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De gemeente heeft vijftig cadeau-
bonnen van tien euro verloot en een 
hoofdprijs van vijfhonderd euro, die 
de winnaar met zijn of haar klas mag 
besteden aan een goed doel en/of 
een uitje met de klas. De uitslag van 
deze loterij is te vinden op velsen.nl/
kerstbomenactie. 
Niet alleen de kinderen uit Velsen (en 
hun familie) maar ook de medewer-
kers van de gemeente zijn enthou-
siast over deze manier van inza-
melen. Door de kerstbomen niet 
meer te verbranden, wordt de 
uitstoot van CO2, stikstof, �jnstof en 
kankerverwekkende sto�en voor-
komen. Bovendien bespaart de 
gemeente ook nog eens honderd-
zestig uur aan dienstverlening.

Laatste kans
Wie de kerstboom nog niet heeft 
weggedaan, krijgt zaterdag een 
laatste kans. Afvalverwerker HVC rijdt 
dan nog een laatste ronde door 
Velsen om kerstkomen op te halen. 
Inwoners kunnen de boom vanaf vrij-

dagavond 20.00 uur neerzetten op 
de doorgaande wegen. Op www.
velsen.nl/inzamelingkerstbomen is 
de precieze route te vinden. Zorg 
ervoor dat de boom uiterlijk zater-
dagochtend om 08.00 uur langs de 
route ligt. 
Ze kunnen ook bij de clusterplaatsen 
voor rolcontainers of bij onder-
grondse containers worden gelegd. 
Daar worden ze in de loop van de 
zaterdag door HVC opgehaald.

Compost
De bomen worden samen met die 
uit andere gemeenten tot een hoog-
waardige compost verwerkt. Dit 
wordt als component gebruikt bij de 
samenstelling van diverse 
producten zoals tuingrond en 
bomengrond. Dit wordt afgenomen 
door onder meer aannemers en 
gemeenten die het gebruiken als 
grondverbeteraar in bijvoorbeeld 
plantsoenen en parken.

Velsen - Een verbranding van 
kerstbomen is niet meer aan de 
orde, maar dat heeft niet geleid tot 
minder animo bij de jeugd om de 
bomen in te zamelen. De premie 
van 50 cent per ingeleverde kerst-
boom en de gratis loten voor een 
door de gemeente opgezette 
loterij zorgen ervoor dat de 
kinderen nog altijd volop hun best 
doen om zoveel mogelijk kerst-
bomen in te leveren. Dit jaar waren 
het er bijna zevenduizend, onge-
veer evenveel als twee jaar 
geleden, toen er nog een verbran-
ding was.

Inzamelen van kerstbomen ook 
zonder verbranding succesvol in Velsen

Deze kinderen hebben al aardig wat extra zakgeld bij elkaar gesprokkeld. Foto: Erik Baalbergen

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

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

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

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

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

Zeeweg 227 | (0255) 524660 | www.G-Omakelaars.nl

VERKOOPPLANNEN? GRATIS WAARDEBEPALING!

INKOOP GOUD
48 EUROPER GRAM

VOOR UW OUDE GOUD
VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

 *Tevens inkoop zilver (Altijd hoogste prijs)
Lange Nieuwstraat 401 * 1971 GD IJmuiden
Telefoon: 0255 - 51 99 88
Internet: www.amberjewels.nl

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

Lange Nieuwstraat 401 • 1971 GD IJmuiden
Telefoon: 0255 - 51 99 88
Internet: www.amberjewels.nl

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

AmberJewels
BY RENE POST

34 EURO  PER GRAM
VOOR UW OUDE GOUD

VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

INKOOP GOUD

* Tevens inkoop zilver

SC TELSTAR -
MVV

VRIJDAG 14 JANUARI 20.00 UUR
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Infopagina Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen in uw 
buurt? Abonneer u op de e-mailservice, download de app of 
bekijk de berichten online op www.overheid.nl/overuwbuurt 

Mededelingen

Winnaars kerstbomenactie bekend!
De lootjes van de kerstbomeninzameling zijn 
getrokken en alle 51 winnaars van de kerstbo-
meninzameling zijn bekend. Kijk snel op velsen.
nl/kerstbomenactie of jouw lootje erbij zit!

Wethouder Bram Diepstraten heeft de 51 lootjes 
getrokken en laat in een fi lmpje zien wie de Su-
perprijs heeft gewonnen.

In Velsen-Noord vond afgelopen zaterdag een 
bijzondere reddingsoperatie plaats. Om jong 
groen uit het Wijkeroogpark elders een tweede 
leven te geven, sloegen een groepje Velsenaren, 
vrijwilligers van ‘Meer Bomen Nu’, lokale poli-
tici en TenneT de handen ineen. Samen oogst-
ten zij 1.959 jonge boompjes en struiken, waar-
van de helft binnenkort gebruikt wordt voor de 
renovatie van de groenstrook langs de Pontweg.

De oogstdag vond plaats in de hoek van het park 
die tegen de Beverwijkse industrie aanligt. Daar 
start aannemer NRG deze week met de voor-
bereidingen voor de inrichting van een tijdelijk 
werkterrein. Dit is nodig voor de aanleg van de 
elektriciteitskabels van TenneT waarmee de 
windparken voor de kust worden aangesloten 
op het landelijke hoogspanningsnet. In 2023 
wordt via deze verbinding groene stroom van 
zee beschikbaar gemaakt voor het gebruik op 
land.

Uitgraven + verzamelen
Van een ‘bedreiging voor het groen’ samen een 
‘mooie kans’ maken. Vanuit die gedachte ging 
dit weekend in Velsen-Noord talloze malen de 
schop de grond in. Jonge boompjes en struiken, 
die nu nog niet veel meer zijn dan dunne sprie-

ten tussen knie en heuphoogte, werden door 
de vrijwilligers zorgvuldig uitgegraven en ver-
zameld. Vervolgens werd het jonge groen her-
kend, geregistreerd, geknipt en gebundeld door 
één van de aanwezige deskundigen van ‘Meer 
Bomen Nu’. 1000 van de uitgegraven zaailin-
gen krijgen een nieuw leven aan de Pontweg in 
Velsen-Noord. 

Lokale struikrovers
De samenwerking met de landelijke campagne 
‘Meer Bomen Nu’ van Urgenda  komt voort uit 
een idee van de lokale D66-fractie. Tijdens een 
commissievergadering dacht raadslid Joanna 
van der Zanden hardop na over de mogelijkheid 
om het bestaande groen met hulp van ‘lokale 
struikrovers’ te behouden voor Velsen-Noord. 
   
Compenseren
Na de werkzaamheden wordt het terrein later 
dit jaar weer hersteld en zal opnieuw vergroe-
ning plaatsvinden. Alleen op de plek waar de 
kabelverbinding in de bodem ligt, kan geen diep-
wortelende beplanting terugkomen. Tennet zal 
dan met de omgeving zo ook daarvoor een nieuw 
en passend eindplaatje uitwerken en kijken 
waar we het weggehaalde groen en bomen in de 
buurt kunnen teruggeven.

Vrijwilligers oogsten 
2.000 jonge boompjes in 
Wijkeroogpark

Heeft u uw kerstboom niet ingeleverd tij-
dens de kerstbomeninzameling? Zorg dan 
dat u uw kerstboom op zaterdag 15 januari 
voor 8 uur in de ochtend ergens langs de in-
zamelingsroute van HVC zet. Dan wordt uw 
kerstboom alsnog opgehaald.

Het ophalen van de kerstbomen gebeurt via 
de verzamelplaatsen en op de doorgaande 

route. Bekijk de route op: https://www.hvc-
groep.nl/ons-verhaal/activiteiten-jouw-ge-
meente/kerstbomeninzameling-velsen

Wilt u uw kerstboom voor of na zaterdag 15 
januari inleveren? Dan kunt u de boom bren-
gen naar het afvalbrengstation. Kijk voor het 
adres en openingstijden op hvcgroep.nl/af-
valbrengstations. 

Kerstbomeninzameling door HVC

20-01-2022

Nota van uitgangspunten Driehuis
In februari 2020 is de dorpsdialoog ge-
start. De uitkomsten van de dialoog zijn 
in de nota vanuit uitgangspunten opge-
schreven. De Nota van uitgangspunten 
beschrijft de mogelijkheden voor ver-
dere ontwikkeling, welke maatregelen er 
worden getro� en om Driehuis bereikbaar 
en veilig te houden en wat eraan gedaan 
wordt om het dorp lee� aar te houden. Het 
biedt daarmee houvast aan zowel bewo-
ners, initiatiefnemers en gemeente, en 
fungeert als agenda voor de komende acht 
jaar (2022-2030). De raad bespreekt nu 
deze nota in de derde sessie voordat er een 
besluit over genomen wordt. 

Beschermd Wonen en Maatschappelijke 
Opvang.
Vanaf 1 januari 2023 zijn alle gemeenten 
stapsgewijs zelf fi nancieel verantwoordelijk 
voor de taak Beschermd wonen. Beschermd 
wonen is een regeling voor iedereen die 
niet meer zelfstandig kan wonen vanwege 
psychische en/of psychosociale problema-
tiek en daarbij 24 uur per dag ondersteuning 
nodig heeft. Maatschappelijke Opvang is 
opvang en begeleiding voor mensen en ge-
zinnen die dak- of thuisloos zijn.

In de sessie van 13 januari jl. kwamen het 
regionaal kader “Opvang, wonen en herstel 
2022-2027” en de verwervingsstrategie voor 
“Beschermd Wonen en Maatschappelijke 
Opvang” aan de orde. Het regionaal kader 
bestaat uit de uitgangspunten voor het lokale 

beleid. De verwervingsstrategie gaat over 
de wijze waarop de uitgangspunten worden 
uitgevoerd. 

De gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, 
Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, 
Heemstede, Velsen en Zandvoort gaan de 
voorzieningen voor beschermd wonen en 
maatschappelijke opvang gezamenlijk inko-
pen. In de sessie op 20 januari a.s. ontvangt 
de raad meer informatie over de nieuwe 
vorm van de regionale samenwerking, de 
fi nanciën en de sturingsmogelijkheden van 
de raad. 

Sessie evaluatie raadsakkoord
Met het raadsakkoord is de raad een expe-
riment aangegaan om op een andere wijze 
samen te werken. In deze sessie wordt met 

behulp van een evaluatie teruggeblikt op 
de totstandkoming en de invulling van het 
raadsakkoord. Daarbij worden een aantal 
lessen getrokken en aanbevelingen geformu-
leerd voor de nieuwe gemeenteraad. 

Uitdaagrecht
Enkele raadsleden hebben een initiatief-
voorstel voor de raad opgesteld om het 
uitdaagrecht in Velsen in te voeren. Daarin is 
een proefperiode van twee jaar opgenomen 
om het instrument in de praktijk in te zetten 
en te beoordelen welke lessen, kaders en 
afspraken gemaakt moeten worden om het 
uitdaagrecht als een volwaardig instrument 
in te kunnen zetten. De raad wordt geïnfor-
meerd over het uitdaagrecht en het concrete 
voorstel.

AGENDA VAN DE SESSIES

 Foto: Chris Pennarts

Kerstbomeninzameling
Winactie!
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Aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden:
• De Olmen 25 K, plaatsen balkonbegla-

zing (04/01/2022) 3635-2022
• Dokweg 40, tijdelijk (2 jaar) plaatsen 

kantoorunit (04/01/2022) 3666-2022
• President Krügerstraat 35, plaatsen 

dakopbouw (05/01/2022) 4045-2022
• President Krügerstraat 37, plaatsen 

dakopbouw (05/01/2022) 4051-2022 
• De Olmen 25 C, plaatsen balkonbegla-

zing (05/01/2022) 4144-2022
• Seinpostweg ong. t.o. Westerduinweg 

1, bouwen kantoor en opslagruimte 
(05/01/2021) 4189-2022

Velsen-Noord
• Wijkerstraatweg 123, deels wijzigen 

gebruik als shoarmazaak (04/01/2022) 
3688-2022

Santpoort-Zuid
• De Veenen 10, wijzigen gebruik naar 

zowel agrarisch als maatschappelijk 
gebruik (03/01/2022) 3080-2022 

• Harddraverslaan 47, kappen boom (07-
01-2022) 5129-2022

Santpoort-Noord
• Paramaribostraat 44, plaatsen dakkapel 

(voorgevel) (03/01/2022) 2766-2022 
• Kruidbergerweg 76, plaatsen dakkapel 

(voorzijde) (04/01/2022) 3738-2022
• Wüstelaan 93, uitbreiden 1e verdieping 

(05/01/2022) 3866-2022 (Gemeente-
lijk monument)

• Duin- en Kruidbergerweg 60, kappen 7 
bomen (06/01/2022) 4479-2022(Rijks-
monument)

Velserbroek
• Zwanebloembocht 142, plaatsen dak-

kapel (voorzijde) (03/01/2022) 2872-
2022 

• parkeerterrein Vestingplein (naast 
Galle Promenade 45), tijdelijk 5 jaar 
(10 oktober t/m 31 december) gebrui-
ken standplaats voor oliebollenkraam 
(03/01/2022) 3078-2022

• Linie 35, bouwen tuinhuis 
(05/01/2022) 4244-2022

Welstand
Verlengen beslistermijn 
Driehuis
• Wol� en Dekenlaan 1, plaatsen lucht-

behandelingsinstallatie (06/01/2022) 
137124-2021

Velserbroek
• Wagenmakerstraat 41, bouwen vracht-

wagenoverkapping (03/01/2022) 
135361-2021

• Hofgeest Buiten West ong., bouwen 
170 woningen en 72 appartementen 
(06/01/2022) 90048-2021

Ingediende aanvragen evenemen-
tenvergunningen APV artikel 2:10
Santpoort-Zuid
• Avondvierdaagse Brederode Dalton-

school, 10 t/m 13 mei 2022 van 17:00 

tot 19:00 uur, locatie: diverse routes 
met als vertrek- en eindpunt Willem de 
Zwijgerlaan 110 (04/01/2022) 3770-
2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Santpoort-Zuid
• Anna van Burenlaan 8, plaatsen toe-

gangspoort (04/01/2021) 144354-2021

Santpoort-Noord
• Hoofdstraat 268, plaatsen lift (in-

pandig) (04/01/2022) 129227-2021 
(Rijksmonument)

• Burgemeester Weertsplantsoen 10 
A-E (was Kerkweg 67A), aanbrengen 
steenstrips (wijziging omgevingsver-
gunning 18981-2021) (04/01/2022) 
138204-2021

Velserbroek
• Hogemaad 5, plaatsen 2 dakkapellen 

(voor- en achterzijde) (06/01/2022) 
143139-2021

Ontwerpbesluit omgevingsvergun-
ning
Santpoort-Noord
Spekkenwegje 15, het bouwen van een tuin-
kas (10/01/2022) 39243-2021

Ontwerpbesluit omgevingsvergun-
ning –uitgebreide procedure
IJmuiden

Breesaapstraat 60A, Neptunusstraat 33 RD, 
Oranjestraat 98 te IJmuiden, het brand-
veilig gebruik van het hotel (10/01/2022) 
76990-2019

Verleende onthe�ng voor werk-
zaamheden buiten reguliere werk-
tijden  APV artikel 4:4 
Driehuis
• Van den Vondellaan 100 (station Drie-

huis), aanpassen perronhoogte con-
form Europese norm P76 (toeganke-
lijkheid) in de nachten van 17 t/m 21 
februari 2022 en 24 t/m 28 maart 2022 
(10/01/2022) 149224-2021

Overige bekendmakingen 
• Paraplubestemmingsplan woningsplit-

sing en onzelfstandige bewoning
• Terinzagelegging ontwerpbesluiten 

Missiehuis Park (ontwerpbestem-
mingsplan én ontwerpomgevingsver-
gunning)

Een papieren versie van de bekendmakin-
gen ligt bij: Gemeentehuis Velsen, Dorpshuis 
Het Terras, Buurtcentrum De Dwarsligger, 
Buurthuis De Brulboei, Wijkcentrum De 
Stek, Wijkcentrum De Hofstede, Bibliotheek 
IJmuiden, Bibliotheek Velserbroek, uit-
leenpunt Huis ter Hagen en uitleenpunt de 
Moerberg. Voor de inzage van stukken kunt 
u naar het gemeentehuis.

Bekendmakingen

Informatie over corona
rijksoverheid.nl/corona
0800-1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

Informatie over testen 
Coronatest.nl
0800-1202 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

Informatie over vaccinatie 
coronavaccinatie.nl
0800 – 1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)
rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-antwoorden

Coronanieuws

Informatie over thuisquarantaine
Rijksoverheid.nl/quarantaine
Website met contactgegevens hulp- en luisterlijnen  

Oproep: maak een afspraak voor de boosterprik, 
komende week nog veel plek
De afgelopen weken heeft GGD Kenne-
merland de vaccinatie capaciteit flink op-
geschaald. Onder meer door in Haarlem 
een nieuwe grote locatie te openen en door 
het aantal lijnen op P4 Lang Parkeren bij 
Schiphol meer dan te verdubbelen. Als 
gevolg hiervan is er in de regio Kennemer-
land voldoende ruimte voor iedereen om 
snel de boosterprik te halen.

Met name op de grootste locatie (P4 Lang Par-

keren bij Schiphol) staan nog ruim voldoende 
slots open. GGD Kennemerland roept mobiele 
mensen zonder afspraak op om dit zo snel mo-
gelijk te doen. Wie nu een afspraak maakt, kan 
komende week al terecht voor de booster. Ook 
op de andere locaties is nog beperkt plek be-
schikbaar.

Een nieuwe afspraak kan gemaakt worden via 
het nummer 0800 7070 - optie 1, of ga naar co-
ronatest.nl/ik-wil-me-laten-vaccineren 

Iedereen vanaf 18 jaar kan een boosterprik inplannen
Alle 18-jarigen, die langer dan 3 maanden 
geleden zijn gevaccineerd of corona heb-
ben gehad, kunnen een boosterafspraak 
maken (GGDGHOR.nl). Een afspraak ma-
ken kan online via  www.coronavaccina-
tie-afspraak.nl. of Ik wil me laten vaccine-
ren - coronatest.nl

Alle 18-jarigen uit 2004 moeten bellen. De 
18-jarigen uit 2003 zijn intussen via de media 
opgeroepen voor een booster en kunnen online 
een afspraak maken. Maar er zijn natuurlijk 
ook nog mensen die in 2022 18 jaar zijn ge-
worden en uit 2004 komen. Zij kunnen online 
geen afspraak maken. Conform het advies van 

de Gezondheidsraad moet GGD GHOR Neder-
land voorkomen dat ook 17-jarigen uit ditzelf-
de geboortejaar een afspraak kunnen maken.
De 18-jarigen die zijn geboren in 2004 kunnen 
dus niet online een afspraak maken, kunnen 
sinds 6 januari bellen met de Landelijke Vac-
cinatie Afsprakenlijn. Het telefoonnummer is 
0800-7070.

Wie hulp nodig heeft bij het maken van een on-
line afspraak kan ook gebruik maken van een 
uitlegfilmpje of stap-voor-stap-handleiding. 
Deze zijn te vinden op de website van de Rijks-
overheid. Ook kunnen mensen hulp vragen bij 
de bibliotheek. 
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Op maandag 17 januari starten de 
werkzaamheden aan de parkeer-
plaats in Duin en Kruidberg. Deze 
wordt voorzien van nieuwe verhar-
ding. Op de rijweg komen klinkers 
en de parkeerplaatsen zelf worden 
voorzien van grasbeton tegels met 
een afwateringssysteem. De vele 
kuilen en modder van het parkeer-
terrein zijn straks verleden tijd. Voor 
iedereen, ook wandelaars, is de 
parkeerplaats afgesloten om te 

zorgen dat de aannemer snel kan 
werken. De werkzaamheden duren 
ongeveer een maand, afhankelijk 
van de weersomstandigheden.

Tips voor een rondje duin 
wandelen
Wil je graag wandelen of hardlopen 
in het Nationaal Park Zuid-Kenne-
merland? Parkeer dan bij ingang 
Midden-Herenduin. Deze ligt even 
verderop aan de Duin en Kruidber-

gerweg, tegenover Lijn 5. Je hebt 
keuze uit de gele route van 2,5 kilo-
meter of de rode route van 3,5 kilo-
meter met vele mooie bospaadjes 
om te verkennen. Of neem ingang 
Heerenduinen voor de groene 
route van 4,5 kilometer.

Wil je toch een groter rondje 
wandelen? Parkeer dan je auto bij 
station Santpoort-Noord en loop 
vanaf daar naar de ingang Duin en 
Kruidberg. De blauwe (10 kilo-
meter) en zwarte (8 kilometer) 
route blijven bruikbaar tijdens de 
werkzaamheden aan de 
parkeerplaats.

Santpoort-Noord - De parkeerplaats bij Duin en Kruidberg krijgt nieuwe 
verharding.  De parkeerplaats is hierbij afgesloten voor iedereen. De 
werkzaamheden starten maandag 17 januari en duren ongeveer een 
maand.

Werkzaamheden op parkeerplaats Duin en Kruidberg

Parkeren bij deingang Duin en Kruidberg is vanaf 17 januari ongeveer een maand 
lang niet mogelijk. Foto: aangeleverd
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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 
Tel. 06-33836478 
Ellen Gouda
Tel. 06-51128572
Petra Schiltmeijer
Tel. 06-53942911

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
Ingeborg Baumann

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.jutter.nl/kabalen-opgeven

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en 
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

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

Oplage de Hofgeest: 13.400
Oplage de Jutter: 18.400

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient 
ondertekend te zijn en voorzien van 
naam, adres, telefoonnummer en/of 
e-mailadres. Anoniem ingezonden 
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IJmuiden - Verslaggever Arita 
Immerzeel schreef vorige week in 
deze krant dat het witte goedje dat 
ze aantrof op het strand en de pieren 
zeewier was. 
Nou zijn er heel veel verschillende 
soorten zeewier maar lezeres Alie 
van Nijendaal-Postma wees onze 
redactie erop dat het hier niet om 
zeewier maar om mosdiertjes gaat, 
Electrar pilosa. ‘Het is wit als het 
aanspoelt en het verrot gewoon en 
wordt dan bruin. En het scheidt géén 
zwavel uit’, schrijft ze. Iets waar Erik 
Baalbergen in zijn rubriek Typisch 
IJmuiden in de Jutter|Hofgeest van 
11 november vorig jaar ook over 
schreef. Excuses dus voor de 
vergissing.

Geen zeewier 
maar mosdiertjes

Ik ben altijd een actieve meid 
geweest. Al was ik mijn leven lang 
rugpatiënt, ik was altijd wel actief, ik 
zong en acteerde graag, paragliding 
was een grote hobby en ik genoot 
van het leven tot april 2021...
Toen kwam de verkoudheid, in het 
weekend een beetje verhoging en 
maandag was het weer weg. 
Gelukkig maar, dacht ik, maar twee 
weken later begon de ellende: de 
hartkloppingen, kortademigheid, 
uitgeput gevoel, benauwdheid, 
spierzwakte, spierpijnen, steeds 
koortsig, geen focus, vergeetachtig-
heid, slaapproblemen, gewrichts-
pijnen, vreselijke diarree, keelpijn, 
haaruitval, ontstekingen die niet weg 
gaan en oh de prikkels!!! De lijst werd 
te lang om bij te houden.

Ik wist niet wat ik had dus begon ik 
een traject met de huisarts die bloed 
naar het lab stuurde om onder 
andere de schildklierwaardes te 
checken, maar alles was goed. Ook 
de cardioloog, de longarts en de 
orthopeed vonden niets, tot de 
cardioloog op de eerste hulp zei: 
postviraal syndroom, ook wel long 
haul covid genoemd. 

Zoeken naar heling
Toen ben ik zelf verder met mijn 
huisarts gaan zoeken naar heling 
omdat er nog te weinig over bekend 
was. 
Dat begon met gratis 50 sessies bij 
de fysio, aangeboden door het rijk, 
maar mijn situatie werd alleen maar 
erger. Ik heb dus maar 6 sessies 
gedaan. Ik kwam kapot thuis en 
moest dan de hele week bijkomen. 
Ik heb een orthomoleculair thera-
peut gezien, een bioresonantie-
dame die me een mand vol vita-
minen en mineralen meegaf, maar 
na 3 maanden heb ik daar alleen de 
magnesium en B12 uit overge-
houden want het bleef verergeren 
en ik slikte 29 pillen en 2 poeders 
per dag. Ik begon met oefeningen 
van Touch for Health en ben me 
gaan verdiepen in oefening om de 
nervus vagus te stimuleren en ik heb 
ademhalingstechnieken 
geprobeerd. 

Niets hielp. Ik zag online wel dat 
(veelal) jongere mensen op den duur 
na maanden wat beter werden. Dat 
dacht ik op een gegeven moment 
ook. Maar het is 5 dagen slecht, 1 dag 
goed. Ik zakte iedere keer weer terug. 
Op een gegeven moment ben je er 
24/7 mee bezig en dat vreet ook 
energie.

Overlevingsmodus
We zijn nu bijna 10 maanden verder 
en ondertussen weet ik veel meer. Zo 
is mij verteld dat mijn lichaam in 
overlevingsmodus zit; �ght/�ight 
modus heet dat, waardoor ik veel 
adrenaline aanmaak maar daarom 
minder endor�ne. En dat heb je 
nodig wil je gemotiveerd, gezond en 
gelukkig blijven.
En ik ben juist zo bezig met mijn 
gezondheid. Daar ik vroeger nogal 

wat problemen had met gebruik van 
Oxycontin, ben ik nadat ik vrijwilli-
gerswerk deed bij Stichting Medi-
wiet, me erg in gezond eten/leven 
gaan verdiepen. Die mensen hebben 
me daar echt bij geholpen. Ik slik dus 
sinds jaren geen chemische medi-
catie meer, eet goed en veel groente, 
ik drink niet, rook niet. De wietolie 
levert nu ook een bijdrage en haalt 
50% van de druk op mijn borst weg.
Maar 6 maanden na mijn “verkoud-
heid” was mijn hart in rust 120 en als 
ik opstond liep het op naar 165. Toen 
kreeg ik dan toch van de huisarts 
betablokkers, net als mijn moeder 
van 96 en ik grapte tegen mijn 
moeder: jij lijkt wel 60 terwijl ik leef 
als een 90-jarige.

Na een drukke kerst en een horror 
oud en nieuw waar de godganze dag 
alleen maar knallen te horen waren is 
mijn vooruitgang als een pudding 
geïmplodeerd. Veel te veel prikkels.
Vanaf die dag is het alleen nog maar 
bed, op de bank bijkomen, eten, 
tandenpoetsen en weer naar bed.
Praten is te veel, door de knieën gaan 
om iets op te rapen is te veel en 
ineens was mijn hart weer 110 als ik 
alleen maar opstond, dus werden 
deze week de betablokkers 
verhoogd.

Onbegrip kost nog meer energie
In mijn netwerk zijn mensen die er 
niets van snappen. En dat onbegrip 
kost vreselijk veel energie.
In de tijd dat ik niet wist wat er met 
me aan de hand was en ik veel zelf 

op onderzoek ben gegaan kreeg ik 
vaak te horen, ‘wat doe je toch alle-
maal, weet je zeker dat het niet 
psychisch is’, ‘ik ben ook wel eens 
moe’ of, ‘die en die voelde zich ook zo 
en dat liep goed af, waarom denk je 
dat je überhaupt iets hebt’ en meer 
van dat soort opmerkingen. 
Ik had dan echt het idee dat ik mezelf 
continue verdedigen moest en ik 
wilde alleen maar schreeuwen; ik 
voel me zo fucking beroerd! Laat me 
met rust. 
Die relaties heb ik allemaal on hold 
gezet. Onbegrip is een goede manier 
om bovenop alle ellende ook nog 
eens in een depressie te schieten.
Weer een ander maakt zich meer 
zorgen over de impact van mijn 
gezondheid op mijn moeder dan 
over mijn conditie. Het voelt dan 
alsof me gevraagd wordt om mijn 
ziekte maar even te pauzeren als ik 
contact met haar heb.
Maar ja, ik moet dat mensje toch ook 
uitleggen waarom ik haar niet 
bezoeken kan. Ik moet er niet aan 
denken om op de snelweg te rijden 
om haar even te zien. 
Ik heb wel taxi-vergoeding gekregen, 
maar die stoeltjes in die busjes staan 
90 graden rechtop en dat is ontzet-
tend vermoeiend. Even staan of 
rechtop zitten kost gewoon energie.

Bij de drogist om de hoek werkt een 
dame die altijd rekening houdt met 
ons en daar liep ik zonder mond-
kapje maar met mijn uitzonderings-
kaart naar binnen. Ademen door zo’n 
lap is gewoon onmogelijk. Maar die 

dame was er die dag niet. De aanwe-
zige verkoopster in de winkel begon 
gelijk een tirade te houden dat ik 
geen kapje ophad. Ik liep jankend de 
winkel uit en het heeft me een hele 
tijd gekost om daar weer van terug 
te komen. 
Ik heb daar toen ook een brief over 
gestuurd. Niet zozeer om mijn frus-
tratie te uiten, maar wel om ze te 
informeren dat je zo niet met long 
haul patiënten om moet gaan, dat 
werkt zo averechts. Maar daar heb ik 
helaas nooit een reactie op 
gekregen.

Sociale media
Gelukkig zijn er een paar goede 
long-haul-groepen op sociale media. 
We delen onze verhalen en tips en 
we trekken ons op aan elkaar als 
iemand een succesverhaal heeft. 
Helaas zijn dat er niet zoveel.
Ik zie wel dat meer en meer instan-
ties zoals het longfonds en de RIVM 
zich er meer in verdiepen, maar aan 
het einde van het verhaal merk je dat 
we er gewoon nog helemaal niets 
over weten.
Ik hoop dat door dit soort onder-
zoeken echt wat meer begrip komt 
voor deze ziekte.
Dat ook bijvoorbeeld ARBO-artsen 
en het UWV zich goed laten infor-
meren, daar lopen zoveel medepati-
enten tegenaan.

Ik zou de goden op mijn knieën 
willen danken dat ik niet meer werk, 
maar ja, als ik dat doe kom ik waar-
schijnlijk niet meer overeind.

Velsen - In de mailbox van onze redactie verscheen deze week een berichtje van Sylvia van der Linden. ‘Ik ben een long covid patiënt die aandacht 
zoekt voor de ziekte’, schrijft ze. ‘Er bestaan nogal wat vooroordelen over waar wij tegenaan lopen in het dagelijks leven. In een van de groepen waar 
ik op sociale media lid van ben, viel het idee om de lokale kranten te benaderen om meer awarenes te creëren.’ En dat deed Sylvia dus. Een interview 
met haar zit er niet in. Daar is haar energie-level te laag voor, schrijft ze. Dus zette ze zelf haar ervaringen op papier.

‘Ik zou willen dat er meer begrip 
was voor long-haul-covid-patiënten’

‘Ik ben niet zo van in the spotlights staan, dus is dit okay?’, voegde Sylvia toe bij het versturen van deze foto bij haar verhaal. 
Foto: aangeleverd
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Regio - Het is winter en dan is het 
weer tijd om de binnenboel een 
frisse opknap-/schilderbeurt te laten 
geven voor de komende jaren. En 
goed uitgevoerd schilderwerk hoeft 
per de�nitie niet duur te zijn. 
Hans van den Berg is een gediplo-
meerd schilder met al meer dan 37 
jaar ervaring waarvan 22 jaar als zelf-
standige. Hans komt persoonlijk bij u 
langs voor een vrijblijvende en 
duidelijke o�erte op maat en voert 
het werk ook zelf uit, dus geen 
verrassingen achteraf. 
U kunt bij Hans terecht voor zowel 
binnen- als buitenschilderwerk, 
wanden, plafonds sauzen en 
behangen met alle soorten behang. 

U kunt ook bij hem terecht voor 
water- of roetschade.

Hans van den Berg werkt uitsluitend 
met professionele materialen en 
volgens de geldende richtlijnen.

Bel vrijblijvend voor een o�erte of 
informatie naar tel. 0251-248 030 of 
06-2222 8516 of mail naar 
hvdbschilderwerken@outlook.com.
Zie voor meer informatie ook:
www.hansvdbergschilderwerken.nl.

Het is natuurlijk ook mogelijk alvast 
een o�erte aan te vragen voor het 
buitenschilderwerk voor aankomend 
jaar.

Hans van den Berg wenst u 
een kleurrijk en gezond 2022

Hans van den Berg heeft meer dan 37 jaar ervaring. Foto: aangeleverd

TYPISCH IJMUIDEN

Wekelijks staan we in deze rubriek aan de hand van 
een foto stil bij een IJmuidens onderwerp naar aanlei-
ding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis, 
een evenement of gewoon een van de mooie taferelen 
die IJmuiden biedt. In deze a�evering aandacht voor 
de verdwenen jaarlijkse gezamenlijke 
kerstboomverbranding.

Door Erik Baalbergen

Twee jaar geleden komt er een einde aan een gezellig 
jaarlijks samenzijn aan het begin van het nieuwe jaar: de 
kerstboomverbranding op het schapenlandje aan de 
Heerenduinweg. Op 8 januari 2020 vindt de laatste editie 
van deze publiekstrekker plaats. Die van begin 2021 gaat 
vanwege de Covid19-pandemie niet door. In oktober 2021 
besluiten B en W om de�nitief een einde te maken aan de 
traditie, om ‘uitstoot van CO2, stikstof, �jnstof en kanker-
verwekkende sto�en’ te vermijden. Ook zal het niet-
verbranden een besparing opleveren van 160 uur 
dienstverlening...

Traditie
De traditie van gezamenlijke kerstboomverbrandingen in 
Velsen start begin 1956 met de ‘eerste wettelijk-geoor-
loofde en zelfs o�cieel aangestichte branden der Velser 
historie,’ aldus de columnist Lampenier in de IJmuider 
Courant. Tot begin jaren vijftig worden afgedankte kerst-
bomen gewoonlijk bij de jaarwisseling op straat verbrand. 
Dikwijls lopen deze brandjes uit de hand en moet de 
brandweer eraan te pas komen. Medio jaren vijftig verza-
melt de schooljeugd kerstbomen om overdag zelf vreug-
devuurtjes te ontsteken op landjes en in de duinen. De 
brandweer heeft ook aan deze brandjes z’n handen vol.

De gemeente Velsen besluit om na de jaarwisseling 
1955/1956 op drie plaatsen in Velsen massale kerstboom-
verbrandingen te organiseren, onder leiding van de politie 
en onder het toeziend oog van de brandweer. In IJmuiden 
vindt deze voor het eerst plaats op dinsdag 3 januari 1956 
om zeven uur ’s avonds op het braakliggende terrein 
tegenover het Marktplein, waar later het postkantoor aan 
de Lange Nieuwstraat verrijst en waar tegenwoordig het 
nieuwe complex met de Vomar staat.

Hemelhoge brandstapels
IJmuidenaren worden massaal opgeroepen hun kerst-
bomen mee te nemen naar het feest. De aankondiging 
besluit met een oproep aan de huismoeders: ‘Rekent u er 

op met eten, dames? Want meneer wil vast ook even 
kijken.’ Volgens een verslag van de eerder genoemde 
Lampenier komen duizenden bezoekers af op de plaatsen 
waar kerstbomen een ‘roemloze edoch ten zeerste toege-
juichte dood in een hemelhoge brandstapel’ vinden. De 
brandstapel in IJmuiden is met drieduizend sparren ‘het 
hoogst en het vuur het heetst’. De bewoners van de �ats 
aan de Merwedestraat en de Spaarnestraat genieten een 
klein uurtje van gratis licht en warmte…

Lampenier pleit ervoor om er een traditie van te maken, 
met rollen drop en lollies voor de ingeleverde bomen en 
de IJmuider Harmonie ‘om de brand en de stemming aan 
te blazen’. De kerstboomverbrandingen worden op 3 
januari 1957 en de jaren daarna voortgezet, tot in de jaren 
zestig op het braakliggende terrein tegenover het Markt-
plein en later op het Schapenlandje aan de Heeren-
duinweg. Vanwege de vermeende belasting voor het 
milieu vinden begin deze eeuw enkele jaren geen massale 
verbrandingen plaats in Velsen, maar worden de bomen 
versnipperd.

Professioneler
Vanaf begin 2009 wordt de jaarlijkse kerstboomverbran-
ding weer in ere hersteld. Kinderen kunnen dan voor 20 
cent per stuk of een zwembadkaartje bij tien stuks hun 
ingezamelde bomen vooraf inleveren. Bart Boele krijgt als 
‘politieke pyromaan’, met zijn wekelijkse en vaak politiek 
stof doen opwaaiende column in de IJmuider Courant, de 
eer om op dinsdagavond 6 januari 2009 de brandstapel 
op het Schapenlandje aan te steken.

Vanaf dat moment vindt de jaarlijkse traditie weer plaats 
op deze plek. De stapel wordt steeds professioneler opge-
bouwd, met luchtkanalen en een schoorsteen van houten 
pallets als basis. De stapel wordt onder streng toezicht van 
de brandweer aangestoken door kinderen met fakkels en 
een brandende strobaal van binnenuit. De verbranding 
van begin 2020 blijkt dus de laatste te zijn...

Einde van een traditie
Als alternatief worden kinderen begin 2021 en ook begin 
dit jaar opgeroepen om afgedankte kerstbomen te verza-
melen en in te leveren. Voor elke boom krijgen zij 50 cent 
en een lootje, waarmee ze kans maken op tien prijzen van 
50 euro en de hoofdprijs van 500 euro voor een uitje met 
de hele klas of als geschenk aan een goed doel. Afgelopen 
vrijdag 7 januari zijn op acht locaties in Velsen bomen 
ingezameld. In IJmuiden is er ingezameld op Plein 1945 en 
op de parkeerplaats bij Sporthal Zeewijk. De kerstbomen 
zullen een iets langzamer en minder spectaculair einde 
vinden: compostering...

De laatste gezamenlijke kerstboomverbranding in IJmuiden vond plaats op 8 januari 2020 op het Schapenlandje aan de 
Heerenduinweg. Foto: Erik Baalbergen

De verdwenen jaarlijkse 
gezamenlijke kerstboomverbranding

Velsen - Te vaak hoor je berichten 
dat mensen zich niet veilig voelen op 
straat. Veel vrouwen voelen zich in de 
avond niet overal veilig en bijvoor-
beeld LHBTI’ers durven niet altijd 
hand in hand over straat. Samen met 
inwoners wil D66Velsen werken aan 
wijken waar iedereen zich veilig voelt 
en zichzelf durft te zijn. 
D66Velsen gelooft dat je de beste 
versie van jezelf bent, als je jezelf 
bent. 
Lucas Boelé (22 jaar) staat voor 
D66Velsen op plaats 9 op de lijst van 
de gemeenteraadsverkiezingen en 
zet zich in voor een veilige 
gemeente. Lucas is student Bestuurs-
kunde en werkt op de meldkamer 
Noord-Holland.  

,,De veiligheid van alle inwoners is 
voor mij erg belangrijk, dat zie ik ook 
terug in mijn werk. Veiligheid op 
straat, maar ook achter de voordeur. 
Ieder huis hoort een thuis te kunnen 
zijn. Dat betekent ook dat ouderen ’s 
avonds veilig over straat durven.’’

D66Velsen zet zich verder in voor 
veilig genieten van vuurwerk. Dat 
betekent niet meer zelf afsteken, 
maar bijvoorbeeld professionele 
vuurwerkshows vanuit de wijk. Ook 
staat de aanpak van cybercriminali-
teit, radicalisering en discriminatie 
hoog op onze agenda. 

Zo zorgt D66Velsen voor een Velsen 
waar iedereen zich veilig voelt.

D66Velsen wil dat iedereen 
veilig over straat kan

Lucas Boelé staat voor D66Velsen op plaats 9 op de lijst van de 
gemeenteraadsverkiezingen en zet zich in voor een veilige gemeente. 
Foto: aangeleverd
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IJmuiden - SVIJ en Ronald Vader 
zullen aan het eind van dit seizoen 
afzonderlijk van elkaar het nieuwe 
seizoen in gaan. Na 3 jaar het trai-
nersvak bij SVIJ zich eigen te 
hebben gemaakt (1 jaar als assis-
tent trainer en 2 jaar als hoofd-
trainer) wil Ronald nu met het 
diploma UEFA “B” op zak proberen 
zich verder te gaan ontwikkelen.

Vader: ,,Allereerst wil ik SVIJ enorm 
bedanken voor het vertrouwen en de 
steun die ze me gegeven hebben 
met de start van mijn hoofdtrainer-
schap en de ondersteuning bij het 
behalen van mijn UEFA B diploma. Ik 
heb met heel veel plezier de eerste 
jaren van mijn loopbaan bij SVIJ 
doorgebracht. Vooral de samenwer-
king met spelers en bestuur beviel 
prima en liep voor mijn gevoel 
gesmeerd.’’
,,Nu is het tijd om mijn vleugels uit te 
slaan, want net als tijdens mijn 
spelers carrière wil je het hoogst 
mogelijke niveau proberen te halen. 
Nu ik mijn benodigde  ‘papieren’ 
daarvoor heb behaald moet en wil ik 

dat zeker niet nalaten.’’
Wat dit seizoen betreft: ,,Hopelijk zal 
er een vervolg komen van de compe-
titie na deze bizarre periode en die 
gaan we dan ook zo goed mogelijk 
afmaken. Ons trainingskamp naar 
Torremolinos midden januari zal daar 
zeker aan gaan bijdragen. Met zo’n 
fantastisch trainingskamp met SVIJ 
zal dit een enorme teambuilding 
teweeg brengen voor de 2e seizoens-
helft. Daar zijn we zeker van met z’n 
allen!’’
Verder hoopt Vader dat SVIJ een 
opvolger kan vinden zodat SVIJ 
alleen maar sterker en groter kan 
worden, zeker gezien de kwaliteit 
van de aanstormende jeugd die er 
aan zit te komen. ,,Dat verdient SVIJ 
ook, want het is een heerlijke club 
om voor te werken”, aldus Ronald.
Het bestuur van SVIJ wenst Ronald 
uiteraard heel veel succes! En heeft 
inmiddels al diverse gesprekken 
gevoerd omtrent zijn opvolging. 
Deze gesprekken volgen elkaar in rap 
tempo op en het bestuur verwacht 
dan ook zeer binnenkort hier meer 
nieuws over te kunnen vertellen. 

Trainer SVIJ Ronald Vader
slaat trainersvleugels uit

IJmuiden - In de Oud-Katholieke 
kerk in IJmuiden zijn iconen tentoon-
gesteld van Corrie Woudenberg uit 
Twisk. Ze volgde lessen bij Simon 
Koopman in Venhuizen en noemt het 
‘schrijven’ in plaats van schilderen, 
omdat iconen de woorden uit de 
heilige schrift weergeven. 
Ze vertelt hierover: ,,Ikonen schrijven 
is mijn passie waarin ik mijn rust vind. 
De kwaliteiten van iconen leer je 
kennen door alle kenmerken te zien. 
Hierdoor voel je de verschillende 
kwaliteiten aan waarbij steeds een 
bepaalde stap uitgevoerd wordt. 
Iedere stap heeft in zich wat nodig is 
voor de volgende stap, iedere kwali-
teit leidt naar een volgende 
kwaliteit”.

De eerste stap is het paneel, vaak 
met linnen bedekt waarop met 
houtskool de schets wordt aange-
bracht. Corrie: ,,Je begint met de 
aardkleur oker, want alles komt uit de 
aarde voort. Daarna wordt het blad-
goud voor de aureool aangebracht, 
dat goddelijk hemels licht symboli-
seert.  De laatste stap zijn de ogen. 
Daar begin je niet zomaar aan. Via de 
ogen maak je contact met de 
persoon op de icoon.”

De iconen zijn de hele maand januari 
te bezichtigen tijdens kerkopenstel-
ling, iedere zaterdag tussen 14 en 16 
uur. Toegang is vrij. Adres van de 
kerk: Kon. Wilhelminakade 119 te 
IJmuiden.

Iconen in de Oud-Katholieke kerk

Een van de tentoongestelde iconen. 
Foto: aangeleverd

Velsen - Voor de Vissenloop wordt 
het een heel bijzonder jaar. Na twee 
jaar geen wandelevenement te 
hebben kunnen organiseren, kijken 
de organisatoren erg hoopvol uit 
naar de editie van dit jaar. Want het 
gaat een unieke editie worden. De 
Vissenloop zal de wandelaars leiden 
over de grootste zeesluis ter wereld. 
Zeesluis IJmuiden wordt woensdag 
26 januari o�cieel in gebruik 
genomen. 
Het tweede feestelijke evenement 
om te vieren dat de zeesluis geopend 
is zal de Vissenloop op zaterdag 21 
mei zijn. Dat gebeurt in samenwer-
king met Stichting Citymarketing 
Velsen | .IJmuiden.

Datum Vissenloop verplaatst naar 
zaterdag 21 mei
Dit unieke moment is voor meerdere 
partijen reden om de krachten te 
bundelen. Om de Vissenloop nog 
feestelijker te maken zal ook de 
winkeliersvereniging in het centrum 
van IJmuiden (BIZ Centrum 
IJmuiden) bij het evenement worden 
betrokken. Om deze reden is de 
organisatie verzocht voor 2022 de 
wandeltocht ten behoeve van KWF 
Kankerbestrijding, te verplaatsen 
naar zaterdag 21 mei. Noteer de 
nieuwe datum vast in uw agenda.

Route gewijzigd
Niet alleen de datum is gewijzigd. 

Ook de start en de �nish zullen op 
een andere locatie plaatsvinden. 
Over de exacte startlocatie kan nog 
niet veel gemeld worden, maar de 
gesprekken zijn in volle gang om de 
�nish dit jaar op Plein 1945 plaats te 
laten vinden. En dus niet bij de KNRM 
waar we normaal gesproken 
mochten starten. 
Vanaf de 10-kilometerroute zal de 
Vissenloop de wandelaars over de 
nieuwe zeesluis voeren. De route van 
vijf kilometer is daar te kort voor en 
zal aan de zuidkant van het Noord-
zeekanaal blijven.

Meer informatie? Ga naar www.
vissenloop.nl.

Vissenloop 2022 wordt heel speciaal!
Hopelijk kan er dit jaar weer volop gewandeld worden voor het goede doel op 21 mei. Foto: aangeleverd

Beverwijk - Een 48-jarige man is in 
de nacht van vijdag op zaterdag in 
een woning aan de Kloosterstraat in 
Beverwijk met messteken om het 
leven gebracht. De politie kreeg om 
04.20 uur een melding van een 
zwaargewonde man. Toen de politie 
arriveerde was de man reeds over-

leden, reanimatie mocht niet meer 
baten. Zondag werd een 47-jarige 
verdachte aangehouden. De man uit 
Beverwijk werd aangehouden op de 
luchthaven van Düsseldorf. Hij stond 
internationaal gesignaleerd en zit 
vast in Duitsland en hij zal later 
worden uitgeleverd aan de Neder-

landse politie.
Een andere verdachte die kort na het 
incident werd aangehouden, is na 
verhoor heengezonden. Deze 
51-jarige man uit Beverwijk blijft 
verdachte in deze zaak.
De recherche zet het onderzoek 
voort.

Dodelijk steekincident, 
verdachte aangehouden

COLUMN IJMED

Elk jaar stijgt het aantal valpartijen bij 65-plussers. Dat is extra zorgelijk 
omdat ook het aantal botbreuken of ander zwaar letsel toeneemt. Corona 
speelt hierin ook een rol. Doordat we minder bewegen, worden de been-
spieren minder sterk en kan het evenwicht verminderen, waarmee de 
kans op een val groter wordt. Iedereen wil natuurlijk een val voorkomen, 
want het letsel kan er zelfs toe leiden dat zelfstandig thuis blijven wonen 
een probleem wordt. Valpreventie van IJMed kan echter helpen.

,,Vaak wordt gedacht dat valpreventie betekent dat je leert hoe je 
moeten vallen”, vertelt So�e van der Hijden, die bij IJMed de valpreventie 
geeft. ,,Maar dat doen we niet. We willen juist valpartijen voorkomen. 
Daarom kijken we naar alle factoren die een val kunnen veroorzaken. Als 
fysiotherapeut kijk ik bijvoorbeeld naar hoe iemand beweegt. Hoe is het 
met de kracht in de benen? Hoe is de balans en de conditie? Maar we 
kijken ook verder dan alleen naar het lichaam. Hoe het zicht is bijvoor-
beeld. Of op wat voor schoenen mensen lopen. Zijn er voldoende 
aanpassingen in huis? Zijn er medicijnen die het vallen kunnen verer-
geren en kunnen die dan misschien aangepast worden? Bij valpreventie 
werken we daarom vaak samen met verschillende zorgprofessionals om 
de situatie van de persoon goed in kaart te brengen. Een ergotherapeut 
kan naar noodzakelijke aanpassingen in en rond het huis kijken en een 
huisarts kan een medicatiecheck doen. Op die manier hopen we met 
elkaar de situatie zo aan te passen dat vallen in de toekomst voorkomen 
kan worden.”

Het is goed om na te denken of valpreventie iets voor u is. Mocht u meer 
informatie willen of heeft u vragen over valpreventie dan kunt u altijd 
contact opnemen met So�e van der Hijden. Bel: 0255 53 22 11 of mail: 
info@ijmed.nl.

Voorkom vallen!

IJMed fysiotherapeute So�e van der Hijden. Fotogra�e: Mark Sassen
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LEZERSPOST

De “Ploeg-ploegen” laten zich al zien, voorbereid op het werk in het voor-
jaar. Deze foto is maandag 10 januari gemaakt in Beeckestijn. In de omrin-
gende weilanden vormen de vele molshopen een waar ‘Zwitsers-Madu-
rodam-landschap’. De mol was tot 2015 een beschermd diertje, maar nu 
niet meer en ik vraag me af wie er blij is met die ploeger.

Frans van Spanje, Driehuis

Ploegers weer actief

Regio - Lekker uit eten gaan onmogelijk in coronatijd? Met wat creativiteit valt 
overal wel een mouw aan te passen. Landgoed Duin & Kruidberg, Landgoed 
Groenendaal en Brasserie Beeckestijn sloegen zaterdag de handen ineen en 
boden een culinaire tocht aan. Met eigen auto door de regio rijden en op 
verschillende locaties in de auto genieten van een compleet diner. Op elke 
locatie kon een dinergang genoten worden en intussen reden de deelnemers 
aan deze foodrally lans diverse bezienswaardigheden. Een fraai staaltje 
Hollandse ondernemersgeest, die aantoont dat er vaak meer mogelijkheden 
zijn dan je wellicht zou denken. Foto’s: Ton van Steijn

Culinair genieten in coronatijd

Velsen-Zuid - In de nacht van zondag 
op maandag heeft de politie een zoek-
actie gehouden in recreatiegebied 
Spaarnwoude. Rond 05.30 uur werd 
melding gemaakt van een inbraak in 
de schuur van een woning. De dader 
zou zijn gevlucht in de richting van het 
bosgebied, daarom zette de politie het 
recreatiegebied af. In het gebied zocht 
men vervolgens met hulp van een 
politiehond naar de dader. Ook scha-
kelde men een helikopter in, die 
geruime tijd boven het gebied heeft 
gecirkeld. De dader werd ondanks 
deze extra ondersteuning niet 
aangetro�en.

In de afgelopen maanden werd ook 

tweemaal ingebroken in accommoda-
ties van het in Spaarnwoude gelegen 
vakantiepark. Daarbij werden diverse 
goederen ontvreemd. Geruchten dat 
er sprake zou zijn van nog meer 
inbraken, worden door woordvoerder 
Frank Bijl van beheerder EuroParcs 
ontkend. Wel meldt hij dat het zo’n vijf 
keer is gebeurd dat een onbekende 
een vakantiewoning heeft betreden 
zonder braaksporen achter te laten. In 
die gevallen werd alleen in de accom-
modatie overnacht en werden geen 
goederen vermist.

Bijl denkt echter wel een idee te 
hebben waar het verhaal vandaan 
komt: ,,Eén van die twee inbraken was 

bij een medewerker van ons, die op 
het park woont. Deze medewerker zei 
na a�oop gekscherend dat hij normaal 
gesproken overal wakker van wordt en 
dat iemand haast wel gas zou moeten 
gebruiken om hem in slaap te houden.’’ 
De woordvoerder denkt dat dit verhaal 
een eigen leven is gaan leiden en 
bestempelt het als indianenverhalen.  
Dat laatste wordt min of meer beves-
tigd door politiewoordvoerder Erwin 
Sintenie. Hij stelt: ,,Als je al een 
bepaald soort gas zou gebruiken om 
mensen in slaap te brengen, dan heb 
je daar heel wat gas voor nodig. Ik heb 
in veertig jaar bij de politie nog niet 
meegemaakt dat zoiets bij een wonin-
ginbraak is gedaan.’’

Politie jaagt tevergeefs op 
inbreker in Spaarnwoude

COLUMN

Een nieuw jaar, een nieuw begin. 
Met het ouder worden, wordt 
alles wat minder e�ciënt. Daar 
waar je op 10-jarige leeftijd bij 
kaarslicht nog een strip kon 
lezen in bed, is op oudere leef-
tijd meer licht nodig. Ook de 
spierkracht wordt steeds minder 
en re�exen worden trager. Dit 
leidt tot een verhoogd valrisico 
met name in het donker! 
Bezig blijven is essentieel. 
Mensen die lichamelijk actief 
bezig zijn, kunnen ook tot op 
hoge leeftijd boven hun inac-
tieve leeftijdsgenoten uitkomen 
qua uithoudingsvermogen en 
�theid. Een voldoende hoge 
vitamine D-spiegel is mede van 
belang voor de spierkracht en 
de botten. De huid als produ-
cent van vitamine-D is op 
80-jarige leeftijd echter tot een 
schamele 25% gedaald. Het 
oude advies om extra vitamine 
D te slikken als de R in de maand 
is, geldt nog steeds voor 
iedereen! 
Huisartsenpraktijk Westbroeker-
plas Velserbroek .www.west-
broekerplas.nl/blogs 

R in de maand? 
Slik extra vitamine D!

Aantal besmettingen stijgt met 
ruim 30 procent 
Van 30 december tot en met 5 
januari waren er in Kennemerland 
4.681 nieuwe besmettingen (848 per 
100.000 inwoners). Dit zijn er 1.521 
meer dan de week ervoor (+32,5%). 
Van 30 december tot en met 5 
januari zijn er 21.493 testen afge-
nomen door GGD Kennemerland. Dit 
zijn er 6.480 meer dan de week 
ervoor (15.013). Het aantal afge-
nomen testen laat voor het eerst 
sinds halverwege november weer 
een stijging zien.

Bij P4 Lang Parkeren Schiphol is het 
nog steeds mogelijk om zonder 
afspraak langs te komen voor een 
test is. Het geniet wel de voorkeur 
om een afspraak te maken.

In vrijwel alle leeftijdsgroepen lag 
het aantal besmettingen deze week 
hoger. Daarbij lieten de 10-19 en 
20-29 jarigen de grootste stijging 
zien. De 0-9 jarigen lieten als enige 
groep juist een daling zien in het 
aantal besmettingen. Het aantal 
besmettingen per 100.000 inwoners 
lag deze week veruit het hoogst 
onder de 20-29 jarigen (1.622 per 
100.000 inwoners).

Boostercampagne op stoom
Van 30 december tot en met 5 januari  
zijn er 42.300 vaccinaties gezet door 
GGD Kennemerland, waarvan 342 
eerste prikken (1%), 479 tweede 
prikken (1%), 25 derde prikken (0%) 
en 41.454 boosterprikken (98%). Deze 
week zijn er bijna dubbel zoveel 
boosterprikken gezet ten opzichte 
van vorige week.
Van de 12-17 jarigen woonachtig in 
regio Kennemerland is minstens 69% 
volledig gevaccineerd. Dit percen-
tage ligt iets hoger dan de landelijke 
vaccinatiegraad voor 12-17 jarigen. 
Van de 18-plussers woonachtig in 
regio Kennemerland is minstens 83% 
volledig gevaccineerd.
Wanneer wordt gekeken naar alle 
12-plussers woonachtig in regio 
Kennemerland is minstens 82% 
volledig gevaccineerd. De percen-
tages voor 18-plus en 12-plus zijn in 
lijn met de landelijk vaccinatiegraad 
voor de betre�ende leeftijdsgroepen.

Wanneer wordt gekeken naar alle 
inwoners vanaf 12 jaar, is de vaccina-
tiegraad al lange tijd het hoogst in de 
gemeenten Bloemendaal, 
Heemstede en Uitgeest en ligt deze 
boven het landelijk gemiddelde voor 
12-plussers. In Beverwijk blijft de 
vaccinatiegraad achter en ligt deze 
onder het gemiddelde voor 
12-plussers.
Net als eerdere weken zijn er met 
name in Velsen-Noord, Beverwijk 
(Oosterwijk & Zwaansmeer en Oran-
jebuurt), en de zuid kant van 
Haarlem (Meerwijk, Boerhaavewijk 
en Europawijk) een aantal wijken met 
een lagere vaccinatiegraad voor 
zowel inwoners die ten minste één 
prik hebben gehad als al volledig zijn 
gevaccineerd.

Coronavaccinatie bij kinderen van 
5 tot en met 11 jaar
Ook voor kinderen van 5 tot en met 
11 jaar zonder verhoogd medisch 
risico komen coronavaccinaties 
beschikbaar. Vanaf 18 januari krijgen 
kinderen een uitnodigingsbrief met 
belangrijke informatie over de vacci-
natie tegen corona. Ouders kunnen 
dan de GGD bellen om een afspraak 
te maken voor hun kind. De kinderen 
krijgen 2 prikken met een kinder-
dosis van het BioNTech/P�zer-vaccin.

Door de maatregelen tegen de 
wereldwijde uitbraak van het corona-
virus kunnen kinderen soms niet 
naar school, sport of met vriendjes 
spelen en kunnen er spanningen 
thuis ontstaan. De coronavaccinatie 
voor kinderen helpt de verspreiding 
van het virus te beperken. En kan 
eraan bijdragen dat strenge maatre-
gelen die nadelig zijn voor kinderen 
niet genomen hoeven worden. De 
Gezondheidsraad noemt dit indirecte 
gezondheidswinst, een bijkomend 
voordeel.

Bij kinderen onder de 12 jaar 
beslissen de ouders of zij hun 
kinderen wel of niet laten vaccineren. 
Het kabinet vindt het erg belangrijk 
dat ouders voor hun kinderen een 
goede afweging kunnen maken. 
Daarom volgen de komende tijd 
zoveel mogelijk handvatten en infor-
matie. (bron: Rijksoverheid)

Wekelijkse cijfers Covid in regio
Regio - Iedere vrijdag informeert de GGD Kennemerland de media over de 
actuele feiten betre�ende het coronavirus in onze regio. Deze week aandacht 
voor het aantal besmettingen, de boostercampagne en de coronavaccinatie 
bij kinderen van 5 tot en met 11 jaar.

Bij exploot van J. Alkema, gerechtsdeurwaarder te 
Arnhem, van 10 januari 2022, is op verzoek van NS 
Vastgoed B.V., gevestigd te Utrecht, (in kort geding) 
gedagvaard: Hen die verblijven op-, of gebruik maken 
van (een gedeelte van) het perceel kadastraal bekend 
Gemeente Velsen B 5304, gelegen ten noorden en ten 
zuiden van de spoorlijn tussen Beverwijk en Tata Steel 
ter hoogte van de Duinvlietstraat te Velsen-Noord en 
krachtens last van de griffie van de rechtbank Noord-
Holland, zittingsplaats Haarlem de heer J. van Duyn, 
de heer P. van Helden, de heer M. Leeuwens, de heer H. 
Rutten, Bhari Setin en N. Sogütlu, allen zonder bekende 
woon- of verblijfplaats, om op woensdag 2 februari 2022 
‘s middags om 13.30 uur in persoon of vertegenwoordigd 
door een advocaat te verschijnen ter terechtzitting 
van de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, in het gerechtsgebouw aan de 
Jansstraat 81 te 2011 RW Haarlem.

In het exploot van dagvaarding staan vermeld de eis en de 
gronden daarvan, de rechtsgevolgen die intreden indien 
gedaagde(n) niet (allen) op de voorgeschreven wijze 
verschijn(t)(en), dat van gedaagde(n) bij verschijning in 
het geding een griffierecht zal worden geheven, binnen 
welke termijn dit moet worden betaald, wat de hoogte 
hiervan is en onder welke omstandigheden een lager 
griffierecht kan worden geheven. Een afschrift van het 
exploot is door betrokkene(n) voornoemd te verkrijgen 
bij:

AVK Gerechtsdeurwaarders
Zijpendaalseweg 47
Postbus 60058 - 6800 JB Arnhem
T. 026-3552111 - F. 026-3552110
info@avk-arnhem.nl
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NIEUWS VAN ONZE WITTE LEEUWEN!

Tot ons grote verdriet is onze dokter 
Marcel Reinders donderdag 6 januari 
onverwachts overleden tijdens het 
hardlopen in de duinen. Marcel was 
meer dan vijf seizoenen bij Telstar 
actief en was vanaf de eerste dag een 
zeer gewaardeerde vaste waarde voor 
de club als onderdeel van de medische 
afdeling. Hij was elke thuiswedstrijd 
langs de lijn te vinden en was nauw 
betrokken bij onze spelers en staf.
Wij verliezen met Marcel een zeer 
bekwaam arts maar vooral ook een 
warm en aimabel mens. Wij wensen 
familie en vrienden van Marcel heel 
veel sterkte.

Portretfoto: aangeleverd

Marcel Reinders overleden

Telstar hervatte de tweede helft van 
de competitie bij de koploper in 
Volendam. De Witte Leeuwen 
speelden met rouwbanden in 
verband met het overlijden van club-
arts Marcel Reinders afgelopen 
donderdag.

Nieuwbakken speler Randy Wolters 
maakte zijn debuut deze middag en 
met zijn inbreng begint Telstar ijzer-
sterk aan de wedstrijd. In de 5e 
minuut kreeg Telstar de eerste corner 
van de wedstrijd en het was gelijk 
raak. De voorzet van Van Doorm 
belandde op de vogelvrije Plet die 
hem knap binnen kopte. 0-1. Telstar 
bleef doordrukken en kreeg de 
mogelijkheden op de 0-2. Zo ramde 
Fernandes de bal op de lat, schoot 
Wolters in het zijnet en ging een 
schot van Kökcü vlak naast het doel 
van Stankovic.
Volendam kreeg wat meer ruimte 
toen de wedstrijd vorderde en op 
soortgelijke wijze als de 0-1 werd het 
gelijk. Eerdhuijzen stond vogelvrij bij 

een corner van de thuisploeg en kon 
zo binnen koppen. Vijf minuten later 
was het weer raak voor Volendam. 
Vandermeulen liet zich makkelijk 
aftroefen door Muhren en die kon 
vrij doorlopen op doel. Hij kapte een 
speler uit en verschalkte Koeman 
met een rollertje door de benen. 1-2.
Telstar deed zichzelf tekort deze 
eerste helft en beide ploegen gingen 
met de stand van 2-1 de kleedkamer 
in.

De tweede helft begon met één 
wijziging. Vandermeulen werd 
vervangen door Molenaar. Het was 
Volendam die het deze helft voor het 
zeggen had. Het lukte Telstar niet om 
voor het doel te komen. Slechts een 
enkele keer kwamen de Witte 
Leeuwen eruit maar het was 
Volendam met de mogelijkheden. 
Pas rond minuut 73 kreeg Telstar een 
mooie kans via Plet. Helaas werd zijn 
schot geblokt vlak voor de lijn. 
Daarna kwamen Liesdek en Dijkstra 
nog in het veld voor een frisse wind 

maar het mocht niet baten. Liesdek 
moest zelfs vijf minuten na zijn inval-
beurt geblesseerd het veld verlaten. 
Taha was zijn vervanger.
De thuisploeg had het meeste 
balbezit en Telstar kon er weinig 
tegenover stellen. De Witte Leeuwen 
hadden in de eerste helft de voor-
sprong kunnen en misschien wel 
moeten uitbreiden maar deed zich-
zelf tekort. Helaas werd de achter-
stand niet meer omgebogen en won 
de koploper met 2-1.

Vrijdag komt MVV op bezoek in het 
BUKO Stadion en dan hopen we 
uiteraard de drie punten thuis te 
houden. 

Opstelling Telstar: Koeman jr, Aktas, 
Fernandes, van Doorm, Plet, Beren-
stein (73 Liesdek (78 Taha)), Over-
toom, Vandermeulen(46 Molenaar), 
Zakir, Kökcü(73 Dijkstra), Wolters (69 
Van Velzen)
Foto: Pro Shots, aangeleverd door 
Telstar

Telstar verliest van koploper

Andries Jonker heeft een tweetal 
versterkingen aangetrokken: Randy 
Wolters en Stanley Akoy treden toe 
tot de selectie. Akoy is per direct 
speelgerechtigd voor de Witte 
Leeuwen en er wordt hard gewerkt 
om de overschrijving van Wolters 
rond te maken.

De 31-jarige Randy Wolters is een 

bekende naam in het betaald 
voetbal. De aanvaller maakte in 
2008 zijn debuut bij FC Utrecht en 
speelde 300 o�ciële wedstrijden. 
Na FC Utrecht kwam Wolters uit 
voor FC Emmen, Den Bosch, Go 
Ahead Eagles, VVV, ADO Den Haag, 
Dundee FC (Schotland), NEC en 
Xanthi (Griekenland). Wolters 
tekent een overeenkomst voor een 

half jaar bij de Witte Leeuwen.

Stanley Akoy, 25 jaar, komt over 
van Cambuur Leeuwarden en zal 
de rest van dit seizoen op amateur-
basis uitkomen voor Telstar. De 
middenvelder maakte in 2019 zijn 
debuut in het betaalde voetbal en 
kwam 24 duels in actie voor 
Cambuur.

Andries Jonker heet twee 
nieuwe spelers welkom

Telstar helpt iedereen graag met de goede voornemens voor 2022! Speciaal 
op alle trainingskleding en wedstrijdtenues geven wij 25% korting. Gebruik de 
kortingscode AFVALLEN25 en binnen de kortste keren sta je als een Witte 
Leeuw in het krachthonk. KORTINGSCODE: AFVALLEN25 
Foto: aangeleverd

Goede voornemens? Profiteer 
van maar liefst 25% korting

Marcel Reinders in actie tijdens een wedstrijd van Telstar tegen Spakenburg. 
Foto: 1963-pictures.nl
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Door Raimond Bos

Zaterdagavond, 18.00 uur. In de stro-
mende regen verzamelen zich onge-
veer vijftien Velsenaren om te gaan 
protesteren. Al voor de zevende keer 
staan ze op Plein 1945 voor een stil 
protest dat een kwartier duurt. 
Renske is een van de initiatiefneem-
sters van deze wekelijkse protest-
actie. Ze draagt een bord met de 
tekst ‘Eén Koers, één strijd, de vrij-
heid’ erop. Dezelfde woorden staan 
op het oorlogsmonument achter 
haar. ,,Beter dan die tekst konden we 
het niet verwoorden’’, verduidelijkt 
ze. Door het slechte weer is de 
opkomst dit keer minder hoog. ,,We 

hebben al eens 35 deelnemers 
gehad’’, weet medeorganisator Erik. 
De groep kiest nadrukkelijk voor een 
stil en vreedzaam protest. Dat burge-
meester Frank Dales hen een brief 
stuurde met het verzoek om het 
protest te annuleren, begrijpen ze 
niet. ,,De onvrijheid is ons grootste 
bezwaar. We hebben de dreiging van 
verplichte vaccinatie en we kunnen 
niet meer gewoon een biertje in een 
café drinken.’’
Dat het stil protest van de groep 
positief ontvangen wordt, maken de 
leden op uit het feit dat een politie-
agent op nieuwjaarsdag bereid bleek 
te zijn om een groepsfoto te maken. 
,,Dat is mooi, want we willen juist 

met de lokale handhavers in contact 
komen. Immers, als zij stoppen met 
handhaven, hebben wij onze vrijheid 
weer terug!’’ Bij elke persconferentie 
liet de minister-president blijken 
geen andere mogelijkheid te zien 
dan de drastische maatregelen zoals 
het sluiten van locaties waar mensen 
samenkomen. De deelnemers aan 
het stil protest zien dat echter heel 
anders: ,,Er moet gewoon meer geïn-
vesteerd worden in de zorg. De 
mensen vallen echt niet zomaar 
dood neer op straat’’, zegt deelnemer 
Gijs. Hij vervolgt: ,,Dat virus kun je 
nooit stoppen, daarom moet je 
focussen op goed behandelen.” 

Zolang in ons land beperkende 
maatregelen blijven gelden in 
verband met het coronavirus, zal 
deze groep elke zaterdagavond het 
stil protest blijven voortzetten.

IJmuiden - Sinds twee maanden vindt elke zaterdagavond om 18.00 uur 
een stil protest plaats op Plein 1945. Een groep bezorgde inwoners 
daarmee vraagt aandacht voor vrijheid en integriteit. Het protest is 
ontstaan uit de onvrede over het coronabeleid van de regering.

Wekelijks stil protest
tegen coronabeperkingen

De deelnemers aan het stil protest op Plein 1945 gaan door zolang Nederland te maken heeft met beperkingen.
Foto: Bos Media Services

LEZERSPOST

Wie in Zeewijk kende niet dat kleine oude vrouwtje 
met het witte koppie haar, dat bijna dagelijks in het 
winkelcentrum van Zeewijk aan te tre�en was. Tot haar 
90ste met de �ets onderweg en later met haar rollator. 
Ze heette Gre van Dijk en woonde in de Schutterstraat. 
Vaak zat ze op het bankje bij de Deka of dronk een 
kopje ko�e bij de ijssalon of deed haar boodschappen 
bij Lidl.  Ze praatte met bijna iedereen die ze tegen het 
lijf liep. Maakte niet uit, wie het was! Eerst in haar �ets-
tassen en later in haar rollator had ze altijd wel iets om 
uit te delen. Vooral veel kinderen kenden haar. Het liefst 
deelde ze kinderbijbels uit aan moeders die met hun 
kroost voorbijkwamen. Ze had in haar leven ontzettend 
veel meegemaakt en kon alleen blijven staan door haar 
rotsvast geloof in de Here Jezus. Ze wilde graag andere 
mensen bemoedigen hetzelfde te doen. Ze deinsde er 
ook niet voor terug wildvreemde mensen, die met 
problemen te kampen hadden, bij haar thuis uit te 
nodigen voor een kop ko�e en een praatje. Deze 
markante persoon, die voor iedereen tijd had, zullen 
we echter nooit meer in Zeewijk aantre�en. Op zondag 
20 december heeft ze de strijd tegen corona moeten 
opgeven en is op 94-jarige leeftijd vredig ingeslapen. 
Een ding is zeker: ze laat een lege plek achter in 
Zeewijk!

Eisbert van Dijk, haar zoon

Wie kende haar niet....

IJmuiden - Op donderdag 6 januari is rond 18.00 uur is het grijze dekzeil van 
deze draaiorgel gewaaid. Deze is op maat gemaakt voor het draaiorgel. Direct 
nadat draaiorgelman Erik het bij aankomst van de stalling ontdekte is hij de 
route terug gereden maar het zeil was nergens meer te bespeuren. Hij reed 
vanaf de parkeerplaats achter de Hema over de Lange Nieuwstraat, door de 
Rivierenbuurt, over de Heerenduinweg en de Wouwenkoplaan naar de Erida-
nusstraat. Zou diegene die hem heeft gevonden contact willen opnemen met 
Erik op 06-38508718? Foto: aangeleverd

Dekzeil draaiorgel verloren

Haarlem/Santpoort-Zuid - Drie 
jongens beroofden woensdag-
middag 5 januari een 21-jarige man 
uit Heemskerk onder bedreiging van 
geweld op station Haarlem. Rond 
17.30 uur zijn de jongens in een trein 
op Santpoort-Zuid aangehouden.
Rond 16.40 uur werd het slachto�er 
beroofd van eigendommen door drie 
jongens op een perron op station 
Haarlem. De drie jongens dreigden 
geweld te gebruiken als de 21-jarige 

Heemskerker zijn eigendommen niet 
zou afgeven. Na de beroving stapten 
de drie jongens in een trein.
Ter hoogte van station Santpoort-
Zuid werd de bewuste trein rond 
17.30 uur tot stilstand gebracht met 
gesloten deuren. De politie heeft de 
trein doorzocht en heeft, aan de 
hand van signalementen van de 
verdachten, een 14-, een 16- en een 
17-jarige jongen uit Velsen 
aangehouden.

Drie aanhoudingen 
na beroving op treinstation

Velsen - Een leuke prijs winnen? Doe 
mee met de kleurwedstrijd die de 
Haarlemse Schoorsteenveger samen 
met Intertoys De Ballon Santpoort 
organiseert. Er zijn geweldige LEGO-
prijzen te winnen!
Wat moet je doen? Download de 
kleurplaat via www.jutter.nl/kleurwed-

strijd-haarlemse-schoorsteenveger/, 
print de kleurplaat uit en kleuren maar! 
Lever je kleurplaat in bij het kantoor 
van de Jutter|Hofgeest op de Zeeweg 
191 te IJmuiden. Dit kan tot en met 18 
februari. In week 8 maken wij de 
winnaars bekend. Meer informatie in 
de advertentie elders in deze krant.

Leuke kleurwedstrijd
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Velsen Verzamelt

Alle afleveringen uit deze 
rubriek verschijnen ook op 
www.facebook.com/
velsenverzamelt. Wil je zelf 
ook deelnemen? Meld je aan 
door een bericht naar 
redactie@jutter.nl te sturen.

Geert Smeding bij de jukebox, met aan de wand diverse foto’s en platen van Elvis Presley. Foto: Bos Media Services

Veel inwoners van IJmuiden kennen 
Geert Smeding van zijn ambachte-
lijke visrokerij in het havengebied. 
Een echt familiebedrijf, want niet 
alleen zijn vrouw en zijn zoon werken 
in de zaak, ook zijn moeder, zus, oom, 
nichtje en schoondochter dragen hun 
steentje bij. Achter de winkel bevindt 
zich een ruimte die dienst doet als 
bedrijfskantine, maar waar Geert ook 
zijn feestjes voor familie en vrienden 
kan geven. De inrichting is ontleend 
aan die van de typisch Amerikaanse 
diners, waar de bankjes bij de tafels 
met leer zijn bekleed en waar je ook 
op een kruk aan een lange bar kunt 
plaatsnemen. Neonreclames van het 
biermerk Budweiser en van Route 66 
sieren de wanden, evenals kenteken-
platen van Amerikaanse auto’s en 
bijzondere a�ches. Op de tafels staan 
servettenhouders, de servetten 
hebben dollarbiljetten als opdruk. 
Een echte blikvanger is de originele 
jukebox met zestig singles erin. 

Natuurlijk muziek uit de jaren 50 en 
60, maar niet alleen van Elvis Presley. 
Om het beeld compleet te maken 
staan er ook een elektrische gitaar en 
een microfoon. Aan de wand erachter 
hangen verschillende gouden platen 
van ‘The King’. ,,Replica’s, want de 
echte zijn niet te betalen’’, zegt Geert.

Graceland
Al op jonge leeftijd was Geert onder 
de indruk van Elvis Presley. ,,Ik was 
twaalf jaar oud en liep al rond met 
foto’s van Elvis op mijn schooltas. 
Waarom? Gewoon, omdat ‘ie goed is! 
Hij was niet de eerste artiest die rock 
’n roll zong, maar wel de artiest die 
deze muziekstijl bekend maakte.’’ 
Pakweg dertig jaar geleden begon 
Geert met het verzamelen van Elvis-
artikelen. Hij woonde toen nog aan 
de Bronsstraat in IJmuiden en 
gebruikte de garage onder zijn 
woning om de verzameling in op te 
stellen. ,,Toen had je nog platen-

zaken. Ik ging elke zaterdag naar 
Amsterdam om singletjes te kopen.’’ 
Heeft hij in de loop der jaren alle 
platen van Presley kunnen bemach-
tigen? ,,Nee, dat is haast onmogelijk. 
Zijn allereerste plaatje was ‘My Happi-
ness’, een liedje dat hij in de Sun-
studio had ingezongen voor zijn 
moeder. Het was een cadeau voor 
haar verjaardag. Zo heeft Sam Phil-
lips, de oprichter van die studio, Elvis 
ontdekt. Maar van dat eerste plaatje 
is er maar één gemaakt. Die zal waar-
schijnlijk in Graceland - het landgoed 
waar Elvis tot aan zijn dood in 1977 
woonde - liggen.’’ Zelf bezocht Geert 
die plek zo’n twaalf jaar geleden 
tijdens de jaarlijkse Elvisweek. ,,Dat is 
de week rond zijn sterfdatum 16 
augustus. De hele straat wordt dan 
afgezet en overal zie je kleine altaar-
tjes. Alles is dan met kaarsjes verlicht. 
Dat is heel indrukwekkend om mee 
te maken.’’

Gouden handel
Net zoals Elvis Presley dat was, is 
Geert Smeding ook een groot lief-
hebbers van Amerikaanse auto’s, met 
name van het merk Cadillac. ,,Ik heb 
tien jaar rondgereden in een roze 
Cadillac, zoals Elvis die ook heeft 
gehad.’’ Enkele maanden geleden 
reed Geert samen met een vriend van 
hem, met wie hij zijn Elvis-hobby 
deelt, naar Denemarken. Daar 
bevindt zich Memphis Mansion, een 
museum rond Elvis Presley in een 

nagebouwde versie van diens land-
huis in Graceland. Het was voor Geert 
inmiddels zijn tweede bezoek aan 
deze plek, waar ook diverse artikelen 
van ‘The King’ verhandeld worden. 
,,Die vriend van me kocht er de 
gouden ketting van de zanger met de 
letters TCB erop, die stonden voor 
‘Taking Care of Business’. Zelf kocht ik 
de sleutel van de stad Memphis, een 
heel klein sleuteltje, dat door de 
burgemeester van die stad ooit aan 
Elvis werd overhandigd.’’ Het verhan-
delen van originele attributen die aan 
Presley hebben toebehoord, blijkt 
een gouden handel te zijn. Wanneer 
de echtheid ervan door middel van 
een certi�caat kan worden gegaran-
deerd, worden er vaak forse 
bedragen neergeteld voor de 
simpelste dingen. Geert: ,,Ik hoorde 
over de verkoop van een paar 
schoenen dat door Elvis gedragen is. 
Daar heeft iemand negenduizend 
euro voor betaald.’’

Misdruk
De hoge prijzen maken het voor een 
verzamelaar lastig om de echte 
pronkstukken te bemachtigen. ,,Ik zit 
elke dag wel op Marktplaats om te 
zoeken naar objecten voor mijn 
verzameling. Maar het wordt allemaal 
steeds duurder. Ik zou bijvoorbeeld 
heel graag originele kledingstukken 
van Elvis willen hebben, maar dat is 
haast niet te doen. Daarom heb ik 
een jas van Elvis door een kleermaker 

laten namaken. Op basis van foto’s 
heeft hij de jas tot in detail gekopi-
eerd, maar dan wel in mijn maat.’’ Dan 
loopt Geert naar een plank en haalt 
een originele grammofoonplaat uit 
de jaren 50 voor de dag. ,,Kijk, dit is 
een misdruk. Dat vind ik best 
bijzonder. Het lied heet ‘Blue Suede 
Shoes’, maar op het label van deze 
plaat ontbreekt de laatste letter van 
de titel.’’ Overigens is niet de hele 
collectie van Geert uitsluitend aan 
Elvis Presley gewijd. Aan de wand 
hangt bijvoorbeeld ook een a�che 
van een concert waarop andere 
grootheden uit de muziekwereld 
prijken. Een concert dat er uiteindelijk 
nooit zo komen, omdat Buddy Holly, 
Ritchie Valens en The Big Bopper 
onderweg naar die locatie door een 
vliegtuigcrash om het leven kwamen. 
Geert: ,,Dat is dus uiteindelijk een 
heel bijzonder a�che geworden. Ik 
ben er blij mee dat ik hem heb!’’ De 
combinatie van de visrokerij en zijn 
passie voor Elvis hebben ertoe geleid 
dat Geert zichzelf gekscherend heeft 
betiteld als ‘King of rook and roll’.

IJmuiden - Zaterdag was het 87 jaar geleden dat in de Amerikaanse stad 
Tupelo de legendarische zanger Elvis Presley ter wereld kwam. Hij zou 
uitgroeien tot één van de meest markante en invloedrijke artiesten van 
de twintigste eeuw. Een artiest die - niet zonder reden - de bijnaam ‘The 
King of Rock ‘n Roll’ kreeg. Over de hele wereld zijn nog altijd miljoenen 
fans van de zanger te vinden. Ze koesteren zijn nalatenschap, die op de 
eerste plaats bestaat uit een groot aantal songs in diverse genres. Maar 
ook zijn opvallende kleding en allerlei attributen die hij gebruikte gedu-
rende zijn carrière zijn gewilde objecten voor verzamelaars. IJmuidenaar 
Geert Smeding (1967) heeft het grootste deel van Elvis’ muzikale carrière 
niet bewust meegemaakt, maar is wel een groot fan en fanatiek verzame-
laar van alles dat met zijn idool te maken heeft.

Geert Smeding verzamelt alles van Elvis Presley
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Gifts
Henk van ‘t Veld

Mail de oplossing voor maandag 17 januari naar: puzzel@jutter.nl vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnummer.

Maak kans op een mooie bos bloemen 
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. vaak en regelmatig; 7. haringachtig visje; 12.
paling; 13. leerling officier; 14. eikenschors; 15. doodmoe; 17.
rivier in Rusland; 19. vrouwelijk dier; 21. met name (afk.); 22.
boomsoort; 24. kandidaat stellen; 27. gedekte tafel; 28. plaats
met veel inwoners; 30. sociaal pedagogische dienst (afk.); 31.
smeermiddel; 32. geweidragend dier; 33. aangesloten bij een
vereniging; 35. Europees volk; 37. fitnesscenter; 38. apen-
soort; 41. echtgenoot; 42. prestatie verhogend middel; 44.
grote mislukking; 46. luxe auto (afk.); 47. telwoord; 48. plaats
in Utrecht; 49. kans- of gokspel; 50. plaats in Duitsland; 52.
uiting van plezier; 54. lopen voor je conditie; 56. dronken; 58.
troep wolven; 61. alleenstaande minderjarige asielzoeker
(afk.); 62. blaasinstrument; 64. jongensnaam; 65. hoofdstad
van Letland; 67. tuimeling; 68. vader van Sem; 70. mand voor
balspel; 72. rivier in Engeland; 73. zeer rijk; 76. meisjesnaam;
77. paardenslee; 78. lof en eer; 79. hooivork; 81. muzieknoot;
82. verwaande houding; 83. adellijke persoon; 84. moeder-
melk; 86. periode van mooi weer voor de herfst; 87. geen
enkel persoon.

Verticaal 1. wijnbezinksel; 2. vogel; 3. oeverkant; 4. door
koorts verward spreken; 5. grote garnaal; 6. lusthof; 7. naar
een punt kijken; 8. schoon en netjes; 9. naaldboom; 10. per-
soonlijk voornaamwoord; 11. in hevige mate; 16. katoen in
olielamp; 18. Ned. omroep stichting (afk.); 20. hoofddeksel;
21. Russisch ruimtestation; 23. pleister (witsel); 25. evenzo
(Lat.); 26. een kort moment; 27. lichte herenoverjas; 29. lens-
opening van een camera; 32. lening voor een huis; 34. laagte
tussen bergen; 36. gymnastische toer; 37. plakmiddel; 39.
Spaanse vriend; 40. brandstof; 42. Servische muntsoort; 43.
land of staat; 45. schrijfgerei; 46. deel van het oor; 51. bergpa-
pegaai; 53. halsboord; 54. Amsterdamse wijk; 55. zeemans-
loon; 56. riviervis; 57. deel van de mond; 59. kerkelijk sacra-
ment; 60. iemand zonder moed; 62. Amerikaanse boer; 63.
een ritje maken; 66. Europeaan; 67. bezit van een boer; 69.
een zekere; 71. smalle ondiepte in zee; 73. gietmal; 74. Duits
automerk; 75. niet die; 78. plaats in Brazilië (afk.); 80. schaal-
tje; 82. voetbalclub uit Alkmaar; 85. gallium (scheik. afk.).

Mevrouw Paap was de vorige winnares van het 
mooie boeket! Foto aangeleverd.
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COLUMN VOEDSELBANK VELSEN

De Voedselbank Velsen draait helemaal op vrijwilligers. Voor de een gaat 
er veel tijd in zitten en voor de ander misschien twee uur in de week. 
Onze Voedselbank telt 25 vrijwilligers, die allemaal verschillende taken 
hebben. Zo is er een drietal vrijwilligers die elke vrijdag de boodschappen klaarzetten voor de uitgeefpunten in de 
Brulboei en de Abeel in IJmuiden.
Een andere vrijwilliger beheert de voorraad en bepaalt wat er die week in de pakketten zit. De chau�eurs halen het 
eten op bij onze donateurs. Alle vrijwilligers die in contact zijn met voedsel hebben een cursus voedselveiligheid 
gevolgd. Daarnaast zijn er mensen die voor randvoorwaarden zorgen, zoals het uit vijf personen bestaande 
bestuur. Maar ook de bedrijfsleider, de coördinator van de chau�eurs, de administratieve ondersteuning, iemand 
die projecten begeleidt en iemand die kennis heeft van PR en Communicatie. 
Wat motiveert al deze vrijwilligers? Sociale betrokkenheid vinden ze allemaal. ,,Ik zag de armoede bij sommige 
kinderen in de technische kinderclub die ik draaide. Toen de Voedselbank werd gestart heb ik me aangemeld want 
ik vind het belangrijk dat kinderen fatsoenlijk te eten krijgen” of ,,Het is �jn om iets te betekenen voor een ander en 
je krijgt er ook wat voor terug van de mensen”  en ,,Het is leuk om te doen maar ik leer er ook van dat het lang niet 
altijd vanzelfsprekend is voor sommige mensen om dagelijks een maaltijd op tafel te hebben” en ,,Er is voor de 
kinderen vaak een verjaardagscadeautje en soms gebak om een verjaardag te vieren. Dat geeft een extra goed 
gevoel.”
Vrijwilliger worden bij de Voedselbank Velsen? Ook al zijn er nu geen vacatures, je kunt je altijd aanmelden op 
info@voedselbankvelsen.nl en als we straks weer supermarktacties mogen draaien en je wilt daarbij een handje 
helpen dan via e-mail: bedrijfsleider@voedselbankvelsen.nl.
Kijk voor meer informatie op www.voedselbankvelsen.nl.

Vrijwilligers

IJmuiden - Terwijl koning Willem-Alexander het maandagochtend druk had 
met de beëdiging van het nieuwe kabinet, voelde deze zeehond zich de 
koning te rijk bij de pier van IJmuiden. Als een vorst op zijn troon lag het dier 
op een rotsblok even uit te blazen van een inspannend zwemtochtje. Foto: 
Peter Kuiper

Als een koning op zijn troon…
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