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In Velsen geven we om
elkaar

Plannen voor short-stay
hotel: ‘Ik wil win-win-win
situaties creëren’

Ophef over The Voice:
Kelly en Céline herkennen
geschetste beeld niet

REGIO MEDIA GROEP

Vervolg raadssessie Driehuis

In Velsen geven we om elkaar
We maken de komende tijd een aantal lieve gebaren
naar Velsenaren die dat kunnen gebruiken. We
schrijven een kaartje, brengen iets langs of doen iets
anders liefs.

Velsen - Op donderdag 20 januari
vervolgt de gemeenteraad de sessie
over Driehuis.
Donderdag 11 november vond de
eerste raadssessie over de Nota van
uitgangspunten Driehuis 2021 - 2030
en de Nota van zienswijzen plaats.
Deze sessie werd verdaagd naar
donderdag 16 december. De eerste
twee sessies bleken niet voldoende

Maak jij ook een klein gebaar?

tijd te bieden om tot een oordeel te
komen. Daarom vindt een derde
sessie plaats. De sessie is wederom
digitaal te volgen via de livestream
(link beschikbaar via de website van
de gemeenteraad).
De sessie start om 19.30 en duurt tot
uiterlijk 21.00. De bespreekstukken
zijn te vinden op de website van de
gemeenteraad van Velsen.

DEZE
WEEK
IN DE
KRANT

De opening van Zeesluis IJmuiden is voor iedereen online te volgen. Foto: Topview Luchtfotografie

Koning opent Zeesluis
IJmuiden - Koning Willem Alexander opent woensdagmiddag 26 januari
2022 Zeesluis IJmuiden. De opening van de zeesluis markeert de ingebruikname van de grootste zeesluis ter wereld.
De nieuwe, grotere zeesluis
vervangt de Noordersluis uit 1929
en laat toe dat schepen getijdeonafhankelijk het sluizencomplex
IJmuiden vlot en veilig kunnen
passeren. Zeesluis IJmuiden is 500
meter lang, 70 meter breed en 18
meter diep.
De bouw van de zeesluis is in juli
2016 gestart en augustus 2021
afgerond. Daarna volgde een
periode van oefenen en testen
door alle partijen die met de
zeesluis gaan werken zoals de

bedienaars, de loodsen, de slepers
en de vletterlieden. Ook is er geoefend met de hulpdiensten.
Na de opening van Zeesluis
IJmuiden spreekt Koning WillemAlexander onder meer met enkele
betrokkenen bij de bouw, bewoners en het havenbedrijfsleven.
Samenwerking
Het project Zeesluis IJmuiden is
een samenwerkingsverband van de
convenantpartijen het ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat,

de provincie Noord-Holland en de
gemeente Amsterdam samen met
Port of Amsterdam en de
gemeente Velsen. Zeesluis
IJmuiden is gebouwd door aannemersconsortium OpenIJ in
opdracht van Rijkswaterstaat. Het
project wordt medegefinancierd
vanuit het CEF-fonds (Connecting
Europe Facility) van de Europese
Unie. Bij de opening van Zeesluis
IJmuiden wordt rekening
gehouden met de geldende
coronamaatregelen.
Het programma is online te volgen
via www.openingzeesluisijmuiden.
nl van 14.45 uur tot 15.30 uur.

Boosteren zonder afspraak nu
ook in IJmuiden en Velsen-Noord
Velsen - Op de locaties in IJmuiden
en Velsen-Noord kunnen 18+’ers nu
ook zonder afspraak de corona boosterprik halen. Afgelopen week kon
dit al bij Schiphol. Voor een 1e of 2e
coronavaccinatie kun je al langer
zonder afspraak op onze locaties
terecht. Nu steeds meer mensen hun
booster hebben gehaald, ontstaat er
ruimte om te boosteren zonder
afspraak. GGD Kennemerland hoopt
dat de vrije inloop de drempel
verlaagt om de booster te halen.

Als je al een afspraak
hebt gemaakt
Heb je al een afspraak hebt gemaakt
op een later moment of op een
locatie verder weg? Ook dan kun je
gebruikmaken van de inloop. Vergeet
je afspraak in dat geval niet te
melden op de vaccinatielocatie,
zodat deze afspraak uit het systeem
gehaald kan worden.
Capaciteit inloop beperkt
Op dit moment is de ruimte voor de

vrije inloop beperkt. Check daarom
voor je bezoek even onze Twitterpagina om te kijken of de capaciteit
niet bereikt is. Dit zullen wij daar
altijd aangeven.
Openingstijden
De vaccinatielocaties in Ijmuiden,
Velsen en bij Schiphol zijn elke dag
van de week voor de inloop
geopend. Je vindt de tijden van de
inloop boostervaccinatie op:
ggdkennemerland.nl/coronavaccin.
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Julianakade gaat voor een
deel dicht
Een gedeelte van de Julianakade gaat tijdelijk
dicht omdat er werkzaamheden zijn aan het
hoofdriool. In de periode maandag 24 januari t/m woensdag 2 februari 2022 wordt er een
overstort leiding gemaakt in het hoofdriool. Dat
is nodig vanwege de steeds extremere weersom-

standigheden en het wateroverlast op dit punt
in de Julianakade.
De weggebruikers worden omgeleid.
N.H. infra voert deze werkzaamheden uit. De
omwonenden worden schriftelijk geïnformeerd.

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.

In Velsen geven we om elkaar
We maken de komende tijd een aantal lieve gebaren
naar Velsenaren die dat kunnen gebruiken. We
schrijven een kaartje, brengen iets langs of doen iets
anders liefs.
Maak jij ook een klein gebaar?

Groot onderhoud Zeeweg
Op maandag 24 januari 2022 start aannemer
Dura Vermeer in opdracht van gemeente Velsen
met het uitvoeren van groot onderhoud aan de
Zeeweg in IJmuiden. De werkzaamheden duren
naar verwachting tot en met maandag 4 april
2022. De aannemer informeert de omwonenden over deze werkzaamheden.

Verkeersmaatregelen tijdens de werkzaamheden
Tijdens de werkzaamheden is de Zeeweg dicht
tussen 6.30 en 16.30 uur voor al het doorgaand
verkeer, behalve voor het werkverkeer, Connexxion, HVC en hulpdiensten.
Kijk voor meer informatie op velsen.nl

AGENDA VAN DE RAAD
27 januari 2022
Uittreding Uitgeest uit Gemeenschappelijke Regeling IJmond Werkt!
Per 1 januari 2022 is de gemeente Uitgeest uit de gemeenschappelijke regeling
IJmond Werkt! gestapt. De gemeenteraad
wordt gevraagd om het college toestemming te verlenen voor de voortzetting van
de GR IJmond Werkt met Beverwijk en
Heemskerk en de wijziging van de gemeenschappelijke regeling.
Zienswijze inzake oprichting en
deelname aan stichting risicobeheer
veiligheidsregio’s
De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) wil met
de andere veiligheidsregio’s in het land
de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s oprichten en hieraan deelnemen. De
gemeenteraad kan hierop een zienswijze
indienen.
Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2021
Bij de controle van de jaarrekening baseert
de accountant zich onder meer op een door
de gemeenteraad vastgesteld controleprotocol. Het controleprotocol over 2021
wordt ter besluitvorming voorgelegd aan

de raad. Het controleprotocol is gelijk aan
het controleprotocol over 2020, waarbij
het normenkader is geactualiseerd.
Deelname aan het landelijke experiment ‘centraal tellen van de stemmen’
De raad wordt gevraagd om in te stemmen
met de deelname van Velsen aan het landelijk experiment centrale stemopneming
(‘centraal tellen van de stemmen’). De verwachting is dat dit bijdraagt aan verhoging
van de kwaliteit van het telproces.
Wijziging van de Verordening vermakelijkhedenretributie 2022
De raad wordt gevraagd om de (eerste)
wijziging van de Verordening vermakelijkhedenretributie 2022 vast te stellen.
Regionaal kader ‘Opvang, Wonen en
Herstel 2022 tot en met 2027’
Het regionale kader vormt de basis voor
alle gemeenten om het lokale beleid en de
lokale uitvoering voor Beschermd Wonen,
in samenhang met Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang, vorm te geven.
Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer
De raad wordt gevraagd om toestemming

te verlenen tot het treffen van de gemeenschappelijke regeling GO Beschermd
Wonen regio Zuid-Kennemerland, IJmond
en Haarlemmermeer.
Onder voorbehoud uitkomst sessie van 20
januari.

Deelname aan project Delftplein
De raad wordt gevraagd om deel te nemen
aan het project Delftplein, waarbij Velsen
samen met Haarlem het gebied ontwikkelt.
Uitdaagrecht
Met het Uitdaagrecht wil Velsen nog meer
laten zien dat de gemeente ruimte wil
maken voor maatschappelijke initiatieven.
Daarom wordt de raad gevraagd om in te
stemmen met de invoering van het Uitdaagrecht voor een proefperiode van 2 jaar
waarna de raad geïnformeerd wordt over
de uitkomsten van deze proefperiode.
Onder voorbehoud uitkomst sessie van 20
januari.
Nota van uitgangspunten Driehuis
2021 - 2030
De Nota van uitgangspunten beschrijft
de mogelijkheden voor verdere ontwikkelingen, welke maatregelen er worden

getroffen om Driehuis bereikbaar en veilig
te houden en wat eraan gedaan wordt om
het dorp leefbaar te houden. Het biedt
daarmee houvast aan zowel bewoners,
initiatiefnemers en gemeente en fungeert
als agenda voor de komende acht jaar
(2021-2030).
Onder voorbehoud uitkomst sessie van 20
januari.
Speel- en beweegplan
Er is een nieuw speel- en beweegplan
opgesteld, om ervoor te zorgen dat de
openbare speel- en beweegruimte goed
aansluit bij de beleving van onze inwoners
en actuele maatschappelijke vraagstukken.
Verstedelijkingsstrategie 2050 Metropool Regio Amsterdam (MRA)
Met de Verstedelijkingsstrategie bepalen
de MRA en het Rijk samen de koers voor
de ontwikkeling van de MRA op de middellange (2030) en lange termijn (2050). De
strategie brengt keuzes op verschillende
gebieden bij elkaar: van wonen, werken,
mobiliteit en leefkwaliteit tot landschap,
energie, (drink)water, klimaatadaptatie en
ecologie.
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Coronavaccinatie bij kinderen van 5 tot en met 11 jaar
vanaf 18 januari 2022

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

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

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

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

Kinderen zonder medisch risico kunnen
binnenkort coronavaccinatie krijgen.
Door de maatregelen tegen de wereldwijde
uitbraak van het coronavirus kunnen kinderen soms niet naar school, sport of met
vriendjes spelen en kunnen er spanningen
thuis ontstaan. De coronavaccinatie voor
kinderen helpt de verspreiding van het
virus te beperken. En kan eraan bijdragen
dat strenge maatregelen die nadelig zijn
voor kinderen niet genomen hoeven worden. De Gezondheidsraad noemt dit indirecte gezondheidswinst, een bijkomend
voordeel.
De uitnodigingen voor kinderen van 5 tot en met
11 jaar met een medisch hoog risico zijn al eerder, vanaf half december 2021, verstuurd via de
behandelend kinderartsen.
De uitnodigingen voor kinderen van 5 tot en
met 11 jaar zonder medisch risico worden vanaf
de tweede helft van januari 2022 verstuurd. De
eerste groep kinderen kan vanaf 18 januari een
uitnodigingsbrief van het RIVM verwachten.
Hierin staat informatie die ouders/verzorgers
nodig hebben om, als zij dit willen, voor hun kind
een afspraak te maken bij één van de GGD’en.
Het inplannen van de afspraak is alleen mogelijk door te bellen. Het telefoonnummer staat in
de brief.
De kinderen krijgen twee prikken met een kinderdosis van het vaccin van BioNTech/Pfizer.
Dit is een mRNA-vaccin dat speciaal voor kinderen is gemaakt. Het is goedgekeurd door het
Europees geneesmiddelenagentschap EMA.
Tussen de eerste en de tweede prik moet min-

stens acht weken zitten. Als het kind ook nog
andere vaccinaties krijgt, moet dat twee weken voor of na de coronavaccinatie gebeuren.
Kinderen van 5 tot en met 11 jaar zijn minderjarig, daarom is het nodig dat er één ouder/verzorger meekomt naar de priklocatie. De ouder/
verzorger die niet meekomt moet wel geïnformeerd zijn en ook toestemming hebben gegeven voor de vaccinatie. Op de priklocatie wordt
daarom eerst gevraagd of beide ouders/verzorgers toestemming hebben gegeven voor de vaccinatie. Als op de GGD-locatie blijkt dat één van
de ouders niet wil dat het kind gevaccineerd
wordt, zal de betreffende GGD dit niet doen.
Heeft u kind prikangst? De medewerkers op
de vaccinatielocaties weten hoe zij hiermee
om moeten gaan. En zijn ook dingen die u als
ouder kunt doen. Lees de tips van GGD GHOR
voor als u kind prikangst heeft op https://ggdghor.nl/tips-als-uw-kind-prikangst-heeft/
Op www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragenachtergronden/vaccinatie-kinderen staan veelgestelde vragen over de coronavaccinatie voor
kinderen van 5 t/m 11 jaar. Ook staan hier de
verwijzingen naar de adviezen van de Gezondheidsraad en besluiten van het ministerie
van VWS over de vaccinatie van kinderen van 5
t/m 11 jaar, zonder en met medisch hoog risico.
Op deze webpagina staat ook een video waarin
vijf vragen over coronavaccinatie voor kinderen
van 5 t/m 11 jaar worden voorgelegd aan Lieke
Sanders,
kinderarts-infectioloog/immunoloog bij het RIVM.

Bekendmakingen
Aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden:
De Papemuslaan 1, aanpassen draagconstructie (intern) (10/01/2022) 5322-2022
• Bestevaerstraat 15, vergroten 1e verdieping (voorgevel) (14/01/2022)
7807-2022
• Mercuriusstraat 18, legaliseren woningsplitsing (14/01/2022) 79512022

lijk monument)
Santpoort-Noord
• Narcissenstraat 31, bouwen aanbouw
(14/01/2022) 7629-2022
Velserbroek
• Floraronde 118-122, tijdelijk plaatsen
bouwkeet unit (12/01/2022) 69002022

Velsen-Zuid
• Het Roode Hart 21, plaatsen dakkapel
(voorgevel) (10/01/2022) 5547-2022
• Velserdijk 36, plaatsen dakkapel (voorgevel) (14/01/2022) 7963-3033

Welstand
Verlengen beslistermijn

Velsen-Noord
• Duinvlietstraat 31, vergroten 1e verdieping (achtergevel) (10/01/2022)
5451-2022
• Wijkerstraatweg ong., kappen 7 bomen
(14/01/2022) 7850-2022

Velsen-Noord
• Pontweg 1D, tijdelijk (10 jaar) plaatsen
snackkiosk (11/01/2022) 115086-2021

Santpoort-Zuid
• Van Dalenlaan 31, plaatsen dakkapel
(voorgevel) (13/01/2022) 7550-2022
• Vinkenbaan 16, vervangen kozijn
(13/01/2022) 7552-2022 (Gemeente-

IJmuiden
• Orionweg 345, bouwen aanbouw (zijgevel) (11/01/2022) 139430-2021

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

IJmuiden
• De Olmen 25C, aanbrengen balkonbeglazing (13/01/2022) 117169-2021
Driehuis
• Van Lenneplaan 10, plaatsen uitbouw

met dakterras (11/01/2022) 1543822021

Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10

IJmuiden
• ‘Dirtrace at the beach’ op 6 maart
2022 van 10.00 tot 17.00 uur, locatie:
IJmuider strand (zone 1) (28/12/2021)
154064-2021
•

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

IJmuiden
• Huygensstraat 15, legaliseren splitsen
in 2 woningen (11/01/2022) 1290492021
• Lagersstraat ong. (kavel 13), bouwen
woning (11/012022) 138790-2021
• Maasstraat 15, vervangen dak, plaatsen
veranda (13/01/2022) 141967-2021
• Zwaanstraat 57, bouwen erker
(13/01/2022) 148383-2021
Velsen-Noord
• Parlevinkerstraat 23, plaatsen hekwerk
en 12 laadpalen (11/01/2022) 1394972021

Santpoort-Noord
• Hagelingerweg 167, vernieuwen kozijnen, verbouwen tot 3 appartementen
(13/01/2022) 104600-2021
• Paramaribostraat 44, plaatsen dakkapel (voorgevel) (13/01/2022) 27662022

Geweigerde standplaatsvergunningen APV artikel 5:15
IJmuiden
• “Syrische snacks’, woensdag t/m zaterdag, locatie: t.h.v. Velserhof 67-75
en Lange Nieuwstraat tegenover apotheek (11/01/2022) 139045-2021

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

RIVM-rapport over stofregens wordt morgen openbaar
Velsen - De gemeente publiceert morgen het RIVM-rapport over de
herkomst van neergedaald stof en stoffen in de lucht boven onze regio.
Morgenavond om 19.30 uur kunnen inwoners vragen stellen tijdens een
webinar waaraan vertegenwoordigers van het RIVM, de IJmondgemeenten en de provincie Noord-Holland deelnemen.
Het rapport is sinds 6 januari in bezit
van de betrokken gemeenten. De

afgelopen twee weken zijn gebruikt
voor onderling overleg tussen deze

gemeenten en de provincie Noord
Holland, de Omgevingsdienst IJmond,
de Omgevingsdienst NZKG en de
GGD Kennemerland. Samen hebben
deze partijen hun reactie op het
rapport geformuleerd. Een tweede
online bijeenkomst vindt maandag
plaats, die is bedoeld voor de

gemeenteraadsleden van Velsen,
Beverwijk en Heemskerk. Ook de
leden van Provinciale Staten zijn hiervoor uitgenodigd. Al langere tijd is
duidelijk dat zich in onze regio hogere
concentraties polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) en
zware metalen in de lucht bevinden.

Dit vormt een reële bedreiging voor
de volksgezondheid. Het langverwachte onderzoeksrapport van het
RIVM moet duidelijk maken waar die
stoffen vandaan komen. Velen menen
dat Tata Steel de belangrijkste bron is
van deze vorm van vervuiling.
Foto: Bos Media Services
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Plannen voor short-stay hotel:
‘Ik wil win-win-win situaties creëren’
IJmuiden – Dennis van Amstel diende vijf jaar geleden zijn plan in om van het pand achter het BP station op het
industriegebied in IJmuiden een short-stay hotel te maken. Woningen zijn in dat gebied helemaal niet toegestaan en op een hotel zit natuurlijk een horecafunctie, dat kan wel. In het bestemmingsplan van de gemeente is
bepaald dat er in de spoorwegdriehoek, dat de vishallen en andere industrie omvat, in principe vijf hotels
mogen zijn. Er zijn er momenteel vier dus de creatieve ondernemer telde één en één bij elkaar op en kwam met
een doordacht en gefundeerd plan. Dat plan is nu -eindelijk- zo goed als goedgekeurd door de gemeente, er zal
waarschijnlijk in februari fiat worden gegeven.

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
Advertentieverkoop
Jeroen van Duijn
Tel. 06-33836478
Ellen Gouda
Tel. 06-51128572
Petra Schiltmeijer
Tel. 06-53942911
Advertentie-tarieven
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Renée Wouwenaar
Marja van der Wulp
Raimond Bos
Arita Immerzeel
Ingeborg Baumann
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.jutter.nl/kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Uitgave van
Kennemerland PERS B.V.
Onderdeel van
Regio Media Groep B.V.
Oplage de Hofgeest: 13.400
Oplage de Jutter: 18.400
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient
ondertekend te zijn en voorzien van
naam, adres, telefoonnummer en/of
e-mailadres. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/of
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt
gesteld aan derden. Dus ook niet per
e-mail, fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.jutter.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt
op FSC-Mix papier van verantwoorde
herkomst.
WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

Kledingbeurs
in Velserbroek
weer open
Velserbroek - De wekelijkse kledingbeurs in het Kruispunt in Velserbroek
is weer open. Iedere dinsdag van
10.00 tot 12.00 uur is iedereen
welkom. Zowel om kleding aan te
leveren als om kleding te kopen. U
vindt Het Kruispunt op Zon Bastion 3.
De opbrengst van de verkoop gaat
naar goede doelen, in de buurt en
verder weg zoals Stem in de stad,
Hospice Santpoort, jongeren uit de
kerk die een aantal weken werken in
het buitenland via World Servants,
Childrens Home en de Voedselbank.
Meer informatie: mevrouw De Vries,
023-5384997.

Van Amstel barst van de ideeën, juist ook om het woningtekort in Velsen te helpen oplossen. Foto: Ingeborg Baumann

Door Ingeborg Baumann
,,Ik ben blij met alle positieve reacties op het short-stay hotel dat
bedoeld is voor expats die hier tijdelijk zijn’’, aldus van Amstel. Wel merkt
hij dat het bij sommige mensen
vragen oproept. ,,De vragen gaan
vooral over waarom ik geen woonruimte creëer voor Velsenaren zelf of
waarom ik niet denk aan starters of
jongeren.’’
Van Amstel snapt deze vragen en wil
daarom graag uitleggen dat dit een
oplossingsgericht plan is dat juist
gaat zorgen voor minder overlast en
dat meer (huur)woningen vrij
komen in de woonwijken.
Tijdelijke bewoning
,,Om te beginnen is permanente
bewoning op een industrieterrein
niet aan de orde. Er wordt hier veel
in ploegendiensten gewerkt. Bij
permanente bewoning zal er extra
wet- en regelgeving gelden die de
bedrijvigheid in het industriegebied
zal belemmeren. Ik zag in het

bestemmingsplan van de gemeente
dat er nog één hotel bij zou mogen
komen en dus besloot ik appartementen te bouwen voor expats. Het
zijn volwaardige appartementen. De
gemeente staat achter het plan met
als argumentatie: ,,Een short stay
hotel kan de leefbaarheid en sociale
cohesie in Velsen vergroten juist
omdát de gastarbeiders in een gezamenlijk onderkomen gaan wonen.
Arbeidsmigranten zorgen soms voor
spanningen in een woonwijk.’’
Overigens zijn de termen gastarbeider en arbeidsmigrant al
gekleurd door een zeker vooroordeel, liever gebruikt Van Amstel het
woord expat.
Mensen die tijdelijk hier verblijven
om een bepaalde klus op te
knappen bij bijvoorbeeld Tata of in
de scheepsvaart. Dus geen mensen
die hier willen blijven, hun gezin hier
willen huisvesten en op zoek
moeten naar werk.
Volwaardig appartementenhotel
Dennis van Amstel legt verder uit:

,,Expats hebben natuurlijk geen zin
om een jaar in een hotel te zitten.
Het kan ook iemand uit bijvoorbeeld
Friesland zijn die in de weekenden
weer naar huis gaat. In een woonwijk gaan ze ook niet integreren
voor de korte tijd dat ze hier zijn.
Veelal zullen het de bedrijven zijn
die huurcontracten afsluiten voor
hun werknemers. In principe zullen
er dus meer huizen vrij komen en zal
er minder overlast zijn. We hopen
dat de expats van de woonwijk naar
het hotel verhuizen zelfs. Het zijn
volwaardige appartementen met
keuken, badkamer en twee of drie
slaapkamers. Best behoorlijke
ruimtes ook, er komen 22 appartementen van 60 vierkante meter en 4
van 90 vierkante meter. Vaak betaalt
de werkgever het verblijf en de
prijzen zullen per persoon gelden.
Het is een particulier initiatief van
mezelf en zal zonder financiële
steun van overheidsinstellingen
worden gerealiseerd. Op deze
manier probeer ik binnen de regelgeving een maatschappelijke oplossing te vinden.’’

Omgevingsvergunning
,,Juist in deze tijd had het hotel
waarschijnlijk hartstikke vol
geweest. Het is ook maar 20
minuten van Amsterdam en
Schiphol natuurlijk. Ik ga ervan uit
dat de gemeente Velsen in februari
definitief toestemming geeft om het
bestemmingsplan te wijzigen naar
een horeca-functie. Daarna kan ik
een omgevingsvergunning
aanvragen. De bouw duurt ook nog
wel een paar jaar dus we zijn er nog
niet. We popelen om te beginnen.
De begroting wordt inmiddels een
uitdaging in verband met de
gestegen bouwprijzen maar niets is
onmogelijk.
Of ik honderd procent zakenman
ben? Ik zie mezelf liever als een
soort ‘middleman’, ik wil win-win-win
situaties creëren en het maatschappelijk belang vind ik heel erg
belangrijk. Ik heb een dochtertje van
vijf en ik ben aan het werk voor de
volgende generatie. Dat is mijn drijfveer. En dan de weg daar naar toe
bewandelen met een lach op mijn
gezicht terwijl ik iedereen recht in
de ogen kan blijven kijken.’’
Andere initiatieven
Ook is Van Amstel bezig met het
opsplitsen van grote woningen, er
moet meer woonruimte komen in
de woonwijken. ,,Van niets iets
creëren, dat is het mooie aan dit vak.
Iets dat blijft bestaan. Als van een
grote woning twee of drie appartementen gebouwd kunnen worden
wordt er nu gekozen om zo’n
woning aan één huishouden te
verkopen voor een hoog bedrag.
Terwijl een vastgoedinvesteerder
met een extra investering daar drie
betaalbare starterswoningen van
kan ontwikkelen. Andere bijkomstigheid is dat er altijd een begane
gelijkvloers woning gerealiseerd kan
worden waar bijvoorbeeld ouderen
kunnen wonen, hierdoor komt er
weer woonruimte vrij voor gezinnen
en bevordert dat de doorstroming
op de woningmarkt.’’
Van Amstel wil vooral duidelijk
maken dat vastgoedinvesteerders
niet per definitie huisjesmelkers zijn
maar wel degelijk ook hier een
oplossing kunnen betekenen voor
de krapte op de woningmarkt.
Hij zegt verder:,, Ik heb naast bovenstaande nog ideeën genoeg om een
bijdrage te leveren aan de uitbreiding van de woningvoorraad binnen
de gemeente, echter werkt de regelgeving helaas remmend. Ideaal zou
zijn als de gemeente naast je zou
komen zitten, zodat je samen
bedenkt hoe het wél kan. Ik zou
graag om de tafel gaan zitten met
de mensen die daarover gaan om
samen te sparren.’’

Oud-wethouder van Velsen Harry Scheeper overleden
Haarlem - Op 1 januari overleed
Harry Scheeper, voormalig
wethouder van Velsen na een langdurige ziekteperiode. Hij is 74 jaar
geworden.
Scheeper zat van 1976 tot 1982 in

het Velsense college. Later, vanaf
1994, werd hij lijsttrekker van PvdA
Velsen. De PvdA werd de grootste
partij na de gemeenteraadsverkiezingen maar werd buitenspel gezet
door CDA, VVD en D66. Dat zorgde
voor de nodige spanningen op de

Van Tuyllweg in Velsen-Zuid, waar
CDA-lijsttrekker Ab van Beelen met
Scheeper in een twee-onder-eenkapwoning woonde.
Vanaf 1995 was Scheeper directeur
van de Stichting Ouderenzorg Velsen

die verpleeghuis Velserduin en de
verzorgingshuizen De Moerberg,
Breezicht, Huis ter Hagen en het W. F.
Visserhuis beheerde. In 2006 ging hij
met pensioen.
Scheeper woonde tot aan zijn overlijden in Haarlem.
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TYPISCH IJMUIDEN

Teresa da Silva Marcos staat voor D66Velsen op plaats 8 op de lijst van de
gemeenteraadsverkiezingen en zet zich in voor cultuur. Foto: aangeleverd

D66Velsen werkt aan een
rijk cultureel leven in Velsen
Velsen - Met de sluiting van het
Kunstencentrum en Witte Theater is
er een gat gevallen in het culturele
aanbod in Velsen. D66Velsen wil
inzetten op een cultuurhuis in Velsen
waar diverse vormen van cultuur
samen komen. Dit cultuurhuis kan
samen gaan met de gewenste
uitbreiding van de stadsschouwburg.
Wel moet dit passend voor Velsen
gebeuren, in samenwerking met
culturele verenigingen en inclusief
vlakke vloer.
Teresa da Silva Marcos staat voor
D66Velsen op plaats 8 op de lijst van
de gemeenteraadsverkiezingen en
zet zich in voor cultuur. Teresa komt
oorspronkelijk uit Portugal, woont in
IJmuiden en is vormgeefster. “Ik zie
dat cultuur verbindt en inspireert.

Velsen kent veel inwoners die
betrokken zijn bij het maken,
verzorgen en ondersteunen van
culturele aanbod. Een actief cultureel
leven betekent veel mogelijkheden
om elkaar te ontmoeten, talenten te
ontwikkelen en geïnspireerd te
raken. Ik wens iedereen een inspirerend cultureel leven toe!”.
D66Velsen zet zich in voor versterking van de bibliotheken. Wij willen
het culturele leven versterken door
kleinschalige initiatieven te ondersteunen en ruimte te bieden voor
experimenten. D66Velsen zet zich in
voor verhuizing en doorontwikkeling
van het Pieter Vermeulen Museum
als centrum voor natuur- en klimaateducatie. Zo zorgt D66Velsen voor
een rijk cultureel leven in Velsen!

De Zeesluis IJmuiden lag er zaterdagmorgen verlaten, mistigjes en gladjes bij. Het wateroppervlak is in elk geval al opgepoetst
voor de opening! Foto: Erik Baalbergen

De voor volgende week geplande
opening van de Zeesluis IJmuiden
Wekelijks staan we in deze rubriek 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
de voor volgende week geplande opening van de
Zeesluis IJmuiden.
Door Erik Baalbergen
Volgende week maakt IJmuiden voor de derde keer in haar
bestaan de opening van de grootste zeesluis ter wereld
mee! Voor veel IJmuidenaren is het echter een once-inyour-lifetime ervaring. De opening van de Zeesluis
IJmuiden op 26 januari door Zijne Majesteit de Koning is
online te volgen via www.openingzeesluisijmuiden.nl,
zodat niemand het hoeft te missen!
Groote Sluis
IJmuiden zet zich voor eerste keer op de wereldkaart als
grootste-zeesluiskampioen op 12 december 1896. Op die
dag wordt onder het toeziend oog van de Commissaris der
Koningin van Noord-Holland de ‘Groote Sluis’ in het Noordzeekanaal bij IJmuiden geopend. We kennen deze sluis
beter als de Middensluis, die naam die de sluis na de
opening van de Noordersluis krijgt. De ‘Groote Sluis’ is met
z’n 225 lengte en 25 meter breedte de grootste ter wereld.
Dit record blijft staan tot aan de opening van de sluizen
van het Panamakanaal in 1913.

In een uur wordt een helder beeld neergezet van het onderwijs op het Vellesan
College en wat leerlingen en ouders van de school kunnen verwachten.
Foto: aangeleverd

Vellesan College houdt
online informatie-avonden
Velsen - Op maandag 24 januari en dinsdag 25 januari heeft het Vellesan
College informatie-avonden voor ouders van achtstegroepers. Vanwege
de covid-beperkingen zijn de bijeenkomsten alleen online te bezoeken.
Er zijn drie verschillende bijeenkomsten: op maandag een over de mavo
en een bijeenkomst over havo-vwo
en op dinsdag een over het vmbo.
Belangstellenden krijgen in een talkshowachtige setting een boeiend
programma voorgeschoteld waarin
tafelgasten en filmpjes elkaar
afwisselen.
In een uur wordt een helder beeld
neergezet van het onderwijs op het
Vellesan College en wat leerlingen en
ouders van de school kunnen
verwachten. Aan het woord komen
docenten, mentoren, leerlingbegeleiders, coördinatoren en afdelingslei-

ders. Uiteraard kan men vragen
stellen, die zoveel mogelijk die avond
worden beantwoord.
Met dit aantrekkelijke programma
kunnen alle ouders die met hun
kinderen een middelbare school
willen kiezen een indruk krijgen wat
het Vellesan College te bieden heeft:
goede lessen, een fijne sfeer, een
veilige leeromgeving en zorg en
aandacht voor leerlingen.
Aanmelden kan via de website van
het Vellesan College of op de
speciale pagina met alle informatie
voor achtstegroepers en hun ouders:
vellesancollege.nl/brugklas2022.

brede Pierre Vandammesluis geopend. En om ook nog
even een lange neus naar IJmuiden te maken opent Belgie
vier jaar later de even lange maar 11 meter bredere
Berendrechtsluis in Antwerpen. IJmuiden lijkt er zich bij
neer te leggen en reageert niet. ‘Ha ha,’ denkt Belgie, ‘we
zoeken het niet alleen in de lengte en breedte maar ook in
de diepte’. In 2016 wordt de 500 meter lange, 67 meter
brede en 17,8 meter diepe Kieldrechtsluis bij Antwerpen
geopend. Ze werpen daarbij Koning Filip in de strijd om de
sluis te openen en maken ze een nog langere neus richting IJmuiden.

Noordersluis
Deze onttroning laat IJmuiden natuurlijk niet op zich
zitten. Om de rest van de wereld een lesje te leren wordt
na de Eerste Wereldoorlog bij IJmuiden opnieuw de schop
in de grond gestoken om de kampioenstitel weer terug te
krijgen. En dat lukt! Op 29 april 1930 wordt de Noordersluis
van 400 meter lang en 50 meter breed geopend, op dat
moment weer de grootste zeesluis ter wereld. Om dit feit
kracht bij te zetten, krijgt de opening van de Noordersluis
een heus koninklijk tintje: Koningin Wilhelmina verricht de
opening.
Belgische kampioenen
Maar de wereld kan deze tweede kampioenstitel niet
aanzien en wil IJmuiden van de troon stoten, potverdikkie!
Nota bene onze naaste zuiderbuur België opent in 1967 de
500 meter en 57 meter brede Zandvlietsluis bij Antwerpen.
Om nog even extra te benadrukken dat België een ware
kampioen is, wordt in 1985 in Zeebrugge de even lange en

Zeesluis IJmuiden
Nu is de maat vol! Als een ware Max Verstappen vecht
IJmuiden terug na deze reeks van zuiderbuurse overwinningen. In 2016, nog in het jaar van de opening van de
Kieldrechtsluis, gaat de schop in de grond van het Middensluiseiland. Gretig slaan we aan het graven en bouwen,
Ruimte is er nauwelijks maar we zullen die grotere sluis
krijgen! Niet qua lengte maar wel qua breedte en diepte
wordt met de 500 meter lange, 70 meter brede en 18
meter diepe Zeesluis IJmuiden de Kieldrechtsluis overtroffen! En we laten onze watermanager en bovenal koning
Willem Alexander de sluis openen! Dat zal de Belgen leren!
Online
Volgende week, woensdagmiddag 26 januari is het dus
zover. Via de diverse kanalen is deze boodschap vorige
week wereldkundig gemaakt. Door de Covid19-crisis zal
het helaas niet zo’n volksfeest kunnen worden als bij de
opening van de Noordersluis. Maar niet getreurd, dankzij
de moderne techniek kunnen we de opening zelfs vanuit
onze luie stoel meemaken. Zijne Majesteit zal wel uit z’n
zetel moeten komen om ter plekke de sluis te openen. Ik
ben benieuwd hoe hij bij de Zeesluis IJmuiden gaat
komen. Per auto? De sluisroute is afgesloten voor auto’s en
de verkeersregelaars zijn onverbiddelijk! Ook de gouden
koets is uitgesloten, omdat onze koning daar niet meer
mee wil reizen.
Lopend misschien? Dan wil ik zijne majesteit hierbij graag
wijzen op het feit dat hij dan over het fietspad, de weg of
door de modder moet lopen bij gebrek aan een voetpad.
Per Boeing 737 waarmee hijzelf mag vliegen? Zelfs als het
toestel drijvers zou hebben is een landingsbaan van 500
meter nog veel te kort. Fietsend zou nog kunnen. Maar
nog mooier zou zijn met het Koninklijke jacht De Groene
Draeck! Deze Lemsteraak in de Zeesluis IJmuiden zou de
grootte van de Zeesluis IJmuiden goed benadrukken. En ik
hoop dat Willem Alexander dan vanaf het jacht even
stiekem zijn tong uitsteekt naar de eventuele Belgische
kijkers van het openingsevenement... We gaan het
meemaken!

Verhalen Provinciaal Ziekenhuis
in programma op RTV Seaport
Velsen - Donderdag 20 januari is
schrijver en historicus Ben van der
Sluis te gast bij radioprogramma ‘De
Cultuurtafel’ op RTV Seaport. Hij is de
schrijver van het boek ‘Gekken in de
kerk’, waarin het verhaal wordt
vertelt over de geschiedenis van het
Provinciaal Ziekenhuis in Santpoort.

Over de ongeschoolde oppassers die
bij patiënten sliepen tot kleinschalige
woongroepen, en van insnoeren in
natte lakens tot gerichte medicatie
en arbeidstherapie. Ben is een
verteller die u meeneemt in het
roerige alledaagse leven van medewerkers en patiënten. Luister

aanstaande donderdag mee tussen
14u en 16u op RTV Seaport!
De Cultuurtafel wordt gepresenteerd
door Cees Min en is een radioprogramma op RTV Seaport. Het
programma is op elke donderdagmiddag tussen 14 uur en 16 uur te
volgen via radiozender 107,8 FM.
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Ophef over The Voice: Kelly en Céline
herkennen geschetste beeld niet
IJmuiden - Het televisieprogramma The Voice of Holland is in opspraak geraakt. Zaterdag maakte RTL bekend
het programma per direct stop te zetten in afwachting van een diepgaand onderzoek naar vermeend machtsmisbruik door medewerkers aan het programma. Er zou sprake zijn geweest van seksueel grensoverschrijdend
gedrag achter de schermen. De IJmuidense ex-deelneemsters Kelly Cossee en Céline Dib waren zeer verbaasd
over de onthullingen. Allebei kijken ze juist met veel plezier terug op hun televisieavontuur bij The Voice. Van
eventuele misstanden hebben ze zelf nooit iets meegekregen.
Door Raimond Bos
Heel medialand is in shock nadat
zaterdag bekend werd dat zich
achter de schermen van de populaire
talentenjacht ernstige misstanden
zouden hebben voorgedaan. De zaak
kwam aan het licht nadat televisieprogramma BOOS van presentator
Tim Hofman er aandacht aan
besteedde. Bij het programma waren
signalen binnengekomen over
seksueel grensoverschrijdend
gedrag, een oproep aan kandidaten
van talentenjachten om zich te
melden leverde meer reactie op.
Uiteindelijk confronteerde Hofman
de directie van RTL met zijn bevin-

dingen, waarna die omroep keihard
ingreep. De nu al veelbesproken
uitzending van BOOS, waarin het
hele verhaal verteld wordt, is
vanavond bij BNN-VARA te zien. Het
zou gaan om zeker drie mensen die
van onacceptabel gedrag beschuldigd worden. Meest opvallend is de
rol van Jeroen Rietbergen, hij was
jarenlang bandleider van The Voice
of Holland. Direct na het uitlekken
van het nieuws bekende hij schuld.
Hij bevestigde seksuele contacten
met deelnemers te hebben gehad en
stapte zaterdag per direct op. In de
talkshow Beau waren maandagavond ex-deelneemsters Kirsten
Berkx (seizoen 2017) en Nienke Wijn-

Celine Dibs deed mee aan de Voice Kids én aan de reguliere versie in 2019.
Archieffoto: RTL/Talpa

hoven (seizoen 2018) te gast. In een
emotioneel gesprek gaven ze uitleg
over wat zich achter de schermen
had afgespeeld. Berkx kreeg meerdere ongepaste, seksueel getinte
opmerkingen van de bandleider te
horen, Wijnhoven werd naar eigen
zeggen zelfs door de nu 50-jarige
Rietbergen betast.
Terugkijken met een positief
gevoel
Naar verluidt zouden zeker drie
mensen, die verbonden zijn aan het
televisieprogramma, zich schuldig
hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. De uitzending
van BOOS moet daarover vanavond
meer duidelijkheid geven. Onduidelijk is hoelang deze situatie heeft
geduurd.
We namen contact op met twee
ex-deelneemsters van The Voice of
Holland om te horen of zij destijds
iets van deze praktijken hebben
gemerkt. Kelly Cossee schitterde in
2014 in de populaire talentenjacht.
De nu 27-jarige IJmuidense tandartsassistent maakte deel uit van team
Ilse DeLange, toen ze in de derde
liveshow strandde. Hoewel coach Ali
B. destijds lovend was over haar
vertolking van ‘Rolling in the deep’
koos DeLange ervoor Kelly niet door
te laten gaan naar de volgende liveshow. Tegen diezelfde Ali B. blijkt nu
aangifte te zijn gedaan. Waarvan hij
precies beschuldigd wordt, is nog

Kelly Cossee schitterde in 2014 in The Voice. Archieffoto: Ed Geels

onduidelijk. De populaire rapper liet
zelf dit weekeinde in een verklaring
weten voor honderd procent overtuigd te zijn van zijn onschuld. Hij
stelt dat het gaat om iets waarvan hij
al eerder beschuldigd werd, maar dat
niet waar is. Als we bij Kelly navraag
doen over haar deelname aan het
televisieprogramma, reageert ze: ,,Ik
herken mij niet in de verhalen die nu
rondom The Voice Spelen. Ik heb
mijn tijd daar als fijn en gezellig
ervaren.’’
‘In shock toen ik het hoorde’
Ook de 22-jarige Céline Dib, eveneens uit IJmuiden, stond ook op het
podium van The Voice of Holland.
Twee keer zelfs, want nadat ze eerder
al deelnam aan The Voice Kids, was
ze in 2019 te zien in de reguliere
versie van de talentenjacht. Dat ze
trots is op haar deelname, blijkt wel
uit het feit dat ze een foto van haar
optreden prominent op Facebook
etaleert.
Het nieuws over de wantoestanden
achter de schermen heeft haar zeer

verbaasd: ,,Ik was helemaal in shock
toen ik het hoorde. Ik weet ook niet
of er slachtoffers zijn die ik ken. Het is
mij een raadsel, want ik heb er zelf
destijds echt niets van gemerkt.’’
Ook Céline kijkt met veel plezier
terug op haar deelname aan The
Voice of Holland, die haar muzikale
carrière een flinke zet in de goede
richting heeft gegeven.
Vanavond zal wellicht meer duidelijk
worden over de precieze aard van de
beschuldigingen. Of het programma
The Voice of Holland nog terug zal
keren op televisie, is onduidelijk.
Voor dit seizoen stonden vijftien afleveringen gepland, daarvan waren er
pas twee uitgezonden. Zangeres
Anouk plaatste zondag een video op
internet waarin ze bekend maakt op
te stappen als coach van de
talentenjacht.
Het programma The Voice of Holland
wordt geproduceerd door ITV, dat in
2015 Talpa Media van John de Mol
overnam. Soortgelijke shows op
basis van dit format worden in meer
dan 150 landen uitgezonden.

Stem vóór de BIZ Havengebied IJmuiden 2.0
IJmuiden - Vanaf dinsdag 25 januari kunnen ondernemers uit het havengebied in IJmuiden stemmen voor de
BIZ Havengebied IJmuiden 2.0. Vanwege de Coronamaatregelen kan de feestelijke kick-off stembijeenkomst
niet plaatsvinden. Ondernemers worden nadrukkelijk uitgenodigd om op dinsdag 25 januari tussen 15.30 uur
en 17.30 uur in het KVSA B.V. – Sluisplein 55 te IJmuiden zijn of haar stem uit te brengen.

Ondernemers uit het havengebied IJmuiden zijn van harte uitgenodigd om het stembiljet op te halen en direct zijn of haar stem
uit te brengen. Foto: aangeleverd

Nieuw BIZ-gebied
Een BIZ, een Bedrijven Investeringszone, is een afgebakend gebied
waarin ondernemers gezamenlijk
investeren in de economische vitaliteit en aantrekkelijkheid van het
gebied. De ondernemers in het

havengebied IJmuiden werken al 5
jaar samen in de BIZ en het bestuur
wenst hun activiteiten de komende 5
jaar voort te zetten, temeer daar de
ondernemers in het huidige gebied
enthousiast zijn:
Annerieke Vrolijk ven Cornelis Vrolijk

B.V.: ,,Wij hebben in 2017 met ons
bedrijf mede aan de basis gestaan van
de oprichting van de BIZ Havengebied
IJmuiden. Wat ik heel fijn aan de BIZ
vind, zijn de camera’s in het gebied. Die
geven mij een veilig gevoel als ik op de
stille (donkere)uren in het gebied ben.

Verder waardeer ik ook het interne
communicatieplatform Chainels,
waarop de nieuwsfeiten in het gebied
worden gedeeld en die de onderlinge
communicatie tussen de bedrijven
bevordert.”
Rick tel van Vishandel Tel: ,,Een schoon
en veilig havengebied is een genot voor
iedereen”.

staande panden en ondernemers in
panden met een WOZ waarde lager
dan € 125.000,- zijn vrijgesteld van
een financiële bijdrage en stemmen
niet mee. Verder hebben alle
bedrijven de mogelijkheid een stem
uit te brengen. Dat betekent bij voortzetting van de BIZ: geen meelifters,
iedereen draagt bij.

Niet alleen de voortzetting in het
huidige gebied, maar ook in de
overige gebieden rondom de havens
van IJmuiden: langs de Dokweg,
omgeving Halkade & Kop van de
Haven en het gebied tussen de Kromhoutstraat en de Ampèrestraat.

Stem tussen 25 januari
en 25 februari 2022
Om tot een BIZ te komen wordt een
formeel traject doorlopen, waarbij
een draagvlakmeting onder de ondernemers het sluitstuk vormt. Bij
voldoende draagvlak (deze draagvlakmeting vindt van 25 januari tot 25
februari 2022 plaats) zal de BIZ
worden verlengd en worden uitgebreid naar het nieuwe BIZ-gebied. Alle
ondernemers dragen dan bij aan de
plannen die de BIZ voor het gebied
heeft. De BIZ wordt ingesteld voor
een looptijd van 5 jaar.

BIZ Havengebied IJmuiden 2.0
Alle ondernemers in het havengebied
dragen bij aan het succes van deze
BIZ. De BIZ streeft naar een schoon,
heel, veilig en duurzaam havengebied
IJmuiden. De BIZ komt op voor de
belangen van ondernemers
aangaande de openbare ruimte, de
BIZ is een serieuze gesprekspartner
en beschikt over een parkmanager
die voor de belangen van ondernemers opkomt en zijn netwerkt
gebruikt om zaken op te lossen en in
gang te zetten. Daarnaast worden ook
de nieuwe gebieden voorzien van
camerabewaking. Eigenaren van leeg-

Stembijeenkomst op 25 januari
Ondernemers uit het havengebied
IJmuiden zijn van harte uitgenodigd
om het stembiljet op te halen en
direct zijn of haar stem uit te brengen.
Dit kan op dinsdag 25 januari tussen
15.30 en 17.30 uur in het KVSA B.V. –
Sluisplein 55 te IJmuiden.

KRUISWOORDPUZZEL

1

Verticaal 1. plaats in Noord-Brabant; 2. nummer (afk.); 3. vierhandig zoogdier; 4. eskimohut; 5. identiek; 6. hemellichaam; 7.
bemoediging bij verdriet; 8. ruzie veroorzaken; 9. gevangenverblijf; 10. technische school (afk.); 11. cijferlijst van school; 16.
waardeloze lap; 18. meisjesnaam; 20. deodorant (afk.); 21.
nachtgewaad; 23. telwoord; 25. bijbelse reus; 26. bedrijf (winkel); 27. Noorse bosgeest; 29. deel van mond; 32. cadet bij de
marine; 34. ontkenning; 36. schoonmaakgerei; 37. algemene
kioskonderneming (afk.); 39. plant met paarse bloempjes; 40.
onaangenaam hatelijk (nors); 42. vangwerktuig; 43. verdieping;
45. vurig strijdpaard; 46. tennisterm; 51. hooggelegen bergweide; 53. bierkraan; 54. plaats in Noord-Holland; 55. op voorwaarde dat; 56. ploegsnede; 57. sluiting voor kleding; 59. gegraven
diepte; 60. plaats in Noord-Brabant; 62. Engels automerk; 63.
plaats in Limburg; 66. loop- en waadvogel; 67. naaldboom; 69.
vochtig; 71. lidwoord; 73. kampeerverblijf; 74. maatstaf (regel);
75. kleur van de regenboog; 78. bloeimaand; 80. raad voor economische aangelegenheden (afk.); 82. Verenigde Naties (afk.);
85. deel van bijbel (afk.).

3

4

5

12
15

Horizontaal 1. eiland der kleine Antillen; 7. landbouwvoertuig;
12. spinnenwebweefsel; 13. eenjarig paard of koe; 14. snijwerktuig; 15. grote kledingmaat (afk.); 17. opzet of voornemen; 19.
mondwater; 21. per persoon (afk.); 22. insect; 24. nauwkeurig
nazien (analyse); 27. hoogste punt; 28. peulvrucht; 30. Chinese
munt; 31. onaangepast persoon (afk.); 32. rivier in Italië; 33.
internationaal productnummer (afk.); 35. hoofdstad van Marokko; 37. oude naam voor FC Den Haag; 38. plaats in Utrecht; 41.
keukenmeester; 42. geraamte; 44. toegang tot een gebouw; 46.
soort luxebrood; 47. plaats in de Oekraïne; 48. lesschema; 49.
deel van een boom; 50. onverschillig (traag); 52. kans- of gokspel; 54. niet aards (zalig); 56. op grote afstand; 58. ingelegde
houten dekvloer; 61. loofboom; 62. opgewekt; 64. persoonlijke
standaarduitrusting (afk.); 65. geneesheer; 67. mannetjesbij; 68.
Engels telwoord; 70. plaats in Gelderland; 72. zeer spoedig; 73.
rampspoed (pech); 76. koeienmaag; 77. laatstleden (afk.); 78.
spijslijst; 79. tafelgast; 81. heden; 82. heidemeertje; 83. onze
planeet; 84. lidwoord; 86. beeldscherm; 87. niet doen wat men
zou moeten doen.
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Puzzel mee en win een TC-Cryo behandeling van Beauty & Afslankstudio Velserbroek!
Mail de oplossing voor maandag 24 januari naar: puzzel@jutter.nl vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnummer.

Win een TC-Cryo behandeling van
Beauty & Afslankstudio Velserbroek
Klompenmakerstraat 7 in
Velserbroek tel. 023-5490556
Opening Zeesluis IJmuiden: herinnering en kleurwedstrijd
Velsen - De grootste zeesluis ter wereld ligt weer in IJmuiden! De imposante waterkering wordt op woensdag 26 januari geopend door Koning
Willem-Alexander. Citymarketing Velsen | .IJmuiden laat dit bijzondere
moment niet onopgemerkt voorbijgaan en heeft een unieke herinnering
laten maken. Voor de basisscholen in Velsen is een kleurwedstrijd
uitgeschreven.
Tekening Eric J. Coolen
Geïnspireerd door de wandtegel uit
1930, toen de Noordersluis werd
geopend door Koning Wilhelmina,
heeft Citymarketing Velsen | .
IJmuiden een unieke herinnering
laten maken door de bekende tekeoffi-naar Eric J. Coolen. Vanaf de offi
ciële opening zijn bij souvenirwinkel Groeten uit IJmuiden
verschillende producten te koop
waarop de tekening van Coolen is

afgebeeld. Ondernemers die ook
iets met de tekening willen doen
kunnen zich melden via info@
ijmuiden.nl.
Kleurwedstrijd basisscholen
Voor de onderbouw en middenbouw van de basisscholen in Velsen
heeft citymarketing een kleurwedstrijd uitgeschreven met de tekening van Eric J. Coolen als basis. De
leerling met de mooiste kleurplaat

wint een rondleiding met de hele
klas over Zeesluis IJmuiden. De
verkiezing vindt plaats op vrijdag
11 februari 2022. Daarna neemt
citymarketing contact op met de
school van de winnende leerling.
De rondleiding door een professionele gids van SHIP vindt plaats als
de coronamaatregelen zijn versoepeld of opgeheven.

Vissenloop over Zeesluis
IJmuiden
De Vissenloop leidt de wandelaars
dit jaar over Zeesluis IJmuiden. De
opening van de grootste zeesluis is
voor de organisatie aanleiding om
de krachten te bundelen met Citymarketing Velsen | .IJmuiden en de

winkeliersvereniging in het
centrum van IJmuiden. Om deze
reden is de wandeltocht voor KWF
Kankerbestrijding verplaatst naar
zaterdag 21 mei 2022. Alle deelnemers ontvangen een unieke herinnering aan de opening van Zeesluis
IJmuiden.

Opening online te volgen
De opening van Zeesluis IJmuiden
vindt plaats zonder publiek. Om te
zorgen dat iedereen toch bij dit
bijzondere mijlpaal kan zijn, is er
een feestelijk en interessant online
programma. Op 26 januari 2022
vanaf 14.45 uur wordt dit live uitgezonden via openingzeesluisijmuiden.nl en op NH Nieuws.

De tekening
tekening van
van Eric
Eric Coolen.
Coolen.
De
Illustratie:
Citymarketing
Velsen/Eric J.
J.
Illustratie: Citymarketing Velsen/Eric
Coolen
Coolen
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Elke bewoner heeft zijn eigen verhaal:
de visie van Fleurâge

Even voorstellen!
Hallo, ik ben Yolanda Webbe, 51 jaar eh sinds kort begonnen als gewichtsconsulent/
voedingsdeskundige. Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in voeding en leefstijl, en
besloot in 2018 van mijn hobby mijn werk te maken. Inmiddels ben ik afgestudeerd als
BGN consulente, en specialiseer ik mij in overgang en voeding.
Ik woon samen met mijn partner in Velserbroek en heb drie kinderen. Naast mijn werk,
gezin en studie maak ik graag tijd vrij voor ontspanning door te wandelen, sporten (try-fit
en hardlopen) een goed boek te lezen of nieuwe recepten uit te proberen.

ALLE INFORMATIE
VOOR GOEDE ZORG
EN GEZONDHEID

Mijn specialisatie: overgang en voeding
Rond de middelbare leeftijd kun je als vrouw veel last ondervinden van hormonale
disbalans door de overgang. Klachten als opvliegers, slecht slapen, gewichtstoename,
maar ook emotionele schommelingen kunnen een grote impact hebben op je leven. Ik
help je graag met voeding en leefstijl advies om deze klachten te verminderen.
Ieder mens is uniek. Samen brengen we je huidige leefstijl in kaart en bepalen we wat het
beste bij jouw specifieke situatie past.

Voordelen van zwangerschapsyoga

Gewichts- en voedingsadvies
Wil je afvallen, aankomen, of meer
weten over gezonde voeding? Bij
mij kun je ook terecht voor
persoonlijke begeleiding een
verantwoord advies als je niet in de
overgang bent. Geen crash dieet,
maar stap voor stap op weg naar
een gezondere leefstijl.
In Haarlem vind je mij op
woensdagmiddag en
vrijdagochtend in de praktijk van
Blom Therapeuten in Haarlem. Maar
kunt
ook bij
mij thuis
■ je
Yoga
brengt
de balans
in jeterecht
lichaaminweer terug. (FOTO: ADOBE STOCK)
Velserbroek
Zwangerschap verandert het hele lichaam. Hierdoor dat je hele zware oefeningen
Neem gerust eens contact op voor
kun
minder
lekker in je vel zitten en is de balans moet doen. Zwangerschapsyoeenjegratis
kennismakingsgesprek!
even
‘zoek’.
Kwaaltjes
Hartelijke groet, Yolanda zoals opgezwollen enkels en ga is een goede voorbereiding
bekkenpijn komen regelmatig voor. Vervelend, maar op de bevalling. Je leert hoe
gelukkig
kan zwangerschapsyoga
helpen om deze je doorademt tijdens pijnlijke
Yolanda Webbe
Food and Lifestyle.
klachten
te
verlichten.
weeën, zodat je jezelf hier niet
Tel. 06-28809586. Mail: info@
yolandawebbe.nl

Zwangerschapsyoga
brengt lende
Website: www.yolandawebbe.nl.
Viaoefeningen zorgen erdedebalans
weer
terug.
Het
voor
aanvullende verzekering wordt dat je lichaam zo soepel
geeft
en ont-vergoed.
mogelijk blijft. De oefenineenniet
deelalleen
van derust
consulten
spanning in je lijf (en hoofd); gen zijn speciaal ingericht op
het voorkomt ook vochtop- vrouwen die een kind in hun
hoping en striae. De verschil- buik dragen. Verwacht dus niet

tegen hoeft te verzetten. Dit
maakt het een stuk draaglijker. In Noord-Holland kun je op
verschillende plekken zwangerschapsyoga volgen. Ontdek online welke yogastudio’s
er bij jou in de buurt zijn.

SALE
SPECTACULAIRE SUMMER SALE MET HOGE
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Lekker zweven in het water

De bijzondere, allerbelangrijkste vraag bij Fleurâge Residences is: ‘Aan wie geven we nu
eigenlijk de zorg?’ Dat vraagt verdieping in de geschiedenis van de bewoner, oog hebben
voor het levensverhaal. Zorgen dat de ander zich gezien voelt als mens met een verhaal:
daarvoor moet je hem of haar echt willen leren kennen.

■

Het leven staat voorop
Samen wordt gekeken naar de persoonlijkheid, de eigenheid van de mens en mogelijkheden. Wat is er belangrijk voor de bewoner? Hoe kan dit ondersteund worden? Voelt deze
zich thuis genoeg om het eigen leven voort te zetten? Of ‘de jas past’, zodat je na het eerste
wennen gewoon
baashet
in eigen
huis kunt zijn.
Babyfloating
vergroot
uithoudingsvermogen.
(FOTO: ADOBE STOCK)

Heb
je gericht
weleens
babyfloating gehoord? Dit is een Babyfloating vergroot ook het
Zorg
op van
welzijn
hele
leuke
manier
van
ontspanning
voor
baby!
uithoudingsvermogen.
DaarWie gelukkig is, blijft gezonder.
Dat vraagt om
hetjeondersteunen
van
zelfredzaamheid,

naast
stimuleert
het de ontwikbijvoorbeeld door je eigen ontbijt te mogen verzorgen of naar eigen
muziek
te luisteren.
De
Babyfl
oating
wordt
ook
wel
dig
begeleid.
Het
lekker
warme
keling
van
de
motoriek,
regie van je eigen dag te houden. Deel kunnen nemen aan fijne activiteiten naar je eigen draagt
hydrotherapie
genoemd.
Ditconcert,
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zorgt ervoor
dat hijinofde natuur.
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de longcapaciteit
keuze, van gym
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en uitstapjes
Emotioneel
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oe- zijIszich
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volledig
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positiefkan
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zijn ervermindert
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binnenDat
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nekje enbegeleiders
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hetactiviteitenbegeleiders
veilige gevoel van deen huishoudelijk
lekker slaapt.team,
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organisatiecommunicatiestructuur
die daarbij
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Fleurâge
mini-jacuzzi.
De band
zorgt waar
het nog
meertevoordelen.
Zo te doen! Baby’s vanaf 2 weken
een thuis is voor
de bewoners,
het team
gast is.
ervoor dat het een gewichtloze nemen eventuele pijntjes af, mogen gezellig komen floaervaring is. De baby wordt tij- wordt de mobiliteit versterkt ten. Ontdek welke babyspa bij
dens de behandeling deskun- en versoepelen de spiertjes. jou in de buurt zit.
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Sportschoenen aan en gaan!
Kom lekker sporten in de buitenlucht
Het is een prachtige dag. Joke (65) springt op
haar fiets met een grote lach op haar gezicht.
Het is weer tijd voor mijn wekelijkse uurtje
sporten. “Ik ga iedere week en soms zelfs
twee keer in de week en het is elke keer weer
optimaal genieten. Wanneer ik aan kom fietsen
ben ik altijd nieuwsgierig wie er nog meer zullen zijn. De training is afwisselend, we worden
goed begeleid door een deskundige trainer en
het is bovenal erg gezellig. Inmiddels sport ik
alweer een aantal maanden bij GezondOud en
ik merk dat het me erg goed doet. Iedere keer
kom ik vrolijk en positief gestemd terug van
de training. Ik heb meer energie, een betere
conditie, mijn balans verbetert en ik voel me
echt sterker worden.”

sterkende oefeningen en wordt er gewerkt
aan je conditie, je stabiliteit en mobiliteit. Je
traint op je eigen niveau, want ieder mens is
anders. Zo kan iedereen deelnemen en zorgt
de trainer ervoor dat jij op jouw niveau wordt
uitgedaagd.

Het hele jaar sporten in de buitenlucht

Na de training wordt er vaak nog koffiegedronken en regelmatig worden er gezellige activiteiten georganiseerd waar vrijblijvend aan
deelgenomen kan worden. Denk hierbij aan
wandeltochten, fietstochten, museumbezoek
of een midzomer BBQ.

Wij sporten het hele jaar door op de mooiste
plekken in de natuur. Zo sporten we op Landgoed Beeckestijn, bij ‘t Wed, op Landgoed
Middenduin en in Duingebied Bleek en Berg.
Tijdens de training doen we diverse spierver-

Professionele begeleiding
Wij werken uitsluitend met deskundige trainers
die goed zijn opgeleid. De groepen bestaan uit
maximaal 16 deelnemers zodat er voldoende
aandacht is voor het individu. Regelmatig onderzoeken wij het effect van onze trainingen
en passen de inhoud van de training daar waar
nodig aan.
Samen bewegen, samen plezier

Ben je nieuwsgierig geworden? We nodigen je van harte uit voor een gratis
proefles. Neem contact met ons op via 06-53837045 of kijk op
www.gezondoud.nl voor locaties en tijden.

Zo bereid je jezelf goed voor op een
operatie
Een operatie moeten ondergaan is geen pretje. Het vergt nogal wat van je
lichaam om na afloop weer goed te herstellen. Daarom is het slim om je
goed voor te bereiden op wat er komen gaat. Daarbij is een goede conditie
van groot belang. Hoe beter je conditie is, hoe voorspoediger het herstel
verloopt. Wanneer je onvoldoende beweegt, gaat je conditie achteruit. Het
is dus aan te bevelen om - voor zover dat mogelijk is - flink in actie te komen
in de weken voorafgaand aan de ziekenhuisopname.
Spierweefsel
Elke dag minstens een uur flink bewegen is voor iedereen aan te raden. Het hele
jaar door in beweging blijven helpt je om gezond en fit te blijven. Je kunt
bijvoorbeeld elke dag een flinke wandeling maken of een behoorlijk stuk fietsen.
Doe dat dan bij voorkeur op een traditionele fiets zonder trapondersteuning. Zo
zorg je ervoor dat je lichaam extra spierweefsel aanmaakt. Juist dat spierweefsel
speelt een belangrijke rol in het herstelproces na een operatie. Je hebt namelijk
spierweefsel nodig om eiwitten op te slaan. Die eiwitten zijn van belang bij het
genezingsproces dat de wond moet laten helen.
Eiwitten
Eiwitten zijn de bouwstoffen die het menselijk lichaam gebruikt bij de genezing
van een wond. Gedurende de wondgenezing heb je ongeveer 1,2 tot 1,5 gram
eiwit per kilo lichaamsgewicht per dag nodig. Voor een volwassen persoon van
80 kilogram komt dat dus neer op 100 à 120 gram eiwitten per dag. Het is
verstandig om al in een vroeg stadium te zorgen voor voldoende eiwitten. Je
krijgt ze vooral binnen door vlees te eten. Een gemiddelde portie vlees bevat
zo’n 20 gram eiwitten. Ook in zuivelproducten als kwart, Griekse yoghurt en
IJslandse yoghurt zit veel eiwit. Hetzelfde geldt voor noten, pinda’s en eieren.
Door deze voedingsmiddelen op het menu te zetten, krijgt je lichaam voldoende
eiwitten binnen.
Eenvoudige oefeningen
Buiten het wandelen en fietsen zijn er nog diverse andere mogelijkheden om het
lichaam goed in conditie te krijgen. Koop bijvoorbeeld wat gewichten en ga
daarmee aan de slag. Er zijn allerlei gratis online trainingen te vinden via
YouTube om aan deel te nemen. Ook bestaan er diverse apps met gratis trainingen. Het hoeft allemaal niet zo heel ingewikkeld te zijn. Houd bijvoorbeeld
wat gewichten vast terwijl je probeert op te staan van je stoel. Herhaal dit
vervolgens een aantal keren. Een andere leuke oefening die heel simpel is uit te
voeren, is het dragen van een zware rugzak, terwijl je de trap op en neer loopt.

Stichting SIG en STG Vrijwilligershulp & Mantelzorg maken zich samen sterk voor kinderen
en (jong)volwassenen met een (verstandelijke) beperking. Het doel is hen optimale
mogelijkheden te bieden voor groei en ontwikkeling en volwaardige deelname aan de
samenleving. Samen met welzijnsorganisaties worden verbindende activiteiten in de wijk
georganiseerd. Vrijwilligers zijn hierbij onmisbaar.
Vrijwilligers ondernemen één op één-activiteiten met cliënten of zetten zich in bij
groepsactiviteiten. Daarmee leveren zij een belangrijke bijdrage aan het geluk en welzijn
van thuiswonende cliënten en bewoners van woonvoorzieningen van de SIG. Ook op
diverse dagbestedingslocaties van de SIG zijn vrijwilligers actief.
Op korte termijn worden extra vrijwilligers gezocht voor wijkgerichte groepsactiviteiten,
zoals de inloopmaaltijden (‘Stamtafels’), en voor het vervoer van cliënten naar de
dagbesteding. Ook zoeken SIG en STG gastgezinnen, die bijvoorbeeld eens in de maand
een weekend hun huis en hart open zetten voor een kind met een beperking. Deze
logeeropvang is een uitje voor het kind en biedt het thuisfront even lucht.
STG en SIG coördineren de vrijwilligersinzet met een zorgvuldige ‘match’ tussen vraag en
aanbod. Vrijwilligers krijgen ondersteuning, begeleiding en aanvullende scholing
aangeboden. SIG en STG organiseren samen ook ontmoetingsbijeenkomsten voor
vrijwilligers, waar ervaringen kunnen worden uitgewisseld.
Geïnteresseerden zijn voor informatie over gastgezinnen welkom op zaterdag 19 maart
om 15.00 uur in het Siggy Theater aan de Schans in Beverwijk.
Mail voor informatie en aanmelding naar vrijwilligers@sig.nu

Dit moet je weten over mondhygiëne
De mond is de plek waar al het voedsel naar binnen gaat. Alleen al daardoor is het ook
de plek waar heel wat bacteriën leven. Mede daarom is een goede mondhygiëne van
groot belang. Hier bestaan echter veel misverstanden over. We poetsen niet vaak
genoeg onze tanden, we vervangen onze tandenborstel niet vaak genoeg en we zien
vaak nogal wat zaken over het hoofd.
De basisregel voor een goede mondhygiëne is twee keer per dag de tanden goed
poetsen. Dat wil zeggen: twee minuten lang poetsen per keer. Op de eerste plaats heb
je die tijd gewoon nodig om alle tanden en kiezen goed te kunnen bereiken. Maar er
is nog een andere reden om het poetsen twee minuten vol te houden. Dat is een
reden die veel mensen niet kennen, maar die wel van groot belang is. De fluoride in
tandpasta doet namelijk pas na twee minuten zijn werk. Dat fluoride zorgt ervoor dat
ons tandglazuur beter bestand is tegen zuren.
Zoals op tanden en kiezen bacteriën achter kunnen blijven, geldt dit ook voor de
tong. Toch vergeten veel mensen om ook de tong een dagelijkse poetsbeurt te geven.
Dit kan leiden tot een slechte adem. Er bestaan ook speciale tongreinigers, ook wel
tongschrapers genoemd. Verder bestaan er ook tongdruppels voor een nog betere
reiniging.
In de ruimtes tussen de tanden en kiezen kunnen bacteriën achterblijven. Met de
tandenborstel kun je die plekken niet goed bereiken. Met flossdraad lukt dat wel, dus
is het belangrijk om dagelijks die hoekjes en gleufjes met flossdraad te behandelen. Je
kunt los flossdraad gebruiken, maar tegenwoordig vind je in de supermarkt of drogisterij ook handige kunststof beugeltjes met een stukje flossdraad erin, zodat je nog
maar één hand nodig hebt om te kunnen flossen.
Veel mensen blijven te lang poetsen met dezelfde tandenborstel. Zowel de traditionele tandenborstels als de opzetstukjes van de elektrische variant dienen regelmatig
te worden vervangen. Als je twee maal per dag je tanden poetst, zijn die borstels na
een week of tien niet meer geschikt om nog langer te gebruiken. Je ziet het vaak al
aan de kleur van de haren. Als die kleur eraf gesleten is, is de borstel aan het einde van
zijn gebruiksduur gekomen. Hetzelfde geldt als de haren niet meer kaarsrecht
omhoog staan. Met vijf nieuwe tandenborstels per jaar zit je goed!

‘De p   e 
BREDE MONDZORG
BINNEN ÉÉN PRAKTIJK

• Algemene
tandheelkunde
• Mondhygiëne
• Implantologie
• Tandprotheticus
• Jeugdtandverzorging
• Invisalign (dé onzichtbare beugel)
• Professionele angstbegeleiding
Wist u dat wij nog nieuwe patiënten aannemen?
Kon. Wilhelminakade 221 - IJmuiden
Tel: 0255 512 219 - info@klinieknoordzee.nl
www.klinieknoordzee.nl

Fysiotherapiepraktijk met een breed spectrum aan specialisten

Samen sterk met IJMed
Fysiotherapiepraktijk IJMed is nieuw en oud tegelijkertijd. Anderhalf jaar geleden
ontstaan uit FysioMaas is het inmiddels een full-service praktijk met een breed spectrum
aan specialiteiten en fysiotherapeuten die alles in het werk stellen voor de beste zorg.

Karate

Karate

Aikido

Aikido

Het enthousiaste team van IJMed Fysiotherapie gaat altijd patiëntgericht op zoek naar
de beste behandelmethode voor een lichamelijke klacht. Met specialisaties als manuele
therapie, sport-, kinder- en geriatrie fysiotherapie en een team therapeuten kunnen
patiënten met vrijwel iedere klacht of ongemak bij IJMed terecht. Of het nu gaat om
schouder-, rug- en nekklachten, overgewicht/obesitas, bekkenbodem- en
incontinentieklachten, oncologische fysiotherapie, duizeligheid, hoofdpijn,
longrevalidatie (COPD & COVID-19), neurologische aandoeningen, hartrevalidatie of
hartfalen reactivering, bij IJMed wordt er samen met de patiënt gewerkt aan een
oplossing of verlichting.
IJMed werkt daarnaast ook aan de algemene fitheid en vitaliteit waarvoor programma’s
als Kids 1,2 Move, FysioFit, Tienerfitness, Zwanger en Fit, GoldenSports, en valpreventie
aangeboden worden.

Ju-jutsu

Ju-jutsu

Judo

Judo

Al meer dan 25 jaar vertrouwd in IJmuiden
Jos Kops 6e Dan Judo
Info 06 43 25 07 37 • www.abckops.nl
Betelgeuzestraat 4 • IJmuiden

Info 06 43 25 07 37 • www.abckops.nl
Betelgeuzestraat 4 • IJmuiden

Behandeling vindt plaats in de ruim opgezette praktijk aan de Grahamstraat 105 in
IJmuiden, maar voor ouderen is fysio aan huis ook mogelijk. En voor patiënten voor wie
het zelfstandig bezoeken van de praktijk door een lichamelijk of ander ongemak niet
mogelijk is, heeft IJMed een eigen vervoersservice waarmee patiënten opgehaald en
weer thuis gebracht kunnen worden.
IJMed is een lokale, moderne en klantgerichte fysiotherapiepraktijk voor iedereen die
preventie wil of behandeling nodig heeft. En zoals IJMed het zelf stelt: samen zijn we
sterk, samen werken wij aan jouw beste vorm, fitheid en vitaliteit.

Crisis Tammo 35 kilo en 86 cm omvang kwijt!

Veel mensen overgewicht door corona
Velserbroek – Overgewicht is slecht voor de gezondheid, vooral buik vet is erg
gevaarlijk.
Vanwege corona is dat buikje een nog grotere zorg . Daarnaast hebben mensen met
obesitas vaak aandoeningen aan de luchtwegen en komen diabetes type 2 en hart- en
vaatziekten vaker voor. Het kan er allemaal aan bijdragen dat mensen met overgewicht
die het virus oplopen, zieker worden en moeilijker herstellen.
Zeker in deze coronatijd zijn veel mensen zwaarder geworden. Dan is een extra zetje in
de rug zeer welkom, zeker als dat op een heel veilige ontspannende manier kan
gebeuren! De studio is helemaal ingericht volgens de richtlijnen van de RIVM.
Wat als die kilo’s hardnekkig blijven kleven, al doe je nog zo je best? Maak kennis met de

Gastgezin gezocht met
ruimte in huis en hart
Als gastgezin zet u huis en hart open voor een kind met een
(verstandelijke) beperking.
Met een vast logeerweekend (bijv. eens per maand) biedt u kind
én thuisfront licht en lucht. U krijgt ondersteuning en desgewenst
scholing van SIG/STG.

Meer informatie:
T 0251 - 257 857 • E vrijwilligers@sig.nu • I www.sig.nu / www.stg-vrijwilligershulp.nl

TC Cryo bij Afslankstudio Velserbroek.
De 70jarige Tammo uit Velserbroek is superblij, hij verloor in 5 maanden tijd 35 kilo en
86 cm omvang. Na onze vakantie op Texel in september woog ik 149 kilo, mijn zoon zei
pap dit kan echt niet meer. Dit is ongezond voor je, je moet er echt iets aan doen. Ik ben
naar een Open Dag geweest en ik heb aan Annet gevraagd kunnen jullie mij helpen? Ik
heb alles al geprobeerd maar het lukt niet om mijn overgewicht kwijt te raken. Annet
heeft mij geadviseerd om de TC Cryo behandeling te doen met een BIO HCG kuur, het
resultaat een compleet ander mens. Ik ben bijna 2 meter lang en wil graag nog 14 kilo
kwijtraken, maar dat gaat zeker lukken!
Vet bevriezen is vet verliezen!
De oplossing tegen vet voor mannen en vrouwen. Met een blijvend resultaat, zonder
operatie, pijnloos, veilig en effectief. Het is geweldig dat we al zoveel mensen hebben
kunnen helpen om van hun overgewicht af te komen. ,,Vooral de erkenning van de
internist van het ziekenhuis, is fantastisch’’, zegt Annet van Afslankstudio Velserbroek.
,,Hij zei: wat jullie presteren is ons in een paar jaar niet gelukt.’’ Annet is superblij met
deze mooie erkenning vanuit het ziekenhuis. Al die jaren is de studio de nummer 1 op
afslankgebied, de allernieuwste apparaten, geen wachttijden en voor iedereen
vrijblijvend advies en steun om
het juiste eindresultaat te halen.
Benieuwd naar de allernieuwste
afslankmethodes? Breng dan een
vrijblijvend bezoek aan Beauty &
Afslankstudio Velserbroek aan de
Klompenmakerstraat 7. Voor
meer informatie: 023- 5490556
www.afslankstudiovelserbroek.nl.
(foto: aangeleverd)

fysiotherapie

samen werken wij
aan jouw vorm,
fitheid en
vitaliteit

www.ijmed.nl

t: 0255 532211
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Na een borstoperatie wil je het liefst
zo snel mogelijk je leven weer
oppakken en je weer goed voelen in
je lichaam. Belangrijk daarin is het
vinden van de juiste borstprothese
en lingerie. Dat kan, ook na een
reconstructie, best lastig zijn.De
pasvorm moet perfect zijn en mag
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Deze woorden van gezondheidsminister Kuipers hadden de boodschap niet beter
kunnen omschrijven. Een goede gezondheid is belangrijker dan ooit tevoren.
Wij helpen hier graag bij, en om jou wat extra te motiveren hebben wij deze mooie
welkoms actie!
Workout 2.0 is de meest complete en gezellige sportschool van de regio! Van moderne
apparatuur, groepslessen, en personal-training tot squash, sauna en zonnebank.
Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in persoonlijk advies op het gebied van voeding en
training.
Bezoek voor meer informatie onze website: www.workoutvelsen.nl

monale disbalans met een op maat gemaakt
persoonlijk programma (PP) met voeding die
bij jou past.
Op de vraag waarom afvallen bij veel mensen
vaak mislukt, antwoordt Alexia: “Dat komt doordat er aan een lijnpoging een eind zit. Het is belangrijk het woordje ‘lijnen’ overboord te gooien
en het besluit te nemen om beter voor je lichaam te zorgen op de langere termijn. Dit betekent een nieuwe manier van eten die bij jouw
lichaam en smaak past. Afvallen heeft alleen zin
als je weet hoe je daarna je lichaam in balans
kan houden”. Het programma voorziet dan ook
in een stabilisatie en consolidatie fase. In deze
fases gaan we op zoek naar de energiebalans
en ontwikkelen we een intuïtieve voedingsstijl

waarmee een gezond gewicht kan worden behouden.
Met een optimale voedingsstijl, krijg je hormonaal gezien veel meer rust in je lichaam, minder last van een energiedip, kom je beter in je
(geestelijke) kracht en wordt je blijer van jezelf.
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Alle maten lingerie
Ruime keus in bh’s zonder beugel
Compressiebh’s na plastische chirurgie
Zwangerschaps- en voedingsbh’s
Di t/m vrij 10-18 uur

Prothesebh’s

Zaterdag 10-15 uur

Prothesebadkleding

• gratis parkeren
• rolstoelvriendelijk

Borstprotheses
Contracten met alle zorgverzekeraars

Hét adres voor borstprotheses en prothese lingerie

LingerieService Marieke Vermaas
Nieuweweg 55F | 2132 CL Hoofddorp | 023-3031290 | www.lingerieservice.nl

Gewichts- en
Voedingsadvies
Wil je afvallen, aankomen of meer weten over gezonde voeding?
Of over gezonde voeding tijdens en na de overgang?
Maak nu vrijblijvend een afspraak voor een gratis
kennismakingsgesprek.
Persoonlijke begeleiding en verantwoord advies.

Stap voor stap op weg naar een gezondere leefstijl!
Yolanda Webbe Food and Lifestyle
06-28809586 • www.yolandawebbe.nl

advertorial
MEDISCH

Zorgland in beweging!
Al jaren is Zorgland sterk in beweging. Zeker in de laatste twee jaar waarin wij allen
geconfronteerd worden met nieuwe fenomenen, neemt de snelheid waarmee deze
beweegt, door het vliegwiel-effect toe.
De zorgvraag groeit en wordt steeds complexer. Ook kunnen we zien dat mensen
meer zeggenschap willen over hun zorg, mondiger worden en een bezoek aan de
huisarts goed voorbereiden. Aan de andere kant voelt ook onze Huisartsenpraktijk
Westbroekerplas de krapte op de arbeidsmarkt. Een zwangere assistente die er maanden uit ligt wordt niet of nauwelijks vervangen, doordat er simpelweg niet voldoende
flexibele assistentes te vinden zijn.
Huisartsenpraktijk Westbroekerplas stelt haar visie af op al deze ontwikkelingen,
terwijl wij tegelijkertijd weten, dat niet iedereen in de ontwikkelingen mee kan komen.
Meer tijd voor de patiënt, preventie en leefstijl-verandering. Dit is waar alles uiteindelijk om draait! Al zou je dit in eerste instantie niet zeggen als wij het hebben over
bijvoorbeeld digitalisering. Maar juist doordát de zorg zo complex wordt en ook tijd
steeds kostbaarder wordt, kan digitalisering een uitweg bieden.
Ons Huisartsen Informatie Systeem (HIS), het systeem waar huisartsen mee werken,
biedt ons verschillende mogelijkheden en ondersteuning. En ook in de toekomst
komen er meer en meer mogelijkheden op het gebied van digitalisering bij. Alles om
het voor u gemakkelijker te maken om met de huisarts in contact te komen!
Huisartsenpraktijk Westbroekerplas is op zoek naar vervanging voor zwangerschap en
vakanties in de periode van april t/m juli op verschillende dagen. Ben jij een ervaren
doktersassistente of weet je er een? En wil je een paar dagen in deze periode komen
helpen in onze gezellige praktijk? Neem dan contact met ons op!
023-5383272
assistente@westbroekerplas.nl

2022

Goed voornemen
:
gaan voor een baan naar je hart!
Voor ons betekent dat: écht inleven in de
ander. Voor jou ook?
Dan leren we je graag kennen!

Kijk op:
www.fleurage-residences.nl/vacatures:
COÖRDINEREND VERPLEEGKUNDIGE
VERZORGENDE IG/VERPLEEGKUNDIGE

Kennemerweg 24-32 2061 JH Bloemendaal
Een echt thuis voor elke bewoner - én een heerlijke werkplek waar jij het verschil maakt.
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Dwangsommen provincie
voor Harsco onterecht
Velsen - Op 18 oktober 2019
legde de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied (OD
NZKG) aan Harsco een last onder
dwangsom op om stofverspreiding bij het kiepen van slakken te
voorkomen. Harsco heeft daarop
maatregelen genomen. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State heeft in hoger
beroep de eerdere uitspraak van
de rechtbank Haarlem teniet
gedaan en stelt in haar uitspraak
van 12 januari 2022 dat de opgelegde dwangsommen onterecht
zijn.
Kern uitspraak
Harsco Metals Holland B.V. heeft het
vergunningsvoorschrift waarop de
OD NZKG haar dwangsommen
baseerde, niet overtreden. Naar
oordeel van de Afdeling Bestuursrechtspraak vindt in de slakputten
een deel van het productieproces
plaats en daarmee zijn de slakputten installaties en geen
opslagen. Hierdoor konden de
dwangsommen niet gebaseerd
worden op het voorschrift dat
betrekking heeft op de opslagen.

De Afdeling Bestuursrechtspraak
benadrukt wel dat dit niet betekent
dat bij de slakputten ongelimiteerd
stofverspreiding mag plaatsvinden.
Grafietregens
Harsco verwerkt slakken op het
industrieterrein van Tata Steel. Slak
is een restproduct van de staalproductie. De vloeibare slak wordt in
zogenoemde slakputten gekiept en
daarin afgekoeld tot gestolde vaste
slak.
Harsco heeft op de rechtszitting in
juni vorig jaar toegelicht dat zogenoemde grafietregens sinds april
2020 niet meer kunnen optreden.
Deze grafietregens waren mede
aanleiding voor de OD NZKG om te
handhaven en veroorzaakten veel
onrust in de omgeving. Grafietemissies ontstaan bij het vloeibaar
kiepen van ROZA-slak. Sinds april
2020 wordt de ROZA-slak uitsluitend inpandig verwerkt in een hal.
Reactie college Velsen
Het college van Velsen constateert
dat de uitspraak van de Raad van
State de betreffende stofuitstoot in
juridische zin heeft toegestaan. Het

college begrijpt dat deze uitspraak
teleurstellend kan zijn voor omwonenden. Dat maakt dat de milieuvergunningen kritisch bekeken en
aangepast moeten worden. Tegelijkertijd is het college tevreden met
het effect van de destijds opgelegde dwangsommen. Harsco heeft
maatregelen getroffen, zoals de hal
voor de verwerking van de Rozaslak. Ook is het bedrijf zorgvuldiger
gaan werken. Daarmee is de onacceptabele verspreiding van stof
door het kiepen van de slak gestopt
en de situatie voor de omwonenden verbeterd. Het college
rekent erop dat Harsco – ondanks
de onterechte dwangsommen –
zijn verantwoordelijkheid blijft
nemen om stofverspreiding te
voorkomen.
Aanscherpen vergunning
Het college is blij dat de OD NZKG
aan de hand van de uitspraak het
voorschrift in de vergunning zo snel
mogelijk gaat aanpassen.
Mocht er in de toekomst toch weer
stofverspreiding bij de slakputten
zijn, dan kan hierop direct gehandhaafd worden.

COLUMN DE HEIDEBERG
Continuïteit
Onze missie is het geven van liefdevolle begeleiding, verzorging en
ondersteuning aan mensen in de laatste fase van hun leven en aan hun
naasten, ongeacht religie, cultuur, nationaliteit, afkomst of woonplaats.
Op een zelfgekozen wijze in een vertrouwde, huiselijke omgeving, zoals
in eigen huis, in een verzorgings- of verpleeghuis en/of in de hospice.
Continuïteit van zorg hierin vinden wij van het allergrootste belang. Voor
de hospice in Coronatijd stond voorop om niet ondergedompeld te
worden in de “waan van de dag”. Het afgelopen jaar werd gekenmerkt
door hoop en vrees, door vrijheid en beperkingen, ook in ons hospice. De
definitie van vrijheid van de romanticus Rousseau uit 1762 sprak mij het
meest aan: “vrijheid als leven naar de wetten die we zelf hebben gemaakt.
En gehoorzamen hieraan, zelfs die waarmee we het oneens zijn”.
Verbinding was het jaarthema van twintig-één-entwintig, naadloos
aansluitend bij het thema van ons Meerjarenbeleidsplan 22-24 “bruggen
bouwen” met het oog op de toekomst (www.hospicedeheideberg.nl ). De
zorgvraag in hospices verandert.
Zieke mensen wonen langer thuis, zijn
kwetsbaarder bij een verhuizing naar
een verpleeghuis of een hospice en
hebben een complexere zorgvraag.
Door goede beschikbaarheid en
toegankelijkheid van palliatieve zorg
in de regio wordt de kwaliteit van
leven, sterven en rouwen bevorderd.
Door samenwerking kunnen Hospice
de Heideberg, huisartsen, ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties
diverse bruggen bouwen binnen de
palliatieve, terminale zorg.
Jan Bakker, voorzitter bestuur Hospice

CDA 2e kamerlid Derk Boswijk
bezoekt Velsense ondernemers

Het bezoek aan boerderij Westerhoeve. Foto: aangeleverd

Velsen - Op verzoek van CDA Velsen (
Cees Sintenie ) heeft Derk Boswijk
vrijdag een bezoek gebracht aan
drie ondernemers. Daarbij waren
ook aanwezig de fractieleden van
het CDA Annekee Eggermont en
Frans Blokland, Frank Cornet van de
CU en Robert van Kooten van PS. Dit
ook naar aanleiding van de raadbrede steun voor de motie die is
ingediend om gedwongen onteigening te voorkomen van de ondernemers in de binnenduinrand.
Tijdens de tour van CDA Kamerlid Derk
Boswijk werd ook de onlangs
verplaatste boerderij Sinneveld
bezocht. ,,Goed dat een lid van de
commissie voor Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit zo actief ‘de boer op’
gaat”, aldus (zorg)boer Wouter Hartendorf. Het werkbezoek startte op de
nieuwe locatie, in verstedelijkt gebied,
waar de boeren van Sinneveld in 2021
een toekomstgericht agrarisch bedrijf
hebben neergezet. Naast de alom
bekende huisverkoop van hun eigen
rundvlees, wordt er ook dagbesteding
gegeven aan mensen met een lichame-

lijke en/of verstandelijke beperking, is
er een paardenpension en zal binnenkort ook de unieke Bed & Breakfast
open gaan. ,,Door deze multifunctionele manier van landbouw, kunnen er
meerdere mensen genieten van onze
boerderij. Ik begrijp goed dat deze
locatie qua uitzicht niet voor iedereen
leuk is, maar de omringende weilanden
zijn hierdoor wel gevrijwaard van
woningbouw”, aldus Hartendorf.
Hoewel het werkbezoek van korte duur
was, werden er genoeg onderwerpen
aangesneden tijdens het gesprek in de
stal. Hartendorf vroeg aandacht bij het
CDA landelijk voor de bureaucratie, de
sociale economie, het verdienmodel
voor de vleesveehouderij, de problematiek omtrent de Wet Toetreding
Zorgaanbieders en uiteraard Boswijk
zijn inbreng in het regeerakkoord:
landschapsgrond.
Daarna heeft het gezelschap de Melkveehouderij van Paul Dijkzeul (Boerderij Westerhoeve) en de familie Rutte
(Hofstede De Kruidberg) bezocht.
Beide ondernemers die bedreigd

worden in hun voortbestaan door
verregaande maatregelingen ingezet
door de Provincie Noord Holland. Derk
Boswijk heeft met beide uitgebreid
gesproken en een rondleiding gehad
op de locaties. Hij was erg onder de
indruk en vindt beide ondernemingen
qua omvang heel erg passen binnen
dit gebied en ziet geen belemmeringen voor voortzetting van hun
ondernemingen. Sterker, hij ziet zelfs
een toegevoegde waarde omdat juist
deze bedrijven een belangrijke rol
spelen naar inwoners van Santpoort en
omgeving. De Paardensport is heel
populair en voorziet in een duidelijke
sociale behoefte.
Boerderij Westerhoeve heeft op het
bedrijf een verkooppunt van
producten die daar geproduceerd
worden. Vlees, eieren en melkproducten worden direct van de boer aan
huis verkocht. Bezoekers mogen vrij in
en uit de stallen lopen om zo kennis te
maken met het boerenbedrijfsleven.
Derk Boswijk heeft heel aandachtig de
ondernemers aangehoord en heeft wel
gewaarschuwd dat de 2e kamer er niet
over gaat maar dat dit aan de provincie
is.
Wel heeft hij beloofd zich heel sterk te
maken in de overleggen, en dan met
name tijdens de regeringsverklaring
deze week, en de verantwoordelijke
ministers deze twee bedrijven als voorbeeld te noemen bij de behandeling
tijdens de debatten van Landbouw en
Natuur. Er bij de uitvoering richting
provincie nog eens goed na te denken
over de gedwongen onteigening van
deze ondernemers. Dit staat in contrast
met het beoogde doel, aldus Boswijk.
Voor hem zou dit van de agenda af
moeten. ,,Het zou eeuwig zonde zijn
dat deze ondernemers zouden moet
stoppen met hun bedrijven en ik zie
daar de noodzaak ook niet van in’’,
aldus Boswijk.

Het Ichthus Lyceum heeft een uitstekend alternatief gevonden, nu de fysieke open
dag weer niet door kan gaan. Foto: aangeleverd

In groep 8? Bezoek de Ichthus
Open Dag Livestream
Driehuis - Als je in groep 8 zit en
voor de keuze van een nieuwe
middelbare school staat is dit een
hele belangrijke periode. Het
bezoeken van Open Dagen is daarbij
onmisbaar. Die van het Ichthus
Lyceum in Driehuis belooft een heus
online event te worden waar de
energie vanaf gaat spatten! Annet
Remmerswaal, brugklascoördinator,
vertelt: ,,We vinden het natuurlijk
ontzettend jammer dat we geen
fysieke Open Dag kunnen organiseren. We ontvangen iedereen het
liefst gewoon bij ons op school want
er gaat uiteraard niets boven zelf
door een gebouw lopen om te
voelen en ervaren of dit de plek is
waar je je de komende jaren thuis
gaat voelen. Gelukkig hebben wij wel
een uitstekend alternatief voor alle
leerlingen die een kijkje in de keuken
van het Ichthus Lyceum willen
nemen: de Ichthus Open Dag
Livestream!”

Annet Remmerswaal: ,,De Ichthus
Open Dag Livestream mag je echt
niet missen! We laten natuurlijk veel
van onze leerlingen aan het woord
over de onderwerpen die interessant
zijn voor leerlingen uit groep 7 en 8
en hun ouders/verzorgers, zoals het
Technasium, sport en de Gezonde
School, kunst en cultuur en ons
gymnasium. Maar er is nog veel meer
te beleven. Als kijker kun je live
vragen stellen en meeleven met challenges, zoals de “Expeditie Ichthus”
challenge! We hebben ook nog een
bijzondere verrassing in petto, dus
zorg er vooral voor dat je op 29
januari voor één van onze twee
livestreams klaarzit. Je kunt je
opgeven via onze website, www.ichthuslyceum.nl. Ik ben ervan overtuigd
dat we met dit programma de bijzondere en warme sfeer van het Ichthus
Lyceum door het scherm heen bij je
thuis gaan brengen! Wij hebben er
heel veel zin in.”

De Ichthus Open Dag Livestream
vindt plaats op zaterdag 29 januari
en zal twee keer live uitgezonden
worden. De eerste stream begint om
10 uur en de tweede om 12 uur.
Gevraagd naar de invulling zegt

Het Ichthus Lyceum in Driehuis is een
moderne school voor havo, atheneum en gymnasium, met een
erkend Technasium. De school is
gelegen in een rustige buurt tegenover NS station Driehuis.
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NIEUWS VAN ONZE WITTE LEEUWEN!
Van plek 17 naar plek 13

Özgür Aktas kopte de 2-0 binnen. Foto: aangeleverd

Vrijdag speelde Telstar thuis tegen
MVV. Andries Jonker had de opstelling op een aantal plaatsen gewijzigd
t.o.v. de vorige wedstrijd in
Volendam. Molenaar, Dijkstra en
Tugarinov verschenen in de basis
i.p.v. Vandermeulen, Zakir en
Berenstein.
Net zoals in Volendam begon Telstar
weer uitstekend aan de wedstrijd. Er
werd flink druk gezet en de bezoekers kwamen er nauwelijks aan te
pas. Al in de 8e minuut zette Plet de
Witte Leeuwen op voorsprong. Hij
kwam na een slimme steekbal van
Kökcü 1 op 1 met de doelman en
faalde niet: 1-0. Vlak daarna kon Plet
de voorsprong verdubbelen. Wolters
gaf een prachtige voorzet op het
hoofd van Plet maar de doelman van
MVV wist de inzet knap tegen te
houden. Dat was een uitgelezen

mogelijkheid op de 2-0. De bezoekers hadden weinig in te brengen
maar wisten toch in de 26e minuut
bijna te scoren. In de kluts kwam de
bal vlak voor de doellijn maar wist
Aktas de bal weg te koppen. Tien
minuten later mocht Aktas nog een
keer koppen, ditmaal bij een corner
voor Telstar. Deze wist hij knap
binnen te knikken en zette daarmee
de Witte Leeuwen op een riante 2-0
voorsprong. De aftrap daarna werd
genomen toen de lichtshow in het
stadion nog bezig was. De scheidsrechter moest even wachten tot de
lampen weer aan gingen voordat er
weer afgetrapt kon worden. Telstar
kreeg nog wel de kansen om meer te
scoren maar verzuimde het.
Ongewijzigd begon Telstar aan de
tweede helft. Waar de Witte Leeuwen
de eerste helft het meeste balbezit

hadden, liet het de tweede helft wat
meer de teugels vieren. Niet dat MVV
hier veel mee deed want tot echte
kansen kwam het niet. Koeman
moest een aantal maal in actie
komen maar wist zijn doel schoon te
houden. MVV bleef de jacht op de
aansluiting voortzetten waardoor er
ook meer ruimte kwam voor Telstar.
Kökcü was dichtbij de 3-0 maar zijn
schuiver ging net naast. Helaas werd
de ruimte niet goed benut waardoor
de bezoekers hoop bleven houden.
Na een aantal keer de bal in de 16
pompen was het in de extra tijd raak
voor MVV. Een voorzet werd binnen
gelopen en de 2-1 was een feit. Een
spannende slotfase brak nog aan.
Beide ploegen kregen de mogelijkheden maar de punten bleven in
Velsen-Zuid. De Witte Leeuwen
hadden daadwerkelijk echt
gevochten als leeuwen. Eindelijk
weer een overwinning voor Telstar
waarmee plaats 17 wordt ingeruild
voor plaats 13 op de ranglijst.

Alle jongens en meisjes in de leeftijdscategorie 6 tot en met 13 jaar kunnen
deelnemen. Foto: aangeleverd

Telstar Techniektrainingen
voorjaar 2022
Kom jij in het voorjaar van 2022 ook
trainen bij Telstar in het BUKO
Stadion? De Telstar Techniektrainingen module bestaat uit een cyclus
van 10 trainingen op de zondagochtend. Deze trainingen vinden wekelijks plaats en duren 75 minuten per
training (9.15 tot 10.30 uur). Bij de
Telstar Techniektrainingen ontwikkel
jij je skills onder begeleiding van
gediplomeerde trainers. De focus ligt
tijdens deze trainingen op de
persoonlijke (voetbal)ontwikkeling
van de deelnemers. Alle jongens en
meisjes in de leeftijdscategorie 6 t/m
13 jaar kunnen deelnemen.

Wat kunnen deelnemers
verwachten?
- 10 trainingen van 75 minuten (van
9.15 tot 10.30 uur)
- Professionele training in het BUKO
Stadion
- Inclusief (nieuw) Telstar Techniektrainingen tenue
- Focus op persoonlijke
voetbalontwikkeling
- Begeleiding van gekwalificeerde
trainers
Vragen of opmerkingen kunt u
mailen naar: soccercamps@sctelstar.
nl.

Vacature: Medewerker Commerciële Binnendienst & Ticketing (32-40 uur)
Telstar is sinds 1963 de betaald voetbal
club uit IJmuiden die momenteel
uitkomt in de Keuken Kampioen
Divisie. In het BUKO Stadion te Velsen
– Zuid, home of the White Lions,
spelen De Witte Leeuwen en Jong
Telstar mannen en vrouwen hun thuiswedstrijden. De mannelijke jeugd is
ondergebracht bij partnerclub IJ.V.V
Stormvogels in IJmuiden en de vrouwelijke jeugd is in samenwerking met
partnerclub RKVV DSS te Haarlem.
Telstar is meer dan voetbal, we zetten
ons sociaal maatschappelijk in middels
onze stichting Telstar Thuis in de Wijk
en duurzaam middels onze stichting
de Groene Leeuwen. Daarnaast organiseert Telstar meetings en events ed in
het BUKO Stadion en in SHIP (sluis
haven information point).
Bij de club deelt iedereen de volgende
kernwaarden: strijdlustig, saamhorig,
sympathiek en spraakmakend.
Missie: Telstar wil de eigenzinnige
volksclub in de eredivisie zijn.
Visie: Wij zijn Betrokken en Onverschrokken. Wij zijn de Witte Leeuwen!

Functie medewerker Commerciële
Binnendienst & Ticketing
Als medewerker Commerciële Binnendienst en Ticketing ben je onderdeel
van het commercieel team van Telstar.
Binnen het team ben je verantwoordelijk voor alle back office activiteiten
rondom commercie. Je stelt alle
sponsor- en partnercontracten op en
handelt de administratie daaromheen
af. Daarnaast ben je verantwoordelijk
voor het verzorgen van: boarding,
advertenties, LED en andere exposure
zodat alle afspraken goed uitgevoerd
worden. Je hebt veel contact in
aanloop naar wedstrijden met sponsoren over Business seats en matchdiners. Je beheert het ticketing systeem
voor de online kaartverkoop en daarnaast beheer je ook de kaarten voor
andere doelgroepen zoals spelers,
familie van spelers, medewerkers, vrijwilligers, bestuur, scouts en zaakwaarnemers etc. Het contact met de tegenstander voor zowel uit- als thuiswedstrijden en contact met
Veiligheidszaken coördinator ligt ook
bij de medewerker ticketing. De erva-

ring leert dat het contact met supporters wat meer digitaal gericht is en het
contact met sponsoren vaak persoonlijk is. Op wedstrijdavonden beheer je
samen met een vrijwilliger de
ontvangstbalie als gastvrouw/gastheer. Je bent veelal het eerste
aanspreekpunt van de club. Je rapporteert direct aan de Commercieel Directeur en wordt onderdeel van een klein
hecht team dat er alles aan doet om de
missie van Telstar te volbrengen.
Activiteiten medewerker Commerciële Binnendienst & Ticketing:
- Sponsorcontracten opmaken,
uitsturen en gesigneerd retour krijgen
- Verwerken in software systeem AFAS
ter facturatie
- Verzorgen van: boarding, advertenties, Businessclub app, Led animaties,
scoreboard content etc.
- Andere sponsorverplichtingen
rondom de Businessclub en andere
events realiseren en organiseren
- Seizoenskaarten en losse ticketing
middels online kaartverkoop systeem.
- Seating plan sponsoren met vaste

seats
- Losse verkoop business kaarten en
andere hospitality pakketen
- Kaartaanvraag scouts, zaakwaarnemers, media, vrijwilligers, bestuur,
medewerkers, spelers en families,
tegenstander etc
- Beheer kaarten voor uitwedstrijden
zowel supporters als business
- Contact over verwacht bezoek en
toegangsbeleid met Veiligheidszaken
- Toegangsmateriaal zoals scanners,
passen, polsbandjes etc
- Gastvrouw/gastheer bij de
ontvangstbalie op thuiswedstrijden
Wat wij vragen:
- HBO opleiding bij voorkeur sport
opleiding commercieel en/of administratief gericht.
- Assertiviteit, zelfstarter
- Geen 9-5 mentaliteit, op thuis
wedstrijdavonden is aanwezigheid
vereist
- Nauwkeurig en punctueel in de
administratieve werkzaamheden
- Gemakkelijk in de omgang en vooral
niet te verlegen om de telefoon te

pakken
- Bij voorkeur woonachtig in de regio
- Affiniteit met sport en voetbal in
bijzonder
- Kennis van software systeem AFAS en
ticketing systeem SRO is een pré
- Een medewerker die zich herkent in
de kernwaarden van Telstar. Wij streven
naar een zo divers mogelijk team.
Wat wij bieden:
Een veelzijdige baan in een dynamische omgeving in de Betaald voetbal
branche. Veel vrijheid en mogelijkheden binnen een klein en divers
team. Een passend salaris voor een
starter, voldoende vrije dagen, laptop
en dus de mogelijkheid om thuis te
werken. Gezellige vrijmibo’s of apres
match borrels en de mogelijkheid om
gasten uit te nodigen om thuiswedstrijden en uitwedstrijden te bezoeken.
Voor meer informatie omtrent deze
vacature neem contact op met
Commercieel Directeur: Natascha van
Grinsven – Admiraal natascha@sctelstar.nl/ 06-30911994.
Sollicitaties mogen verzonden
worden naar natascha@sctelstar.nl.
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Lyda Semeyn (90) overleefde
exploderend munitiedepot in 1945
Velserbroek/Beverwijk - Het verhaal van Erik Baalbergen in onze editie
van 30 december 2021 bracht de 90-jarige Lyda Semeyn uit Velserboek in
één klap weer terug in haar jeugd. Erik schreef in ‘Typisch IJmuiden’ over
de munitie-explosies die zich in 1945 in Beverwijk en IJmuiden voordeden. Lyda en haar twee jaar oudere broer Martin waren erbij toen het
in Beverwijk op 12 juli 1945 helemaal mis ging. Een opslagdepot, dat zich
bevond in de omgeving van het huidige park Westerhout, kwam voor
hun ogen tot ontploffing. Er vielen doden en gewonden, maar Lyda en
Martin wisten te ontsnappen aan de vlammenzee.
Door Raimond Bos
Hoewel de gebeurtenis al bijna 77
jaar geleden plaatsvond, herinnert
de nog zeer vitale Lyda Semeyn het
zich als de dag van gisteren. Ze kent
nog vrijwel elk detail van het drama
dat zich destijds in haar directe
omgeving afspeelde. Zelf kwam ze
ter wereld in Haarlem, aan het
Spaarne. ,,We woonden in de
Dubbele Buurt, dat heet nu de
Schalkwijkerstraatweg. Mijn vader
was boekhouder-kassier bij de
groenteveiling in Haarlem. Later zijn
we naar Alkmaar verhuisd, waar hij
een directeur werd van de veiling
aldaar. In 1941 kwamen we naar

Beverwijk, omdat mijn vader directeur werd van de groenteveiling op
de Breestraat. Die zat op de plek waar
nu C&A gevestigd is.’’ Het gezin
vestigde zich in een woning aan de
Rooswijkerlaan en de heer Semeyn
genoot alom bekendheid, onder
meer omdat hij tot gemeenteraadslid
werd benoemd. ,,Er ging geen week
voorbij dat zijn foto niet in de krant
stond’’, herinnert mevrouw Semeyn
zich. Het gezin telde uiteindelijk zes
kinderen, waarvan ze zelf de tweede
was. ,,Tien jaar lang waren mijn broer
en ik met z’n tweeën. Toen we naar
Alkmaar waren verhuisd, kwam op
een dag de pastoor langs. Zo ging
dat in die tijd, de kerk bemoeide zich

De boerderij van de familie Joor, hier te zien omstreeks 1910, werd door de brand in
1945 geheel verwoest. Foto: Beeldbank Museum Kennemerland

LEZERSPOST
Helm op in winkelcentrum Velserbroek

met de grootte van de gezinnen. Dat
mijn ouders maar twee kinderen
hadden, dat vond de pastoor maar
niets. Uiteindelijk kwamen er toen
nog vier broers bij.’’
Spelen met lichtkogels
De omstandigheden gedurende de
Tweede Wereldoorlog waren erbarmelijk. Het sociale leven lag stil,
evenals het onderwijs. ,,Er was ook
geen gas en geen licht. Mijn moeder
moest koken op een houtkachel en
mijn broer Martin en ik namen de kar
van de groenteveiling mee om hout
te gaan sprokkelen in het park. We
zaagden ook wel stiekem takken af,
hoor. Dat mocht natuurlijk niet, maar
moeder had het hout nodig.’’ Aan de
Westerhoutweg, op de hoek van de
Rooswijklaan, stond de boerderij van
de familie Joor. Deze boerderij
behoorde tot de buitenplaats
Westerhout en op het stuk land dat
erbij hoorde, bevond zich een groot
munitiedepot. De munitie lag er in
lange rijen opgestapeld in kartonnen
dozen, met een onderlinge afstand
van naar schatting anderhalf tot twee
meter. ,,Toen we met de kar vol hout
terug kwamen uit het park, zagen we
de twee mannen die het depot
bewaakten. Mannen in blauwe
uniformen, ze waren aan het spelen
met lichtkogels. We stopten om er
naar te kijken, want dat was natuurlijk schitterend om te zien. Maar toen
kwam één van die lichtkogels op de
munitie terecht. De boel ontplofte en
we zijn toen hard weggerend naar
het eerste beste huis dat we zagen.’’
Greppel als schuilplaats
Dat was de woning van de familie
Van Dorp, waar de twee tieners
beschutting meenden te vinden. Het
incident deed zich rond 16.15 uur in
de middag voor en zou een enorme
ravage aanrichten. De woning van de
familie Van Dorp bleek geen veilig
onderkomen te zijn, want het huis

Mevrouw Lyda Semeyn woont inmiddels al 26 jaar in haar huidige woning in
Velserbroek. Foto: Bos Media Services

vloog door de explosie in brand. ,,Het
zal hooguit tien minuten geweest
zijn, dat we daar binnen waren. Toen
moesten we opnieuw vluchten. We
zijn toen naar de bollenschuur van
die mensen gegaan, maar ook die
vatte vlam. We renden over de aardbeienvelden om aan de vlammen te
ontkomen. Toen we bij een greppel
kwamen, zei mijn broer dat we daar
in moesten gaan liggen. Dan zouden
we veilig zijn. Even later kwam ook
boer Joor bij ons liggen. Hij vertelde
ons: ‘Er liggen zeven raketten in dat
munitiedepot. Als die afgaan, staat er
geen huis in Beverwijk meer overeind.’ Daar schrokken we erg van. Ik
vind het nog steeds raar dat die boer
dat toen tegen ons gezegd heeft.
Zoiets zeg je toch niet tegen een
kind?’’ Kordaat ingrijpen van de
brandweer kon voorkomen dat de
situatie verder escaleerde. Inmiddels
waren de ouders van Lyda en Martin
op zoek gegaan naar hun kinderen.
Ze werden echter tegengehouden
toen ze het rampgebied wilden
betreden. ,,Pas om 19.00 uur zijn we
door medewerkers van het Rode
Kruis gevonden.’’

Is Ruïne van Brederode het
mooiste kasteel van Nederland?
Santpoort - Het mag dan geen volledig kasteel meer zijn, de Ruïne van
Brederode maakt desondanks kans om bekroond te worden tot het
mooiste kasteel van ons land. Het bouwwerk is namelijk te vinden op de
lijst met vijftig kastelen waarop men een stem kan uitbrengen. De ANWB
maakte de selectie in samenwerking met de Nederlandse Kastelenstichting en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

In winkelcentrum Velserbroek hangen op een aantal plekken industriële
lichtarmaturen aan spankabels op een hoogte van ongeveer 5 meter.
Enkele dagen geleden blijkt de kabel van één zo’n lamp gebroken waardoor het gevaarte naar beneden is gekomen. Wat bij mij nu in gedachte
komt is, wat zou er gebeurd zijn als er zich op dat moment toevallig
mensen onder zouden bevinden? Een helm zou dan onvoldoende
bescherming bieden naar mijn mening. Tevens vraag ik me hardop af wat
de staat van de overige kabels is, en hoe deze gevaarlijke situatie in de
toekomst voorkomen kan worden. Of wacht de betreffende verantwoordelijke instantie tot de overige lampen ook naar beneden komen?
A. Molenkamp

Naar de politie
Hoe groot was de angst bij de
kinderen toen de munitie ontplofte?
,,Echt bang was ik eigenlijk niet, het
meest angstige was eigenlijk het
moment waarop boer Joor ons over
die raketten vertelde. Maar toen we
eenmaal weer thuis waren, durfden
we daar niet te blijven. Mijn moeder
heeft ons toen lopend naar onze
tante Pietje in Heemskerk gebracht.
Maar eerst moesten we naar het politiebureau. Dat zat destijds nog aan
de Breestraat. Ze wilden ons verhaal
natuurlijk horen.’’
Dat verhaal draagt mevrouw Semeyn
sindsdien met zich mee. Mentale
problemen heeft ze door de gebeurtenis nooit ervaren. Broer Martin leeft
overigens ook nog steeds, hij woont
tegenwoordig in Groesbeek. Met
Henk van Dorp, de zoon van de
familie waar de twee destijds gingen
schuilen, heeft mevrouw Semeyn tot
aan zijn dood nauw contact gehad.
,,Hij was drie jaar ouder dan ik en is
vorig jaar overleden. Hij woonde de
laatste jaren in Huis ter Hagen in
Driehuis. Ik ging elke twee weken bij
hem op bezoek.’’

Om voor selectie in aanmerking te
komen moet een kasteel zijn
oorsprong hebben in de middeleeuwen en moet er sprake zijn van
een (gedeeltelijk) zichtbare slotgracht, ophaalbrug, torens en
versterkte muren.
Ook speelde bij de selectie mee of
een kasteel een rijksmonument is en
of het pand (dus niet alleen de
tuinen) regelmatig geopend is voor
bezoek. Ook moeten de kastelen
makkelijk toegankelijk zijn voor
dagjesmensen.
Slechts vier kastelen in onze
provincie prijken op de lijst, die via
www.anwb.nl te vinden is.
Wie op de Ruïne van Brederode wil
stemmen, moet in de lijst zoeken
naar Kasteel Brederode. Stemmen is
mogelijk tot en met 6 maart.
De Ruïne van Brederode in SantpoortZuid. Foto: Bos Media Services
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Onderzoekers: ‘Sturing grote projecten
niet voldoende efficiënt en effectief’
Velsen - De plannen voor een wetenschappelijk centrum over het
klimaat, de transities in het sociale domein en het opnieuw inrichten van
de Van den Vondellaan. Drie projecten die op het eerste gezicht niets met
elkaar te maken hebben. Toch hebben ze één ding gemeen: het zijn voor
de gemeente Velsen grote projecten, waarmee veel geld is gemoeid en
waarvoor veel ambtelijke inzet nodig is om alles in goede banen te
leiden. Naar de sturing op dergelijke grote projecten heeft de Rekenkamercommissie Velsen onderzoek laten doen. De conclusie: die sturing is
niet voldoende efficiënt en effectief.
Door Raimond Bos
In het najaar van 2020 strandde het
plan voor het opzetten van BRAK
Velsen, een project waarvoor de
gemeenteraad al miljoenen had gereserveerd. Na een jarenlange discussie
trok de gemeente er alsnog de stekker
uit. Via een verzocht de gemeenteraad
de Rekenkamercommissie Velsen een
onderzoek te doen naar de gang van
zaken rond dit project. Het onderzoeken van de sturing op grote
projecten stond al in de planning, maar
werd nu versneld uitgevoerd. Hiervoor
werd het bekende organisatieadviesbureau TwynstraGudde ingeschakeld.
Eind december verscheen het rapport,
met als pijnlijke conclusie dat de
gemeente de aanbevelingen uit een
eerder rapport over de herstructurering van de Oude Pontweg in 2008
onvoldoende heeft gebruikt om van te
leren. Volgens de onderzoekers
ontbreekt een kader voor het uitvoeren
van een groot project, en is het project-

matig werken nog sterk persoonsafhankelijk en daarmee kwetsbaar. ,,De
mate waarin projectmatig wordt
gewerkt en wordt gewerkt met risicoanalyses, hangt sterk af van de ambtelijk opdrachtgever en opdrachtnemer.
Ook is er nog een sterk verschil in de
mate waarin projecten systematisch
projectmatig worden aangepakt
tussen de domeinen.’’
Risicomanagement
Dat de gemeente niet voldoende
lessen lijkt te trekken uit eerdere
projecten, komt volgende de onderzoekers doordat ze niet goed worden
opgeslagen. ,,Deze lessen worden nu
vooral op individueel niveau en op
teamniveau onthouden en hierop
wordt in nieuwe projecten geanticipeerd; ze worden echter vaak niet
opgeschreven en bewaard. Het risico
bestaat daardoor dat de lessen op een
gegeven moment weer worden
vergeten, bijvoorbeeld wanneer medewerkers in dienst treden of naarmate er

meer tijd verstrijkt.’’
Uit de bestudeerde cases en in de
gesprekken die de onderzoekers met
ambtenaren voerden, blijkt dat risico’s
bij projecten vaak wel worden
besproken, maar dat ze vaak niet expliciet op de agenda staan of worden
geanalyseerd. Daar komt bij dat risico’s
vaak ook niet periodiek worden herijkt
of opnieuw gewogen. Het daadwerkelijk analyseren van risico’s gebeurt vaak
alleen bij projecten waarvoor een
extern projectleider wordt ingehuurd.
,,Doordat het risicomanagement niet
voldoende helder en consistent plaatsvindt, kunnen risico’s ongezien of
onderbelicht blijven.’’
Aanbevelingen
Het adviesbureau doet een aantal
concrete aanbevelingen aan de
gemeente, zoals specifiek als zodanig
benoemen van grote projecten en het
in samenspraak bepalen van de spelregels voor deze projecten door de
gemeenteraad en het college. Die
moeten er voor zorgen dat afwijkingen
en risico’s bij grote projecten zoveel
mogelijk beperkt worden en de
gewenste resultaten van dergelijke
projecten op een efficiënte, doelmatige
manier behaald worden.
De nieuwe gemeenteraad, die na de
verkiezingen van maart geïnstalleerd
wordt, zal zich hierover gaan buigen.

IJmonders wonen met plezier, maar hebben
zorgen over veiligheid en gezondheid
IJmond - De aanwezigheid van Tata Steel heeft een grote invloed op de
leefomgeving in de regio IJmond. In opdracht van de provincie NoordHolland heeft het onderzoeksbureau Ipsos de ervaringen van de inwoners van de IJmond over hun leefomgeving gemeten. Het onderzoek
vloeit voort uit het Programma Tata Steel 2020-2050: Samenwerken aan
een gezondere en veilige IJmond van de provincie en de IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen.
Hoofdconclusie
In het rapport staat als hoofdconclusie van het onderzoek: “Inwoners
van de regio IJmond zijn positief over
het woongenot in hun gemeente. Er
zijn wel zorgen over de veiligheid van
de leefomgeving voor hun gezondheid. In de gemeente Beverwijk en de
gemeente Velsen maken ze zich hier
significant meer zorgen over dan in
de gemeente Heemskerk. Als het
gaat om de zorg voor hun leefomgeving, hebben inwoners vertrouwen in
de verschillende overheidsinstanties.
Dit vertrouwen hebben ze niet in Tata
Steel. Bijna de helft denkt bovendien
dat Tata Steel de grootste oorzaak is
van de gezondheidsproblemen in de
regio. Inwoners zien echter ook dat
Tata Steel belangrijk is voor de werkgelegenheid in de regio. Als inwoners
een klacht hebben over Tata Steel
melden ze deze niet altijd. De belangrijkste reden is dat ze geen
vertrouwen hebben dat er iets wordt
gedaan met hun klacht.”
Reactie Gedeputeerde Staten
In een reactie op het rapport geven
Gedeputeerde Staten (GS) aan dat
het goed is om te lezen dat mensen
met plezier in de IJmond wonen.
Gedeputeerde Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu Jeroen Olthof: ,,De
conclusie dat inwoners zich zorgen
maken over de gevolgen van de
industrie op hun leefomgeving en

gezondheid herken ik. Een groot deel
van de inwoners zien Tata Steel als de
grootste oorzaak van hun gezondheidsproblemen in de regio. Wij
delen die zorgen en het benadrukt
nogmaals het belang van de inzet
van de provincie samen met andere
overheden voor een gezondere leefomgeving in de IJmond.” De provincie
doet dit samen met de IJmondgemeenten, de Omgevingsdiensten, de
GGD Kennemerland en de
Rijksoverheid.
Een groot deel van de inwoners ziet
ook het belang van Tata Steel voor de
werkgelegenheid. Dit sluit aan bij het
standpunt van GS dat er plek is voor
Tata Steel in de IJmond, maar alleen
als de leefomgeving schoner en
gezonder wordt.
GS benadrukken het belang om
klachten te melden juist ook van
mensen die dat nu niet doen. De
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) is de centrale overheid in de IJmond voor klachten over
Tata Steel (en andere grote bedrijven
in de regio). De OD NZKG heeft in
2021 het ‘Meldpunt Overlast Tata
Steel’ gelanceerd, zodat de bewoners
van de IJmond eenvoudiger overlast
kunnen melden. De OD NZKG is bezig
met het verbeteren van het afhandelen van de overlastmeldingen en
hoe ze hierover naar de melders
communiceren. Op korte termijn

komt er een dashboard op de website
van de OD NZKG dat inzicht geeft in
het aantal overlastmeldingen en de
ongewone voorvallen bij Tata Steel.
Overlastmeldingen spelen een
belangrijke rol bij het bepalen van de
inspectieprioriteiten en bij analyses
die de OD NZKG doet; het is van
belang dat bewoners overlast
melden.
Programma Tata Steel 2020-2025
Het Programma Tata Steel 2020-2050:
Samenwerken aan een gezondere en
veilige IJmond is door de provincie
Noord-Holland, de gemeente Beverwijk, de gemeente Heemskerk en de
gemeente Velsen gezamenlijk opgesteld. Het bestaat uit een samenhangend pakket van bestaande en
nieuwe maatregelen, zowel voor de
korte (periode 2020-2022) als voor de
lange(re) termijn (2050). Voor een
gezondere en veilige leefomgeving in
de IJmond is een brede aanpak
nodig.
Het programma in een notendop:
meer en intensiever toezicht, aangescherpte vergunningen, continu
onderzoek naar de gezondheid en de
leefomgeving, betere communicatie
met de omwonenden en samenwerking tussen de verschillende overheden. En op de langere termijn de
transitie naar een innovatieve en
duurzame staalproductie. De overgang van het gebruik van fossiele
brandstoffen naar schoon waterstof
speelt daarbij een belangrijke rol.
Het rapport over het inwonersonderzoek naar de leefomgeving in regio
IJmond is te vinden op www.noordholland.nl. Zoekopdracht: inwonersonderzoek leefomgeving IJmond

Poppentheater op de Origon
IJmuiden - Dinsdagmiddag was het dan zover voor de kleuters op de Origon.
Poppentheater “Kizzebizz” kwam een leuke voorstelling geven op school. Door
corona konden ze helaas daar niet naar toe, maar gelukkig wilden Cathy en
Jan de Droog op school komen en hun voorstelling daar spelen. De kinderen
hebben genoten! Na de kerstvakantie is de Origon met de kleuters gestart
met het thema “het Poppentheater”. Ze gaan verschillende soorten poppen en
decors maken, en natuurlijk zelf verhalen bedenken en uitspelen! De voorstelling van dinsdag heeft daar in ieder geval een mooie aanzet toe gegeven!
Foto: aangeleverd

Geen ZoMiPo in Het Terras
Velsen - Het Zondagmiddagpodium
van zondag 23 januari in Dorpshuis
Het Terras in Santpoort komt helaas
te vervallen. Accordeonband RATS
zou optreden, maar er is besloten dat
het vanwege de coronamaatregelen

niet door kan gaan. Het eerstvolgende optreden van Duo Carmen in
De Hofstede zal zijn op zondag 6
februari. Meer weten? Bel 0255510652 Buurthuis De Brulboei,
Kanaalstraat 166, IJmuiden.

Parkeerterrein nu tijdelijk
uitvalsbasis voor aannemer
IJmuiden - Aannemer Dura Vermeer
werkt sinds deze week in opdracht
van de gemeente Velsen aan de
Zeeweg. De bouwketen van het
bedrijf staan tijdelijk op het braakliggende terrein ter hoogte van het
Notenboomplein. Dit terrein is
eigendom van Zorgbalans, bewoners
mogen er parkeren zolang het terrein
nog braak ligt. Recent beklaagden
buurtbewoners zich over het feit dat
het terrein slecht begaanbaar is door
de modderplassen die zijn ontstaan.
Zorgbalans laat weten dat de
aannemer als tegenprestatie voor het
gebruiken van het terrein is gevraagd
om het terrein minder drassig te
maken. Hiermee kan de wens van de
omwonenden dus snel in vervulling

gaan. Foto: Jeroen van Duijn

Strawberries verkort winterstop
Driehuis - Na de goed bezochte
inlooptrainingen voor jeugd in de
afgelopen kerstvakantie, kwamen de
versoepelingen van vrijdag 14
januari als geroepen voor KHC Strawberries. Niets beter dan bewegen en
sporten in de buitenlucht. Daarom
starten de hockey veldtrainingen
deze week al, 5 weken eerder dan
gebruikelijk. Geïnteresseerden
kunnen (gratis) aanhaken!
Nog niet eerder was de winterstop zo
kort. Mede met de steun van de
Grote Club Actie en met steun van
het sportloket van de gemeente
Velsen is extra trainersbudget

gecreëerd en kan iedereen weer het
veld op onder deskundige begeleiding. Iedereen? Ja, iedereen!
De komende weken is deelname aan
de trainingen voor niet-leden geheel
gratis. Sticks heeft men op de club en
bitjes stellen ze bij de start ter
beschikking. Alleen sportkleding en
kunstgras hockeyschoenen zijn
nodig.
Alle leeftijden kunnen aanhaken.
Interesse voor de jeugd, de senioren
(18 jaar – ca 35 jaar), veteranen
(vanaf ca 36 jaar) of voor de maandagavond-Trimmers? Twijfel niet en
meld je aan via leden@khc-strawberries.nl.
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Velsen start pilot
Nationaal Jeugd Ontbijt
Velsen - Binnenkort start gemeente Velsen met een pilot om 25 kinderen
een heel jaar van een gezond en voedzaam ontbijt te voorzien. Dit doet
de gemeente in samenwerking met Stichting Nationaal Jeugd Ontbijt.
Deze pilot draagt bij aan doel vier van de armoedevisie: ‘alle kinderen
gelijke kansen’.

Wereldkampioen Magnus Carlsen, Anish Giri (links) en Jorden van Foreest (rechts) tijdens de opening van de 84e editie van het
Tata Steel Chess Tournament Foto: aangeleverd

Tata Steel Chess Tournament
2022 van start
Wijk aan Zee - Zaterdag startten 28 schaakgrootmeesters in Wijk aan Zee
aan de 84e editie van het Tata Steel Chess Tournament. Vrijdag vond daar
de opening en de loting plaats van het toernooi dat bekend staat als het
’Wimbledon van het schaken’. Met 13 speelrondes is het Tata Steel Chess
Tournament het zwaarste schaaktoernooi ter wereld. De laatste ronde
wordt gespeeld op zondag 30 januari.
Coronaproof
Ook het afgelopen jaar is er vooral
online geschaakt. De grootmeesters
en schaakliefhebbers van over de
hele wereld kijken dan ook reikhalzend uit naar het toptoernooi,
waarbij eindelijk weer achter het
bord wordt geschaakt.
Net als vorig jaar is de speelzaal
volledig coronaproof ingericht. Staf
en schakers worden voorafgaand aan
en tijdens het toernooi getest op
corona, de grootmeesters hebben
een aparte ingang en spelen op een

podium waar verder alleen de arbiters toegang tot hebben.
Het Tata Steel Chess Tournament
heeft een lange historie. Ooit
begonnen als personeelstoernooi
van het staalbedrijf is het uitgegroeid
tot een internationaal toernooi van
wereldformaat, waar zowel grootmeesters als amateurs hun agenda’s
voor vrijhouden. Tata Steel kiest voor
schaken, omdat schaken gericht is op
strategisch denken en op het vinden
van creatieve oplossingen voor
complexe vraagstukken. Tata Steel

heeft diezelfde focus. Staal maken is
een hightech proces met een cruciale
rol voor innovatie. De medewerkers
van Tata Steel werken voortdurend
aan het bedenken van slimme oplossingen om processen en producten
verder te verbeteren.
Daarnaast verbindt de schaaksport
mensen van over de hele wereld,
hetgeen nu meer dan ooit belangrijk
is. Via #ChessConnects organiseert
Tata Steel samen met haar partners
verschillende projecten om mensen
rondom de schaaksport met elkaar in
contact te brengen, met een speciale
focus op het verbinden van jongeren.
Het laatste nieuws en informatie
over het Tata Steel Chess
Tournament is te vinden op
www.tatasteelchess.com.

Weer concerten in ‘t Mosterdzaadje?
Santpoort - Als de cultuurwereld
weer open mag wordt ‘t Mosterdzaadje op zaterdag 29 januari om
15.00 uur gehuld in het werk en
leven van de dichter Herman Gorter.
Het programma “Kom zijn liefste” is
in handen van de stichting Feest der
Poëzie. Voordrachten en liederen op
teksten van Herman Gorter worden
verzorgd door Simon Mulder -voordracht, Saskia de Man -sopraan en
Daan van de Velde - piano. Tevens
worden twee korte films vertoond
(uit EYE Filmmuseum) naar
gedichten van Gorter en de boekpresentatie ‘Een rood lied zingt’.

Herman Gorter (1864-1927), de
dichter van ‘Mei’ (‘Een nieuwe lente
en een nieuw geluid...’) had een
bijzonder leven en maakte enkele
van de mooiste gedichten uit de
Nederlandse literatuur. Voordrachtskunstenaar Simon Mulder brengt de
gedichten van deze lyrische, experimentele classicus, dichter en socialist. Klassiek liedduo Saskia de Man
en Daan van de Velde brengt bijzondere en nauwelijks uitgevoerde
liederen op teksten van Gorter,
inclusief een geheel nieuw voor
deze voorstelling geschreven lied
door componist Antoine Oomen.

In de gemeente Velsen wonen naar
schatting zo’n 300 kinderen die
zonder ontbijt naar school gaan. Dit
cijfer komt van de Stichting Nationaal
Jeugd Ontbijt en is gebaseerd op het
aantal inwoners van de gemeente
Velsen. Een aantal Velsense basisscholen, waaronder de Zefier, geeft
aan de problematiek te herkennen.
Kinderen die zonder ontbijt naar
school gaan, ondervinden daarvan
verschillende nadelen. Ze kunnen
zich vaak minder goed concentreren.
Uit onderzoek van de Stichting Nationaal Jeugd Ontbijt blijkt ook dat
deze kinderen structureel minder
presteren. Een aantal basisscholen
binnen de gemeente Velsen probeert
dit probleem al te ondervangen door
deze leerlingen ontbijt op school aan
te bieden. Dit is echter geen ideale
oplossing: niet alleen missen
kinderen zo een deel van de les
omdat ze aan het ontbijten zijn, het
creëert ook een stigma. Klasgenootjes zien immers dat er iets met
deze kinderen aan de hand is.
Nationaal Jeugd Ontbijt
Een meer structurele oplossing is dus
gewenst. Daarom gaat de gemeente
Velsen in zee met de Stichting Nationaal Jeugd Ontbijt. Deze stichting
verzorgt door het gehele land
ontbijtjes voor kinderen uit minimagezinnen en beschikt daarmee over
de ervaring en het netwerk om dit
ook in Velsen mogelijk te maken. In
eerste instantie krijgt deze samenwerking de vorm van een pilot,
waaraan 25 kinderen mee kunnen
doen. De kosten van de pilot
bedragen in 2022 €10.000,-. Dit
wordt gefinancierd uit het bestaande
budget voor doel vier ‘alle kinderen
gelijke kansen’.
Waarom een pilot?
Starten met een pilot gebeurt op
aanraden van de Stichting Nationaal
Jeugd Ontbijt (SNJO) zelf. Door het
project het eerste jaar de vorm van
een beperkte pilot te geven, heeft de
stichting de tijd en de ruimte om
haar netwerk in de gemeente Velsen
op te bouwen. Daarnaast biedt een
pilot de gemeente de mogelijkheid
om te zien of er daadwerkelijk vraag

naar deze ontbijtjes is in Velsen.
De pilot wordt in het derde kwartaal
van 2022 geëvalueerd. Daarbij kijkt
de stichting naar zowel de behaalde
resultaten op kwalitatief als op kwantitatief vlak. Oftewel, is er voldoende
vraag naar deze ontbijtjes en zorgen
deze ontbijtjes ook echt voor verbeterde schoolprestaties bij de
kinderen? Indien de pilot is geslaagd,
kan ervoor gekozen worden deze op
een meer permanente manier voort
te zetten en eventueel uit te breiden.
Werkwijze
De SNJO draait volledig op vrijwilligers en sponsoren. De SNJO sluit
binnen de gemeenten waarin zij
actief is contracten af met supermarkten en andere lokale leveranciers zoals bakkers en supermarkten.
Eén keer per week halen vrijwilligers
de ontbijtproducten op bij de leveranciers en leveren ze vervolgens af
bij de deelnemende gezinnen. Een
levering bevat voor iedere dag van
de week, ook voor het weekend, een
ontbijt. Voor het aanmelden hanteert
het SNJO geen verdere criteria zoals
een inkomenstoets. Volgens hun filosofie worden ouders in een minimapositie al te vaak geconfronteerd met
allerlei vernederingen en willen ze
hier niet verder aan bijdragen. Hun
ervaring is dat door gezinnen hiervan
geen misbruik wordt gemaakt.
Omdat de ouders niet getoetst
worden, hanteert de stichting een
‘first come, first served’-principe.
Om toch enigszins te kunnen sturen
op welke kinderen meedoen aan de
pilot, heeft de gemeente Velsen de
stichting aangeraden hun wervingscampagne te beginnen op vier
scholen waar de problematiek het
grootst lijkt, te weten de Zefier, de
Vuurtoren, de Klipper en de Plataan.
Het contact tussen deze scholen en
de SNJO is inmiddels gelegd en de
wervingscampagne is in volle gang.
De pilot gaat van start zodra de 25
aanmeldingen binnen zijn en de
SNJO voldoende vrijwilligers heeft
weten te werven.
Bij een geslaagde pilot volgt eventueel een voorstel voor een meer
permanente voortzetting van het
Nationaal Jeugd Ontbijt.

Dasha Beltiukova en Sergey Smirnov.
Foto: aangeleverd

Van Bach tot Glass
Op zondag 30 januari om 15.00 uur
spelen de fluitiste Dasha Beltiukova
en de pianist Sergey Smirnov een
programma met werken van J.S.
Bach, Piazzolla, Vasks en Glass.
Twee zeer aan elkaar gewaagde
musici die amper tien jaar oud al
samen voor volle zalen stonden.
Beiden zaten in Minsk op een school
voor muzikaal begaafde kinderen.
Hun aanvullende studies in Nederland maakte hen tot allround
toptalenten.

Herman Gorter maakte enkele van de mooiste gedichten uit de vaderlandse
geschiedenis. Foto: aangeleverd

Reserveren: penningmeester@
mosterdzaadje.nl of via de website
www.mosterdzaadje.nl.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord, 023-5378625.

In de gemeente Velsen wonen naar schatting zo’n 300 kinderen die zonder ontbijt
naar school gaan. Foto: Pixabay

