Nodig gelijk jouw vrienden en familie
uit en doe het samen! ‘Dry January’
start op 1 januari 2021. Iedereen kan
zich via www.ikpas.nl aanmelden.
Deelnemers krijgen dan een eigen
dashboard met een aantal handige
functies, zoals een IkPas Coach,
toegang tot een forum, een persoonlijk dagboek, een nieuwsbrief en
toegang tot artikelen, alcoholvrije
recepten, handige tips en nuttige
weetjes. Natuurlijk is samen
meedoen leuker (en makkelijker) dan
alleen. Daarom is er ook de mogelijkheid om een team challenge aan te
maken en vrienden en familie hiervoor uit te nodigen. Men wordt
vanzelf geattendeerd op deze mogelijkheid bij aanmelding via de
website.
Veel deelnemers ervaren ook lichamelijke voordelen. Zo voelt 62% zich
bijvoorbeeld fysiek fitter, slaapt 55%
van de deelnemers beter en verliest
32% gewicht. Een groot aantal deelnemers drinkt na deelname bewust
minder alcohol dan daarvoor. Het
programma ‘In Control of Alcohol en
Drugs’ ondersteunt deze campagne
in de regio en de zeventien

gemeenten en samenwerkingspartners hopen in 2021 op nog meer
deelnemers dan in 2020. Toen
hadden ruim 1800 inwoners uit de
regio zich aangemeld. Burgemeester
Toon Mans van de gemeente
Castricum: ,,Het is bekend dat alcohol
slecht is voor de weerstand tegen
ziekmakende bacteriën en virussen.
Een bijkomend voordeel van IkPas is
dus ook dat je minder vatbaar bent
voor het Coronavirus.”
Kennis over alcohol
Uit het onderzoek ‘Kennismonitor
Alcohol’ van het Trimbos-instituut
blijkt dat de meeste mensen niet
weten dat alcohol het risico op
kanker, dementie of een miskraam
vergroot. Ook schatten veel mensen
de kosten van alcohol voor de
samenleving veel te laag in. Die
bedragen tussen de 2,3 en 4,2 miljard
euro per jaar.
Het onderzoek laat ook zien dat overmatige en zware drinkers het moeilijker vinden om zelf geen alcohol te
drinken als anderen dat wel doen.
Wie zelf benieuwd is naar zijn eigen
kennis over alcohol, kan via www.
alcoholinfo.nl de kennisquiz doen.
Wellicht stimuleert dit iemand tot

Bij Nova College Scheepvaart ontwikkelen studenten een stevige basis waar ze hun
hele leven profijt van hebben. Foto: Michel van Bergen

Het campagnebeeld. Foto:
aangeleverd

deelname aan Dry January!
Meer ondersteuning
Mensen die het idee hebben dat ze
meer ondersteuning nodig hebben
in het op pauze zetten van het alcoholgebruik, kunnen contact
opnemen met de preventieafdeling
van Brijder door te mailen
(preventie@brijder.nl) of te bellen
(088 3582260). In Control of Alcohol
& Drugs ‘In Control of Alcohol &
Drugs’ is een samenwerking van de
zeventien gemeenten in NoordHolland-Noord, GGD Hollands
Noorden, Veiligheidsregio NHN, LINK,
Brijder Jeugd en GGZ.
Het programma ‘In Control of Alcohol
& Drugs’ is gericht op het voorkomen
en terugdringen van het alcohol- en
drugsgebruik onder jongeren in
Noord-Holland-Noord.
Kijk op www.incontrolofalcoholendrugs.nl voor meer informatie.

Uitwaaien met Bella
IJmuiden - Storm Bella zorgde zondag voor drukte op het strand. Menigeen
was de dag na kerst toe aan heerlijk uitwaaien en het strand van IJmuiden is
dan natuurlijk een perfecte bestemming, vooral als een flinke storm zich
aandient. Het KNMI gaf code geel af. In IJmuiden werd zelfs tijdelijk een windkracht 9 gemeten. Er zijn geen meldingen bekend van grote schades.
Bella was volgens Weeronline de zevende officiële storm van 2020. De vorige
storm was op 25 september dit jaar. Foto: Ton van Steijn
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TYPISCH IJMUIDEN

De kerstbroden voor het raam van Ton moesten wel met plastic worden afgedekt
omdat het heel veel regende de dagen voor kerst. Foto: aangeleverd

Ton Verweij deelt vijftig
kerstbroden uit
IJmuiden - Ton Verweij droeg ook dit jaar de ware kerstgedachte uit. De
inmiddels 80-jarige IJmuidenaar zette vorige week maar liefst vijftig
kerstbroden op het bankje voor zijn woning aan de Lange Nieuwstraat.
Wie er eentje hebben wilde, hoefde slechts langs te gaan. ,,Voor de arme
donders’’, verduidelijkt hij zijn actie. Hij geniet elk jaar zelf nog het meest
van de blije gezichten die het oplevert.
Al een jaar of vijf haalt Ton Verweij bij
een plaatselijke supermarkt een
aantal kerstbroden om die vervolgens voor zijn deur uit te delen aan
mensen die het niet zo breed
hebben. ,,Ik heb het altijd leuk
gevonden om iets te doen voor
andere mensen.’’ Dat zijn actie
gewaardeerd werd, blijkt wel uit het
feit dat hij dit jaar zelf ook door
iemand werd verrast met een
lekkernij voor de kerstdagen. ,,Een
mevrouw die vorig jaar een kerstbrood had meegenomen, kwam mij
nu een kerststaaf brengen. Dat vind
ik heel leuk.’’ Voor de gepensioneerde
zeeman is het uitdelen van kerstbroden niet de enige actie voor de

medemens. ,,Ik bracht ook vaak krentenbollen naar het Thomashuis (een
woonvoorziening voor mensen met
een verstandelijke beperking, red.)
en in de zomer bracht ik daar ook
vaak ijsjes.’’ Voor het uitdelen van de
kerstbroden zat het weer dit jaar niet
echt mee. Ton Verweij: ,,Ik had een
zeil over de dozen gelegd, tegen de
regen. Maar het was eigenlijk iets te
klein. Ik wilde een groter zeil halen,
maar dat kon niet, want de winkels
zijn dicht.’’
Op woensdag 23 december zette hij
de stapel kerstbroden voor zijn deur,
donderdagmiddag werd de laatste
opgehaald. ,,Ik had er zelfs nog wat
bijgehaald, omdat het zo hard ging.’’

De President Krügerstraat kreeg in 1901 haar naam ‘als eerbiedige hulde aan het dappere volk van Transvaal dat zulk een
hardnekkige strijd heeft te voeren en zoveel moet lijden voor ’t behoud van zijn vrijheid en onafhankelijkheid en aan zijn
diepbeproefde President.’ Foto: Erik Baalbergen

Het ‘Transvaalkwartier’
Wekelijks staat Erik Baalbergen aan de hand van
een foto stil bij een IJmuidens onderwerp naar
aanleiding van de actualiteit, een bijzondere
gebeurtenis, een evenement of gewoon een van de
mooie taferelen die IJmuiden biedt. In deze aflevering aandacht voor het ‘Transvaalkwartier’ van
IJmuiden.
Door Erik Baalbergen
In Oud-IJmuiden ligt grofweg tussen het Willemsplein
en het Koningsplein een wijk die lange tijd is aangeduid als ‘Zuid-Afrikaans Kwartier’ en ‘Transvaalkwartier’.
De wijk is in de eerste jaren van de twintigste eeuw,
tijdens de groei van IJmuiden ten oosten van de Oranjestraat, aangelegd. De naam van de wijk verwijst naar
de straatnamen die ontleend zijn aan personen
verbonden met de vroegere republieken Transvaal en
Oranje Vrijstaat in het huidige Zuid-Afrika. Deze straten
krijgen in de jaren 1901 tot en met 1904 de namen
President Krügerstraat, President Steijnstraat, De
Wetstraat, De La Reijstraat, Bothastraat en Cronjéstraat.
Met uitzondering van de De La Reijstraat en de
Bothastraat bestaan de straten nog steeds, al is het
straatbeeld in de loop der jaren drastisch veranderd.
IJmuiden is niet uniek met deze straatnamen. In 1900
zijn Rotterdam en Den Haag de eerste steden met een
Transvaalbuurt of Afrikaanderbuurt. Amsterdam,
Haarlem, Hilversum en IJmuiden volgen spoedig. In de
jaren daarna komen daar nog veel steden en plaatsen
overal in den lande bij. Maar vanwaar die plotselinge
opkomst van de ‘Transvaalbuurten” in het begin van de
twintigste eeuw? We duiken even de geschiedenis in.

Wie mist deze foto’s?
IJmuiden - In de brievenbus van het kantoor van onze kranten op de Zeeweg
in IJmuiden troffen we onlangs een envelop aan met deze twee foto’s. De
afzender, die zich verder niet bekend maakte, schreef deze foto’s gevonden te
hebben in een bij de kringloop aangeschaft boek. Het zijn foto’s die voor de
eigenaar waarschijnlijk erg waardevol zijn. Vandaar deze oproep. Zijn ze van
u? Bel 0255-533900 of stuur een e-mail naar redactie@jutter.nl.

Kolonisten
Jan van Riebeeck sticht in 1652 in opdracht van de
Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) bij Kaap de
Goede Hoop een verversingsstation. Schepen van de
VOC kunnen hier onderweg naar Nederlandsch-Indië
vers water en voedsel inslaan. Het verversingsstation
groeit uit tot de Kaapkolonie, de eerste Europese
kolonie in zuidelijk Afrika. Aan het einde van de achttiende eeuw wonen hier ongeveer veertigduizend
kolonisten. Ruim een derde is van Nederlandse, een
derde van Duitse en de rest van onder meer Franse en
Britse afkomst. De algemene voertaal is Nederlands.
In 1795 nemen de Britten de macht in de Kaapkolonie
van de Nederlanders over. Zij voeren Engels als voertaal
in, schaffen de slavernij af en willen het verschil tussen
blank en zwart opheffen. Uit ontevredenheid hierover
trekken duizenden Boeren of Afrikaners, nazaten van
de Nederlandse kolonisten, tussen 1835 en 1845 naar
het noorden. Deze volksverhuizing staat bekend als de
‘Grote Trek’. In de binnenlanden van zuidelijk Afrika
stichten zij hun eigen Boerenrepublieken, waaronder
Oranje Vrijstaat en de Zuid-Afrikaansche Republiek, ook
wel Transvaal genoemd.
Boerenoorlogen en helden
De Britten laten de Boeren niet met rust. De Britse
annexatie van Transvaal leidt tot de eerste Boerenoorlog (1880-1881). Deze oorlog eindigt in het voordeel

van de Boeren. Enkele jaren later zetten de Britten de
Boeren opnieuw onder druk, vooral vanwege de vondst
van goud en diamant in de nieuwe republieken. Dit
leidt tot de tweede Boerenoorlog (1899-1902), waarin
de boeren uiteindelijk het onderspit delven en de
Britten de macht overnemen. In 1910 worden de
Boerenrepublieken met de Kaapkolonie en Natal
verenigd tot Zuid-Afrika.
Vooral begin vorige eeuw voelen veel Nederlanders
zich verbonden met de Boeren. Velen trekken tijdens
de tweede Boerenoorlog op eigen initiatief naar zuidelijk Afrika om de Nederlandstalige boeren in de Boerenrepublieken te helpen in hun strijd tegen de Britten. In
Nederland worden de helden uit de Boerenoorlogen
vereerd met onder andere straatnamen overal in het
land. Met name Paul Krüger, sinds 1880 president van
de Zuid-Afrikaansche Republiek, en Marthinus Steyn,
vanaf 1896 president van Oranje Vrijstaat, worden vaak
vernoemd. In IJmuiden worden verder generaal en politicus Christiaan de Wet en de generaals Louis Botha,
Koos de la Rey en Piet Cronjé vereerd met straatnamen.
Held van de Spionkop
IJmuiden kent zijn eigen held uit de tweede Boerenoorlog: de ‘Held van de Spionkop’ Henry Slegtkamp
(1874-1951). In 1892 treedt hij in dienst van de Rijkswaterstaat in IJmuiden en werkt hij mee aan de aanleg van
de Middensluis. In 1895 vertrekt hij naar Transvaal en
wordt daar opzichter bij de spoorwegen. Daar komt hij
terecht in de strijd tussen de Boeren en de Engelsen en
besluit aan de zijde van de Transvaalse boeren tegen de
Engelsen te vechten. Samen met twee vrienden weet
hij met een list een heel Engels leger bij de Spionkop te
verjagen, en daarmee generaal Botha en zijn mannen
een strijd te besparen die ze anders zouden verliezen.
Ook weet hij met zijn technische achtergrond vele
Engelse treinen te ontsporen en te vernielen. De
Engelsen zijn naar hem op zoek maar Henry weet na
het einde van de tweede Boerenoorlog met een Duits
schip Nederland te bereiken. Bij zijn thuiskomst in
IJmuiden, waar zijn ouderlijk huis staat, wacht hem op
5 augustus 1902 een groots en feestelijk onthaal. Een
jaar later vertrekt Henry definitief naar Transvaal. In
IJmuiden is nooit een straat naar hem genoemd.
Echte helden
Met de opkomst van de protesten in Nederland in jaren
zeventig tegen de apartheid en het apartheidsregime
in Zuid-Afrika is men toch anders gaan kijken naar de
rol die de Boeren gespeeld hebben. Hoewel het ‘apartheidssysteem’ in Zuid-Afrika pas na het einde van de
tweede Boerenoorlog echt vorm krijgt, zijn de Boeren
als kolonisten beslist geen lieverdjes en helden voor de
inheemse bevolking geweest, alle geromantiseerde
verhalen over de Grote Trek en de heldendaden tegen
de Engelsen rond de Boerenoorlog ten spijt. Dertig jaar
geleden is gelukkig een eind gekomen aan de
apartheid.
Met de apartheidsbewustwording hebben diverse
Nederlandse gemeenten steeds meer de namen van de
anti-apartheid strijders, de echte helden van ZuidAfrika, zoals Nelson Mandela en Steve Biko gekozen in
namen van straten en pleinen. Misschien dat Velsen
zich ooit nog hierbij zal aansluiten...
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KRUISWOORDPUZZEL

1

Verticaal 1. nagerecht; 2. paardenslee; 3. visgerei; 4. naar
beneden; 5. korte trommelslagen; 6. rij wachtende voertuigen; 7.
Nederlands waddeneiland; 8. alcoholische drank; 9. plechtige
belofte; 10. westerlengte (afk.); 11. deel van vrachtwagen; 16.
klein paardje; 18. lidwoord; 20. vurig strijdpaard; 21. bloeimaand;
23. familielid; 25. bijtende vloeistof; 26. vereniging (soos); 27.
vechtsport; 29. leer van de menselijke arbeid; 32. proces-verbaal; 34. enthousiast bewonderaar; 36. diepe afgronden; 37. unidentified flying object (afk.); 39. ontwikkelingsfase van een
insect; 40. schermwapen; 42. grasmaand; 43. gezongen toneelspel; 45. niet grof; 46. Oxford English Dictionary (afk.); 51. bast
(schil); 53. bejaard; 54. voorjaarsbloem; 55. dierenmond; 56.
vleespastei; 57. wreed Romeins heerser; 59. weg met bomen;
60. pakjesbezorger (bode); 62. Europese-Aziatische vrouw; 63.
zoete (kermis)lekkernij; 66. vertragingstoestel; 67. tuimeling; 69.
Europese ruimtevaartorganisatie (afk.); 71. zijn kans beproeven;
73. grote ster aan de noorderhemel; 74. deel van het lichaam;
75. zoon van aartsvader Isaak; 78. kerel (vent); 80. zenuwtrek;
82. radon (scheik. afk.); 85. godsdienst (afk.).

3

4

5

12
15

Horizontaal 1. werkvoorbereider (beramer); 7. rijvaardigheidsbewijs; 12. schuw dier; 13. het is in orde; 14. tenger; 15. int. autokenten Denemarken; 17. vrouwtjeshond; 19. pas of schrede; 21.
familielid; 22. naaldboom; 24. voorwerp dat lichtstralen terugkaatst; 27. straalvliegtuig; 28. inval (plan); 30. nieuw (in samenstelling); 31. strikje; 32. gezwel (bult); 33. grond rond boerderij;
35. in beschonken toestand; 37. u edele (afk.); 38. chemisch
strijdmiddel; 41. gewestelijk arbeidsbureau (afk.); 42. het vrijkopen; 44. niet afgewerkt; 46. grootmoeder; 47. mannetjeskip; 48.
hulp van een vrachtwagenchauffeur; 49. melkklier; 50. toegankelijk; 52. modehuis in Parijs; 54. bijensoort; 56. schrijfgerei; 58.
lanterfant (niksnut); 61. nachtroofvogel; 62. achteruitgaan (vervagen); 64. erfelijk materiaal (afk.); 65. jongensnaam; 67. vervroegde uittreding (afk.); 68. gordijnstang; 70. zeemansloon; 72.
gevangenverblijf; 73. grootwinkelbedrijf (Engels); 76. gevangenis; 77. in memoriam (afk.); 78. zuivelproduct; 79. iemand die op
bezoek is; 81. kunstmatige inseminatie (afk.); 82. spinnenwebdraad; 83. heteluchtbad; 84. verwaande houding; 86. grootte van
een schip uitgedrukt in tonnen; 87. vrachtwagenchauffeur.
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Reddingsbrigade adviseert 2021 niet te
starten met onbewaakte nieuwjaarsduik
Regio - Reddingsbrigade Nederland raadt enthousiastelingen aan 2021
niet te beginnen met een ‘wilde’ nieuwjaarsduik. Alle georganiseerde
nieuwjaarsduiken zijn afgeblazen. Hulpverleners als lifeguards zijn daardoor niet preventief aanwezig. Koud (zee)water heeft een groot effect op
het lichaam; een nieuwjaarsduik kan acuut een levensgevaarlijke situatie
opleveren. Natuurlijk komen lifeguards wel in actie als ze bij problemen
daartoe worden opgeroepen.
De watertemperatuur ligt nu op zo’n 7
graden Celsius. Water met een tempe-

ratuur van minder dan 15 graden
Celsius kan leiden tot onderkoeling

en kramp met verdrinking tot gevolg.
Wie in koud water ‘duikt’ moet zich
van de risico’s bewust zijn. Als heftige
reactie kan een ‘cold shock response’
ofwel koudeshock optreden.
Kenmerken van een koudeshock zijn:
verhoogde hartslag, ongecontroleerde en versnelde ademhaling,
onvermogen om de adem in te
houden, desoriëntatie, paniek.

1 januari 2020. Lifeguard bij deelnemers aan de nieuwjaarsduik in Noordwijk. Foto: Leon van Went

Thuisduik
Reddingsbrigade Nederland adviseert de nieuwjaarsduik in de zee of
in binnenwater ditmaal over te slaan.
Een alternatief als de ‘thuisduik’ is
zowel veilig als coronaproof. Wie
toch besluit het koude water in te
duiken om het nieuwe jaar in te
luiden, brengt mogelijk niet alleen
zichzelf onnodig in gevaar. Maar ook

de lifeguards of andere hulpverleners
die bij problemen alsnog moeten
komen helpen. Bij een wilde duik
ontbreken alle faciliteiten voor een
veilig verloop, zoals bij een bewaakt
evenement.
Dat verhoogt het risico op ongelukken, terwijl er geen direct toezicht
is en hulpverlening dus later
geboden kan worden.
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Reddingsactie tijdens het drama met de surfers in Scheveningen. Foto: Dick Teske

KNRM: drukste reddingsjaar in 196-jarig bestaan
Regio - De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) kijkt
terug op een jaar met grote verschillen vergeleken met de jaren ervoor.
Het effect van corona was zichtbaar in alles wat zich op en om het water
afspeelde. Opmerkelijk genoeg steeg het aantal hulpverleningen, maar
daalde het aantal personen dat daarbij betrokken was. Het grootste
effect was te zien in de zomermaanden, toen Nederlanders niet naar het
buitenland konden reizen en massaal naar het water trokken om te
recreëren.
Vrijwilligers bleven inzetbaar
Gelukkig bleven de 1.400 vrijwilligers
gezond en inzetbaar. Alle 45 reddingstations bleven nagenoeg vrij van
besmettingen en konden 24 uur per
dag inzetbaar blijven. Daarvoor waren
wel strikte maatregelen nodig, zoals
het tijdelijk stoppen van oefenavonden en het varen met een
minimum aan bemanning. Dit resulteerde in beduidend minder vaaruren
voor opleiding en oefening, wat een
groot gemis betekende voor de nieuw
instromende vrijwilligers.
Watersporters zochten
beschut water
Door de coronamaatregelen van
maart tot juni kwam de watersport
veel later op gang dan normaal. De
sluiting van jachthavens was te zien in
de daling van het aantal hulpverleningen, vooral op de Waddenzee.
Door het zomerse voorjaar en de
warme zomer trokken mensen vooral
naar de stranden. Dat leidde tot veel
meer hulpverleningen voor zwemmers en surfers.
Opvallend is de stijging in de hulpverleningen aan watersporters op relatief
beschut water, zoals de Randmeren,
IJsselmeer en de Deltawateren. Daar
waren vooral meer motorsloepen en
kleine zeilboten te vinden dan
voorheen.
Onvergetelijke drama’s en reddingen
Ieder jaar zijn er reddingen en hulpverleningen die de redders nooit meer
vergeten. 2020 kende een paar
drama’s die heel Nederland schokten.
De vijf verdronken surfers bij Scheveningen en het meisje op Ameland dat
door sterke zeestromingen werd

meegesleurd en verdronk. Daar tegenover staan ook reddingen, waaronder
die ene surfer bij Scheveningen die
wél werd gered, en de man die zijn
hond nasprong vanaf de pier bij
IJmuiden. Bij veel van die momenten
speelden omstanders en medewatersporters soms een essentiële rol. Waarvoor veel hulde.
Minder opvarenden dan voorheen
Het aantal geredde en geholpen
personen is opmerkelijk lager dan
voorgaande jaren. Dat wordt ongetwijfeld veroorzaakt door de coronamaatregel om met minder mensen
bijeen te zijn. Dus ook met minder
mensen op één vaartuig. Ook het
volledig stilliggen van de chartervaart,
die normaal gesproken grote aantallen
passagiers aan boord heeft, zorgt voor
minder opvarenden in de statistiek.
Beginnende watersporters kregen
KNRM-tips mee
De KNRM speelde snel in op de
nieuwe watersportgolf met een voorlichtingscampagne gericht op de
beginnende pleziervaarders. De tips
waren vooral bedoeld om de meest
voorkomende oorzaken van noodgevallen tegen te gaan. Motorstoring,
navigatiefouten, gebrek aan kennis en
ervaring, en man-over-boord kregen
veel aandacht. Desondanks waren dit
de oorzaken waar redders nog steeds
veel voor in actie kwamen.
Medische adviezen voor zieke
zeevarenden
De artsen van de KNRM-Radio Medische Dienst (RMD), die dag en nacht
bereikbaar zijn voor medische vragen

van zeevarenden wereldwijd, kenden
het drukste jaar ooit. Waar normaal 14
aanvragen per week binnenkwamen
lag het gemiddeld nu op 20. De
pieken in medische consulten gingen
gelijk op met de golven van coronabesmettingen. Veel zeevarenden zitten al
maanden vast op hun schip, kunnen
niet naar huis en krijgen daardoor ook
andere klachten dan COVID-19.
Financiële effecten voor de KNRM
Hoewel het aantal reddingen groter is,
is het aantal vaaruren bij de KNRM,
door het vervallen van oefenuren, veel
kleiner. Daardoor zijn de brandstof- en
onderhoudskosten lager. Cursussen
liggen stil en er zijn minder bijeenkomsten en reiskosten van
vrijwilligers.
Het aantal donateurs, waarvan de
KNRM volledig afhankelijk is, bleef in
2020 stijgen. Naar verwachting met
zo’n 2.000, waardoor het totaal aantal
Redders aan de wal, zoals ze genoemd
worden, uitkomt op ongeveer
103.000.

Een reddingboot op zee. Foto: Arie van Dijk

Maatregelen voor 2021
Voor het komend jaar verwacht de
KNRM nog een soortgelijke situatie als
in 2020, met hopelijk meer versoepelingen. Het preventieprogramma,
gericht op watersporters, gaat daarom
onverminderd voort om ongelukken
op het water te voorkomen. Dat moet
uiteindelijk leiden tot minder noodzakelijke inzet van de KNRM. Er zal een
inhaalslag nodig zijn om opleidingen
en oefeningen van bemanningsleden
weer op peil te krijgen. Vooral nieuwe
vrijwilligers hebben cursussen en
extra vaaruren op de reddingboten
nodig.
Kortom, opnieuw een uitdaging in
2021. Met de grote veerkracht van de
vrijwilligers, de steun van de 100.000
donateurs en de sympathie vanuit
heel Nederland, gaat dat beslist
lukken, onder het motto van de KNRM:
samen helpen redden.

Twee vrijwillige redders. Foto: Teun Poppe
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Creatieve tip in coronatijd:
zwerfkeien beschilderen of zoeken
Velsen - Op verschillende locaties in de gemeente kun je beschilderde
zwerfkeien vinden. Ze worden door creatieve inwoners achtergelaten, in
de hoop dat iemand ze vindt, fotografeert en vervolgens weer op een
andere plek neerlegt. Een prachtige manier om in deze moeilijke tijden
bij iemand een glimlach op het gezicht te toveren.

Het blijkt dat kinderen bewegen later langer leuk blijven vinden wanneer ze daarin
al op jonge leeftijd worden uitgedaagd. Foto: Renata Jansen Fotografie

Bewegen voor 0- tot 4-jarigen
Peuters in beweging, want jong geleerd is oud gedaan! Dat roepen
Bianca van Geldorp en Tessa van der Zee, buurtsportcoaches bij Stichting
SportSupport Kennemerland in de gemeente Velsen. ,,Kindjes zitten veel
te veel in een buggy, achter in de auto of op de bank’’, zegt Tessa. ,,En het
is echt zaak dat daar verandering in komt. Het blijkt dat kinderen
bewegen later langer leuk blijven vinden wanneer ze daarin al op jonge
leeftijd worden uitgedaagd. Dus liever op een kleed met speeltjes op de
grond dan steeds maar in een wippertje.’’
Beweegrichtlijn
Op dit moment is er voor kinderen
jonger dan 4 jaar nog geen
beweegrichtlijn, maar dat wil niet
zeggen dat het voor hen niet belangrijk is. Beide buurtsportcoaches
benadrukken dat door vroeg te
investeren in gevarieerd bewegen de
basis wordt gelegd voor een actief
leven en een goede ontwikkeling van
baby’s, dreumesen en peuters.

gen’’,legt Tessa uit. ,,Er staan
gesprekken ingepland met de JGZ,
de jeugdarts en de jeugdverpleegkundige om te zien welke tips zij
ouders al meegeven, en om te zien
wat wij hierin kunnen betekenen
door samen te werken.’’ Stap 2 is dan
in gesprek te gaan met de pedagogisch medewerkers van de
kinderopvang.

Fysieke omgeving
van het jonge kind
Zowel de fysieke omgeving als de
sociale omgeving is daarbij van
belang. Bianca: ,,We maken een overzicht van wat er bij verenigingen
voor deze jonge doelgroep al wordt
aangeboden. Verder brengen we
bijvoorbeeld alle speelpleintjes en
speeltuinen in de gemeente Velsen
in kaart met behulp van de (al
bestaande) Speeltuin-app.’’

Activiteiten
Het streven is om vanuit SportSupport voor de allerkleinsten straks
ongeveer vier activiteiten per jaar te
organiseren. Bianca: ,,In februari was
er in Velserbroek al de Peuterinstuif
met onder andere een loopfietsjesparcours, parachutespelen en een
springkussen. Daar komt zeker een
vervolg op, maar eerst zijn we alles
aan het inventariseren - onze
plannen staan nu nog enigszins in de
kinderschoenen.’ ‘

Sociale omgeving
De nadruk ligt echter vooral op de
sociale omgeving. ,,We zijn daarom
nu eerst aan het uitzoeken hoe wij
ouders en verzorgers bewust kunnen
maken van het belang van bewe-

Ouders die nu al geïnteresseerd zijn
in meer bewegen met hun jonge
kind kunnen kijken op Ideeën
opdoen (Huis voor Beweging) en
Beweeg je mee? - nijntje Beweegdiploma (dutchgymnastics.nl).

Een inwoonster van Velsen mailt de
redactie van deze krant een foto van
een door haar beschilderde kei. Zo
heeft ze al zeker twintig keien
beschilderd en op diverse plekken
achtergelaten. Ze somt op: ,,In park
Velserbeek en bij de begraafplaats
Westerveld op bankjes langs de
wandelpaden. Maar ook bij
bushaltes en vanmorgen nog op
een schakelkastje naast supermarkt
Vomar.’’ Haar naam wil ze liever niet
in de krant zetten. ,,Schrijf maar
‘Creatieve Freubels’, die naam
gebruik ik ook op Facebook. Het
sociale netwerk blijkt een cruciale
rol te spelen in het concept. In de
groep ‘Kei Tof’ kun je foto’s plaatsen
van de beschilderde zwerfkeien die
je gevonden hebt. Zo kan uiteindelijk soms zelfs de maker van het
kleine kunstwerkje getraceerd
worden.

en de locatie aanmelden via een
speciale website, zodat kinderen de
beren konden gaan zoeken. Een
mooi tijdverdrijf in een periode
waarin er niet veel mogelijkheden
zijn. ,,Tijdens deze coronaperiode zit

je thuis, maar je wilt wel iets te doen
hebben. Ik ben altijd wel met mijn
handen bezig, ik maak bijvoorbeeld
ook dingen met strijkkralen. Daarnaast houd ik erg van fotografie in
de natuur, maar daar komt nu ook
weinig van. Toen zag ik dit voorbij
komen en ben ik begonnen met het
beschilderen van keien.’’ In de groep
op Facebook wordt uitgebreid
uitgelegd hoe je het beste te werk
kunt gaan.

Zelf koopt ze voor deze nieuwe
hobby speciale keitjes bij een winkel
in Lisse, maar je kunt natuurlijk ook
zelf op zoek gaan naar geschikte
stenen, bijvoorbeeld op het strand.
Thuis was je de stenen en daarna
laat je ze eerst goed drogen. Vervolgens versier je ze met een mooie
tekening of een leuke boodschap.
Dan spray je er vernis overheen en
dat laat je drogen. Tijdens een
tweede wandeling door de omgeving leg je de zwerfkeien ergens
neer op een plek waar een ander ze
zou kunnen vinden. Een mooie tip
voor ouders met kinderen is om
samen te gaan zoeken naar dergelijke zwerfkeien en ze dan zelf ook
weer elders neer te leggen.
,,Achterop zet je de naam van de
Facebookgroep ‘Kei Tof’ zodat
mensen daar hun foto’s van de
gevonden keien kunnen plaatsen.’’
Eerder dit jaar werd, tijdens de
eerste coronagolf, een berenjacht
gehouden door ouders met hun
kinderen. Inwoners konden een
teddybeer achter hun raam plaatsen

Een olifant, geschilderd op een zwerfkei door ‘Creatieve Freubels’. Foto: aangeleverd

Bedrijven in visserijsector vrezen
voor voortbestaan door Brexitdeal
Regio - Bedrijven in de visserijsector luiden de noodklok over de
gevolgen van de Brexit. Volgens vertegenwoordigers van de branche kan
de deal die Groot-Brittannië met Europa heeft gesloten de nekslag betekenen voor de Nederlandse kottervisserij zoals we die nu kennen.
Vorige week kwam er op het
nippertje toch nog een deal met
Groot-Brittannië waarin de
gevolgen van de Brexit geregeld
zijn. De Nederlandse visserij, maar
ook de verwerkende visbedrijven,
visafslagen en de lokale visserijge-

meenschappen komen er naar
eigen zeggen niet gunstig vanaf.
IJmuiden heeft de grootste vissershaven van Nederland en daarom
zou de klap hier extra hard kunnen
aankomen. Het probleem zit hem
vooral in het feit dat de Europese

Unie een aanzienlijk deel van de
vangstrechten overdraagt aan het
Verenigd Koninkrijk. Het zou gaan
om honderden miljoenen verlies
aan vangstrechten voor Nederland.
Deze vangstrechten zijn gedurende
vele jaren opgebouwd en
verworven, maar gaan door de
Brexit nu in ‘’een klap naar de Britse
vissers toe.

haring en makreel vissen, zijn zwaar
door de nieuwe situatie getroffen.
Voorlopig zullen ze hun vangsten
daardoor drastisch moeten
inperken, tegelijk is er ook weinig
duidelijkheid over de toekomst,
omdat er in 2025 opnieuw onderhandelingen zullen plaatsvinden
over het toelaten van Europese
vissersschepen in Britse wateren. De
branche had juist verzocht om een
deal voor minstens vijfentwintig

jaar. Dit zou de bedrijven in de gelegenheid stellen om investeringen te
kunnen inplannen voor onder meer
de schepen en de machines voor
het verwerken van de vis.
De kottervissers hadden het de
laatste tijd toch al moeilijk, onder
meer door het verbod op pulsvisserij en het verlies van visgronden
door windparken en beschermde
natuurgebieden op zee.
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Lars Bottelier voldoet aan
limiet voor EK open water
Würzburg/Velsen - Lars Bottelier heeft op dinsdag 15 december voldaan
aan de prestatie-eis voor het EK open water zwemmen in Hongarije in
mei 2021. Hij zwom een 25 km time trial in het 50m bad en volbracht
deze afstand in 4 uur, 49 minuten en 42 seconden. Dat was 3 minuten en
10 seconden sneller dan de gestelde eis. “Heel gaaf”, jubelde Bottelier na
afloop.

In Spaarnwoude kan naar hartenlust worden gerecreëerd. Foto: aangeleverd

Waarderingsonderzoek
Spaarnwoude start met enquête
Regio - Met een nieuwe toekomstvisie van Spaarnwoude Park onder de
arm voert het recreatieschap Spaarnwoude onderzoek uit naar de waardering die gevoeld wordt door gebruikers van een gebied. Door te weten
waar bezoekers waarde aan hechten kan Spaarnwoude ontwikkelen tot
Spaarnwoude Park: een rijk aan natuur, buitenleven en verhalen uit het
verleden.
Binnen de gemeentegrenzen van
Haarlem, Haarlemmermeer,
Amsterdam en Velsen liggen de vele
recreatiegebieden van Spaarnwoude
waar men naar hartenlust kan recreeren. De ontwikkeling tot Spaarnwoude Park gaan niet alleen over
veranderingen in de ruimtelijke
omgeving; ze betekenen ook een
verandering in de geschiedenis, de
verhalen, betekenissen en de waardering van een gebied. Daarom is het
belangrijk te weten waar bezoekers
waarde aan hechten.
Door middel van een enquête kan
men meedenken over de toekomst

van een gebied.
De uitkomst wordt gebruikt in de
ontwikkelingsplannen van het
gebied. Door de meting te herhalen
kan er in de toekomst gekeken
worden of de waardering stijgt. Via
de QR-code of via Facebook @
Spaarnwoude kan iedereen de
enquête invullen.
Toekomstvisie
Spaarnwoude Park 2040
De steden rondom het gebied
groeien stevig en actuele thema’s
zoals energietransitie, streekgerichteen natuurinclusieve landbouw en
behoefte aan ontspanning in het

groen spelen een belangrijke rol. De
steeds veranderende behoeften van
de recreant vragen om een dynamisch en ondernemend recreatieschap. Het recreatieschap stelde
daarom een nieuwe, integrale langetermijnvisie op vanuit de denkkracht
van de vele stakeholders in- en om
het gebied.
Kijk voor meer informatie op www.
spaarnwoude.nl.

Lars Bottelier verhuisde voor zijn sport van Velsen naar Würzburg. Foto: aangeleverd

Bottelier geeft aan dat het voornamelijk mentaal een zware opgave
was. De eis om te kwalificeren vanuit
de KNZB is een behoorlijk snelle tijd.
,,Om die te halen moet je vanaf de
start al hard zwemmen’’, licht Bottelier toe. Vergelijk dit met een 25 kilometer in het open water, waar de
race pas echt begint nadat je halverwege bent. ,,Juist omdat ik gelijk
vanaf het begin mijn rondetijden
moest zwemmen, wist ik niet hoe ik
hierop zou reageren halverwege of
op het einde van de race.”
De IJmuidenaar heeft uiteindelijk een
zeer vlakke race gezwommen, met
nagenoeg de hele race dezelfde
tijden. De laatste 5 kilometer waren
het meest uitdagend. ,,Ik moest
natuurlijk volhouden, maar wist ook
dat ik ruime marge had op de limiet.

Dan duurt die laatste 5 kilometer
lang. Gelukkig kon ik nog wel een
goede versnelling plaatsen de laatste
kilometer.”
Verhuisd
Sinds september 2020 bevindt Bottelier zich in Würzburg, Duitsland, waar
hij onder begeleiding van Stefan Lurz
traint. Het bevalt hem erg goed en hij
merkt dat hij erop vooruitgaat. Naar
eigen zeggen komt dat vooral door
de klik met Stefan en de fijne
trainingsgroep.
,,De trainingen die wij doen sluiten
goed aan bij wat ik zoek en nodig
heb om een betere zwemmer te
worden. Het zijn soms erg zware
weken, maar omdat we allen gemotiveerd zijn trekken we elkaar erdoorheen. Het houd je scherp”, aldus
Bottelier.

Even uit die woelende zee
IJmuiden - Hij gaat er echt voor liggen, deze zeehond op het IJmuiderstrand.
Zondag trof hobbyfotograaf Patrick Pots het dier aan. ,,Misschien lag hij even
te rusten van de woelende zee veroorzaakt door storm Bella’’, aldus Patrick.
Het lukte hem om een paar foto’s te schieten en deze bijzondere gast vast te
leggen.

De enquete staat tot 3 januari online. Foto: aangeleverd

