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Heel eventjes sneeuwpret

IJmuiden - Met een verwachte temperatuur rond de tien graden zal er vandaag zeker geen sprake zijn van winterse
taferelen. Het lijkt erop dat we ook in de komende weken geen nieuwe sneeuw hoeven te verwachten in onze regio.
Deze jongens hebben er verstandig aan gedaan om afgelopen zaterdagmiddag direct hun kans te grijpen toen de
eerste ‘vlokdown’ van dit jaar een feit was. Ze trokken hun sleeën uit de schuur en vermaakten zich kostelijk in het
dunne laagje sneeuw. Foto: Ton van Steijn
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De beste zorg. Dichterbij.

Amsterdam • Hilversum • Velsen-Noord
085 - 0479 273
www.excellentcareclinics.nl
rug-/nek-/schouderklachten
gordelroos • overgangsklachten
onverklaarbare lichamelijke klachten
depressies
Behandelingen worden vergoed
vanuit de basisverzekering

Metershoge vlammen bij
autobrand op Platbodem
Velserbroek - Een geparkeerde personenwagen is zondag in alle vroegte
helemaal in vlammen opgegaan in Velserbroek. De autobrand aan de Platbodem werd even voor half vijf ontdekt waarop direct de brandweer is gealarmeerd. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al metershoog
uit de wagen. Het vuur is geblust maar van de wagen bleef niet veel meer
over. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak van de brand is geweest. Foto:
Michel van Bergen

De sloophamer is gevallen
IJmuiden - Sinds de grote brand in 2016 stond het pand op de hoek van de Zeeweg en Willemsbeekweg er wat
verwaarloosd bij, wachtend tot de sloophamer zijn werk zou doen. Dat moment is inmiddels aangebroken. Het pand
wordt met de grond gelijk gemaakt, om plaats te maken voor een hotel met twintig kamers. Ook komen er twee
woningen in het nieuw te bouwen complex. Deze week in de rubriek ‘Typisch IJmuiden’ de geschiedenis van het pand,
dat onder meer aan een horecabedrijf en een sportschool onderdak bood. Foto: Erik Baalbergen
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Tegels eruit en groen erin!
Tegels eruit en groen erin! Dat is het project
Van Grijs naar Groen. Vier straten in IJmuiden en Velsen-Noord krijgen deze dagen een
groener uiterlijk. Inwoners droegen deze
straten voor en zij konden ook hun stem uitbrengen op verschillende ontwerpen voor de
beplanting. Wethouder groen Sebastian Din-

jens zette vanmorgen het eerste plantje in de
grond op de hoek De Ruyterstraat/Wijk aan
Zeeërweg: “Ik ben blij dat Velsen zo weer een
stukje groener wordt. Hoe meer groen hoe
beter we wateroverlast en hitteoverlast tegengaan. Ook voelen mensen zich prettiger
in een groene omgeving.”

Blijf zoveel mogelijk thuis.
Ga je toch de natuur in en is het
druk? Ga dan weg.
alleen samen krijgen we
corona onder controle

Uw vragen over vaccinatie
beantwoord
Kaatje Kabeljauw speurtocht
Omdat zwemmen er vanwege de lockdown
helaas nog even niet in zit heeft buurtsportcoach Annelies iets leuks voor kinderen bedacht. Rondom zwembad De Heerenduinen
is een super toffe speurtocht uitgezet. Het is
in deze tijd van belang dat kinderen en ouders

in beweging blijven. Kaatje Kabeljauw heeft
de route al afgelegd. Wil je ook mee speuren
download dan het formulier via www.zwembadvelsen.nl/nieuws. Daar vind je overigens
ook een leuke beweegpuzzel. Veel plezier!

Inwonersvraag over de vaccinatie tegen corona
Iedere donderdag wordt hier een inwonersvraag behandeld. Heeft u een vraag
over de vaccinatie? Stuur dan ook uw vraag naar communicatie@velsen.nl
1.

3 vragen over de vaccinatie tegen corona
Regionaal en landelijk worden er ook
veel vragen gesteld over de vaccinatie.
De komende periode wordt u hiervan op
de hoogte gehouden.

•

Hoe is dit vaccin goedgekeurd?
Er is in de hele wereld hard gewerkt
aan een vaccin tegen het coronavirus,
waarbij onderzoekers samenwerkten
en kennis deelden. Veel onderzoeken
naar de veiligheid en werkzaamheid
van het vaccin zijn nu tegelijkertijd uitgevoerd, terwijl dat normaal gesproken
na elkaar gebeurt. Dit scheelt veel tijd.
Deze onderzoeken zijn direct beoordeeld op het moment dat de resultaten
bekend waren. Hierdoor kon het coronavaccin zo snel worden ontwikkeld en
goedgekeurd. Zonder dat er belangrijke stappen zijn overgeslagen. Dit vaccin is goedgekeurd door de instantie die
toezicht houdt op geneesmiddelen in
de Europese Unie (Europees Medicijn
Agentschap).

•

Welke bijwerkingen kunnen optreden?
Bijwerkingen kunnen voorkomen na een
coronavaccinatie. Ze beginnen meestal

snel na de vaccinatie en gaan bijna altijd vanzelf weer over na een paar dagen.
Bijwerkingen die kunnen voorkomen
zijn reacties op de prikplek, koorts,
hoofdpijn, moeheid en spierpijn. U kunt
bijwerkingen melden bij bijwerkingencentrum Lareb via mijnbijwerking.
nl. Lareb verzamelt en analyseert alle
meldingen van mogelijke bijwerkingen.
Zo komt Lareb meer te weten over de bijwerkingen die optreden en kunnen de
nog onbekende bijwerkingen worden
opgespoord.
•

Kan ik tussen de eerste en tweede
vaccinatie corona krijgen?
Ja dat kan. Er zijn twee vaccinaties met
een tussenpoos van 21 dagen nodig voor
een goede bescherming tegen corona.
Tussen de eerste en tweede vaccinatie
is de afweer nog niet voldoende en kunnen mensen nog corona krijgen. U kunt
ook net voor de eerste vaccinatie besmet
zijn met corona. Het blijft daarom altijd
belangrijk om u te laten testen wanneer
u klachten krijgt die passen bij corona. Omdat het nog niet zeker is of u iemand anders kunt besmetten als u bent
gevaccineerd, is het belangrijk om u aan
de coronamaatregelen te houden, ook al
bent u gevaccineerd.
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Winnaars kerstbomenactie
bekend!
De lootjes van de kerstbomeninzameling zijn
getrokken en alle 51 winnaars van de kerstbomeninzameling 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 filmpje zien
wie de Superprijs heeft gewonnen.

Nieuws van de raad
De Visie van...

Besproken in de sessies
Regiovisie verbindingen en versterken in de aanpak huiselijk geweld
2020-2024
Geweld achter de voordeur is de meest
voorkomende vorm van geweld. De regiogemeenten hebben een visie opgesteld om
huiselijk geweld en kindermishandeling
tegen te gaan. Alle raadsleden waren overwegend positief over de regiovisie. Dit onderwerp staat geagendeerd voor de raadsvergadering.
Maatschappelijk vastgoed
De gemeente bezit veel vastgoed, zoals
buurthuizen en de bibliotheek. Er moet
een nieuwe aanpak komen om het vastgoed toekomstbestendig en betaalbaar te
houden. Een aantal raadsleden hebben
hun zorgen geuit over het maatschappelijk
vastgoed. Wethouder Diepstraten gaf aan
de raad in vervolgstappen mee te zullen

De visie van LGV
op de jeugdzorg
Sinds de overheveling in 2015 van de
jeugdzorg van de rijksoverheid naar de
gemeentes wordt Velsen net als veel
andere gemeentes geconfronteerd met
structureel oplopende kosten van de
jeugdzorg.

Mede door de grote oplopende tekorten
(verschil tussen wat we van de rijksoverheid ontvangen en wat we moeten uitgeven) wordt Velsen voor 2021 geconfronteerd met een zeer aanzienlijke bezuinigingsoperatie. Deze bezuiniging
raakt ons allemaal want er moet bezuinigd
worden op bijvoorbeeld andere zorgtaken,
welzijn, cultuur en sport.
Bij jeugdzorg hebben we te maken met
regels van de overheid, Centrum Jeugd en
Gezin en talloze andere instanties en aanbieders zonder dat wij daar zicht op hebben. LGV heeft in de raad de afgelopen
jaren al vele malen aandacht gevraagd
voor de oplopende tekorten.
De laatste keer was op 5 november 2020
toen we een motie hebben ingediend die
om hogere bijdrages van de rijksoverheid
vraagt en als 2e punt vraagt om een onderzoek naar de mogelijkheid om de jeugdzorg terug te geven aan de rijksoverheid.
Deze motie werd door alle andere partijen
in de raad gesteund.

nemen. Dit onderwerp staat geagendeerd
voor de raadsvergadering.
Sturen op maatschappelijke effecten
Eind 2019 heeft de gemeenteraad besloten om subsidies meer in te zetten op
maatschappelijke resultaten. Voorheen
werd vooral subsidie gegeven op basis van
activiteiten, maar niet voor het geleverde
resultaat. De raadsleden konden zich
vinden in de voorgestelde effecten, met als
extra aandachtspunt het bestrijden van
laaggeletterdheid.
Concretiseren zoekgebieden IJmond
concept RES 1.0
De regionale energiestrategie is bedoeld
om meer zonne- en windenergie op te
wekken. De raadsleden kregen een beeld
van locaties waar grootschalige zonne- of
windenergie kan worden gerealiseerd. De
raadsleden staan positief tegenover de RES.

Agenda van de raad
Peter Stam,
raadslid LGV

Om te voorkomen dat we in de breedte
moeten blijven bezuinigen om de jeugdzorg betaalbaar te houden, zal er meer grip
op de kosten en regels van de jeugdzorg
moeten komen.
LGV gaat zich hiervoor de komende periode keihard maken.

Controleprotocol voor de accountantscontrole jaarstukken 2020
De accountant controleert de jaarrekening van de gemeente. De gemeenteraad
stelt jaarlijks een protocol en normenkader vast, als opdracht aan de accountant voor de controle van de jaarrekening.
Toewijzing openbare weg de Veenen
In 2020 is naast de spoorbaan in Santpoort-Zuid een nieuwe weg gerealiseerd.
Met deze weg is het mogelijk geworden
om twee Niet Actief Bewaakte Overwegen te sluiten. ProRail is eigenaar van de

weg en heeft de gemeente gevraagd om
deze de bestemming van openbare weg te
geven.
Voorgenomen fusie tussen basisschool De Vuurtoren met de Pleiadenschool
Het aantal leerlingen van basisschool
De Vuurtoren in IJmuiden is de afgelopen jaren gedaald. Het bestuur van de
Onderwijs Stichting wil de Vuurtoren
laten samengaan met de Pleiadenschool
in IJmuiden. De raad moet goedkeuring
geven voor een fusie.
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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

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.

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.

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-

2021
Boerhaavestraat 7, plaatsen over-de-nok-dakkapel (12/01/2021) 6197-2021
Cypressenstraat
38,
plaatsen
dakopbouw
(12/01/2021)
6418-2021
Strandweg 10, plaatsen spiltrap (13/01/2021)
6735-2021
Gerard Doustraat 27, plaatsen dakopbouw
(13/01/2021) 6937-2021
Van Galenstraat 2A, plaatsen dakopbouw
(15/01/2021) 7812-2021
Kennemerlaan 47, wijzigen gebruik naar
bedrijfsruimte met 3 appartementen
(15/01/2021) 7928-2021

Santpoort-Zuid
Van Dalenlaan 6, veranderen kozijn
(voorgevel)
10/01/2021)
5525-2021
Kluijskenslaan 2, plaatsen stalen portaal (intern) (10/01/2021) 5577-2021
perceel naast De Veenen 12, egaliseren weiland (11/01/2021) 6010-2021
Charlotte de Bourbonlaan 14, kappen 3 bomen (11/01/2021) 6064-2021
Bloemendaalsestraatweg 153, plaatsen dakkapel, realiseren doorbraak, slopen schoorsteen
(12/01/2021) 6500-2021
Clarionlaan
17,
plaatsen
dakkapel
(13/01/2021)
6986-2021

Velsen-Noord
Ladderbeekstraat 1, plaatsen dakkapel (achterzijde) (12/01/2021) 6425-2021
Breesaperhof 50, wijzigen gebruik van winkel
naar kamerverhuur (15/01/2021) 7966-2021

Santpoort-Noord
Kruidbergerweg
72,
(15/01/2021) 7852-2021

ook een bezwaarschrift is ingediend. De
verzenddatum van het besluit is tussen
haakjes vermeld.
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

Kerkweg 116, plaatsen dakkapel (voorzijde)
(14/01/2021) 133553-2020

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 21 januari
2021.
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
Linnaeusstraat
143,
vergroten
kantoor en wijzigen gebruik naar wonen (begane grond) (10/01/2021) 5515-2021
Alexander Bellstraat 8, uitbouwen bestaande
schuur, plaatsen kozijn (11/01/2021) 5980-

kappen

boom

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning betrekking hebben op

een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over welstand:
140255
Verlengen beslistermijn
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij van de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
de beslistermijn hebben verlengd met 6 weken. De datum van verzending van de verlenging is tussen haakjes vermeld.
Driehuis
Wolff en Dekenlaan 1, wijzigen gebruik van
schoolplein naar trapveldje met basket en fitnesstoestel (12/01/2021) 122598-2020
Velserbroek
Zeilmakerstraat 50, wijzigen gebruik voor
yoga- en pilateslessen (14/01/2021) 1236522020

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

Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
IJmondhaven, plaatsen steiger met laadkranen (12/01/2020) 105801-2020
Dinkelstraat 20 en 22, plaatsen 2 dakkapellen
(14/01/2021) 4944-2021
Santpoort-Noord
Westerhoevelaan 19, dichtzetten inpandig balkon (voorgevel) (13/01/2020) 131129-2020
Johan Maurits van Nassaulaan 12, plaatsen telescopische antenne (zijgevel) (14/01/2021)
116812-2020

Velserbroek
Broekerpoort 1 t/m 72, bouwen 72 appartementen (14/01/2021) 96165-2020
Ans Rosendahlstraat 30, plaatsen deurkozijn
(zijgevel) (14/01/2021) 114883-2020
Buiten behandeling gestelde aanvraag
omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders
van Velsen hebben omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld voor:
IJmuiden
Lindenstraat 39, plaatsen carport (12/1/2020)
123004-2020
Santpoort-Noord
Kerkweg 67A, verbouwen pand tot 5 appartementen (12/01/2020) 124089-2020

Verleende ontheffing voor werkzaamheden buiten reguliere werktijden APV artikel 4:4
Het college van burgemeester en wethouders
van Velsen hebben een ontheffing verleend
voor:
Velsen
Rijksweg A9, (van knooppunt Velsen tot
Raasdorp vv), vervangen asfaltdeklagen, in
de weekenden van weken 27 t/m 33 (vrijdag
21:00 uur – maandag 05:00 uur) (12/01/2021)
139190-2020
Velsen-Zuid
Amsterdamseweg (N202, hmp 0.5 -1.5), verwijderen en ophalen van stelplaten van
(brom)fietspad, in de nachten van 18 t/m 22
januari 2021, tussen 19:00 uur en 06:00 uur
(14/01/2021) 4164-2021

Kennisgeving anterieure overeenkomst
De gemeente heeft op 17 december 2020 een
anterieure overeenkomst van grondexploitatie
gesloten als bedoeld in artikel 6.24 Wro ten aanzien van het plangebied “Witte Kinderhuis”, Nicolaas Beetslaan 5-7 te Driehuis.
De navolgende kadastrale percelen maakt deel

uit van het plangebied “Witte Kinderhuis”: gemeente Velsen, sectie H, nummers 7907 en
8383 gedeeltelijk.
De overeenkomst heeft betrekking op de realisatie van 16 woningen met bijbehorende par-

keervoorzieningen en de aanleg van de openbare ruimte.
Een zakelijke beschrijving van de inhoud van
de overeenkomsten ligt vanaf 22 januari 2021
tot en met 5 maart 2021 tijdens kantooruren ter

inzage bij de balie van het stadhuis, Dudokplein
1 in IJmuiden. Na het maken van een afspraak
kun u deze overeenkomst inzien. Bezwaar of
beroep tegen genoemde overeenkomsten is niet
mogelijk.

Subsidieregeling coronacompensatie cultuur, buurthuizen en
vrijwillige jeugd- en jongerenorganisaties 2020-2021”
Burgemeester en wethouders van Velsen
maken bekend dat zij in hun vergadering
van 19 januari 2021 hebben besloten:

1. de Subsidieregeling coronacompensatie cultuur, buurthuizen en vrijwillige jeugd- en jongerenorganisaties 2020-2021 vast te stellen;

2. deze subsidieregeling in werking te laten treden op de dag na publicatie.

De integrale tekst van de subsidieregeling is na
te lezen op www.officielebekendmakingen.nl
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Vriendjes en klasgenootjes
welkom bij RKVV Velsen

VERSCHIJNT DONDERDAG
EDITIE 8
VELSERBROEK, DRIEHUIS,
VELSEN-Z., SANTPOORT-Z.
EN SANTPOORT-N.
IJMUIDEN & VELSEN-N.

Driehuis - Met alle coronamaatregelen is het voor kinderen geen vrolijke
tijd. Niet naar school gaan betekent minder contact met leeftijdsgenootjes en een stuk minder bewegen. Gelukkig kan en mag de jeugd
buiten nog wel sporten. Daarom organiseert voetbalclub RKVV Velsen
vanaf 23 januari drie weken lang ‘Velsen voor Velsen’.
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Het team van Amber Jewels. Foto: Mark Sassen

Amber Jewels bezorgt aankopen
persoonlijk bij je thuis
IJmuiden - Horloges of sieraden aanschaffen vergt tijdens de lockdown
enige creativiteit en aanpassing. Monique en René Post van Amber
Jewels maken het de klanten zo eenvoudig mogelijk. Als klant kun je
bijvoorbeeld een videogesprek aanvragen, zodat je de sieraden door
middel van een live verbinding echt kunt bekijken. De aankoop wordt
vervolgens door het team van Amber Jewels aan huis bezorgd.
Monique Post is het vertrouwde
gezicht van Amber Jewels aan de
Lange Nieuwstraat 401 in IJmuiden.
Haar man René drijft de juwelierszaak aan de Breestraat 120 in Beverwijk. Het verkoopteam dat ze in de
loop der jaren hebben geformeerd, is
voor beide winkels inzetbaar, al
brengen de medewerksters de
meeste tijd door in de zaak in
IJmuiden. Nancy werkt er al tien jaar,
Shirley inmiddels alweer bijna vier
jaar en iets minder dan twee jaar
geleden kwam ook Noah het team
versterken. Helaas moeten ze het
contact met de klanten in de winkel
momenteel missen, omdat de winkel
tot nader bericht gesloten moet
blijven.
TEr is wel van woensdag tot en met
zaterdag iemand in de winkel

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt
op FSC-Mix papier van verantwoorde
herkomst.
WWW.HOFGEEST.NL
WWW.JUTTER.NL

Intro IJmuiden is ook het juiste adres
voor het laten schuren van vloeren.
Foto: aangeleverd

Op zaterdag 23 januari, de eerste dag
van ‘Velsen voor Velsen’, vindt om
10.00 uur de clinic plaats voor de
O8-teams (t/m 7 jaar) en de
O9-teams (t/m 8 jaar). Aansluitend is
om 11.15 uur de clinic voor de
O10-teams (t/m 9 jaar) en de
O11-teams (t/m 11 jaar).

Uiteraard zijn de eigen trainers van
de teams ook aanwezig en zal alles
veilig en met inachtneming van alle
maatregelen, onder leiding van de
hoofdtrainer, plaatsvinden. Informatie en tijden over de data na 23
januari zijn de komende weken op
www.rkvv-velsen.nl te vinden. RKVV
Velsen spant zich in om ook in coronatijden voor alle jeugdteams tweemaal in de week een training en
eenmaal per week een onderlinge
wedstrijd of andere leuke activiteit te
organiseren.
De club hecht groot belang aan de
gezondheid en draagt er zorg voor
dat alle activiteiten binnen de richtlijnen van RIVM, KNVB en de
gemeente Velsen worden gehouden.

HEEL VELSEN LEEST

aanwezig, zodat het repareren van
sieraden gewoon door kan gaan en
klanten ook gewoon kunnen blijven
bellen voor bestellingen. In zowel
IJmuiden als Beverwijk hebben
Monique en René Post een enorme
collectie trouwringen, diamanten
sieraden en horloges. Klanten die zelf
nog gouden sieraden hebben liggen,
die niet meer gedragen worden,
kunnen die verkopen. Amber Jewels
biedt een hoge prijs en komt ook
hiervoor desgewenst bij de klanten
thuis langs. De uitbetaling geschiedt
direct!
Kijk op www.amberjewels.nl en
www.renepost.nl of maak telefonisch
een afspraak. Amber Jewels in
IJmuiden: 0255 519988. René Post
Juwelier in Beverwijk: 0251 225023.

Nieuwe vloer? Intro IJmuiden ook
tijdens lockdown bereikbaar!
IJmuiden - Het bedrijf Intro IJmuiden
bestaat al sinds 1974 en ontwikkelde
zich vanuit een timmerbedrijf tot een
specialist op het gebied van vloeren.
Voor een nieuwe parket-, planken-,
laminaat- of PVC-vloer weten veel
inwoners van deze regio de showroom van Intro IJmuiden aan de

De spelers van de oudere jeugdteam
bij RKVV Velsen verzorgen in die drie
weken voetbalclinics voor de eigen
onderbouw en middenbouw teams
van de club. Daarbij zijn echter ook
vriendjes, klasgenootjes, broertjes en
zusjes tussen de 7 en 11 jaar van
harte welkom. Ze hoeven geen lid
van RKVV Velsen te zijn om een
uurtje mee te komen sporten in de
buitenlucht.

Kennemerlaan 30 te vinden. Momenteel is die showroom gesloten, maar
de werkplaats draait gewoon door en
dus kan een nieuwe vloer ook nu
gewoon worden geleverd.
Niet alleen biedt het bedrijf de klant
zekerheid door de jarenlange ervaring met het ontwerpen en leggen
van vloeren, ook is Intro IJmuiden
aangesloten bij de Centrale Branchevereniging Wonen (CBW) zodat een
extra goede garantie (tenminste
twee jaar) en een onpartijdige
klachtafhandeling onderdeel zijn van
elke overeenkomst. Hoewel de showroom gedurende de lockdown
gesloten is, blijft Intro IJmuiden
gewoon bereikbaar.
Maak dus gerust een afspraak voor
een persoonlijk advies op maat. De
specialisten op het gebied van
vloeren komen graag bij de klant aan
huis om de situatie te kunnen
bekijken en op basis daarvan een
voorstel te doen. Daarnaast is het
bedrijf ook gespecialiseerd in vloerrenovatie. Kijk op www.introijmuiden.nl voor meer informatie,
stuur een e-mail naar info@introijmuiden.nl of bel: 0255 515335. Intro
IJmuiden: kwaliteit waar je op staat!

Voorlezen is goed voor ieder kind. Juf Sjoerdtje Rasmussens is onderwijsassistent op Waldorf aan zee, leest haar drie kinderen maar al te
graag voor en is gek op kinderboeken. Ze schrijft er voor haar werk
een blog over en iedere maand een column in deze krant.
Een nieuw jaar is begonnen. En wat staat ons dit jaar allemaal te wachten?
We beginnen in ieder geval allemaal thuis. Niet naar school, de winkels
dicht en zo min mogelijk naar werk.
Komende week starten de nationale voorleesdagen. Met in de hoofdrol
Coco. Een piepklein vogeltje. Maar vanaf 28 januari start ook de Week van
de Poëzie. Nu zul je denken dat poëzie misschien niet is weggelegd voor
kinderen. Maar niets is minder waar.
Ik neem jullie graag mee in het prachtige boek Een stukje van de regenboog. Uitgegeven door het Davidsfonds.
Jan van Coillie maakte een selectie van de meest prachtige kindergedichten van het afgelopen decennium. En Sassafras de Bruyn maakte de
mooiste illustraties. De illustraties zijn zo ontzettend mooi. Ze omlijsten
als het ware de gedichten. De tekeningen passen heel goed bij de
gedichten. Ze geven het gedicht als het ware een podium om op te
stralen. En toch blijft er iets magisch over om zelf weg te dromen bij de
woorden in de gedichten.
En dat vind ik belangrijk, de tekeningen mogen best wat prijsgeven van
de tekst, maar er moet altijd ruimte zijn voor je eigen fantasie. En in deze
bundel is dat uitstekend gelukt.
Ook de selectie van de gedichten is geweldig. Maar dat kun je Jan van
Coillie wel toevertrouwen. Eerder al maakte hij dichtbundels over voorbije decennia.
Voor deze bundel gebruikte hij criteria als originaliteit, authenticiteit en
bijvoorbeeld vakmanschap. En door gedichten met dezelfde onderwerpen bij elkaar te zetten ontstaat er een logische volgorde om het boek
te lezen.
Dit is een absolute aanrader voor iedereen, jong en oud.
Het boek is geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar. Maar ik denk dat je een
gedicht aan iedereen kunt voorlezen.
Veel leesplezier!
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Toch aanpassing toiletruimte
seniorencentrum Zeewijk
IJmuiden - Seniorencentrum Zeewijk in IJmuiden krijgt toch een bouwkundige aanpassing. Al anderhalf jaar strijden vrijwilligers van het seniorencentrum voor een verbetering van de toiletruimte. In de huidige situatie kunnen invaliden niet altijd goed gebruik maken van de toiletten.
Het seniorencentrum bevindt zich
onder een flatgebouw en is
eigendom van Woningbedrijf Velsen.
Die organisatie draagt zelf 6.000 euro
bij aan de verbouwing. De totale
kosten zijn begroot op 19.000 euro.
Door Stichting Welzijn Velsen wordt
2.000 euro meebetaald en Zorgbalans legt 1.000 euro op tafel. Deze
week besloten burgemeester en
wethouders om de resterende 10.000

euro beschikbaar te stellen. Het geld
komt uit de budgetten voor de
toegankelijkheid van openbare
gebouwen en voor de ondersteuning
van specifieke groepen.
Eerder werd het verzoek om de
toiletruimte aan te passen door de
gemeente nog afgewezen. Men
oordeelde toen na een schouw dat
de situatie voldeed aan de gemeentelijke eisen dat alles schoon, heel en

veilig moet zijn. Toch is men nu overstag gegaan. Als de geplande
aanpassingen zijn uitgevoerd,
voldoet de toiletruimte aan de richtlijnen voor het Nederlands Keurmerk
voor Toegankelijkheid voor een
rolstoeltoegankelijk toilet.
Omdat Stichting Welzijn Velsen geen
subsidie krijgt voor het beheren van
de locatie en de activiteiten grotendeels door vrijwilligers worden uitgevoerd, komt er nu toch geld
beschikbaar.
Daarmee wordt gehoor gegeven aan
een motie, die door D66 en CDA was
ingediend.

De eerste drie verhalen staan inmiddels online. Afbeelding: aangeleverd

Digitale verhalen
IJmuiden - Nu ook het Zee- en Havenmuseum noodgedwongen gesloten
is, plaatsen medewerkers elke week ‘verhalen uit het museum’ op de
museumwebsite. Ook op Facebook, Instagram en Twitter worden de
verhalen gepubliceerd.
De eerste drie gepubliceerde verhalen
zijn scheepsverhalen over het vastlopen van de ‘Aztec Maiden’ bij Wijk
aan Zee in 2012, het vergaan van de
‘ss. Salento’ in 1928 en de inzet van de
sleepboot ‘Utrecht IV’ bij de spectaculaire berging van de ‘Elwood Mead’ in
1973. Het museum hoopt veel
mensen hiermee een plezier te doen.
Volg en steun het museum
Donateur worden van het Zee- en

Havenmuseum kan al vanaf 12 euro
per jaar. Nieuwe donateurs kunnen
zich via de website aanmelden. Zo
blijft belangrijk erfgoed goed
bewaard en toegankelijk voor
iedereen. Zodra het museum weer
open is, zijn de tentoonstellingen
‘Naar Zee’ van Fred Boom en
‘IJmuiden in Klare Lijn’ van Eric J.
Coolen weer te bezichtigen. Kijk op
www.zeehavenmuseum.nl voor
uitgebreide informatie.

Op Zeeweg aangereden vrouw overleden
IJmuiden – Vorige week donderdag is een oudere vrouw door een busje aangereden op de Zeeweg. Het ongeluk
gebeurde rond kwart voor twee bij de zebra op de hoek van de Zeeweg en de Cederstraat/Velserduinweg. Een traumahelikopter kwam ter plaatse om hulp te bieden aan het slachtoffer. De hulpdiensten konden helaas niet voorkomen dat
de vrouw aan haar verwondingen bezweek. Naar de oorzaak van de aanrijding wordt onderzoek gedaan. Foto: Michel
van Bergen

Bibliotheek Velsen:
‘Voorlezen, je kan het!’
Velsen - Voorlezen is altijd een klein
feestje én belangrijk voor de taalontwikkeling. Daarom is er tijdens de
Nationale Voorleesdagen extra
aandacht voor voorlezen. Een gratis
lidmaatschap voor alle kinderen tot
18 jaar. Met een leuke goodiebag,
geïnspireerd op het prentenboek van
het jaar, voor kinderen tot 6 jaar als
ze (online) lid worden tijdens de Nationale Voorleesdagen. Vanwege de
lockdown is de periode verlengd tot
en met 13 februari.
Prentenboek van het Jaar
Het boek ‘Coco kan het!’, geschreven
en geïllustreerd door Loes Riphagen
(Uitgeverij Gottmer) is verkozen tot

Prentenboek van het Jaar 2021. Het
prentenboek zal centraal staan
tijdens de Nationale Voorleesdagen,
die vandaag landelijk van start
gingen met Het Nationale Voorleesontbijt online. Naast dit boek heeft
het comité van jeugdbibliothecarissen voor de Prentenboek Top 10
negen andere prentenboeken
gekozen uit het aanbod van 2019.

De goodiebag is geïnspireerd op het
prentenboek van het jaar.
Foto: aangeleverd

Online voorleestas
Voor jeugdleden is er de online voorleestas en nog veel meer! Ook is er
een tijdschriftenapp voor leden van
de bibliotheek gratis te downloaden.
Kijk op www.bibliotheekvelsen.nl
voor meer informatie.

Winterkost in Velsen-Noord
Velsen-Noord - Vanaf februari
kunnen inwoners van Velsen-Noord
iedere dinsdag tussen 16.00 en 18.00
uur een warme verse maaltijd
ophalen bij Wijkcentrum de Stek.

Iedere week staat er wat anders op
het menu, zoals in de maand
februari: andijviestamp met een
gehakbal, zuurkool met worst, macaroni en hutspot met braadworst.

Voor € 3,50 kan de maaltijd bij het
wijkcentrum worden opgehaald.
Aanmelden tot uiterlijk de vrijdag
ervoor, door Marcel te bellen of te
appen: 06-18924347.

De opvallende kledingcontainers van OIG-IHD worden vier keer per week geleegd.
Foto: aangeleverd

OIG-IHD heropent contactlijn
Velsen - Stichting OIG-IHD heeft de telefoonpost weer in gebruik
genomen. Mensen die een vraag willen stellen of gewoon even willen
spreken met een vrijwilliger, kunnen op vrijdagochtend bellen naar 0255
515133.
Vrijwel alle reguliere activiteiten van
Stichting OIG-IHD liggen momenteel
stil door de COVID-19-maatregelen.
De organisatie verzorgt onder meer
het ouderenvervoer in de gemeente
Velsen en runt een kringloopwinkel.
De enige activiteit van OIG-IHD die
wel door is gegaan is het legen van
de kledingcontainers in de
gemeente. De bovengrondse containers, die goed herkenbaar zijn als
kledingcontainer en voorzien zijn
van de naam van de organisatie,
worden vier keer per week geleegd.

Inwoners worden dan ook aangespoord om hun oude kleding te
blijven doneren. De kleding dient in
een dichtgebonden vuilniszak te
worden aangeboden. Een deel van
de ingezamelde kleding komt in de
schappen van de kringloopwinkel
terecht, maar het merendeel wordt
aan een recyclebedrijf verkocht. Met
het geld dat hieruit wordt gegenereerd, worden allerlei activiteiten
voor ouderen georganiseerd. De
contactlijn is op vrijdagochtend
tussen 08.30 en 13.00 uur bereikbaar.
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Vier restaurants in Santpoort
slaan de handen ineen
Santpoort - Vier plaatselijke restaurants bundelen de krachten en presenteren eind deze maand de Santhap, een box met een 4-gangendiner om
af te halen of thuis te laten bezorgen. Zo kunnen de inwoners van Santpoort de sfeer van hun favoriete restaurants ook tijdens de lockdown
blijven proeven, maar dan gewoon thuis in de eigen woonkamer.

Het Flora-pand ruim een jaar voor de brand, met links het Grand Café La Belle (met de markiezen), in het midden de dan
inmiddels leegstaande Villa Sportiva en rechts nog net zichtbaar het voormalige Pour Toi. Foto: Erik Baalbergen

Het Flora-pand aan de Zeeweg
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 Flora-pand aan de Zeeweg.
Door Erik Baalbergen
Vorige week begon de sloop van het pand op de hoek
van de Zeeweg en de Willemsbeekweg, bijna vijf jaar
na het dramatische en abrupte einde van La Belle. Het
pand is ruim een eeuw lang voor veel IJmuidenaren en
andere Velsenaren een favoriete ontmoetingsplek
geweest.
Flora
Velseroord maakt eind negentiende en begin twintigste eeuw een enorme groei door. En daarbij horen
ook voorzieningen als cafés en feestzalen. Café Flora is
er daar een van. Het Flora pand aan de Zeeweg bij de
hoek met de Willemsbeekweg wordt in 1912 gebouwd.
Het adres is aanvankelijk Zeeweg 59; later krijgt het
huisnummer 113. De rechter uitbouw, waar later onder
meer Pour Toi zit, wordt in 1914 aangebouwd.
Flora groeit onder leiding van ondernemer A.C. Bakker
al snel uit tot een favoriete ontmoetingsplaats in
Velseroord, vanaf 1926 IJmuiden-Oost. Regelmatig zijn
er optredens en bijeenkomsten in ‘de zaal van Flora van
den heer Bakker te Velseroord’. In kranten vinden we
aankondigingen van onder meer revues, operettes,
concerten “met bal na afloop”, propagandabijeenkomsten, vakbondsbijeenkomsten, vergaderingen, verenigings- en repetitieavonden, openbare verkopingen,
bazaars, jubileum- en afscheidsbijeenkomsten en feestavonden. In advertenties zien we zelfs namen als
Schouwburg Flora, Concertzaal Flora, Bioscoop Flora en
Flora-Theater.
Flora floreert
De zaak loopt goed. In 1930 verleent de gemeente aan
Bakker vergunning voor een verbouwing van ‘koffiehuis Flora aan de Zeeweg’. Medio jaren dertig verhuurt
Bakker de grote zaal voor enkele jaren aan Supportersvereeniging ‘De Daad’. Deze zaal wordt in die jaren
aangeduid als zaal of gebouw ‘De Daad (voorheen
Flora)’. Café Flora blijft al die tijd gewoon onder de
eigen naam bestaan. Na enkele jaren is de zaal weer
gewoon de ‘zaal van café Flora’. Eind jaren dertig adverteert Bakker met Flora als ‘dancing’, met optredens van
‘negerbands’ en ‘versterkte orkesten met refreinzang’.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog blijft Flora lange tijd in
bedrijf. Het pand overleeft ternauwernood de sloopwoede van de Duitsers. Na de bevrijding komt het
sociale en culturele leven in Flora weer snel op gang.
Direct na de bevrijding komt de ijzerwinkel van Menist,
wiens eigen zaak aan de Zeeweg tijdens de oorlog is
gesloopt, in een gedeelte van het Flora-pand. In 1951
verhuist Menist naar de Lange Nieuwstraat.
Nieuwe eigenaren
In 1950 draagt Bakker de zaak over aan Henk Verswijveren en zijn echtgenote. In juli dat jaar heropent Verswijveren ‘Café Flora annex Zaalverhuur’. Zij zetten de

zaak als vanouds voort. We lezen over wildavonden,
worstel- en gewichthefwedstrijden en demonstraties
met hetelucht-oliestookhaarden en oliefornuizen.
Daarnaast runnen ze Slijterij Flora in het pand. In
oktober 1951 wordt de zaal van Flora korte tijd gevorderd voor de legering van militairen tijdens oefeningen
in de omgeving.
In februari 1956 draagt Verswijveren ‘Café Flora met
grote dans- en vergaderzaal’ over aan het echtpaar J.
Roodnat. Eind 1958 heropent Roodnat de slijterij en
later ook Wijnhandel Flora. Onder Roodnats leiding
floreert Flora verder.
La Belle en Pour Toi
Later komt Flora in handen van Johan Verschoor, die de
zaak inricht en voortzet als Grand Café La Belle. In de
rechteruitbouw zit lange tijd café Pour Toi, met een
aparte zijingang. Medio jaren tachtig heb ik hier als
bijbaantje nog zo’n anderhalf jaar lang in de weekenden de dansvloer achterin weten te vullen met het
draaien en aan elkaar mixen en praten van plaatjes.
Tien jaar later, als dezelfde ruimte inmiddels is ingericht
als redactiekantoor van De Jutter/Hofgeest, begint
Friso Huizinga hier als jongste verslaggever bij deze
krant. Friso heeft een (tussen)deur verder een
bijbaantje, bij La Belle achter de bar en later op de
avond ook als plaatjesdraaier.

Met de verlenging van de lockdown
tot minstens 9 februari is er voor de
plaatselijke horeca nog steeds geen
zicht op het hervatten van de reguliere werkzaamheden. Om de klanten
toch zo veel mogelijk van dienst te
kunnen zijn, werden in de afgelopen
maanden al diverse succesvolle
afhaal- en bezorgconcepten uitgerold. Het onderling bundelen van de
krachten is een nieuwe stap om de
gasten nog meer te kunnen laten
genieten van lekkere gerechten en
tegelijk de horeca te kunnen
steunen. Het gaat om een samenwerking tussen Het Palet, La Mia, De
Meierij en Boschbeek. Het idee voor
deze samenwerking komt uit de
keuken van het Italiaanse restaurant
La Mia. De koks Tim en Daniël benaderden hun collega-restauranthouders en kregen direct enthousiaste
reacties terug. Niet lang daarna werd
onderling overleg gevoerd en
ontstond het plan voor de Santhap.
29 en 30 januari
Elders in het land zijn soortgelijke
initiatieven al zeer succesvol
gebleken. De vier Santpoortse
restaurants hopen op deze manier de
echte restaurantbeleving weer snel
te kunnen terugbrengen bij de
gasten. Voorlopig gaat het om een
proef, de box wordt vooralsnog
alleen op 29 en 30 januari geleverd.
,,We willen eerst kijken of het
aanslaat’’, aldus de initiatiefnemers. In
logistiek opzicht wordt het nog een
hele uitdaging voor de restaurants.

Omdat alle gerechten worden
gemaakt van mooie verse producten,
kan er niet vooruit gewerkt worden.
Alles gebeurt op de dag zelf. Elke
restaurant verzorgt een onderdeel
van het 4-gangendiner en al die
gerechten moeten vervolgens naar
een centrale locatie worden
gebracht, waar ze in de speciale box
verpakt worden. Daarna moeten de
complete boxen weer verdeeld
worden over de vier restaurants, die
zelf voor de verdere distributie
zorgen.
Nieuwe doelgroep
Voor de vier restaurants is deelname
aan het project om meerdere
redenen interessant. Op de eerste
plaats kunnen ze er uiteraard iets aan
verdienen en elke vorm van omzet is
in deze dagen meegenomen. Daarnaast is het natuurlijk voor de medewerkers van de restaurants heerlijk
om hun passie weer volop te kunnen
uitoefenen. Bovendien verwachten
de initiatiefnemers op deze manier
ook een nieuwe doelgroep te
kunnen aanboren. Immers, de boxen
komen ook bij de gasten van de
andere restaurants terecht en dat
leidt mogelijk tot nieuwe klandizie.
Ieder deelnemend restaurant krijgt
immers nu de kans om goed te laten
zien waartoe het in staat is. De
Santhap is te bestellen bij de vier
deelnemende restaurants. Dat kan
onder meer via een privébericht op
de sociale media van de vier
bedrijven.

La Belle ontwikkelt zich tot de ‘huiskamer van Velsen’.
Bij La Belle ontmoet men elkaar voor een babbeltje met
een hapje en een drankje, strak in het pak na een
vergadering, in je werkkloffie na je dagelijkse werk of
na een sportwedstrijd of training. Er wordt ook druk
genetwerkt bij La Belle. Friso, in zijn eerste jaren bij de
Jutter verslaggever voor onder meer de gemeenteraad,
weet te vertellen dat raadsleden en journalisten elkaar
dikwijls na een raadsvergadering opzochten in La Belle.
Formeel niet voor de politiek maar om na te praten,
elkaar informeel te ontmoeten en contacten te smeden
en te onderhouden. Het ‘La Belle Beraad’ werd een
begrip. Wat daar besproken werd bereikte de kranten
niet…
Van Grand Café en sportschool tot nieuw hotel
Als het jaren later minder gaat met La Belle wordt het
middendeel van het pand omgebouwd tot sportschool
Villa Sportiva. La Belle gaat verder in het deel op de
hoek van de Zeeweg en de Willemsbeekweg. Vanaf
2007 wordt Grand Café La Belle uitgebaat door de
ondernemers Nicky van Kampen en Sidney van
Leeuwen. Door hun ondernemerschap floreert La Belle
en staat de zaak, mede dankzij de keuken van chef-kok
Sidney, wijd en zijd bekend als culinaire hotspot.
Met de verwoestende brand in de nacht van 17 op 18
april 2016 komt abrupt een eind aan La Belle. De sportschool is dan al enige tijd gesloten maar La Belle is dan
nog volop in bedrijf. Bij de brand raakt Sidney ernstig
gewond. Na de brand blijft het Flora-pand leeg staan.
Eigenaar Antheos Projectontwikkeling wil het slopen
om er woningen te bouwen, maar de Gemeente Velsen
houdt dit tegen. Uiteindelijk geeft Velsen groen licht
voor een hotel met twintig kamers en twee woningen
op de plek.
De eigenaar wacht niet langer en laat vorige week de
sloop starten, waarmee definitief het einde van het
Flora-pand is bezegeld.

Prijswinnaars nemen
wijnpakket in ontvangst
Santpoort - Op 10 december 2020 publiceerden we in deze krant een kruiswoordpuzzel. Met het oplossen ervan viel een houten wijnkist met NoordHollandse wijnen te winnen, beschikbaar gesteld door het bedrijf Nederlandse Streekwijnen, gevestigd tegenover het treinstation Santpoort-Zuid. De
drie winnaars ontvingen vervolgens een uitnodiging om hun prijs in
ontvangst te komen nemen. Afgelopen zaterdag was het zover. In de winkel,
waar een mooi assortiment kwaliteitswijnen verkrijgbaar is, kwamen de drie
winnaars langs om de gewonnen prijs op te halen. Dat leverde blije gezichten
op. Zelf ook blij worden van een mooie 100% Nederlandse wijn? Kijk op www.
nederlandsestreekwijnen.nl voor uitgebreide informatie. Op de foto’s de prijswinnaars Yvonne en Kees. Foto’s: aangeleverd

KRUISWOORDPUZZEL
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Verticaal 1. kinderspeelplaats; 2. inkomstenbelasting (afk.); 3.
zwarte kleverige stof; 4. traag (zonder energie); 5. ingedijkt land;
6. iemand die doodstraffen uitvoert; 7. bereidingswijze van
vlees; 8. gecastreerd paard; 9. Deutsche Industrie-Norm (afk.);
10. oude lengtemaat; 11. Nederlandse (oud)premier; 16. mannetjeshond; 18. jongensnaam; 20. schrijfgerei; 21. plechtige
belofte; 23. Europese hoofdstad; 25. lastdier; 26. bevroren neerslag; 27. slaapgast; 29. wapenkunde; 32. auto met open kap;
34. modern pepmiddel; 36. telefonisch onderhoud; 37. tweetal
muzikanten; 39. gezongen toneelspel; 40. omslagdoek; 42.
Spaans riet; 43. soort schaatsen; 45. zachte metaalsoort; 46.
Nederlands rundveestamboek (afk.); 51. sterk ijzerhoudende
grondsoort; 53. gymnastiek (afk.); 54. zigzagsgewijs tegen de
wind opzeilen; 55. meubelstuk; 56. spies of speer; 57. plezier;
59. toegankelijk; 60. plaats in Limburg; 62. ontspannen liggen;
63. telwoord; 66. Engels telwoord; 67. marterachtig roofdier; 69.
familie (afk.); 71. drinkbeker; 73. windrichting; 74. plaats in
Noord-Holland; 75. zuiver; 78. meisjesnaam; 80. cilinder; 82.
laatstleden (afk.); 85. natrium (scheik. afk.).
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Horizontaal 1. zware drinker; 7. huis waar prostitutie bedreven
wordt; 12. pratende vogel; 13. reukwater; 14. nachtroofvogel;
15. nummer (afk.); 17. frisjes; 19. vrouwelijk dier; 21. getijde; 22.
God (Lat.); 24. zich andermans verdriet aantrekken; 27. koeienmaag; 28. Amerikaanse (oud)president; 30. Oosters hoofddeksel; 31. vorm van Boeddhisme; 32. geheimschrift; 33. jongensnaam; 35. neerslag; 37. deel van week; 38. hoge
lichaamstemperatuur; 41. deel van oor; 42. Vlaamse schilder;
44. telwoord; 46. Europeaan; 47. deel van zeilboot; 48. luchthaven; 49. kruisopschrift; 50. neerslachtig; 52. voedingsmiddel uit
een palm; 54. geestelijk onevenwichtig; 56. kippeneigenschap;
58. dameskousen; 61. Algemene Energieraad (afk.); 62. zichzelf voortstuwend projectiel; 64. oorvijg; 65. afspringend vuurdeeltje; 67. niet dik; 68. International Weightlifting Federation
(afk.); 70. kampeerverblijf; 72. bouwland; 73. plaats in Zuid-Holland; 76. vochtig; 77. muzieknoot; 78. overschot; 79. rivier in
Noord-Brabant; 81. familielid; 82. waterplant; 83. brandverf; 84.
elektrisch geladen materieel deeltje; 86. een erfenis schenken;
87. Europees land.
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Mail de oplossing voor woensdag 27 januari naar: puzzel@jutter.nl vermeld hierbij uw naam,
adres en telefoonnummer en maak kans op één van de onderstaande prijzen!
zoals Appingedam, Brielle,
Gorinchem en Ootmarsum
met een beschermd stads- of
dorpsgezicht, een rijke
geschiedenis en relatief onbekende bezienswaardigheden.
De steden en regio’s komen
uitgebreid aan bod, maar ook
verhalen over Nederland als
geheel. De moord op Bonifatius in Dokkum, de bloeitijd
van de Hanzesteden, de VOC
en de Tachtigjarige Oorlog
passeren de revue.

Het reisboek ‘Nederland - Eropuit in elk seizoen’ (ISBN:
9789083042787) telt ruim tweehonderd pagina’s. Foto: aangeleverd

Nieuw reisboek speciaal
voor het Nederland van nu
Reisjournalisten Marlou Jacobs en Godfried van Loo reisden
vorig jaar door alle provincies van het land. Het resultaat is de
nieuwe reisgids ‘Nederland - Eropuit in elk seizoen’, vol historische achtergrondverhalen en unieke foto’s, waarmee je reis thuis
op de bank al begint. De gids behandelt twintig kleinere stadjes,
nabijgelegen dorpen en hun omgeving. Eeuwenoude plaatsen

Een reis die thuis op de
bank begint
Honderden actuele foto’s en
interessante verhalen nemen
de lezer mee ‘op reis’ door
eigen land. In eerste instantie
veilig thuis op de bank,
daarna door zelf op pad te
gaan. Met tientallen wandelen fietsroutes, restaurant- en
overnachtingstips staat het
boek garant voor interessante
dagtrips of weekenden weg,
het hele jaar door. Met een
gratis mobiele app kunnen
lezers bovendien op eigen
gelegenheid de plekken
ontdekken.

Hoe belangrijk zijn geuren?
Geur is erg belangrijk in ons dagelijkse leven. Zonder reukvermogen is ons smaakvermogen
niet in balans en proef je weinig. Ons reukorgaan waarschuwt ons bijvoorbeeld ook als er
gevaar is zoals brand, een gaslek of als eten bedorven is. Maar in veel gevallen is ons reukorgaan vooral heel fijn om te hebben, denk daarbij eens aan de geur van lekker eten, pas
gebakken brood of een taart, schoon wasgoed, de zee, het bos, een schoon huis, een bos
verse bloemen en vers fruit.
Niet alleen je inrichting en spullen geven je
huis sfeer, maar vooral GEUR geeft je huis sfeer
en karakter. Denk maar aan een nieuwbouw
huis.... dat kan prachtig worden ingericht, maar
de geur van beton, verf en lijm blijft nog lang
hangen. En vooral als er huisdieren of rokers in
huis zijn, is het soms een uitdaging om ervoor
te zorgen dat je dat niet te veel ruikt. Uiteraard
is het schoonhouden van je leefomgeving erg
belangrijk, maar je kunt ook met wat hulpmiddelen zorgen dat het lekker blijft ruiken, denk
daarbij eens aan wat geuren voor je interieur
zoals geurstokjes, geurkaarsen, amberblokjes,
interieurparfum, aromatische olie, etc.
Prijswinnaars van deze puzzel zullen een
pakketje ontvangen met zes heerlijk geurende
amberblokjes (zeer populair op dit moment) ter
waarde van ruim € 45,- die als interieurparfum
op een schaaltje kunnen worden neergelegd of
in het zakje kunnen worden opgehangen.
InteriorScent heeft de lekkerste geuren voor elk
interieur, dus kijk gerust eens op de website
www.InteriorScent.nl

WONING VERKOPEN?
JANUSMAKELAARDIJ.NL
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Oranje Fonds stelt NLdoet 2021
paar maanden uit
Regio - Het Oranje Fonds stelt NLdoet 2021 met 2,5 maand uit. Gezien de
huidige coronabesmettingscijfers en de verlengde lockdown vindt het
Fonds het niet verantwoord om de grootste vrijwilligersactie van Nederland door laten gaan op 12 en 13 maart. NLdoet wordt daarom verplaatst
naar het weekend van 28 en 29 mei.

Het belangrijkste is volgens het Felisenum dat je gewoon jezelf kunt zijn, altijd. Foto: aangeleverd

Gymnasium Felisenum:
de school voor jou!
Velsen-Zuid - Natuurlijk, elke school
zegt dat er voor iedere leerling alle
aandacht is. En terecht. Maar wist je
dat het Felisenum een kleine school
is, waardoor ze dit ook echt kunnen
waarmaken? Op het Felisenum kent
iedereen elkaar. Er is veel contact
tussen leerlingen uit verschillende
jaren, bijvoorbeeld door ‘loodsen’,
bovenbouwleerlingen die eersteklassers vanaf dag één wegwijs maken in
de school. Zo voelen de leerlingen
zich op het Felisenum direct thuis.
Wat Gymnasium Felisenum nog meer
onderscheidt? Dat ze verder kijken
dan de lesstof, dat ze een brede blik
op de wereld hebben omdat ze een

gymnasium zijn: ze nemen de klassieke talen en cultuur mee naar de
wereld van nu.
Bovendien kan iedereen op het Felisenum zijn talenten en creativiteit
ontwikkelen. Of je nu technisch bent
of je meer wil verdiepen in talen en
kunst of misschien zelfs wel allebei:
op het Felisenum zorgen ze dat het
kan. Maar het belangrijkste is
volgens de school dat je gewoon
jezelf kunt zijn. Altijd.
Tenslotte, Gymnasium Felisenum is
gehuisvest tussen het groen in een
prachtig oud gebouw. Toch is het
ook modern, want het gebouw is
aangepast aan deze tijd.

Open dag
Kom het zelf zien op de online Open
Dag, op zaterdag 23 januari van 9.30
uur tot 13.00 uur, of bezoek onze
online informatieavond voor ouders,
op woensdag 20 januari om 19.30
uur. Aanmelden is niet nodig, via een
link op onze website www.felisenum.
nl kun je deelnemen aan de Open
Dag en de informatieavond.
Meer informatie: www.felisenum.nl.

Sandra Jetten, directeur Oranje
Fonds: ,,Ondanks alle voorzorgsmaatregelen die we al genomen hebben,
laat de huidige situatie het niet toe
om NLdoet in maart plaats te laten
vinden. Klussen konden alleen
aangemeld worden als ze voldeden
aan de geldende coronamaatregelen. We hebben alle deelnemende
organisaties hierover geïnformeerd
en opgeroepen om activiteiten
buiten te organiseren. Ook hebben
we een extra bedrag beschikbaar
gesteld om beschermende middelen
als mondkapjes aan te schaffen.
Desondanks komt maart echt te
vroeg. Daarom verplaatsen we
NLdoet naar het laatste weekend van
mei. We hopen dat er dan – op
anderhalve meter afstand - meer
mogelijk is, maar monitoren de
ontwikkelingen rond het coronavirus
vanzelfsprekend nauwlettend.”
Ook op de zes eilanden in het Caribische deel van ons Koninkrijk worden
de activiteiten verplaatst naar 28 en
29 mei.
De duizenden sociale organisaties
die meedoen zijn erg afhankelijk van
NLdoet. Daarom kiest het Oranje
Fonds ervoor om de vrijwilligersactie
te verzetten en niet af te gelasten.
“Tijdens NLdoet komen honderddui-

zenden mensen in actie om iets voor
een ander te doen. Sociale organisaties die hoofdzakelijk draaien op vrijwilligers kunnen dankzij die hulp
bergen met werk verzetten. Werk dat
anders blijft liggen. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan onderhoud bij
voedselbanken, dagbestedingscentra en hospices. Daarnaast is
NLdoet een goede manier om
nieuwe vrijwilligers te werven en die
zijn onmisbaar, zeker in deze tijd”,
licht Jetten toe.
Klussen
De bijna 3.000 klussen die al zijn
aangemeld worden, indien mogelijk,
verplaatst naar 28 en 29 mei. De
organisaties die deze klussen hebben
aangemeld worden hierover
geïnformeerd.
Verenigingen en stichtingen die nog
geen klus hebben aangemeld
kunnen dat alsnog doen via nldoet.
nl.
17 jaar
Het Oranje Fonds organiseert al 17
jaar jaarlijks NLdoet. In 2020 kon de
16e editie vanwege de coronapandemie niet doorgaan. Deelnemende
organisaties hebben toen waar
mogelijk hun klussen uitgesteld en in
de zomer van 2020 uitgevoerd.

Rectificatie: vorige week is per abuis
de verkeerde advertentie geplaatst
over de Open Dag van het Gymnasium Felisenum. Vandaag staat de
juiste advertentie in deze krant.

Kennismaken met het Ichthus Lyceum:
van virtuele tour tot online Open Dag
Driehuis - Als je nu in groep 8 zit en
een middelbare school moet gaan
kiezen is het best lastig als je niet
naar een Open Dag kan om de sfeer
van de school te proeven, terwijl dat
juist heel belangrijk is bij het maken
van een goede keuze. Bij het Ichthus
Lyceum in Driehuis hebben ze daar
iets op gevonden. Annet Remmerswaal, brugklascoördinator, vertelt:
,,Gelukkig hebben we vóór de lockdown al heel wat leerlingen
ontvangen voor kennismakingslessen. Voor de kennismakingslessen
die nu helaas fysiek niet door kunnen
gaan verzorgen we een passende
online variant, zodat alle leerlingen
de mogelijkheid hebben om de sfeer
en de lessen op onze school te
ervaren. Om ook ouders die kans te
geven, kunnen zij nu via onze
website een ‘Virtuele Tour’ door het
gebouw maken”.
Zij vervolgt: ,,Via deze tour maken we
het mogelijk om door het hele
gebouw te ‘lopen’. Je kunt foto- en
filmmateriaal bekijken van verschillende vakken en kennismaken met
een aantal andere activiteiten. Zo is
er in de theaterzaal een clip te zien
uit “Grease”, de laatste musical van de
Ichthus Musical Groep, en kun je in
de Technasiumlokalen bekijken hoe

Het inpakken van de mondkapjes in het pand van HMK Medical. Foto: aangeleverd

Via een virtuele tour is het mogelijk om door het hele gebouw te ‘lopen’. Foto:
Marielle Coster

het er tijdens de lessen en projecten
aan toe gaat”.
De Open Dag op 13 februari gaat
gewoon door, maar natuurlijk wél
online. Gevraagd naar de invulling
zegt Annet Remmerswaal: ,,Onze
website staat op 13 februari volledig
in het teken van de Open Dag. Het is
dan mogelijk om onze vloggende
leerlingen en docenten live door de
school te volgen! Ook komen er
informatiefilmpjes online en is er de
mogelijkheid voor het stellen van
vragen aan docenten. Natuurlijk
ontvangen we het liefst iedereen

gewoon bij ons op school, maar ik
ben ervan overtuigd dat we ouders
en leerlingen met dit programma
een uitstekend alternatief bieden.”
Het Ichthus Lyceum in Driehuis is een
moderne school voor havo, atheneum en gymnasium, met een
erkend Technasium, waar leren en
ontwikkelen centraal staan.
Op 28 januari is er een online informatieavond voor ouders van groep
8-leerlingen. Ga naar www.ichthuslyceum.nl/aanmelden-informatieavond/ om u hiervoor in te schrijven.

Hairlabel pakt mondkapjes
in voor Voedselbank
IJmuiden - Wat doe je als kapster, als vanwege de lockdown je gewone
werk stil is komen te liggen? Dan zoek je naar een passend alternatief om
toch aan het werk te kunnen blijven. Het team van Hairlabel aan het
Zeewijkplein 31 heeft de oplossing gevonden: mondkapjes inpakken!
Het bedrijf HMK Medical in Haaarlem
produceert Nederlandse medische
mondkapjes. Dit bedrijf
sponsort de Voedselbank met hun
mooie product. Het inpakken van de
mondkapjes vergt echter aardig wat
tijd. Mieke Borst van HMK Medical
benaderde haar schoonzus Daniëlle
van kapsalon Hairlabel en dat leidde
tot een mooie samenwerking.
Besloten werd dat drie dames van de
kapsalon, te weten Daniëlle, Tara en

Jeannette, tijdelijk in Haarlem aan de
slag gaan. Dinsdag zijn ze naar de
provinciehoofdstad gereden om daar
mondkapjes te gaan inpakken. ,,Als
we niet mogen knippen, dan pakken
we in!’’, aldus de drie kapsters. Ze
voegen eraan toe dat ze na de lockdown weer gewoon in de salon aan
het Zeewijkplein 31 present zijn om
de coronakapsels van de klanten
weer op orde te brengen. ,,Met
mondkapjes op natuurlijk…!’’
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Een leuke fotoquiz, die de kinderen op een leuke manier een tijdje bezig hield! Foto: aangeleverd

Kinderen puzzelen op jeugdfoto’s van juffen en meesters
IJmuiden - Niemand had een jaar
geleden kunnen vermoeden dat
Nederland grotendeels plat zou
komen te liggen. De gedwongen slui-

ting van scholen, bedrijven en instellingen leidt op veel plaatsen echter
wel tot allerlei creatieve ideeën. Zo
ook op OBS De Pleiaden, naar eigen

zeggen de leukste school van
IJmuiden. Het team van de school
bedacht een leuke quiz, gebaseerd
op de jeugdfoto’s van de medewer-

kers. Alle teamleden leverden een
foto in uit de tijd dat ze zelf nog op
de basisschool zaten. Deze foto’s
werden opgehangen op de ramen

van het schoolgebouw. De leerlingen
konden vervolgens, door een wandeling, langs het gebouw te maken,
noteren van wie welke jeugdfoto is.

AANGENAAM
Elin Liv Dekker

In deze rubriek stellen we nieuwe plaatsgenootjes voor. De meeste
Velsense baby’s zien het levenslicht buiten Velsen en hun namen
komen dus niet te staan bij de geboorteaankondigingen van de
gemeente Velsen in deze krant. Daarom nu de mogelijkheid om uw
(klein)kind in deze rubriek voor te stellen. Stuur een foto uiterlijk 4
weken na de geboorte naar redactie@jutter.nl. Deelname is gratis.
Een hele trotse oma Joke de Haas
wil deze week graag haar kleindochter Elin Liv voorstellen. Ze
schrijft: ,,Op 7 januari ben ik voor
de tweede keer in 8 maanden tijd
trotse oma geworden, dit keer van
een prachtige kleindochter. Het is
het eerste kindje van mijn zoon
Sjoerd Dekker en schoondochter
Roxanne Dinkgreve. Elin Liv was 50
centimeter lang en woog 3100
gram toen ze geboren werd en
woont op de Lange Nieuwstraat in
IJmuiden.’’ Acht maanden geleden
stond kleinzoon Sem, het eerste
kindje van dochter Inge Dekker en
schoonzoon Thijmen de Haas van
de trotse oma ook in deze rubriek.
De grote neef van Elin dus!
Aangenaam, Elin!

Doorgaan Vissenloop
nog steeds onzeker
In ieder geval één keer per maand ruimen de kinderen in teams hun eigen wijk op, gekleed in opvallende outfit en gewapend met
knijpers. Fotocollage: aangeleverd

Indrukwekkend speurwerk
door leden BeestenBende
Velsen - Dat de kinderen van de BeestenBende goede speurneuzen zijn,
hebben ze al meer dan eens laten zien. Door alle coronamaatregelen
hebben ze onlangs een extra lange kerstvakantie beleefd en zochten ze
niet alleen naar zwerfafval, maar gingen ze ook op zoek naar de speciale
BeestenBende Schat die ergens in Velsen verstopt was. En met succes!
De BeestenBende is een gratis ‘club’
voor kinderen van 6 tot 12 jaar uit
het hele land. In de loop der jaren
zijn meer dan 14.000 kinderen lid
geworden. Ze helpen mee om de
buurt schoon te houden voor mens
én dier. In ieder geval één keer per

maand ruimen de kinderen in teams
hun eigen wijk op, gekleed in opvallende outfit en gewapend met knijpers. Elk team heeft minstens één
volwassen begeleider. Als blijk van
waardering maken de bendeleden in
de loop van het schooljaar allerlei

spannende (dieren)avonturen mee.
Dit keer hadden ze de hele vakantie
de tijd om te ontdekken waar toch
die speciale poster met vertaalsleutel
te vinden was (antwoord: bij de
ingang van Kinderboerderij Velserbeek). En ze wisten de code met
succes te kraken! Ze haalden dus niet
alleen veel zwerfafval op, maar ook
een flinke buit. Alle deelnemertjes
ontvangen deze weken een speciaal
presentje.

Velsen - Het is wellicht de meest gestelde vraag van dit jaar: wanneer
kunnen we het reguliere leven weer oppakken? Voor het afdelingsbestuur van KWF Kankerbestrijding in Velsen is deze vraag van cruciaal
belang, omdat men vooralsnog in het duister tast over het wel of niet
doorgaan van de jaarlijkse Vissenloop. Vorig jaar moest het wandelevenement afgeblazen worden. Een behoorlijke strop, want een jaar ervoor
bracht het evenement nog 60.000 euro op voor KWF Kankerbestrijding.
De zesde editie van de Vissenloop,
die vorig jaar zou plaatsvinden, staat
nu gepland voor zondag 30 mei
2021. Het lijkt erop dat Nederland
ook dan nog in de ban van het coronavirus zal zijn en daardoor is doorgang van het evenement nog altijd
onzeker. ,,Laten we hopen, nu de
vaccinatie is gestart, dat er weer
meer mogelijkheden ontstaan’’,
reageert de organisatie op de
situatie.
Achter de schermen wordt door de
commissieleden intussen volop
gezocht naar mogelijkheden. Zo
bekijkt men of het mogelijk is om de
deelnemers te laten starten in tijd-

sloten of op verschillende
startlocaties.
Wijkhoofden gezocht
Intussen is men ook al bezig met de
voorbereidingen van de jaarlijkse
collecte voor KWF Kankerbestrijding.
Die bracht in september 2020 voor
Velsen 19.327,83 euro op. De echte
opbrengst ligt feitelijk hoger, door
het gebruik van de landelijke
QR-code. Voor de collecte van dit jaar
(5 t/m 11 september) is men dringend op zoek naar nieuwe wijkhoofden in Santpoort-Zuid en
IJmuiden. Mail naar kwfvelsen@
gmail.com voor meer informatie.
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COLUMN FRITS RIJPERMAN
IJmuidenaar Frits Rijperman droomde ervan om stergitarist te
worden. Hij is teamleider in een zorginstelling geworden en speelt
voor de lol trompet in een jazzband. Hij schrijft regelmatig een
column met een eigen illustratie over oude trends en nieuwe hypes in
de moderne muziek.

Viskade trekt bezoekers
IJmuiden - Nog geen etmaal nadat IJmuiden onder een wit laagje sneeuw werd bedolven, trok op zondag de Viskade,
badend in een winterzonnetje en met een behaaglijke temperatuur van ruim 7 graden boven nu, rond het middaguur
al bezoekers voor een hapje, een portie zonnestralen en het uitzicht! Foto: Erik Baalbergen

Gratis warmtescan en hulp bij
subsidieaanvraag energiebesparing
Velsen - Woningbezitters die inzicht willen krijgen in het warmteverlies
van het pand kunnen hiervoor een energiescan laten uitvoeren. De lokale
energiecoöperatie Energiek Velsen biedt deze warmtescan tijdelijk kosteloos aan. Daarnaast helpen energiecoaches van de coöperatie tegen een
geringe vergoeding ook met het aanvragen van bespaarsubsidies.
Energiecoach en bestuurslid Fred
Kerbergen: ,,We hebben al diverse
warmtescans gemaakt bij inwoners
van Velsen. Een energiecoach komt
dan op afspraak vroeg in de ochtend
met een speciale warmtecamera en
kan laten zien of en waar warmte uit

de woning ontsnapt. Vervolgens kan
een huiseigenaar daar maatregelen
tegen nemen, zodat geen warmte
meer verloren gaat en men dus
energie bespaart. Momenteel kunnen
we dit gratis aanbieden door een
subsidie die we als coöperatie hebben

ontvangen. Daarbij is het nu een
geschikte periode om een scan te
laten doen.” Het tweede nieuwe
bestuurslid bij de coöperatie, Gerard
Jägers, begeleidt subsidieaanvragen.
Hij legt uit: ,,Er zijn diverse subsidies
beschikbaar voor woningbezitters die
energiebesparende maatregelen
nemen en dat kan heel interessant zijn.
Onze energiecoaches helpen daarbij.”
Daarvoor vraagt de energiecoöperatie
een kleine vergoeding. Meer informatie: www.energiekvelsen.nl.

Wethouder Marianne Steijn overhandigt een exemplaar van de Armoedevisie overhandigde aan ‘armoederegisseur’ Marije Boerhof.
Foto: Reinder Weidijk Fotografie

Armoedevisie gepresenteerd
Velsen - Donderdag 14 januari presenteerde wethouder Marianne Steijn
haar Armoedevisie. Via een Zoomgesprek sprak zij met ruim vijftig deelnemers die betrokken zijn geweest bij het tot stand komen van de
Armoedevisie.
Tijdens de online bijeenkomst werd
een kort filmpje getoond waar de
wethouder een exemplaar van de
Armoedevisie overhandigde aan
Maryleen. Eén van de inwoners die
een belangrijke rol speelde in het
uiteindelijk tot stand komen van de
visie.
Daarnaast sprak de wethouder haar
dank uit aan eenieder die heeft
bijgedragen aan de visie en konden
de genodigden kennismaken met de
nieuwe armoederegisseur van
Velsen, Marije Boerhof.
Wethouder Marianne Steijn: ,,Voor
het maken van deze visie heb ik niet

alleen gesproken met organisaties en
mensen, die een rol spelen in voorkoming van armoede en begeleiding
van mensen die in armoede leven,
maar ook met inwoners van onze
gemeente. We zijn voortvarend
gestart met het aanstellen van een
armoederegisseur.”
Wat doet de armoederegisseur en
wat zijn de prioriteiten voor de
komende tijd?
Wethouder Marianne Steijn: ,,Mijn
prioriteiten zijn om in contact te
komen met de gedupeerden van de
toeslagenaffaire, kijken hoe we
kunnen inspelen op de gevolgen van

de coronacrisis en de aanpak van
kinderarmoede. We kijken anders
tegen armoede, niet veroordelend
maar meelevend en een handreiking
doen, daar is behoefte aan! Dat
willen we door laten klinken in de
hele dienstverlening. Naast de
inwoner staan, kijken wat nodig is,
samenwerking opzoeken en soms de
grenzen opzoeken binnen
regelingen.”
Armoederegisseur Marije Boerhof:
,,Het aanbod, als het gaat om hulpverlening en minimaregelingen,
moet beter vindbaar en beter leesbaar gemaakt worden. Schaamte
over armoede en schulden moeten
we doorbreken. We willen armoede
graag hoger op de agenda zetten.
Verder zie ik het als mijn taak om de
samenwerking te verbeteren en te
stimuleren met alle partners!”

De engel van Wouter Pleysier
Ik was brugpieper af, en voelde me al heel wat, maar daar kwam na de
grote vakantie abrupt een einde aan. Het is 1971. Op de eerste schooldag
van 2HAVO van het Ichthus College in IJmuiden komt een nieuwe jongen
de fietsenstalling binnen scheuren. Op een stoere gele Puch, een groot
vredesteken schittert achterop zijn groene legerjas. Wouter Pleysier is zijn
naam. Hij is al zestien jaar oud en heeft in een ver buitenland gewoond.
Hij schijnt wat achter te lopen, maar mijn nieuwe klasgenoot maakt
indruk op me. Een V-teken met twee vingers in de lucht, als begroeting en
langzaam fluisterend “peace” zeggen. Haarborstel in de ene borstzak en
een pakje shag in de andere. Ik doe hem na en ben niet de enige.
Nu, na ruim vijftig jaar, heb ik weer contact met Wout en we halen herinneringen op uit die tijd vol muziek en vrede. Over onze muzikale voorkeuren en de erbij passende levensvisie. Focus en Cat Stevens, mijn favorieten uit de eerste klas, ruilde ik in voor Roxy Music, toen nog erg afwijkend en artistiek. Wout was deejay in de PEN-centrale, hippietempel aan
de Kanaaldijk in IJmuiden en ik wilde niets liever dan daar zijn. Led
Zeppelin gierde door de galmende ruimte. Lekker met koffie, tijdschriften
en leeftijdsgenoten rondhangen. Chillen heet dat tegenwoordig. Wouts
dj-praktijken zette hij later voort in de katholieke pastorie in Driehuis
tijdens zelfgeorganiseerde schoolfeesten.
Meteen bij binnenkomst voorin stond zijn Discotheek ‘Angel’ uitgestald.
Hij kwam om in de lp’s. Hij draaide geen soul, dat was muziek voor soulkickers die naar de Bascule aan de Kennemerlaan gingen. Wout klonk zo:
‘En dan nu de grote hit van the Hollies met de lange titel; The day that
Curly Billy shot down grazy Sam Mcgee’. Wij luisterden ademloos. Hij liet
bij de aan- en afkondiging horen dat hij in het verre Libanon had
gewoond en het Engels perfect beheerste. Om daarna weer twintig
minuten niks te zeggen tijdens het ellenlange In A Gada Da Vida van Iron
Butterfy.
Op zijn zolderkamer hing Jimi Hendrix aan de muur en op het plafond
was een grote zon getekend. Hij maakte tekeningen waarin peace een
belangrijke rol speelde.
Wout vertelt nu via Skype dat zijn vader hem in HAVO4 een levensles gaf
waar hij erg veel aan heeft gehad: ,,Zo constateerde hij dat mijn discotheek heel erg goed ging. Maar hij zei ook dat het met de cijfers op school
niet zo goed ging. Maak een keuze.”
Wout heeft er uiteindelijk voor gekozen om discotheek Angel aan de kant
te zetten. Hij werd zelf een engel. Als piloot bij Martinair.
Op mijn laptop zie ik de rondleiding die hij geeft in zijn luxueuze huis in
Doha. Wacht eens even. Daar zie ik de kast met zijn Angel lp’s. ,,Mán, ik
geniet daar nog dagelijks van,’” zegt hij met een lach. ,,Proost!’’ En hij heft
zijn biertje.

Havens in de IJmond slaan
minder goederen over
Regio - In de havens langs het
Noordzeekanaal zijn in het afgelopen
jaar minder goederen overgeslagen
dan in het jaar ervoor. In IJmuiden
gaat het om een daling met vier
procent, daar werd 16 miljoen ton
overgeslagen. In Beverwijk was de
daling zelfs ruim 27 procent, namelijk
van 648.000 ton tot ongeveer
472.000 ton. Het gaat vooralsnog om
de voorlopige cijfers, want de definitieve berekeningen worden later pas
bekendgemaakt. Opvallend is dat in

Zaanstad wel sprake was van een
lichte stijging van de overslag. De
reden voor de dalende overslag in de
IJmond is voor een deel veroorzaakt
door de coronacrisis, maar het
merendeel van de terugloop kan
worden verklaard oor de effecten van
de energietransitie.
Doordat er meer gebruik wordt
gemaakt van windenergie en waterstof, worden er veel minder kolen
overgeslagen in de havens.
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Rode Kruis Ziekenhuis
opent Slaapcentrum
Regio - Al jaren stijgt het aantal
slaapregistraties in het Rode Kruis
Ziekenhuis (RKZ). Deze registraties
worden gedaan bij mensen die last
hebben van bijvoorbeeld snurken of
slaapapneu. In 2020 waren er meer
dan duizend patiënten waarbij door
middel van slaaponderzoek het
slaappatroon is geregistreerd en
geanalyseerd. Dit aantal blijft
groeien. De slaapregistratie van het
RKZ groeit daarmee uit z’n jasje. Om
die groei op te kunnen vangen, is op
18 januari het Slaapcentrum Heemskerk (onderdeel van het RKZ)
geopend.
Landschap Noord-Holland wil samen met jongeren het huidige strandbeheer veranderen. Foto: Ronald van Wijk

Trainees gezocht voor
Het Groene Strand
Regio - Project Het Groene Strand wil met de hulp van velen natuur en
natuurbeleving weer een plek geven op het strand! Iedereen tussen de
16 en 27 jaar die een dag in de week tijd heeft om mee te helpen, kan zich
aanmelden. Het traineeship start op 27 februari en duurt tot en met 3 juli
2021.

samenwerken in drie provincies, er
zijn trainingen en workshops en
excursies. Het is echt een mooie kans
om je eigen talent verder te
ontdekken en in te zetten.”

Projectleider Annika Langeveld:
,,Door jouw inzet betrek je jongeren
bij het creëren van Groene Stranden
en maak je hen bewust wat een
schoon strand met natuurwaarden
kan betekenen voor broedvogels.”
Door intensief machinaal beheer en
menselijke activiteiten is er op de
stranden weinig plek meer voor de
natuur. Hierdoor verdwijnt een
gezonde voedingsbodem voor
verder strandleven en kan de natuur
zich niet verder ontwikkelen. En dat
kan anders!

Doe mee
Iedereen uit de genoemde leeftijdsgroep die in Noord-Holland woont
en een passie heeft voor het strand,
kan zich aanmelden. Het is de uitgelezen kans om bij te dragen aan een
groenere wereld en iets te doen voor
vogels, insecten en planten op het
strand. Aanmelden kan via de knop
JOIN op de site van Deedmob:
deedmob.com/o/Groen-Traineeship/
deeds/30018. Kijk op de website van
Landschap Noord-Holland voor meer
achtergrondinformatie: landschapnoordholland.nl/
trainee-gezocht-voor-het-groenestrand.

Beschermen en ontwikkelen
Annika vertelt: ,,We willen langs de

kust het huidige strandbeheer veranderen, strandcommunities oprichten
en broedplekken voor vogels
inrichten. Graag willen we dit samen
met jongeren doen. Jonge mensen
met hart voor natuur weten als geen
ander hoe je andere jongeren kunt
warm maken voor een goed doel.
Want alleen samen kun je natuur
beschermen en verder ontwikkelen.”
Het Groene Traineeship is een unieke
kans om kennis en ervaring op te
doen bij een landelijke projectorganisatie op het gebied van natuur,
educatie en duurzaamheid. Annika:
,,Twaalf trainees gaan met elkaar

Alle gesprekken en onderzoeken die
nodig zijn voor slaapregistratie,
verhuizen daarmee van Beverwijk
naar Heemskerk. Longarts Erik Kapteijns: ‘Door enkele processen te veranderen, hoeven patiënten slechts één
keer langs te komen voor een intake,

analyse en het starten van de behandeling. Voorheen kwamen patiënten
gemiddeld tussen de drie en vijf keer
langs op de polikliniek voor deze
onderzoeken. Deze nieuwe manier
van werken scheelt tijd voor zowel
patiënt als voor ons als artsen en
behandelaren.’
Na de afspraak in het Slaapcentrum
Heemskerk verloopt de monitoring
van de patiënt via BeterDichtbij. Dit
is een app op smartphone of tablet
waarin patiënten geregeld contact
hebben met hun zorgverlener. In
deze app krijgt de patiënt ook informatie, via onder andere video’s en
folders.
U vindt het Slaapcentrum Heemskerk
aan de Mozartlaan 201 in Heemskerk,
de locatie van het oude Sint Jozef
Ziekenhuis. Parkeren is op deze
locatie gratis.

Enorme belangstelling voor
Tata Steel Chess Tournament

Ruim 10 miljoen voor lokale
verkeersveiligheids- en fietsprojecten
Regio - De provincie Noord-Holland leverde in 2020 een bijdrage van €
10,5 miljoen aan verschillende lokale verkeersprojecten, die de verkeersveiligheid en de fietsbereikbaarheid verbeteren. Van de Kop van NoordHolland tot ‘t Gooi wordt daarmee door gemeenten en waterschappen
geïnvesteerd in veiligere wegen, kruisingen en fietspaden.
Gedeputeerde Mobiliteit en Bereikbaarheid, Jeroen Olthof: ,,De missie
in Noord-Holland is nul verkeersslachtoffers in 2050. Niet omdat wij
denken dat elk ongeval voorkomen
kan worden, maar omdat elk slachtoffer er één teveel is.”
Volgens landelijke cijfers wordt het
steeds onveiliger op de weg. Ook in
Noord-Holland neemt het aantal
verkeersslachtoffers helaas toe. In
2019 ondertekende de provincie
Noord-Holland daarom het landelijke
Strategisch Plan Verkeersveiligheid
2030. In Noord-Holland werken
gemeenten en de provincie samen
aan veiligere wegen en verkeersveiliger gedrag.
10 miljoen in 2020
Ieder jaar stelt de provincie NoordHolland subsidie beschikbaar voor
verbeteringen op gemeentelijke
wegen en wegen van waterschappen. Daarbij wordt vooral
gekeken naar aanpassingen die de

verkeersveiligheid verbeteren en/of
meer ruimte bieden aan fietsers. In
2020 is de subsidie vooral besteed
aan het herkenbaar maken van
schoolzones en aan de aanleg van
vrij liggende fietspaden, rotondes,
verhoogde plateaus bij kruisingen en
veilige oversteekplaatsen.
Van de € 10,5 miljoen is bijna € 1
miljoen naar projecten in de Kop van
Noord-Holland gegaan. De regio
Alkmaar ontving € 3,4 miljoen en
West-Friesland ruim € 500.000 euro.
€ 4,6 miljoen ging naar projecten in
de regio Zuid Kennemerland-IJmond
en € 1 miljoen naar projecten in de
regio Gooi en Vechtstreek.
Zuid-Kennemerland-IJmond
Van de € 10,5 miljoen wordt ruim €
4,6 miljoen toegekend aan twaalf
projecten in de regio Zuid-Kennemerland-IJmond. Zo is er onder
andere een subsidiebedrag van ruim
€ 256.000 toegekend voor de aanleg
van een fietsstraat op de parallelweg
van de Leidsevaartweg in

Heemstede. Ook is de subsidieaanvraag van de gemeente Beverwijk
gehonoreerd om de fietsveiligheid
op de Wijkermeerweg te verbeteren.
Daarbij worden de fietspaden rond
de rotonde verbeterd en in rood
asfalt aangelegd. Beverwijk ontvangt
ook subsidie om te werken aan de
doorfietsroute tussen Heemskerk en
Velsen, door de Westerhoutweg om
te vormen naar een fietsstraat en op
de kruising van de Zeeweg en
Warande een rotonde aan te leggen,
zodat fietsers niet langer voor het
verkeerslicht hoeven te wachten. In
Haarlem worden met behulp van
provinciale subsidie fietspaden in het
Schoterbos aangelegd en verbeterd.
2021
Ook in 2021 stelt de provincie
subsidie beschikbaar voor projecten
die de verkeersveiligheid en/of fietsbereikbaarheid in Noord-Holland
verbeteren. Deze subsidie kan vanaf
1 februari worden aangevraagd. In
totaal is dan € 15 miljoen
beschikbaar.
Meer informatie over de subsidieregelingen is te vinden op de website
www.noord-holland.nl/
verkeerssubsidies.

Het Tata Steel Chess Tournament is het tweede grote schaaktoernooi dat sinds het
uitbreken van de wereldwijde coronapandemie door topschakers achter het bord
wordt gespeeld. Foto: aangeleverd

Wijk aan Zee - Er is enorm veel belangstelling voor het Tata Steel Chess
Tournament, dat op zaterdag 16 januari van start is gegaan in Wijk aan
Zee. Tijdens de eerste ronde wilden zoveel schaakliefhebbers de partijen
online volgen dat de server van de Tata Steel Chess website na enkele
minuten tijdelijk overbelast raakte. Dit werd snel verholpen door de
capaciteit uit te breiden. De livestream trok een record piekaantal van
32.000 volgers.
In werkelijkheid hebben nog veel
meer mensen de partijen online
gevolgd, omdat veel liefhebbers
kijken via een van de vele schaakfora
in de wereld. Tijdens het Tata Steel
Chess Tournament 2020 waren er
tijdens de piek van de livestream
12.500 volgers. Het Tata Steel Chess
Tournament is het tweede grote
schaaktoernooi dat sinds het
uitbreken van de wereldwijde coronapandemie door topschakers achter
het bord wordt gespeeld. Andere
toernooien zijn afgelast of omgezet
in online competities in de vorm van
partijen snelschaak.
,,Het is geweldig dat we zoveel
mensen wereldwijd een plezier doen
door het Tata Steel Chess Tourna-

ment 2021 door te laten gaan”, aldus
toernooidirecteur Jeroen van den
Berg. ,,Schaakliefhebbers staan
natuurlijk al heel lang droog waar het
gaat om partijen klassiek schaak die
achter het bord worden gespeeld.
Hier hebben ze heel lang naar uitgekeken. Het was bepaald geen sinecure om, met inachtneming van alle
coronamaatregelen, deze editie te
organiseren. Maar als je nu de vele
enthousiaste reacties ziet, dan geeft
dat een heel goed gevoel. Hier doen
we het met z’n allen voor”, aldus Van
den Berg.
Het laatste nieuws en informatie
over het Tata Steel Chess Tournament is te vinden op www.tatasteelchess.com.
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Thomas en Melissa leren ‘de kneepjes’
van Philadelphia
IJmuiden - Ze hebben een steun in de rug
nodig om uiteindelijk zelfstandig hun eigen
leven te kunnen leiden en hun eigen boontjes te kunnen doppen. Thomas Huttinga en
Melissa Buding hebben die steun nodig en
dat krijgen ze op Stadspark in IJmuiden van
Stichting Philadelphia, een woonlocatie
voor jongvolwassenen.
Op eigen benen staan in de samenleving
Thomas woont nog niet zo lang op Stadspark,
sinds begin december 2020 heeft hij er een
appartement. ,,Ik wil graag op mezelf gaan
wonen, maar tegelijkertijd weet ik dat ik er nog
niet helemaal klaar voor ben”, laat hij weten. ,,Ik
heb met mensen van Philadelphia daarover
gesproken en hier wordt mij de kans geboden
om daar aan te werken.”
Hij zit er nu nog geen twee maanden, maar hij
bemerkt beetje bij beetje vooruitgang. Dat stelt
hem gerust. ,,Op deze woonlocatie word ik
begeleid door mensen die fysiek aanwezig zijn
en door begeleiders vanuit digicontact”, gaat
Thomas verder. ,,Ze helpen mij met allerlei
zaken: van simpele dingen zoals het boodschappen doen tot het maken van een financieel huishoudboekje. Daarnaast kan ik terugvallen op mensen van Philadelphia waar ik digicontact mee heb. Digicontact is voor mij altijd
bereikbaar, of dat nu overdag is of ’s nachts. Ik
heb altijd zorg dichtbij. Ik heb daarvoor een
iPad gekregen die ik kan gebruiken om contact
te maken met digicontact.”
Voor de 24-jarige Thomas is gebruik maken van
digicontact iets nieuws. ,,Ik ben op Stadspark
nog niet zo lang. Mijn weg moet ik hier dus nog
vinden. Ik ben nog aan het leren om contact te
maken met digicontact maar ik ga er zeker
meer gebruik van maken. De hulp van de begeleiders is in ieder geval geweldig. Daarnaast
heb ik veel steun van mijn vriendin en mijn
familie. Dat doet mij heel goed.”
Ook Melissa Buding wil graag een eigen
toekomst voor zichzelf creëren. Melissa heeft in
het recente verleden op een woonvoorziening
in het Zuid-Hollandse Berkel en Rodenrijs

gezeten. Daar heeft ze ook al het nodige
meegekregen. Maar ze wil zich graag in de
buurt van IJmuiden vestigen omdat haar
familie er woont. En dus kwam zij in contact
met Philadelphia die in de zomer van 2020
woonlocatie Stadspark in IJmuiden opende.
,,Zo ben ik hier beland na eerst met de mensen
van Philadelphia gesprekken te hebben
gevoerd”, zegt de 30-jarige Melissa. ,,Ik ben er in
september 2020 terechtgekomen.”
In tegenstelling tot Thomas woont zij wat
langer op Stadspark. Met het digicontact,
waarbij Melissa via de tablet contact heeft met
een begeleider, is zij inmiddels al aardig
bekend. ,,Het is fijn om op die manier te leren
zelfstandig in het leven te staan en dat op
iemand kan worden teruggevallen. Ik bemerk
dat ik vooruit ga, stapje voor stapje. Daar gaat
het uiteindelijk om. Je wilt vooruit, zelfstandig
zijn en tenslotte op eigen benen staan in de
maatschappij. Zodra de horeca weer open mag,
hoop ik bij lunchroom brasserie Blauw in
IJmuiden te werken, Door corona kunnen we al
lang niets meer doen. Voor ons is het juist
belangrijk om weer bezig te zijn.’’
Woonlocatie Stadspark van Philadelphia dat
aan de Radarstraat in IJmuiden afgelopen
zomer in 2020 openging, bestaat uit 25 appartementen. Het gros wordt bewoond door jongvolwassenen die worden begeleid. ,,Slechts
zeven appartementen staan nog leeg. We
hebben dus nog plaats voor deze groep
mensen die ondersteuning nodig hebben”, zegt
begeleidster Romée Kollaard van Philadelphia.
Romée laat tevens weten dat woonlocatie
Stadspark in de toekomst de buurt wil
betrekken bij haar activiteiten. Romée: ,,Zodat
zij met onze woonlocatie kennis kunnen
maken. We willen daarmee het sociaal contact
met de buurt hier in IJmuiden vergroten.’’
Voor vragen en meer info: romee.kollaard@
philadelphia.nl.
Info over wonen op Stadspark: www.philadelphia.nl/locatie/stadspark.
Wil je weten wat digicontact voor je kan betekenen: https://digicontact.nl/.

Dicht bij de cliënt, midden in de
samenleving
SIG, DOCK en Zorgbalans starten nieuwe
Buurtwinkel Hof van Leijh
Eerder deze maand is in het appartementencomplex Hof van Leijh in Haarlem-Oost de
nieuwe Buurtwinkel Hof van Leijh gestart.
Een gezamenlijk project van de SIG (organisatie voor mensen met een beperking) en
wijkwelzijnsorganisatie DOCK Haarlem.
Cliënten van de dagbesteding van de SIG
voeren vanuit de buurtwinkel diensten en
activiteiten voor (buurt)bewoners uit,
helpen in de koffiehoek en leveren hand- en
spandiensten bij de dagopvang van ouderenorganisatie Zorgbalans.
Met de buurtwinkel geeft de SIG praktische
invulling aan haar visie op ‘zorg op maat’ voor
cliënten met een beperking. “Maatschappelijke
verbinding, onze cliënten het gevoel geven dat

ze ertoe doen, vormt het uitgangspunt van
onze dagbesteding”, zegt SIG-bestuurder Jan
Kroft. Het motto van de SIG is niet voor niets
‘Dicht bij de cliënt, midden in de samenleving’.
Buurtwinkels blijken een ideale uitvalsbasis
voor zinvolle dagbesteding, waarbij cliënten
plezier ervaren én iets voor wijkbewoners
kunnen betekenen, zoals boodschappen doen,
een brief posten of samen een kopje koffie
drinken. Om deze ‘wederkerigheid’ te realiseren, werkt de SIG samen met maatschappelijke partners, zoals wijkwelzijnswerk en ouderenzorg. Eerder al zijn samen goede ervaringen
opgedaan, met Buurtwinkel de Fjord en Marsmanplein in Haarlem-Noord en Buurtwinkel de
Schans in Beverwijk.

Last van
ernstig
overgewicht?

Gratis
voorlichting

10 februari
19.00 - 20.00 uur

Met een operatie en onze
begeleiding pakt u het aan!
De Nederlandse Obesitas Kliniek
in Beverwijk organiseert online
informatiebijeenkomsten over de
behandeling van obesitas (ernstig
overgewicht). Tijdens de zoomsessies
krijgt u informatie over het leefstijltraject

en de operatie. Na aanmelding volgt een
bevestiging met uitgebreide instructie. De
bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen
met obesitas, hun naasten en andere
belangstellenden. We hopen u binnenkort
online te ontmoeten!

Kijk op obesitaskliniek.nl/agenda voor
onze gratis voorlichting. U kunt zich hier
ook direct aanmelden.
Melissa en Thomas wonen met veel plezier in woonlocatie Stadspark van Philadelphia. Foto: aangeleverd.

Voor vragen kunt u ons bereiken via 0251 - 74 52 50
of info-beverwijk@obesitaskliniek.nl
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de helft. Mensen denken dat ze zich
met milde klachten niet hoeven te
laten testen.”
En dat terwijl testen cruciaal is in de
bestrijding van het virus en om het
maatschappelijke en economische
verkeer weer op gang te brengen. In
de persconferentie van 12 januari
werd het beeld geschetst dat ruim de
helft van de totale testcapaciteit niet
benut wordt. In de regio Kennemerland wordt de testcapaciteit zelfs op
een aantal locaties soms voor maar
twintig procent benut. Dat is geen
goede ontwikkeling, vertelt
Noordhuis.

Essentieel om te testen
bij milde klachten
Met het vaccineren van zorgpersoneel in de XL-locatie bij Schiphol is
een nieuwe fase aangebroken als
het gaat om het bestrijden van
Covid-19. Langzaam mogen we in
Nederland gaan denken aan een
bescherming tegen het virus dat
ons het afgelopen jaar in zijn
greep hield en dat nog steeds
doet. In een tijd waarin een nieuwe
versie van het virus nog sneller om
zich heen grijpt, kijken we met nog
meer belang naar deze
bescherming.
Het is fijn dat gestart is met vaccineren, maar daarmee is slechts een
eerste stap gezet. Een vaccin bete-

kent nog niet dat de vrijheden waar
we zo naar verlangen meteen weer
terug zijn. Het is geen vrijbrief om
weer los te gaan. Vaccineren is alleen
van grote meerwaarde als het
gecombineerd wordt met het
naleven van de maatregelen.
Het blijft daarom essentieel dat
inwoners van de regio zich bij milde
klachten laten testen, vertelt Elise
Noordhuis, medisch verantwoordelijke arts op de testlocaties. “Het is
rustig op de teststraten momenteel.
Uit onderzoek van het RIVM en de
GGD-GHOR komt naar voren dat
slechts 58% van de mensen met
klachten zich heeft laten testen. In
het geval van een zelfs minder dan

“Je zou misschien denken dat er
gewoon weinig mensen met
klachten zijn, maar het aantal
besmettingen en het beeld in de
ziekenhuizen werpen dit tegen. In de
meest genoemde reden voor het
wegblijven van de teststraat schuilt
een gevaar. Onterecht worden
klachten bestempeld als een allergie
of een rokershoest.”
“Door een afspraak te maken bij de
GGD bij jou in de buurt houden wij
meer grip op het virus”, concludeert
ze. “Hierdoor voorkom je dat je onbewust anderen besmet. Bij GGD
Kennemerland zijn er voldoende
afspraakmogelijkheden en zijn de
testfaciliteiten voor iedereen toegankelijk. Daarnaast hoef je niet te
betalen voor een test en is de uitslag
in de meeste gevallen binnen 24 uur
bekend. GGD Kennemerland staat er
klaar voor. Dus denk je wel eens…
misschien moet ik mij laten testen op
corona? Laat je dan testen op
corona!”

COLUMN GGD KENNEMERLAND
Blue Monday
De derde maandag van januari staat in onze kalender bekend als blue Monday.
Een dag waarop de meeste mensen zich treurig, neerslachtig of weemoedig
zouden voelen. De goede voornemens zijn alweer mislukt, de dagen donker en
koud en de vakanties nog ver weg. Met daarbij de maandag als symbool voor
de moeizame overgang van het weekend naar een nieuwe lange werkweek.
Geen dag om vrolijk van te worden dus, dit jaar misschien wel meer dan ooit. Na
bijna een jaar coronacrisis is het echter goed om de mentale gesteldheid van
ons land tegen het licht te houden.
Begin december publiceerde het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) een
rapport over hoe Nederlanders zich houden onder (toen) acht maanden corona.
Daarin wordt in eerste instantie de weerbaarheid geroemd, maar is wel duidelijk
dat onder dit oppervlak de somberheid groeiende is. De veerkracht is niet onbegrensd. In gesprekken met collega’s, vrienden en buren neemt de moedeloosheid ook zienderogen toe. Zorgen over de nieuwe zeer besmettelijke variant en
de onophoudelijke discussie over het tempo van vaccineren dragen bij aan een
verdere versombering. Doordat deze situatie nu al enige tijd duurt, bestaat het
risico dat kortdurende depressies chronisch worden. En dan wordt het zorgwekkend. Dat ziet zich bevestigd in het signaal dat wordt opgepakt dat er meer
meldingen komen over mensen met verward gedrag in combinatie met suïcidale uitingen of –pogingen. Dit is opvallend anders dan de vorige jaren. Het is
diep verdrietig dat mensen door de huidige omstandigheden zich depressief
voelen en geen uitzicht meer zien op herstel. De crisis slaat ook op dit punt
diepe groeven. Daar zullen we met elkaar oog voor moeten hebben, het
gesprek over willen aangaan of hulp moeten willen aanbieden.
Focus op het licht aan het einde van de
tunnel dat dichterbij komt met elke vaccinatie. Of zoals het treffend is verwoord in
het prachtige filosofische boek ‘De Jongen,
de mol, de vos en het paard’. Hierin vraagt
de mol aan de jongen ‘Heb jij liever een
halfvol of een halfleeg glas?’. Waarop de
jongen antwoordt: ‘Ik ben al blij dat ik een
glas heb.” Maar overtuig jezelf er niet van
dat je sombere gevoelens in je eentje moet
overwinnen. Praat erover, privé of met
professionals. We doen dit samen.
Voor hulp bij suïcidale gedachten kunt u 24/7
gratis en anoniem bellen met het telefoonnummer 113.
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Heerlijke overwinning in Oss!
Heerlijk! De 1-4 overwinning op TOP Oss. Wat speelden de Witte Leeuwen
goed. Ze lieten de Ossenaren van het kastje naar de muur en weer terug
rennen. Ze hadden totaal geen vat op het spel van de Velsenaren. Op
deze zege valt niets af te dingen door de ploeg van trainer Wels.
Door Marja Korbee
In Oss begint de wedstrijd voor
Telstar uitstekend. In de 3e minuut
neemt Overtoom een corner. De bal
wordt uit de Osse verdediging
weggewerkt. Korpershoek pikt het
leer op en speelt de bal naar Pattynama. Hij denkt niet na en schiet de
bal hoog, hard en voorbij Geens
tegen de touwen: 0-1. Nog geen
zestig tellen later trekt Bronkhorst
mee ten aanval. Hij speelt de bal
breed naar Plet. Zijn schot wordt
geblokt. Uit de hoekschop van Overtoom schiet Bronkhorst de bal over.
In de 7e minuut zet Bronkhorst de
bal voor. Plet kopt de bal in de handschoenen van Geens. Weer twee
minuten verder is Berenstein dicht bij
de tweede Velsense treffer. Hij krijgt
van TOP Oss de ruimte om uit te
halen. Keeper Geens redt met de
vuisten. Telstar is veel aan de bal. Van
TOP Oss heeft de ploeg weinig te
vrezen. Als Telstar in de aanval is,
kruipen de elf Ossenaren terug op
eigen helft. Ze zijn nog geen enkele
keer voor het doel van Schendelaar
gesignaleerd. In de 24e minuut
maakt Bronkhorst gebruik van zijn
specialiteit: een verre ingooi. Plet

gaat onder de bal door. De bal wordt
door El Yaakoubi in gekopt. Op zijn
kopbal volgt een moeizame redding
van Geens. Drie minuten later is de
thuisclub voor de eerste keer in het
vijandelijke strafschopgebied te
vinden. Telstar krijgt de bal niet weg
uit de eigen zestien. Peters schiet in.
Daar is Schendelaar. Hij maakt zich
groot en breed en vangt de bal. Eén
minuut later is het aan de andere
kant van het speelveld wel raak. Via
Pattynama komt Van Velzen aan de
bal. De bal uit zijn voorzet wordt
door Plet raak geschoten: 0-2.
Vlak na rust valt er een kans voor TOP
Oss te noteren. De vrijstaande
Remans kopt de bal naast. Twee
minuten later prijkt de 0-3 op het
scorebord. Adshead speelt de bal
naar Plet. Hij ziet keeper Geens ver
voor zijn doel staan. De Telstartopscorer stift de bal over de Osse
goalie: 0-3. Wat een fraaie treffer! Niet
veel later heeft Bronkhorst de 0-4 op
zijn schoen. De verdediger schiet in
riante positie de bal in het zijnet. In
de 58e minuut is Van Velzen in een
duel om de bal Stuy van den Herik de
baas. Uit de draai schiet hij het ronde
speeltuig in. De bal wordt door

Geens gevangen. Vijf minuten later
schiet Peters de bal in. Juist daar
waar Schendelaar opgesteld staat.
Eén minuut verder scoort Telstar
weer. De bal wordt diep op Liesdek
gespeeld. Hij speelt het leer naar Plet.
De spits scoort Telstars vierde en zijn
derde treffer van de wedstrijd: 0-4. In
de 69e minuut zoekt Van Velzen het
avontuur op. Liesdek rent mee. Van
Velzen gaat voor eigen succes en
stuit op Geens. Eén minuut voor het
verstrijken van de officiële speeltijd
scoort Remans uit een pass van Van
der Heijden de eretreffer: 1-4. In de
extra speeltijd is Rommens dicht bij
de 2-4. Zijn inzet wordt een makkelijke prooi voor Schendelaar. Niet
veel later fluit scheidsrechter Gerrets
voor het einde van de wedstrijd.
Telstar is weer drie punten rijker. De
Witte Leeuwen nemen op de ranglijst
wat meer afstand van Roda JC, TOP
Oss en FC Eindhoven. Zij verloren
hun wedstrijden.
Opstelling Telstar: 1. Jasper Schendelaar, 2. Ilias Bronkhorst, 5. Redouan El
Yaakoubi, 6. Frank Korpershoek (81e
min. 27. Roscello Vlijter), 9. Glynor
Plet, 10. Daniel Adshead, 11. Anthony
Berenstein (64e min. 43. Yaël
Liesdek), 18. Gyliano van Velzen, 21.
Anass Najah (16. Niels van Wetten),
25. Shayne Pattynama (74e min. 7.
Rashaan Fernandes) en 26. Tom
Overtoom (64emin. 28. Welat Cagro).

Telstar huurt Ozan Kökcü
Telstar en het Azerbeidzjaanse Sabah
FK hebben overeenstemming bereikt
over de verhuur van Ozan Kökcü (22)
voor een periode van 6 maanden aan
de Witte Leeuwen. De in Haarlem
geboren aanvallend ingestelde
speler sluit per direct aan bij de
groep van Andries Jonker.
De komende dagen wordt geprobeerd de speler tijdig speelgerechtigd te krijgen voor de wedstrijd van
as zaterdag tegen TOP Oss. “Ondanks
zijn nog jonge leeftijd heeft Ozan al
wel de nodige ervaring en is hij
onder andere als jeugdinternational
van Azerbeidzjan actief geweest.
Ozan kan op het middenveld en

voorin goed uit de voeten, en ik ben
ervan overtuigd dat ie onze groep
weer een impuls geeft” legt trainer
Andries Jonker uit.
Kökcü kwam in de jeugd uit voor
onder andere Stormvogels, FC
Groningen en Feyenoord waarna hij
naar het Turkse Bursaspor vertrok.
Voor laatstgenoemde club maakte hij
in 2018 zijn debuut. Na verhuurperiodes aan onder andere RKC Waalwijk
en Giresunspor streek hij in 2019
neer bij het Azerbeidzjaanse Sabah
FK. Daar speelde hij 29 wedstrijden
waarin hij 1 maal doel trof en 2
assists achter zijn naam mocht
bijschrijven.

Ook derde periode live te zien op ESPN
Alle wedstrijden in de 3e periode van
de Keuken Kampioen Divisie worden
live uitgezonden op ESPN. Dit op
initiatief van alle Keuken Kampioen
Divisie-clubs.
Mede door de ondersteuning van
Supporterscollectief Nederland,
ESPN, KNVB, Keuken Kampioen én de
flexibiliteit van politie en gemeenten
is het mogelijk om – in navolging van
de eerste twee periodes – óók de 3e
periode volledig live in beeld te
brengen.
Vanwege de Coronacrisis – en de
daarbij behorende overheidsmaatregelen om alle wedstrijden in het

Betaalde Voetbal zonder publiek te
laten plaatsvinden – zijn de 1e en 2e
periode van de Keuken Kampioen
Divisie live door ESPN uitgezonden
om de supporters en sponsors de
gelegenheid te geven om hun club
te blijven volgen.
Dit was een gezamenlijk initiatief van
ESPN, de clubs en hoofdsponsor
Keuken Kampioen. Daar komt nu ook
de 3e periode bij.
In het plan van aanpak afgelopen
zomer is het uitgangspunt altijd
geweest dat er vanaf januari weer
(deels) publiek zou kunnen worden
toegelaten. Bovendien was het op

dat moment onzeker in hoeverre alle
partijen ook in 2021 nog in staat
zouden zijn om hun financiële
bijdrage te kunnen leveren om alle
wedstijden live in beeld te kunnen
brengen. Op initiatief van ESPN én
dankzij een extra bijdrage van ESPN,
CED en KNVB stond al vast dat er in
de 3e periode vier wedstrijden per
speelronde live zouden worden
uitgezonden, hetgeen al een verdubbeling betekende ten opzichte van
de ‘normale situatie’ vóór de Coronacrisis waarbij er twee wedstrijden per
speelronde werden uitgezonden.
Echter hebben alle betrokken

partijen op aandringen van de clubs
uit de Keuken Kampioen Divisie een
mogelijkheid gevonden om het
aanbod van live wedstrijden nóg
verder uit te bereiden naar het maximaal aantal van tien live wedstrijden
per speelronde.
In een speciaal ingelaste videobijeenkomst hebben de clubs het
belang om supporters en sponsors te
bedienen benadrukt en de afspraak
gemaakt om als collectief garant te
staan voor de financiële consequenties die het mogelijk maken van het
uitzenden van de extra zes live
wedstrijden per speelronde met zich

meebrengen.
,,De supporters en sponsors zijn
enorm belangrijk voor de clubs in de
Keuken Kampioen Divisie, daarom
willen de clubs ondanks hun eigen
zware financiële positie – vanwege
de Coronacrisis – de live uitzendingen tóch mogelijk maken. Het is
mooi dat in deze tijden van crisis alle
partijen de handen ineenslaan en dat
het in dit korte tijdsbestek, dankzij de
flexibele medewerking van politie en
gemeenten, een heel nieuw speelschema gemaakt kon worden”, benadrukt Keuken Kampioen Divisiedirecteur Marc Boele.

Crowdfunding
Supporterscollectief Nederland

Tien trainingen bij Telstar voor de jeugd
De profvoetballers van de toekomst komen voort uit de meest getalenteerde jonge voetballertjes van nu. Kinderen
tussen 6 en 15 jaar krijgen de kans om dit voorjaar gedurende tien weken te trainen bij Telstar. Gedurende deze periode
kunnen ze in het BUKO Stadion aan hun voetbalvaardigheden werken onder leiding van enthousiaste trainers. De
eerste training vindt plaats op zondag 14 maart. Vanaf dan wordt wekelijks op zondagochtend getraind. Een training
duurt 75 minuten en de focus ligt daarbij op persoonlijke voetbalontwikkeling en vaardigheden. De reeks trainingen
wordt opgesplitst in drie thema’s: aanvallen, techniek en omschakelen. De kinderen krijgen bovendien een vernieuwd
Telstar Techniektrainingentenue. Kijk op www.sctelstar.nl/soccercamps voor meer informatie of om direct in te
schrijven. Foto: Telstar

Op vrijdag 8 januari startte het
Supporterscollectief Nederland een
crowdfunding om de wedstrijden in
de 3e periode live te kunnen
uitzenden.
De opbrengst van de crowdfunding
komt volledig ten gunste van het te
betalen bedrag en wordt gebruikt

om de clubs te steunen in hun initiatief om de live wedstrijden in de 3e
periode te faciliteren.
Het is voor supporters en sponsors
mogelijk te doneren via
supporterscollectiefnederland.nl/
help-de-kkd-crowdfunding-voor-live-tv.

Speelschema 3e periode
Inmiddels is ook het nieuwe speelschema bekend geworden. Voor
Telstar zijn er twee wijzigingen qua
data, en een aantal aanvangstijden
zijn gewijzigd. De eerste wijziging

was de uitwedstrijd tegen Top Oss
afgelopen zaterdag, die is al
gespeeld. De uitwedstrijd tegen Go
Ahead Eagles is vastgesteld op:
zaterdag 13 februari | 16.30 uur.
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Subsidie voor bedrijven om
uitstoot te verminderen
Regio - De provincie Noord-Holland stelt de komende 4 jaar € 4 miljoen
subsidie beschikbaar voor complexe industriële bedrijven. Met deze subsidie
kunnen deze bedrijven bovenwettelijke (vrijwillige) maatregelen nemen
waarmee zij de uitstoot van fijn stof, stikstofdioxide, geur en geluid verminderen. Dit moet bijdragen een gezonde leefomgeving in Noord-Holland.
Noord-Holland wil met de subsidie
bedrijven stimuleren om maatregelen
te nemen waardoor de luchtkwaliteit
verbetert en de overlast van geur en
geluid vermindert. Bedrijven kunnen
met de subsidie ook een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren naar
welke maatregelen zij kunnen nemen
om dit doel te bereiken.

Over pakweg anderhalve maand zal duidelijk worden of de ooievaars hun nieuwe broedplaats weten te waarderen.
Foto: Teun Hoek

Santpoort heeft er een
ooievaarsnestpaal bij
Santpoort - In het weiland bij de Middenduinerweg en Santpoortse Dreef
is afgelopen vrijdag een ooievaarsnestpaal geplaatst. Het initiatief hiervoor werd genomen door Eelko Hoek, met als doel het dorpsgezicht en
het aantal broedparen ooievaars te bevorderen, maar vooral ook op de
ooievaars publiekelijk zichtbaar te hebben.
Niet elke locatie is geschikt voor een
ooievaarsnestpaal. Daarom werd
eerst informatie ingewonnen bij de
stichting STORK, een vrijwilligersgroep met jarenlange ervaring en
expertise op dit gebied. Gezamenlijk
werden verschillende locaties
bekeken die goed zouden voldoen
aan de eisen voor de ooievaar.
Eén van de locaties die geschikt
bleken te zijn, is het weiland van Paul
en Jacqueline Dijkzeul. Zij waren
direct erg enthousiast over het plan
en stelden het weiland hiervoor
beschikbaar.

,,Fantastisch natuurlijk, dat ze dit
wilden doen’’, reageert Eelko Hoek.
Hij vervolgt: ,,Het vinden van sponsors verliep echter wat moeizaam.
Totdat we bericht kregen van de
gemeente Velsen. De kosten van de
nestpaal zijn gehonoreerd als bewoners/wijkinitiatief. Dit toont aan dat
het indienen van ideeën door bewoners of vanuit een wijkinitiatief
serieus genomen wordt en de
gemeente Velsen moedigt dit ook
zeker aan. Met dank aan Judith Goldberg voor de begeleiding.’’
Ook bij Van Waalwijk van Doorn

Makelaars werd positief gereageerd
op het verzoek om een financiële
bijdrage te leveren aan het project.
De rest van het benodigde geld werd
door Eelko Hoek uit eigen middelen
gefinancierd. Vrijdag was dan eindelijk de dag van plaatsing.

Gedeputeerde Jeroen Olthof (Leefbaarheid en Milieu): ,,Ons doel is om
zo snel mogelijk te voldoen aan de
strenge WHO-normen (World Health
Organization) voor lucht en het
verminderen van geur- en geluidsoverlast en zeer zorgwekkende
stoffen. Met deze subsidie maken we
het samen met de complexe industrie mogelijk de uitstoot te verminderen en daarmee de leefomgeving
in onze provincie te verbeteren.”
De subsidie is er voor complexe
industriële bedrijven, waarvoor de
provincie het bevoegd gezag is. Dit
zijn veelal bedrijven die veel
uitstoten en waar dus de grootste
milieuwinst te behalen is. De subsidie
is er voor (vrijwillige) maatregelen

die zij bovenop de wettelijke maatregelen kunnen toepassen.
Recht op gezonde leefomgeving
De provincie vindt dat iedereen recht
heeft op een gezonde leefomgeving.
In het Programma Gezonde Leefomgeving staat hoe de provincie dat wil
bereiken. Noord-Holland trekt tussen
2020 en 2024 € 14.2 miljoen uit om
een gezonde leefomgeving te
stimuleren.
De provincie zorgt ervoor dat er
voldaan wordt aan de wettelijke
normen voor lucht en geluid, maar
wil de WHO-advieswaarden versneld
halen. In het Schone Lucht Akkoord
dat de provincie in januari 2020
ondertekende staat dat uiterlijk in
2030 aan deze waarden voldaan
wordt.
Subsidie aanvragen
Bedrijven die in aanmerking komen
voor deze subsidie kunnen dit vanaf
half februari aanvragen via de
website van de provincie. Gedeputeerde Staten nemen binnen 13
weken een besluit over het
verstrekken van de subsidie.

De feestelijke opening werd gevierd
met beschuit met muisjes en een
warm bakje koffie. De afgelopen tijd
waren de ooievaars al weer regelmatig in dit weiland aan het rondstappen. Dit zijn de overwinteraars,
want niet alle ooievaars trekken naar
warme oorden.
Nu alleen nog hopen dat de ooievaars zelf het ook een mooi plekje
vinden, dat blijft nog even een
afwachten.

PIEREWAAIEN
IJmuiden - Het meest rauwe uitje in Velsen, de Noordof Zuidpier op. En af. Als visser, als wandelaar, als
fotograaf of als fietser. Als toerist of als inwoner van
Velsen. Als vaste of toevallige bezoeker uit binnen- of
buitenland. In deze rubriek in woord en beeld, wat
een pierenwaaier bezighoudt en waarom hij of zij
zich op die unieke plek in de Noordzee bevindt.
Door Arita Immerzeel
Het is 1 graad boven nul en windstil, deze vrijdagmiddag op de Zuidpier. Suzanne Petri, 57 jaar, fietst
opgewekt in haar broek met dierenprint, die haar
enkels bloot laat, tot het einde van de pier. Suzanne
blijkt in Dordrecht te wonen. Zij werkt als verpleegkundige op een COVID-afdeling in het Albert Schweitzerziekenhuis aldaar. ,,Ik ben opgegroeid in Den Haag en
was als kind al gek op de zee en het strand. Vandaag
ben ik op bezoek bij vrienden. Omdat ik reeds gevaccineerd ben, durfde ik het aan om weer eens in de trein
te stappen. Voor het eerst sinds 10 maanden én met
mondneuskap natuurlijk. Voorheen combineerde ik
vriendenbezoek met een uitstapje naar bijvoorbeeld
een museum of een restaurant. Vandaag doen we het
anders, maar niet minder leuk. Ik heb een fiets geleend
en geniet nu van deze stille zee.” Inderdaad ontbreekt
elke golfslag en is de zee zelfs glad te noemen. Lucht
en zee gaan in zachte pasteltinten in elkaar over. ,,Kijk
nou,’ wijst Suzanne enthousiast, ,,een aalscholver! En
een zeehondje! En een jonge meeuw, die nog niet
bang is, maar ook nog niet brutaal. En een strandlopertje, ach hoe schattig.“
Suzanne zet alles op de foto, ook de visser, die onder-

tussen zijn hengel installeert op de kop van de pier.
Suzanne vraagt zich af of er een vergunning nodig is
om te vissen, maar durft dit niet aan de man die zijn
hengel uitwerpt, te vragen. Op mijn vraag of zij het
koud heeft, antwoordt Suzanne ontkennend. ,,Ik fiets
mij wel weer warm en ga straks aan de thee. En we
gaan sushi bestellen. Want hoe leuk Dordt ook is, een
goed sushi-adresje mis ik daar ook weleens.”

Mooi en stil Beeckestijn
Velsen-Zuid - Het komt tegenwoordig niet vaak voor dat dit beeld van Museumhuis Beeckestijn kan worden geschoten zonder wandelaars. Het prachtige
park wordt door menigeen regelmatig bezocht om even een frisse neus te
halen. Maar het lukte Sep Verduin toch om dit prachtige plaatje van dit
Velsense pareltje te schieten. Foto: aangeleverd

