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Samen virtueel de tijd
doorstaan

80-jarige ontvangt ruim 130
kaarten van ‘Wereldvrouwen’

Schoollogo’s spotten in
Velserbroek
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Benieuwd wat uw woning waard is?
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Speelt u wel eens met de gedachte om te verhuizen? De belangstelling voor woningen in uw buurt blijft onveranderd groot.

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

Geregeld spreken wij mensen die graag naar uw wijk zouden willen verhuizen. Er zijn namelijk nog steeds veel zoekers op
Koene auto, dealer
in Velserbroek
niet alleen
Fiat,zoekers
Alfade woningmarkt. In de afgelopen jaren zagen we dat de woningmarkt
‘droog
kookte’.is Zo
langspecialist
er nogvoor
veel
zijn,
Romeo, Abarth en Jeep, maar wij onderhouden ook alle andere merken
verwachten we niet dat de prijzen van woningen zullen dalen. Hier kunt u uw voordeel mee doen!

Pc: Pla ts:

Wij zijn u graag van dienst bij de verkoop van uw woning of de aankoop van uw nieuwe woning. We beginnen met een
mooi aanbod: een vrijblijvende waardebepaling zodat u precies weet waar u aan toe bent.

En het werd nog stiller op straat
Brantjes Velsen

Marktplein 40
1972 GC IJmuiden
0255 - 700 201
Velsen - Toen zaterdagavond om 21.00 de avondklok inging, werd het ook in Velsen stiller dan stil op straat. In Driehuis,
velsen@brantjes.nl
waar op de Van den Vondellaan normaliter toch altijd wel fietsers of automobilisten richting supermarkt of IJmuiden
rijden, viel de stilte extra op. Letterlijk bevond zich geen hond op straat. Dat de avondklok die avond en ook de
avonden daarna grote problemen zou veroorzaken in het hele land was toen nog niet tot Velsen doorgedrongen. Foto:
Arita Immerzeel

E-mail:

VUL UW GEGEVENS IN EN LEVER DEZE VOUCHER AF OP ONS KANTOOR.
VIA DE POST KAN OOK: BRANTJES MAKELAARS, ANTWOORDNUMMER 828,
1940 VG HEEMSKERK. EEN POSTZEGEL IS NIET NODIG.
LIEVER ONLINE? GA NAAR WWW.BRANTJESMAKELAARS.NL EN VRAAG DAAR DE
VRIJBLIJVENDE WAARDEBEPALING AAN.
Dhr

Mw

Adres:

Pc:

Telefoon:

E-mail:

Plaats:

De schrik zit er goed in
Velsen - De verschrikkelijke beelden van de vernielingen en plunderingen in diverse grote steden zijn de Velsense
ondernemers ook niet ontgaan. Diverse winkeliers hebben voorzorgsmaatregelen getroffen om hun waar te
beschermen. Zo is het pand van Amber Jewels op de hoek van de Lange Nieuwstraat en het Marktplein volledig dichtgetimmerd. Hopelijk blijven de voorzorgsmaatregelen achteraf niet nodig te zijn geweest. Foto: aangeleverd

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

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

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

Naam gezocht voor
het stadspark in
Velserbroek
Velserbroek - Het stadspark in
Velserbroek? Waar is dat? voor hulpverleners die daar iemand komen
helpen is de locatie niet duidelijk.
Ook voor bewoners van Velserbroek
is het niet duidelijk. Het park heeft
geen naam.
Het stadspark is een hondenuitlaatplaats, een speelplek voor kinderen,
een hangplek voor jongeren, een
ontmoetingsplaats voor ouderen. Er
is meer ruimte gemaakt voor natuur,
door een andere manier van
maaien.
Het wordt volgens Dorpsvereniging
Velserbroek tijd dat de inwoners het
stadspark gaan omhelzen. Het park
meer betrekken bij de bewoners van
Velserbroek. Daarvoor zou een
Velserbroekse naam een verbindende factor kunnen zijn. Een naam
van een bekende inwoner of sporter,
een naam die de stedenband met Sri
Lanka benadrukt, een naam die
verwijst naar de polder waarin we
wonen....
Een oproep aan u om mee te denken
over de nieuwe naam van het stadspark. Op een nog nader te bepalen
datum zal de naam feestelijk onthuld
worden.
Ideeën met naam en adres kunnen
worden aangeleverd via ardy.blok@
quicknet.nl.

WIJ BIEDEN U
GRIP BIJ GLADHEID!

Cheque
VOOR EEN VRIJBLIJVENDE
WAARDEBEPALING VAN
UW WONING

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN
www.albatrosbanden.nl

Marktplein 40
1972 GC
IJmuiden
0255 - 700 201
velsen@brantjes.nl
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Samen virtueel de tijd doorstaan

‘Klaar met Remi’
Alleen samen krijgen we eenzaamheid
onder controle. Daarom organiseert Socius vanaf 3 februari elke woensdagavond
van 19.00-20.30 uur een virtueel samenkomen. Hier kunt u met elkaar delen wat
helpt coronatijd te doorstaan. U ervaart
herkenning én het gevoel dat u samen
bent en niet alleen op de wereld. Zoals
Remi, in het gelijknamige verhaal. Daarom gaven we deze avonden tegen eenzaamheid de naam: ‘Klaar met Remi’.

Gevolgen sociaal isolement
Het sociaal isolement door de coronamaatregelen heeft gevolgen als:
• Het thuis zitten zat zijn
• Angstige en/of depressieve gevoelens
ontwikkelen
• Verlangen naar fysiek contact - ‘huidhonger’, omdat ze niet meer aangeraakt
worden
• Beleven van ‘oude issues’ waarvan u
dacht deze allang te hebben verwerkt
• Merken dat, hoe zeer u ook van uw partner en/of kind(eren) houdt, u deze vaker
achter het behang wil plakken ;-)

gevolgen. En wilt u daarom graag meedoen
aan de ‘Klaar met Remi’-avonden. Geef u dan
op via www.klaarmetremi.nl of bel Socius via
088 88 76 900.
Wie weet ontstaan er mooie, nieuwe vriendschappen; een uitstekende remedie tegen
eenzaamheid.
Beeldbellen-simpel!
Voor de ‘Klaar met Remi’-avonden gebruiken we Zoom om mee te beeldbellen. U heeft
hiervoor een computer met camera en microfoon/geluid nodig. Bij uw aanmelding krijgt u
een korte handleiding hoe Zoom werkt - het
is echt simpel hoor!
Begeleiding
De groep wordt begeleid door Chris Hebling,
groepsmaatschappelijk werker bij Socius.
Misschien tot woensdag dan!

Geef u op
Misschien herkent u zich wel in een aantal

Gladheidbestrijding en de
avondklok
In de gemeente Velsen verzorgt HVC de gladheidsbestrijding. Voor een snelle en goede
werking van strooizout moet het zout worden “ingereden” door het verkeer. Hoe meer
verkeer hoe sneller het strooizout werkt.

Doordat er vanwege de avondklok minder
wordt gereden op de weg, werkt het strooizout minder snel. Wees daarom extra voorzichtig bij gladheid.

Uw vragen over vaccinatie
beantwoord
Inwonersvraag over de vaccinatie tegen corona
Iedere donderdag wordt hier een inwonersvraag behandeld. Heeft u een vraag
over de vaccinatie? Stuur dan ook uw vraag naar communicatie@velsen.nl
Drie vragen over de vaccinatie tegen corona
Regionaal worden er ook veel vragen gesteld
over de vaccinatie.
De komende periode wordt u hiervan op
de hoogte gehouden.
Ik ben gebeld door Team Thuiszorg Nederland. Zij sturen een tikkie voor versneld vaccineren. Is dit echt?
De coronavaccinaties worden kosteloos
aangeboden door de Rijksoverheid.
U hoeft dus niet te betalen voor deze
vaccinaties.
Team Thuiszorg zal geen vaccinaties tegen
corona toedienen. De corona vaccinaties
worden toegediend door of de GGD of de huisarts.

Nationale Holocaust Herdenking
De Nationale Holocaust Herdenking heeft
dit jaar een ander karakter vanwege de coronamaatregelen. De stille tocht vindt niet
plaats en de herdenking is besloten. Het gemeente bestuur van Velsen kan hierdoor helaas geen bijdrage leveren, maar staat zondag
31 januari wel stil bij de slachtoffers van de

Holocaust en andere genocides.
Live uitzending door NOS
De Holocaustherdenking wordt om 11.00 uur
live uitgezonden door NOS. Op de website
van het Nederlands Auschwitz Comité is het
programma te vinden.

Mijn ouders zijn dementerend, maar
nog thuiswonend. Hoe kan ik hen toch
laten vaccineren?
De huisarts neemt contact op met thuiswonende ouderen van 90 jaar en ouder. Als
de huisarts samen met de oudere inschat
dat deze niet naar een GGD locatie kan gaan,
vaccineert de huisarts deze persoon thuis. Is
de persoon wel in de gelegenheid om naar de
GGD locatie te gaan, kan de oudere telefonisch een vaccinatieafspraak maken via het
landelijke nummer 0800-7070.

Ouderen in de leeftijd van 85-90 jaar ontvangen van het RIVM een schriftelijke uitnodiging om zich te laten vaccineren. Ook voor hen
geldt dat zij een vaccinatie-afspraak kunnen
maken via het landelijke nummer 08007070. Dit nummer kan alleen gebeld worden
als u daadwerkelijk de uitnodigingsbrief om
een afspraakt te maken ontvangen heeft.
Is het vaccin van invloed op de medicijnen die ik slik?
Het coronavaccin heeft geen invloed op de
werking van medicijnen.
Maar, als een persoon bepaalde medicatie
krijgt, is het soms wel nodig om van tevoren
te overleggen met de behandelend arts of
met de trombosedienst. Als u het landelijke
nummer belt om een afspraak te maken voor
de vaccinatie, wordt een aantal vragen aan
u gesteld. Afhankelijk van de gegeven antwoorden krijgt u advies of u eerst met uw
behandelend arts of trombose dienst moet
overleggen. U neemt een ingevulde gezondheidsverklaring en medicijnlijst mee naar
de vaccinatielocatie. Als bepaalde vragen
met ja zijn beantwoord, krijgt u op de vaccinatielocatie eerst een gesprek met de arts of
verpleegkundige, zodat het vaccineren voor
u zonder problemen verloopt. Van bepaalde
medicatie is bekend dat het de afweer vermindert. Bij personen met een verminderde
afweer is het mogelijk dat na de coronavaccinatie het lichaam minder afweerstoffen aanmaakt.
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Subsidieregeling coronacompensatie cultuur, buurthuizen en
vrijwillige jeugd- en jongerenorganisaties 2020-2021
De gemeente Velsen ontving van het Rijk
middelen om in te zetten voor compensatie van extra kosten en lagere inkomsten in verband met de coronamaatregelen. Dit geldt voor organisaties op het
gebied van cultuur, buurthuiswerk en vrijwillig jeugd- en jongerenwerk. Het college heeft een subsidieregeling voor deze
organisaties vastgesteld met als doel de
effecten van de coronacrisis te verzachten en/of nieuwe problematiek het hoofd
te bieden.

De subsidieregeling en het aanvraagformulier vindt u in ons digitaal loket op www.velsen.nl
Wanneer komt u voor een subsidie coronacompensatie in aanmerking?
U kunt in aanmerking komen wanneer de activiteiten voldoen aan de voorwaarden van
de Algemene Subsidieverordening Velsen
en de Subsidieregeling coronacompensatie
cultuur, buurthuizen en vrijwillige jeugd- en
jongerenorganisaties 2020-2021.

Aanvragen voor een subsidie worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.
De volgende criteria worden gehanteerd:
a. De lokale organisatie kan haar activiteiten zo veel mogelijk blijven uitvoeren met inachtneming van de corona maatregelen;
b. De subsidie draagt bij aan de doelen van de
gemeente op cultureel en maatschappelijk
gebied;
c. De aanvrager heeft voldoende aangetoond
dat maatregelen zijn getroffen om het exploi-

tatietekort zoveel mogelijk te beperken.
Wat moet u doen om subsidie aan te vragen?
Het aanvraagformulier volledig invullen, ondertekenen en voorzien van de in het aanvraagformulier genoemde bijlagen. U kunt de
aanvraag digitaal indienen van 1 tot en met
28 februari 2021 via het emailadres coronacompensatie@velsen.nl. Eventuele vragen
over de subsidieregeling kunt u ook via dit
emailadres stellen.

Nieuws van de raad
Wist u dat?

Uw invloed bij de raad van Velsen

De zetelverdeling

Aanmelden om in te spreken

De gemeenteraad van Velsen heeft
33 zetels 10 politieke partijen
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De gemeenteraad heeft verschillende
instrumenten om te gebruiken. Denk
aan moties, amendementen en vragen.
Maar hoe werkt dat allemaal? Dat kunt
u vinden op het YouTube kanaal van
de Raad van Velsen.

U kunt inspreken bij sessievergaderingen over de onderwerpen die worden
besproken. Bij raadsvergaderingen kunt
u over andere onderwerpen inspreken.
Door de maatregelen rondom corona zijn
alle vergaderingen digitaal en kunt u dus
ook digitaal inspreken.

Scan de QR code en ga
naar het YouTube kanaal
van de Raad van Velsen.

Burgerinitiatief

Als u een goed idee heeft kunt u dit altijd
indienen en voorleggen aan de gemeenteraad. Er is een formulier beschikbaar
bij de griffie, zij kunnen u ook zo goed
mogelijk verder helpen om uw voorstel
uit te werken.
Brief insturen

4

Het is altijd mogelijk om een brief in te
sturen naar de gemeenteraad. Deze brief
komt dan bij de ingekomen stukken op de
eerstvolgende raadsvergadering.

YouTube

Contact met de fracties

De politieke partijen ontvangen u graag.
Via de website kunt u eenvoudig alle
e-mailadressen en/of telefoonnummers
vinden van de raadsleden.

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

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

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

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

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

Aanvragen
Geplaatst op www.overheid.nl (zie Berichten over uw buurt) op 28 januari
2021.
Voor informatie kunt u contact opnemen
met afdeling Fysiek Domein (tel. 140255)
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond
van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Venusstraat 9, plaatsen dakkapel (18/01/2021)
8609-2021
De Ruyterstraat 42, plaatsen dakkapel
(18/01/2021) 8687-2021
Schiplaan 326-612, tijdelijk plaatsen bouwkeet units (19/01/2021) 9150-2021
Briniostraat 16, vervangen gevelkozijnen
(19/01/2021) 9274-2021(Gemeentelijk monument)
Schiplaan 182-324, tijdelijk plaatsen bouwkeet units (20/01/2021) 9686-2021
S.P. Kuijperplantsoen 1-29, tijdelijk plaatsen
bouwkeet units (20/01/2021) 9711-2021
Kanaalstraat 45, splitsen woning in 3 appartementen en plaatsen dakopbouw (21/01/2021)
10153-2021

Kanaalstraat 210, 212 en 214, bouwen aanbouwen (voorzijde) (21/01/2021) 10283-2021
Saturnusstraat 71, plaatsen dakopbouw
(22/01/2021) 10723-2021
Velsen-Zuid
Meershoef 1-59, tijdelijk plaatsen bouwkeet
units (19/01/2021) 9218-2021
De Ticht 1-59, tijdelijk plaatsen bouwkeet
units (20/01/2021) 9696-2021
Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 118, plaatsen zonnecollector
(achterzijde)
(16/01/2021)
8079-2021(Gemeentelijk monument)
Brederoodseweg 1, aanleggen MS kabel,
(21/01/2021) 10454-2021

Santpoort-Noord
Molenstraat 13, realiseren balkon met buitentrap, vernieuwen kozijn, verwijderen
dichtmaken raam (17/01/2021) 8130-2021
(Gemeentelijk monument)
Hoofdstraat 119, plaatsen dakopbouw
(22/01/2021) 10904-2021
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning betrekking hebben op
een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over welstand:
140255
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de beslistermijn hebben verlengd met 6 weken. De datum van verzending van de verlenging is tussen haakjes vermeld.
IJmuiden
Marktplein 2, verbouwen tot winkel en 6 ap-

partementen (21/01/2021) 124641-2020
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
Santpoort-Noord
Molenstraat 13, realiseren balkon met buiten-

trap, vernieuwen kozijn, verwijderen dichtmaken raam (17/01/2021) 8130-2021(Gemeentelijk monument)
Hoofdstraat 119, plaatsen dakopbouw
(22/01/2021) 10904-2021

(21/01/2021) 106573-2020
Edisonstraat 25, plaatsen
(21/01/2021) 131499-2020

derstaande aanvraag. De aanvraag, de ontwerpomgevingsvergunning en de bijbehorende
stukken liggen met ingang van 29 januari 2021
gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling
Fysieke Leefomgeving, Team Vergunningen.
Om de stukken in te zien kan contact worden
opgenomen met het Team Vergunningen, telefoon 140255.

De omgevingsvergunning en de bijhorende
stukken ligt met ingang van 29 januari 2021
gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling
Fysieke Leefomgeving, Team Vergunningen.
Tevens zijn de besluiten in te zien op www.
ruimtelijkeplannen.nl onder: NL.IMRO.0453.
OM0041DRIEHUIZERK1-R001

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

dakopbouw

Velsen-Zuid
Thorbeckelaan 8, plaatsen dakkapel (voorzijde) (21/01/2021) 117505-2020
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 267, verbouwen winkel naar
winkel en parkeerplaatsen en 8 appartementen (19/01/2021) 103785-2020
Wijkerstraatweg 90, verbouwen pand (gevels,
buitentrap), gebruiken voor kantoren en opslagunits (21/01/2020) 99567-2020
Santpoort-Noord
Groenelaantje 6-0040 en 0041, plaatsen dagverblijf en plantenkas (21/01/2021) 1315132020
Cotélaan 21, vervangen kozijnen (voorgevel)
(21/01/2021) 139868-2020
Driehuis
Jacob Catslaan 5, bouwen
(21/01/2021) 138142-2020

tuinhuis

Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning verleend voor:

Velserbroek
Zeilmakerstraat 50, wijzigen gebruik voor
yoga- en pilateslessen (19-01-2021) 1236522020

IJmuiden
Halkade 31, herinrichten 1e verdieping (14
naar 16 logieskamers) (19/01/2021) 976142020
Eenhoornstraat 4, realiseren tijdelijk lokaal

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
(uitgebreide procedure)
Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij het voornemen hebben een
omgevingsvergunning te verlenen voor de on-

Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan
een ieder naar keuze mondeling of schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen de ontwerpomgevingsvergunning. Zienswijzen moeten
worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Velsen, Fysieke Leefomgeving, Team Vergunningen, Postbus 465,
1970 AL IJmuiden (bezoekadres Dudokplein
1 te IJmuiden). Voor het kenbaar maken van
mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de werkeenheid Vergunningen, telefoon 140255.
Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 91, gebruiken van
voormalige agrarische bedrijfswoning voor
burgerbewoning (15/07/2019) 57888-2019.
Verleende omgevingsvergunning – uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor:
Driehuis
Het perceel naast Driehuizerkerkweg 148 te
Driehuis (kadastraal F 5753), het bouwen van
een woning (15/01/2020) 5252-2020

Beroep
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht
kunnen belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen de ontwerp omgevingsvergunning, en belanghebbenden die
kunnen aantonen dat zij daar redelijkerwijs
niet toe in staat zijn geweest, een gemotiveerd
beroepschrift indienen.
Het beroepschrift tegen dit besluit dient te
zijn ingediend binnen een termijn van zes weken met ingang van de dag na die waarop het
besluit ter inzage is gelegd bij de rechtbank
Noord-Holland, locatie Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Tevens kunnen zij de voorzieningenrechter
van de rechtbank Noord-Holland verzoeken
een voorlopige voorziening te treﬀen indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat ook
beroep is ingesteld.
U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op
de genoemde site voor de precieze voorwaard

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor het volgende
perceel:
•

Ans Rosendahlstraat 2, 1991 PG
VELSERBROEK

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn
van 6 weken na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970
AL IJmuiden) dan wel langs elektronische
weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;

werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij het college van burgemeester en wethouders
van Velsen.
Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie

in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
Vanwege het coronavirus is het gemeentehuis
alleen geopend op afspraak. Wilt u het verkeersbesluit inzien dat moet u hiervoor telefonisch
een afspraak maken.

Fietspad in Duin en Kruidberg bijna klaar
Velsen - Afgelopen weken werd er hard gewerkt in Duin en Kruidberg en
Midden-Herenduin, het noordelijk deel van Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Er werden grote stukken geplagd: grote lappen kale grond. Het
werk is nu bijna klaar en het fietspad, dat erg te lijden heeft gehad door
het werkverkeer, wordt opgeknapt. In maart, wanneer het broedseizoen
begint, is alles opgeruimd en klaar.
De werkzaamheden waren aangekondigd en worden uitgelegd op
bordjes, op de website met filmpjes
en in de krant. Maar toch… als je
door het duin wandelt, oogt het als
erg grote kale vlaktes.
Het werk was allemaal in het kader
van het herstel van duingraslanden
in het open duin. Velden met veel
Amerikaanse vogelkers en dikke
grasruigtes zijn nu kaalgemaakt en
de bovengrond met veel wortels en
zaden is schoongezeefd. Nu krijgen
de echte duinplanten en kruiden
weer hun kansen. Want in de dichte
mat van gras en onder Amerikaanse

vogelkers groeit bijna niets.
Daarvoor werden plaatselijk ook
bomen gekapt in het open duin:
door meer wind in het gebied te
krijgen, wordt het terugkomen voor
Amerikaanse vogelkers bemoeilijkt
en de gewenste duinbloemen
kunnen daar wel tegen.
Resultaten uit het verleden…
Resultaten uit het verleden bieden
mooi uitzicht op de toekomst.
Stukken duingrasland die rond 2013
zijn geplagd en zo vrijgemaakt van
Amerikaanse vogelkers, zien er nu
zelfs in de winter al prachtig uit. Er

groeien verschillende mossen,
duizendguldenkruid op vochtige
plekken, tijm op droge plekken en
tussen dat alles wasplaatjes: kleine
glanzende paddenstoeltjes in prachtige tinten en prachtige namen zoals
het papegaaizwammetje. Doordat
deze echte duinsoorten nog genoeg
aanwezig zijn in het gebied, zullen de
net geplagde stukken snel begroeid
raken met kruiden en bloemen.

waterkraantje en de Tweede
Dwarsweg) wordt weer bijgewerkt.
Tegelijk wordt er al weer nagedacht
over volgende werkzaamheden,
najaar 2021. Want er is nog steeds
een aantal plekken waar Amerikaanse vogelkers in grote getalen
aanwezig is en daar met de hand niet
weg te krijgen is. Dit zijn wel kleinere
oppervlaktes dan die deze winter zijn
aangepakt.

Afronding werkzaamheden
De geplagde vlakken worden hier en
daar nog afgewerkt en in februari is
de aannemer nog bezig met grond
zeven om de wortels eruit te halen.
Daarna nog de werkpaden zoveel
mogelijk wegwerken en dan gaan
alle machines het gebied uit. Het
stuk fietspad in Duin en Kruidberg
dat door de regen en het werkverkeer slecht is geworden (tussen het

Geniet vanaf de
reguliere wegen en paden
Het is belangrijk dat bezoekers op de
gewone wegen en paden blijven. De
werkpaden zijn alleen voor het werkverkeer en de wildpaadjes en koeienpaadjes zijn alleen voor de dieren.
Mensen buiten de reguliere wegen
en paden hebben een zeer verstorende invloed op de dieren in de
duinen. Ze hebben minder rust om

voedsel te zoeken en te slapen, waardoor hun reserves extra worden
aangesproken. De boswachters
maken zich daar echt zorgen over.
Boswachter Eveline Blok: “Het is
zoveel drukker dan normaal door de
corona-maatregelen. We zijn heel blij
dat mensen van de natuur genieten
en we merken dat mensen het nu
extra waarderen om mooie natuur
vlakbij huis te hebben. Maar we
maken ons echt zorgen om de drukte
en de verstoring van dieren. Mensen
hebben meestal niet door hoeveel ze
verstoren.”
Daarom zijn de boswachters van het
Nationaal Park een offensief gestart
om dat beter bekend te maken: er
hangen spandoeken bij de ingangen
(zie artikel elders in deze editie) en er
zijn interviews geweest in kranten en
op de regionale nieuwszender.
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Grillpaleis al tien jaar
vertrouwd in Velsen-Noord

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

Velsen-Noord - Het is tien jaar geleden dat het Grillpaleis Velsen-Noord
voor het eerst liet genieten van overheerlijke vers gegrilde kipspecialiteiten. Om dat jubileum te vieren, gelden de komende week diverse
aanbiedingen voor het afgeronde bedrag van tien euro.

Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur
vrijdag 09.00-15.00 uur
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
Advertentieverkoop
Jeroen van Duijn
Mobiel 06-33836478
Gerda Ritskes
Mobiel 06-45708874
Ellen Gouda
Mobiel 06-51128572
Advertentie-tarieven
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Renée Wouwenaar
Marja van der Wulp
Raimond Bos
Arita Immerzeel
Ingeborg Baumann
Directie
Frits Raadsheer
Bladmanager
Veroni Pereboom
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.jutter.nl/kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Het online Open Huis is op zaterdag 6 februari van 10.00 tot 14.00 uur.

Vellesan College houdt
online Open Huis
IJmuiden - Op zaterdag 6 februari gaat het gebeuren. Het Vellesan
College houdt tussen 10.00 en 14.00 uur haar Open Huis voor achtstegroepers en hun ouders. En vanwege de corona-beperkingen is dat deze
keer een online Open Huis.
De bezoeker gaat digitaal de hoofdingang van het gebouw Briniostraat
of Platanenstraat binnen en kijkt in
de entreehal om zich heen. Virtueel
doorlopen of eerst maar het introductiefilmpje bekijken. Of meteen in
gesprek met een leerjaarcoördinator.
Het kan allemaal. Op de virtuele
tocht door de gebouwen zijn de
vaklokalen te bezoeken met video’s
van docenten, uitleg over het vak,
proefjes bij natuur- of scheikunde,
escaperooms, quizzen en kahootjes,
de zeer populaire multiple choice
quizzen. En op verschillende plaatsen
in de virtuele rondtocht is er een
videogesprek mogelijk met docent,

leerlingbegeleider, dyslexiecoach of
afdelingsleider. Op deze manier kan
iedere achtstegroeper en zijn/haar
ouders een indruk krijgen wat het
Vellesan College heeft te bieden:
goede lessen, een fijne sfeer, een
veilige leeromgeving, en zorg en
aandacht voor leerlingen.
Het online Open Huis is op zaterdag
6 februari van 10.00 tot 14.00 uur.
Reserveer van tevoren een tijdslot op
de website zodat u er zeker van bent
dat men aandacht aan uw vragen
kan besteden.
Kijk voor meer informatie op www.
vellesancollege.nl.

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
Kennemerland PERS B.V.
Onderdeel van
Regio Media Groep B.V.

De openingsijden van het Grillpaleis zijn zodanig, dat men er voor zowel de lunch als
het avondeten terecht kan. Foto: Ellen Gouda

Het in Bunschoten-Spakenburg
gevestigde bedrijf startte in 2009
met één verkoopwagen. De toen net
gestarte markt in Velsen-Noord
behoorde tot de eerste vaste standplaatsen van het Grillpaleis. Toen de
markt na enige tijd weer uit het
straatbeeld verdween, besloot de
ondernemer om een eigen standplaats aan te vragen. Sindsdien staat
de verkoopwagen elke dinsdag naast
de viskiosk aan de Wijkerstraatweg.
In de afgelopen tien jaar groeide het
bedrijf gestaag verder. ,,Begin deze
maand hebben we de tiende
verkoopwagen in gebruik genomen’’,
vertelt Martijn Koelewijn trots. Inmiddels is het Grillpaleis wekelijks op vijfendertig locaties te vinden.

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.

In Velsen-Noord is de wagen elke
dinsdag geopend van 11.30 tot 18.15
uur. ,,Zo kunnen we zowel de lunch
als het avondeten meepakken. Onder
onze klanten bevinden zich ook veel
scholieren en werknemers van
bedrijven in de regio.’’ Natuurlijk kan
ook iedereen, die toevallig langsloopt en gewoon even trek heeft in
een lekkere kipsnack, er terecht.
Geen zin om te kluiven? Ook daarvoor is een oplossing. ,,Dan kan men
bijvoorbeeld kiezen voor kippeling,
dat zijn malse stukjes kip met een
krokant laagje, maar zonder bot. Ook
onze dijkrokantjes, die in de oven
worden bereid, zijn zonder bot.’’
Bekijk ook de advertentie in deze
krant met de jubileumaanbiedingen.

Alweer een gelukkig winnaar
IJmuiden - De puzzels in onze krant
worden zeer gewaardeerd. Het
levert, behalve een flinke stapel
inzendingen, ook regelmatig spontane leuke reacties op van de puzzelaars. Helemaal leuk is het natuurlijk
als het gepuzzel uiteindelijk wordt
beloond met een mooie prijs. Dat
overkwam afgelopen vrijdag
mevrouw Koelemeijer uit IJmuiden.

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

Ze loste de kruiswoordpuzzel in onze
dikke kersteditie van 23 december
2020 op en stuurde de oplossing in.
Dat leverde haar het mooie bedrag
van vijftig euro contant op, vrij te
besteden maar beschikbaar gesteld
door Gordijnatelier Venice aan de
Kennemerlaan 77a in IJmuiden.
Hartelijk gefeliciteerd!

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

Artikelen voor kinderfeestjes inpakken? Veel beter dan stilzitten, vindt het team van
Het Haerhuys. Foto: aangeleverd

Het Haerhuys on tour!
Velserbroek - Stilzitten? Dat is niets
voor de meiden van Het Haerhuys!
Daarom gaan ze in samenwerking
met Zebra Uitzendbureau volop aan
het werk voor verschillende
projecten van hun grote klanten. Zo
werden de meiden bijvoorbeeld al
gespot in een distributiecentrum in
Velsen-Noord, waar ze deze week
pakketten voor kinderfeestjes
samenstellen. Eigenaresse Mariska
Miedema van Het Haerhuys: ,,Twee

weken geleden zijn ze daar
begonnen en het project loopt door
tot en met deze week. Het is hard
werken, maar wel erg leuk en
gezellig.’’ Waarschijnlijk zijn vandaag
of morgen alle pakketten ingepakt.
Dan is het voor het team even
afwachten of het Zebra Uitzendbureau lukt om opnieuw een dergelijke
klus voor ze te regelen. ,,We vinden
het heel tof dat ze ons zo goed willen
helpen’’, zegt Mariska.

Mevrouw Koelemeijer is blij met haar prijs. Foto: aangeleverd
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COLUMN GGD KENNEMERLAND
Als er een bui dreigt, zet je een paraplu op
Er hangt nu al bijna een jaar een donkere wolk boven ons hoofd. We doen
er dus ook al heel lang heel veel aan om het virus goed in beeld te
houden en waar mogelijk de verspreiding in te dammen. Af en toe voelt
het als dweilen met de kraan open, maar het is van belang het hogere
doel in het vizier te houden, namelijk het voorkomen van slachtoffers en
het kunnen laten doorgaan van behandelingen voor ziekten die niet
uitgesteld mogen worden.
Bemoedigend is nu dat veel ziekenhuispersoneel en ambulancemedewerkers inmiddels zijn gevaccineerd en de zorgmedewerkers in langdurige zorg op dit moment aan de beurt zijn om ingeënt te worden. Het
gaat dan echt om de mensen in de frontlinie. Nu gaat ook gestart worden
met de meest kwetsbaren. Niet alleen de inwoners van verzorgingshuizen, maar ook de thuiswonenden. Dat doen de huisartsen en de GGD
samen en er wordt begonnen met de oudsten.
Als het gaat om vaccineren, gaat het de een niet snel genoeg en de ander
vindt dat hij voorrang zou moeten krijgen, maar laten we ons goed realiseren dat er nu beperkt vaccin beschikbaar is en dat ook zorgvuldigheid
moet worden betracht. Wellicht is het goed om te vertrouwen dat
deskundige mensen er goed over
hebben nagedacht en dat uiteindelijk iedereen aan de beurt komt.
Waarom nu dan toch nog een
avondklok, minder bezoek thuis en
kinderen niet naar school? Gewoon
omdat er het virus zich heeft veranderd en er nu ook andere varianten
zijn die zich sneller lijken te
verspreiden. Voor volhouden is
moed nodig en ik wens iedereen
daar veel sterkte bij. Het valt niet
mee, het is zwaar, maar samen met
elkaar slaan we ons er doorheen.
En om nu dan richting de eindstreep er niet alles aan te doen om
met droge voeten over te komen,
dat zou toch zonde zijn. Als er een
bui dreigt, steek je toch een
Bert van de Velden (GGD GHOR).
paraplu op?
Foto: aangeleverd

Een afwisselend spelaanbod voor de kinderen tijdens de Fun Day. Foto: aangeleverd

Geslaagde Fun Day bij LTC Hofgeest
Velserbroek - Zaterdag was het een
drukte van belang op het tennispark
van LTC Hofgeest. Ruim veertig jeugdleden waren aanwezig voor de Fun
Day, waar leuke spelletjes werden
afgewisseld met tennis. Het was mooi

weer en er waren alleen maar blije
gezichten op de tennisbanen te zien.
Tennisschool Klaverstijn heeft zijn
best gedaan en alles uit de kast
gehaald om er een echte Fun Day van
te maken. De leden van de jeugdcom-

missie zorgden voor lekkere versnaperingen, uiteraard met inachtneming van de ‘gezonde keuken’. Zo is
de club aan het begin van dit jaar, in
deze lastige periode, met veel jeugdplezier gestart!

Parkeerverbod Duin- en Kruidbergerweg massaal genegeerd

Santpoort - Drukte vermijden? Je
zou zeggen dat natuurgebieden
zoals landgoed Duin & Kruidberg
voldoende ruimte bieden om op
veilige afstand van elkaar te blijven.
Maar als iedereen dezelfde gedachte
heeft, wordt het alsnog veel te druk
in dit gebied. Bovendien komen veel
bezoekers met de auto en dat leidt
tot parkeeroverlast. Reden voor de
gemeente Velsen om twee maanden
geleden een parkeerverbod op de
Duin- en Kruidbergerweg in te
stellen. Hiermee moesten twee
vliegen in een klap geslagen worden.
Enerzijds de parkeeroverlast
wegnemen, anderzijds voorkomen
dat mensen zich massaal naar deze
plek begeven bij goed weer, zodat
een eventuele nieuwe coronabrandhaard kan worden voorkomen. Wie
afgelopen zondag poolshoogte
kwam nemen, trok wellicht de
conclusie dat de maatregel niet veel
heeft uitgehaald. Opnieuw stond een

lange rij auto’s langs de kant van de
weg geparkeerd. Kennelijk valt het
parkeerverbod niet voldoende op of
nemen veel bezoekers het risico,
hopend op het wegblijven van de
gemeentelijke handhavers. Een lezer
van deze krant stuurde enkele foto’s
die zondag werden gemaakt. Op de
foto’s zijn de lange rijen geparkeerde
auto’s zichtbaar. ,,Hier wordt totaal
geen aandacht aan besteed. Ook
geen handhaving gezien. Wat gaat
men hier aan doen?’’, luidt het begeleidende commentaar.
Een verslaggever van deze krant reed
zondagmiddag ook over de Duin- en
Kruidbergerweg. Hij zag wel diverse
medewerkers van het gemeentelijke
team handhaving. Een woordvoerder
van de gemeente Velsen laat weten
dat de foutparkeerders er dit keer
genadig zijn afgekomen, want: ,,Er is
niet niemand bekeurd, er is alleen
gewaarschuwd.’’

Eigenaren André en Mieke Mes bij de wenskaarten-automaat. Foto: Jeroen van Duijn

Wenskaartje uit de muur
Santpoort - Even een kroketje of
frikandel uit de muur halen, dat doen
we al jaren. Maar dankzij een creatieve ingeving bij Kopie-Druk Santpoort is er nu ook een automatiek
voor wenskaarten. Die bevindt zich
aan de gevel van het winkelpand,
direct links naast de deur. In de
etalage zijn de genummerde setjes

wenskaarten uitgestald, zodat het
eenvoudig is om een keuze te
maken. De nummers corresponderen
met de nummers op de automaat.
,,Een handgeschreven kaart, daar kan
toch niets tegenop?’’, aldus het team
van Kopie-Druk Santpoort. Dus of het
nu gaat om een hele blije of juist een
hele verdrietige gebeurtenis, voor

elke gelegenheid is wel een wenskaartje te vinden. Ze kunnen dag en
nacht uit de automatiek worden
gehaald en de betaling geschiedt via
contactloze pin. Een bericht op Facebook over de wenskaartenautomatiek werd al zo’n honderd keer
gedeeld en leverde veel positieve
reacties op.

Huisvestingsplan Pieter Vermeulen
Museum komt uiterlijk in april

Langs de Duin- en Kruidbergerweg mag niet meer worden geparkeerd. De
bestuurders van deze auto’s kwamen er voor deze keer nog met een waarschuwing
vanaf. Foto: aangeleverd

Velsen - Uiterlijk in april moet er
meer duidelijkheid komen over de
toekomstige huisvesting van het
Pieter Vermeulen Museum (PVM). Dat
blijkt uit een bericht van burgemeester en wethouders aan de
gemeenteraad. Het college kreeg de
opdracht van de raad om samen met
de directie van het museum de
mogelijkheden voor herhuisvesting
te onderzoeken. Het museum
presenteerde twee maanden

geleden een conceptplan, nadat
duidelijk was geworden dat het plan
voor een nieuw centrum voor milieu
en klimaat van de baan waren. Het
was de bedoeling geweest om het
PVM te laten opgaan in dat nieuwe
centrum. Voor het verder uitrollen
van het huisvestingsplan is een
solide bedrijfsplan met een onderbouwing van de financiële haalbaarheid nodig. De verwachting is dat dit
plan eind maart op tafel ligt. Ook

gaat de gemeente PVM in het eerste
kwartaal helpen met het formuleren
van een verkort programma van
eisen voor de nieuwe huisvesting. Te
denken valt aan de ligging, het
aantal ruimten en hun functie, de
hoogte van de zalen, de klimaateisen
enzovoort. Daarna start zo spoedig
mogelijk de zoektocht naar een voor
PVM passende locatie. Zowel de
gemeente als PVM willen de herhuisvesting voortvarend oppakken.
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Ronald Vader verlengt
trainerscarrière bij SVIJ
IJmuiden - Ronald Vader en voetbalvereniging SVIJ hebben vorige week
overeenstemming bereikt over het verlengen van het trainerscontact
voor het seizoen 2021-2022. De 38-jarige ex-profvoetballer van AZ is nu
voor het tweede seizoen werkzaam als hoofdtrainer bij SVIJ. Dit seizoen
startte Ronald op fenomenale wijze met zijn zaterdag 1. Alle wedstrijden
werden gewonnen en het team lag op ramkoers voor het behalen van de
eerste periodetitel. Toen gooide corona roet in het eten.
SVIJ-voorzitter Hans van Amersfoort
zegt dat SVIJ heel blij is met de
verlenging van het contract van
Ronald Vader. Ronald is een echte
jongen van de club, die over de juiste
ambitie beschikt. Zo volgt hij
momenteel zelfs de cursus van UEFA
B (TC 2).

Telstar had het lastig met de speelwijze van de tegenstandr. Foto: www.1963-pictures.nl

Telstar behaalt 1 punt tegen Jong AZ
Velsen - Het heeft Telstar veel moeite gekost om tegen Jong AZ één punt
te pakken. Na ruim 90 minuten staat de 2-2 eindstand op het scorebord.
De jonge Alkmaarders hebben het Telstar de gehele wedstrijd moeilijk
gemaakt. Voor Telstar zijn Bronkhorst en Korpershoek de doelpuntenmakers. Voor het team van trainer/coach Vonk zijn Goudmjn en Koopmeiners succesvol.
Door Marja Korbee
Telstar begint met goede moed aan
het duel tegen Jong AZ. De
openingsfase is echter voor de
Alkmaarders. Zij spelen met veel druk
naar voren. Telstar heeft het lastig
met deze speelwijze van de tegenstander. Gescoord wordt er in het
eerste kwartier nog niet. In de 17e
minuut komen de withemden verrassend op voorsprong. Na goed voorbereidend werk van Van Velzen is
Bronkhorst de eerste doelpuntenmaker van de avond: 1-0. Vier
minuten later laat weer Van Velzen
zijn voetbalschoenen spreken. De
aanvaller zet met een aantal fantastische schijnbewegingen een aantal
tegenspelers op het verkeerde been
en speelt de bal naar Adshead. Het
schot van de Engelsman wordt
geblokt voordat de bal de doellijn

passeert. In de 33e minuut komt
Jong AZ op gelijke hoogte door een
treffer van Goudmijn. De middenvelder schiet uit een voorzet van De
Jong de 1-1 tegen de touwen.
Direct na rust keren aan de kant van
de Alkmaarders Evjen, Gullit en Velthuis niet meer terug. Zij zitten allen
tegen Feyenoord uit bij de eerste
selectie. In de 51e minuut schiet
invaller Margaret de bal in de bovenhoek. Met een geweldige redding
voorkomt Schendelaar een tweede
Alkmaarder doelpunt. Tot de 75e
minuut is de bal veel op het middenveld terug te vinden. Voor de goals
gebeurt er nauwelijks wat. Eén
minuut later is het raak. Aanvoerder
Koopmeiners geniet bij de tweede
paal van veel vrijheid en tikt de bal
tegen de touwen: 1-2. Jong AZ heeft
na deze voorsprong de wedstrijd

onder controle. Telstar voert de druk
op het doel van Bakker op. De beste
kans is twee minuten na de 1-2 voor
Plet. Net buiten de zestien wordt hij
door Jacobs onreglementair ten val
gebracht. Een gele kaart voor de
boosdoener en een vrije trap voor de
thuisclub. Cagro neemt de vrije trap
en schiet de bal in de muur. Drie
minuten voor het verstrijken van de
officiële speeltijd is het Korpershoek
die met een hard schot het ronde
speeltuig achter doelman Bakker
schiet: 2-2. In de zeven minuten die
resteren blijft het spannend voor
beide doelen maar gescoord wordt
er niet meer.
Opstelling Telstar: 1. Jasper Schendelaar, 2. Ilias Bronkhorst (67e min. 7.
Rashaan Fernandes), 5. Redouan El
Yaakoubi, 6. Frank Korpershoek, 9.
Glynor Plet, 10. Daniel Adshead (67e
min. 30. Ozan Köcü), 11. Anthony
Berenstein (56e min. 43. Yaël Liesdek)
(83e min. 15. Redouan Taha), 18.
Gyliano van Velzen, 21. Anass Najah,
25. Shayne Pattynama en 26. Tom
Overtoom (56e min. 28. Welat
Cagro).

,,Ambitieus, leergierig, een echte
clubman met een voetbalachtergrond van hoog niveau’’, zo oordeelt
Van Amersfoort. Hij gaat verder: ,,Dan
kun je echt wel zeggen dat je
geschikt bent als kandidaat voor
deze functie. Het trainerschap van
deze tijd vereist meer dan alleen
voetbalkennis Het gaat ook om
psychologie en management en
daarin is Ronald de laatste seizoenen
uitstekend in onderwezen.’’

Ambities
Ronald reageert: ,,Met Dave Binkhorst naast me als assistent, Henk
Venema als verzorger, Marco
Wighert als teammanager en Ton
Geeven als vaste grensrechter heb ik
een fantastische staf. We willen
graag met z’n allen verder, op weg
naar succes! Met het team zit het
ook prima. Wij beschikken over twee
topscorers in onze klasse en hebben
een fantastisch uitgebalanceerd
team. We hopen dat het seizoen nog
een vervolg krijgt om zo onze ambities als zaterdag 1 met de koppositie een vervolg te kunnen geven.’’
Ook heeft Ronald alweer
gesprekken met mogelijke aanwinsten richting het nieuwe seizoen om
zijn zaterdag 1 nog verder van kwaliteit te voorzien.

Ronald Vader samen met Hans van Amersfoort tijdens het ondertekenen van zijn
nieuwe contract. Foto: aangeleverd

Ondanks corona toch veel beweegplezier in de kerstvakantie
Velsen - In december zou in sporthal Zeewijk in IJmuiden voor de 47e keer
het Dubbel6kamp gehouden worden. De bijna niet meer weg te denken
sportieve happening voor de basisschooljeugd. Corona gooide echter
roet in het eten. Om kinderen tijdens de kerstvakantie toch een middag
vol sport en plezier te bieden, bedachten de buurtsportcoaches van Team
Velsen (Stichting SportSupport Kennemerland) tot tweemaal toe een
alternatieve sportdag. Stagiaire Laura Jongejan, derdejaars student
Sportkunde aan Hogeschool Inholland Haarlem hielp hen daarbij.
Alternatief evenement
Buurtsportcoach Tessa van der Zee:
,,We moesten snel schakelen. Het
Dubbel6kamp is een razend populair
sport & spel-spektakel, waar
honderden kinderen uit de omgeving op afkomen. En wij zouden voor
het derde jaar de organisatie op ons
nemen. Omdat in oktober al duidelijk
was dat het evenement niet in de
huidige vorm kon plaatsvinden,
waren we al bezig met een alternatief. Ook binnen, maar kleiner en
volgens de toen geldende coronamaatregelen. Maar twee weken voor
de kerstvakantie kondigde het
kabinet helaas de huidige lockdown

aan, waardoor ook dit alternatief niet
meer mocht doorgaan.’
Tweedaags buitenevenement
Ze besloten de gok te wagen en
verplaatsten het evenement naar de
buitenvelden van korfbalvereniging
DKV. Laura: ,,We hebben de spellen
die bedacht waren voor in de
sporthal geprobeerd te vertalen naar
een buitenomgeving. En dat is
gelukt, het is een heel leuk tweedaags evenement geworden, met
zo’n 25 kinderen per shift.’’
Zo was er voor de kleintjes een estafette ‘levende kerstboom versieren’
en kerstbomen bouwen met

blokken. Ook was er het spannende
Goudroof, waarbij het ene team een
cirkel vol ‘goudstaven’ (blokjes en
lintjes) beschermt tegen de roofpartijen van het andere team.
,,Dit was een enorme hit’’, zegt Tessa.
,,Hilarisch om te zien welke fratsen er
bedacht werden om in de cirkel te
komen. Verder was er hockey, korfbal
en handbal en voor de oudsten
bovendien nog het Uitdaagsysteem.
Een spel vol grappige één-op-één
‘challenges’: kikkersprongen, kat-enmuis of een sprintje tussen de palen.’’
Blije gezichten
Laura: ,,Stiekem was het natuurlijk
wel jammer dat ik niet heb kunnen
meehelpen aan het grote Dubbel6kamp, want dat is toch wel andere
koek. Maar ik heb belangrijke ervaring opgedaan en we hebben uiteindelijk echt iets goeds neergezet. Ik
heb zo veel blije gezichtjes gezien!’’
,,Er kan al zo veel niet doorgaan nu’’,

Zo’n 50 kinderen beleefden in de kerstvakantie een heerlijke dag buiten dankzij
SportSupport. Foto: Renata Jansen Fotografie

vult Tessa aan. ,,Dus het was fijn dat
we überhaupt iets konden doen. We
kregen ontzettend veel positieve
reacties van ouders, blij dat hun kind
weer een extra uurtje buiten plezier

had gemaakt. En ja, het was
misschien wat minder spectaculair
dan andere jaren, maar dat maakte
op het moment zelf helemaal niets
meer uit.’’
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Even lekker buitenspelen voor de kinderen van de noodopvang in basisschool De Toermalijn. Foto’s: aangeleverd

Een 10 met een griffel voor leerlingen,
juffen en meesters en ouders
Velsen - Het kwam niet als een verrassing. Basisscholen en kinderopvang blijven in ieder geval tot 8 februari
dicht. Werkende ouders komen in een spagaat te zitten, leerkrachten zijn keihard bezig met online lesprogramma’s en livestreams, leerlingen missen heel erg het contact met vriendjes en de structuur van het schoolleven
en landelijk wordt gevreesd voor leerachterstanden die hun stempel kunnen gaan drukken op een hele generatie. In Velsen is dat natuurlijk niet anders. En toch, omdat het niet anders kan en we niet willen wegzinken in
negativiteit, zet iedereen de schouders eronder en maakt er het beste van.
Door Ingeborg Baumann
De Klipper
Basisschool de Klipper in OudIJmuiden is een Daltonschool. Binnen
de vijf kenmerken van Daltononderwijs; vrijheid, zelfstandigheid, effectiviteit, reflectie en samenwerken zal in
deze tijd vooral de nadruk liggen op
zelfstandigheid. Want er wordt
natuurlijk nogal wat gevraagd van de
leerlingen. Robin Leeuw is leerkracht
van groep 8, traditioneel het jaar van
hechten en ook weer afscheid
nemen. Dat jaar dat, ook al ben je al
lang en breed van school af, altijd in
je herinnering zal blijven. Tijdens het
gesprek met meester Robin is hij heel
druk aan het multitasken. ,,Ik sta
momenteel voor 7 van de 25
kinderen van groep 4 die thuis niet
tot werken komen of van wie de
ouders een vitaal beroep hebben.
Dat is best een groot percentage ja.’’
Voor de online lessen ligt een goed
draaiboek klaar dat in de vorige lockdown al was opgesteld. ,,Via Google
Classroom wordt elke dag werk klaargezet en filmpjes geupload. En dan
hebben we elke dag livestreams op
verschillende tijden van de dag, voor

Xavi Goos heeft een goede taktiek
bedacht: beginnen met de minst leuke
dingen.

groep 8 meestal rond 12 uur ’s
middags. Om half 9 beginnen we
met een vlog en hoewel je je werk
kunt doen wanneer je wilt, heb ik wel
graag dat iedereen om half 9 klaar
zit. De livestream staat de hele dag
open. Verder heb ik een whatsappgroep met alle kinderen en een
whatsappgroep met alle ouders. De
eerste weken was het druk met
vragen van ouders, nu is het wat
rustiger.’’ En over de eventuele
achterstand: ,,Vooral de sociaalemotionele aspecten baren me
zorgen. Kinderen hebben ook
behoefte aan structuur en voorspelbaarheid. Achterstand is een groot
woord maar het is wel ‘twee stappen
vooruit, een stap terug’.’’
De Toermalijn
In Driehuis heeft De Toermalijn het
ietsje anders geregeld. Op de Toermalijn wordt elke dag werk klaargezet en worden instructiefilmpjes
geupload via Google Classroom. Het
voordeel van instructiefilmpjes is dat
de ouders kunnen meekijken hoe de
instructie wordt gegeven en de filmpjes kunnen worden teruggespoeld.
Carla Vogelzang, directeur van De
Toermalijn vertelt: ,,Livestreams
zetten wij ook in, bijvoorbeeld bij de
opening van de dag, voor individuele
instructies of bij het lezen in
groepjes. Tussen 10 en 12 uur
hebben de leerkrachten inbelmomenten. Van de 300 leerlingen zijn er
48 kinderen met ouders met een
cruciaal beroep of kinderen die meer
of speciale zorg nodig hebben. Deze
week wordt begonnen met extra
bellen met de ouders om te informeren naar hun welzijn, of ze het
allemaal nog wel trekken want hoe
dan ook; het valt niet mee.’’ Carla
merkt op dat ouders het best leuk
vinden om een kijkje in de ‘keuken’ te
hebben en trots zijn op hun kroost.
Ze verwacht geen schrijnende
achterstanden: ,,Ik vertrouw op mijn
enthousiaste en deskundige team.’’
Knelpunten
Janine Philippo is moeder van de
tweeling Colin en Otis (9) en dochter
Loïs (14) en heeft een leuke zaak op
de Kennemerlaan; Brand Living. Zij

vertelt: ,,Ik zou niet weten hoe ik het
gered zou hebben als ik de zaak er
nog bij had, ik ben echt wel drie tot
vier uur bezig met de jongens.’’
Beiden zitten op de Franciscusschool
maar in verschillende groepen. ,,Ik
moet ze apart begeleiden want bij
elkaar werkt niet. Ik blijf positief,
altijd kijken naar wat ze wél kunnen.
Thuis zie je ook de knelpunten en
kun je daar aandacht aan geven.
Sociaal-emotionele gevolgen maak
ik me wel wat zorgen over.’’

Arda Dur heeft leuk gezelschap.

Leerlingen
En wat vinden de basisschool leerlingen er zelf van? Joanne Gerrits (11,
De Klipper) zegt: ,,Rekenen vind ik
wel moeilijk om thuis te doen maar
als je het niet snapt kun je via de
livestream vragen stellen. Mijn
moeder helpt me best vaak maar
zegt dat ze rekenen anders heeft
geleerd vroeger. Ik wil graag naar het
Willem Blaeu college in Alkmaar, een
sportschool. Ik weet nog niet of ik
dat red maar dat ligt meer aan het
voetballen dan aan mijn cijfers.’’ We
duimen Joanne!

Colin en zijn tweelingbroer Otis worden
apart begeleid door hun moeder Janine
want ‘bij elkaar werkt niet’.

Leuk beginnen
Xavi Goos (9) beantwoordt zelf de
vragen maar, wel zo eerlijk. ,,Ik begin
met de leuke dingen en eindig met
de minder leuke. Dat kun je nu zelf
bepalen. Het videobellen is leuk
maar ik mis mijn vrienden wel hoor.’’
Moeder Densi werkt bij KLM maar zit
thuis want corona. Vader werkt ook
op Schiphol en is vaker thuis. Ze
redden het met z’n drietjes en
kunnen er veel zijn voor hun zoon.
Densi: ,,We weten nu wel heel erg
wat er leeft en zien dat hij verantwoordelijkheid aankan. We geven
hem vrijheid binnen de kaders en dat
gaat prima.’’ Xavi is een positieve
jongen met zelfs een eigen YouTube
kanaal, die komt er wel.

Arda Dur is 12 jaar en zit ook op de
Klipper. Op de vraag hoe het met
hem gaat antwoordt hij: ‘Goed hoor,
en met u?’ Die redt het wel in het
leven. ,,Online is wel een beetje saai,

soms ga ik even langs op school bij
meester Robin. Mijn moeder werkt
thuis en mijn vader bij KLM, als ik iets
niet snap, snappen zij het wel.‘’
Trots
Natuurlijk valt het allemaal niet mee.
Voor de ouders en/of verzorgers niet,
voor de juffen en meesters niet en
voor de kinderen zelf al helemaal
niet. Niets in deze tijd lijkt mee te
vallen. En natuurlijk wordt er door de
ouders soms verzucht: ‘Ik ben ook
maar een mens’. Wat wel overheerst
is de trots dat het door samenwerking en inventiviteit toch maar lukt
allemaal. En die kinderen worden
vast een generatie die zelfstandig,
creatief en flexibel is en heel erg gaat
waarderen wat straks allemaal weer
wel kan.

Joanne Gerrits wil graag naar een sportschool in Alkmaar maar weet niet of ze dat redt.
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Verkeerssituatie houdt
inwoners Driehuis flink bezig

De vele kaartjes hangen als een grote slinger door de woonkamer van het echtpaar Jansen. Foto: aangeleverd

80-jarige ontvangt ruim 130
kaarten van ‘Wereldvrouwen’
Velserbroek - Hoewel er veel leed te
betreuren valt tijdens de coronapandemie, zijn er ook mooie lichtpuntjes.
De verplichte afstand brengt ons
soms dichterbij dan ooit. Dat ondervond Liesbeth Jansen in Velserbroek
in de afgelopen weken. Op 14 januari
bereikte haar echtgenoot de leeftijd
van 80 jaar, maar helaas kon dat niet
groots gevierd worden. Een simpele
actie van zijn dochter Daphne, die al
zo’n tien jaar in de Verenigde Staten
woont, zorgde er echter voor dat hij
alsnog een heel bijzondere
verjaardag beleefde.
Mevrouw Jansen vertelt: ,,Wat
schertst onze verbazing… In de
weken voorafgaand aan de
verjaardag ontvingen wij iedere dag
tientallen verjaardagskaarten. Elk

afzonderlijk verzonden door individuele vrouwen uit de gehele wereld.
Het blijken Nederlandse vrouwen te
zijn die allen een groep vormen: de
Wereldvrouwen.’’ Op kerstavond
werd er aangebeld door een onbekende dame, die aan de heer Jansen
vroeg of hij de vader van Daphne is.
Nadat hij dit bevestigde, drukte ze
hem onverwacht een doosje wijn in
zijn hand en verdween weer. Vanaf
dat moment klepperde de brievenbus gedurende enkele weken
vrijwel dagelijks. ,,We ontvingen ruim
130 kaarten, allemaal van Nederlandse vrouwen die het verhaal van
Daphne herkennen. Zij was van plan
geweest om naar Nederland te
komen vanwege de verjaardag van
haar vader, maar dat kon niet doorgaan. Al die vrouwen kunnen zelf

ook niet naar hun ouders reizen. Ze
stuurden ons de meest hartverwarmende berichten en zelfs cadeautjes,
zoals flessen wijn en chocolade.’’
De reeks felicitaties was in gang
gezet door Daphne, zij plaatste in
december een oproep op Facebook
in de groep Wereldvrouwen. Het
leverde online meer dan driehonderd
reacties op en resulteerde uiteindelijk in de verzending van een lange
reeks kaarten. Die kregen uiteraard
een mooie plek in de woonkamer
van het echtpaar.
,,Kippenvel kregen we ervan. We
waren tot tranen geroerd door de
berichten die we lazen. Zo is door
deze vrouwen het negatieve van
COVID-19 omgezet in iets heel
positiefs!’’

Driehuis - Relatief veel inwoners van Driehuis zijn ontevreden over de
verkeerssituatie in het dorp. Dat blijkt uit een in december gehouden
enquête, die door bijna vijfhonderd mensen werd ingevuld. Bijna een
derde van de respondenten kwalificeert de verkeersveiligheid als slecht
of zeer slecht. Slechts één op de vijf deelnemers aan de enquête ziet geen
problemen en beoordeelt de verkeersveiligheid als goed.
Een ruime meerderheid van de
respondenten verplaatst zich per
auto door het dorp, al kiest een deel
van hen soms ook voor de fiets.
Slechts voor 3,5 procent van alle
mensen die reageerden geldt dat ze
geen auto ter beschikking hebben.
Hoewel er zorgen zijn over de
verkeersveiligheid, vormt dat voor de
meeste mensen geen aanleiding om
Driehuis te verlaten. Driekwart van
alle respondenten heeft ook niet de
behoefte om een andere woning in
Driehuis te betrekken, men geeft aan
prima te wonen op de huidige plek.
Bijna achttien procent zou een
verhuizing naar een nieuwbouwwoning binnen Driehuis overwegen.
Opvallend is verder dat bijna 32
procent van alle reacties afkomstig is

van mensen die pas in de afgelopen
vijf jaar in Driehuis zijn komen
wonen. De meest genoemde
redenen van de respondenten om in
Driehuis te komen wonen is de
mooie omgeving en het feit dat men
het ervaart als een prettige plek om
te wonen. Ruim 14 procent geeft aan
in Driehuis te zijn opgegroeid. Op de
vraag ‘Hoe tevreden bent u over de
buurt?’ antwoordt 48,4 procent
‘Tevreden’, terwijl nog eens 43,8
procent ‘Zeer tevreden’ is over
Driehuis.
Ruim een derde van alle respondenten ziet extra woningbouw in het
dorp als grootste bedreiging voor
het woongenot. Voor nog eens 28,6
procent is het vele verkeer de
grootste bedreiging.

Mantelzorg en avondklok
Regio - Het instellen van een avondklok door de regering heeft geleid tot
veel vragen. Mensen die als mantelzorger actief zijn voor iemand die niet
in hetzelfde huis woont, krijgen in veel gevallen ook met deze ingrijpende maatregel te maken. Zij mogen echter hun taken gewoon blijven
uitvoeren. Voorwaarde is dan wel dat mantelzorgers een verklaring bij
zich dragen.
Wanneer iemand zorgtaken uitvoert
tussen 21.00 en 04.30 uur is het goed
om eerst te bekijken in hoeverre die
zorgtaken kunnen worden
verschoven. Op die manier kunnen
zoveel mogelijk mensen de avondklok respecteren en daarmee
verspreiding van het coronavirus
voorkomen. Lukt het niet om de
zorgtaken te verplaatsen? Dan biedt
de ‘Eigen Verklaring Avondklok’
uitkomst. Het is gedurende de
periode waarin de avondklok van
kracht is verplicht om een dergelijk

document bij je te dragen. Ook kan
bij controle door de politie om een ID
gevraagd worden. De verklaring is
via www.mantelzorg.nl/avondklok/
te downloaden. Daar staat ook
beschreven hoe het document ingevuld moet worden. Voor overige
mantelzorgvragen kan men terecht
bij Centrum Mantelzorg in Velsen per
e-mail via infomantelzorg@sociusmd.nl en telefonisch via 088
8876900.
Kijk op www.socius-md.nl voor meer
informatie.

Digitale bijeenkomst
sportverenigingen

Jackie van der Burg met haar zelfgemaakte buurtkrantje. Foto: aangeleverd

Jackie (11) houdt haar
buurtbewoners op de hoogte
Santpoort - Ze is pas elf jaar oud, maar nu al hoofdredactrice van haar
eigen krant. Jackie van der Burg woont aan de Duinlustparkweg en
draagt deze straat en haar bewoners een warm hart toe. Omdat velen van
hen door de lockdown niet meer buiten komen, besloot ze een klein
krantje te maken over de straat; de Duinlustparkweetjes. Oplage: 18
stuks.
Jackie zit in groep 8 van de
Brederode Daltonschool en wil
volgend jaar gymnasium gaan doen.
Ze besefte dat veel buurtbewoners
door de coronabeperkingen minder
bezigheden hebben dan gebruikelijk.

Zo kwam ze op het idee van een
buurtkrantje, waarin ze een interview
doet met één van de bewoners. Ook
schrijft ze over de huisdieren in de
straat en benoemt ze wat wetenswaardigheden, zoals een onlangs

geboren baby in de straat en een
woning die, nadat de vorige bewoner
is vertrokken, nu verbouwd wordt
voor de toekomstige bewoner.
Jackie hoopt dat de buurtbewoners,
met name de mensen die nauwelijks
buiten komen, dankzij haar krantje
toch nog wat meepikken van het wel
en wee in de buurt. En wellicht
stimuleert het andere kinderen om in
hun eigen straat een soortgelijk
project te starten!

Velsen - Sportloket Velsen organiseert een digitale bijeenkomst voor
sportverenigingen in de gemeente
Velsen. Zo kunnen de verenigingen
in contact komen met het Sportloket
maar vooral ook met elkaar. Ze
kunnen van gedachten wisselen over
de coronaproblematiek en tips en
suggesties uitwisselen over de

manier waarop ze er mee omgaan.
Door ideeën met elkaar te delen,
hoopt men de coronaperiode zo
goed mogelijk door te komen.
Aanmelden via sportloket@velsen.nl
is mogelijk tot 12 februari. Na
aanmelding ontvangen de deelnemers een link voor het bijwonen van
de bijeenkomst.

Mogelijk proef met tijdelijk inrijverbod Grote Hout- of Koningsweg
Velsen-Noord - Hoe kun je het sluipverkeer in Velsen-Noord zo effectief
mogelijk terugdringen, zonder veel
extra nadelen voor de inwoners van
het dorp? Over die uitdaging wordt
door de gemeente al een tijdje nagedacht. Er liggen verschillende opties
op tafel, zoals een proef met een
inrijverbod op de Grote Hout- of
Koningsweg tussen drie en zes uur in
de middag. Het zou dan niet gaan
om een fysieke afsluiting, maar om
een verbod waarop door de gemeen-

telijke handhavers wordt gecontroleerd. Afhankelijk van de resultaten
van die proef kunnen dan eventuele
vervolgstappen worden gezet. In
overleg met het wijkplatform gaat de
gemeente de mogelijke oplossingen
verder uitwerken. Hiervoor is een
stappenplan opgesteld.
Zodra één of meer voorkeursoplossingen duidelijk worden, zal de
gemeenteraad hierover worden
geïnformeerd.
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Petitie tegen vervuiling
door Tata Steel

TYPISCH IJMUIDEN
De voormalige boerderij Paltzerhof,
ook wel Schralenstein genoemd

Regio - De recent opgericht stichting FrisseWind.nu sluit aan bij de strijd
voor een gezonde leefomgeving rondom Tata Steel. De initiatiefnemers
zijn Antoinette Verbrugge, Sanne Walvisch en Jaap Venniker. Zij maken
zich ernstige zorgen over de vervuiling van Tata Steel en de impact op de
volksgezondheid. Daarom zijn ze een online petitie gestart, die in een
paar dagen ruim vierhonderd keer is ondertekend. Ook Stichting Duinbehoud schaart zich achter het initiatief.

Wekelijks staat Erik Baalbergen aan de hand van
een foto stil bij een IJmuidens onderwerp naar
aanleiding van de actualiteit, een bijzondere
gebeurtenis, een evenement of gewoon een van de
mooie taferelen die IJmuiden biedt. In deze aflevering aandacht voor de voormalige boerderij Paltzerhof, ook wel Schralenstein genoemd.
Door Erik Baalbergen
In opdracht van de gemeente Velsen organiseerde
‘Veilingen Van Kunst’ in 2012 enkele online veilingen
van historische voorwerpen uit Velsen. In tegenstelling
tot wat de naam van de veilingorganisatie doet
vermoeden werden er geen schilderijen, beeldhouwwerken of andere kunstvoorwerpen geveild. De kavels
betroffen wat ik dan maar even oneerbiedig “rommelmarktwaren” noem, zoals kop-en-schotels, glazen,
asbakken, theelepeltjes en gedenktegeltjes, afkomstig
van de gemeente zelf en van lokale verenigingen en
ondernemingen.
Als IJmuiden-verzamelaar deed ik natuurlijk mee. Ik
heb onder meer een kavel omschreven als ‘Wandbordje
met een afbeelding van de boerderij Paltzerhof’
kunnen bemachtigen.
Boerderij Paltzerhof? Ik vermoed zomaar dat veel IJmuidenaren nog nooit van Paltzerhof hebben gehoord en
geen idee hebben wat Paltzerhof met IJmuiden heeft
te maken en waar deze boerderij precies heeft
gestaan…
Paltzerhof en Schralenstein
Over de precieze locatie kunnen we dankzij oude
kaarten duidelijk zijn. Paltzerhof lag in de zuidwesthoek
van de duinvlakte Breesaap, aan de noordzijde van het
Velsergat, aan de Schulpweg. Het Velsergat was een
beek die het overtollige water vanuit de ringsloot rond
de Breesaap naar zee afvoerde.
Bij de aanleg van het Noordzeekanaal is het Velsergat
uitgegraven tot het buitenkanaal, tussen de sluizen en
de zee. Paltzerhof kwam door de kanaalgraverij dicht
bij de sluizen te liggen. Als je nu op het Sluiseiland
tussen de kantoren van de Vletterlieden en het Loodswezen op de noordoever gaat staan en naar het
noorden kijkt, dan ligt het voormalige Paltzerhof vlak
voor je neus. Op sommige kaarten komen we dezelfde
boerderij Paltzerhof onder de naam Schralenstein
tegen.
Breesaap
Op oude kaarten is de Breesaap een opvallende, niervormige vlakte in de duinen ten westen van Velsen en
Beverwijk. De duinvallei is ontstaan tijdens de vorming
van de jonge duinen in de Middeleeuwen. De zuidgrens
loopt langs de huidige Marconistraat en in het verlengde
daarvan naar het westen. De noordgrens ligt op het
hoogovensterrein.
Door de aanleg en verbredingen van het kanaal, de
uitbreidingen van het sluizencomplex, de groei van
IJmuiden en de oprukkende industrie is de Breesaap
verdwenen. Vanaf 1836 weet grondeigenaar Jacobus
Stuart de Breesaap op grote schaal te ontginnen en
geschikt te maken voor landbouw. In 1840 zijn er al
twaalf landbouwers in de Breesaap actief. Zij wonen met
hun gezinnen in de diverse boerderijen in de vlakte. In
1851 kopen Bik en Arnold een groot deel van het gebied.
De heren zetten de ontwikkelingen voort. Zij laten
nieuwe boerderijen bouwen, bestaande boerderijen
verbeteren en wegen en bossen aanleggen. Rond en na
de aanleg van het kanaal worden de gronden van de
Breesaap door diverse maatschappijen onder hun
beheer verder geëxploiteerd.
Bewoners
Terug naar Paltzerhof en de betekenis voor IJmuiden.
Rond 1840 wordt de boerderij in opdracht van Stuart
gebouwd aan de zuidwestelijke duinrand van de
Breesaap. De boerderij wordt omschreven als een
boerenwoning met stalling voor hoornvee en paarden,
bouwland, weiland, tuin en duinlanden. Christiaan Kohl
is voor zover bekend de eerste huurder.
In 1856 wordt de boerderij verhuurd aan Dorus Braam,

Het bij een online veiling van historische voorwerpen uit
Velsen gekochte wandbordje met een afbeelding van de
boerderij Paltzerhof. Foto: Erik Baalbergen

de betovergrootvader van de IJmuidense schrijfster
Conny Braam. In haar boek ‘De Woede van Abraham’
komen we Dorus tegen als Abraham en Paltzerhof als
zijn boerderij, die dicht bij de kanaalwerken ligt. Braam
komt met zijn gezin rond 1840 vanuit het land van
Kleef naar de Breesaap. Eerst werkt hij als pachtboer op
boerderij Boschlust. Later verhuist hij dus naar Paltzerhof, dat in een onvruchtbare uithoek van de
Breesaap ligt.
Vanwege de schrale opbrengsten verhuist Dorus weer
later met zijn gezin naar de boerderij Schapenlust
elders in de Breesaap.
Een volgende bewoner van Paltzerhof is Jacobus Engelhart met zijn gezin.
Van rustige boerderij tot fort-opzichterskantoor
Dicht bij Paltzerhof wordt in 1865 de eerste spade in de
grond gestoken voor het Noordzeekanaal. In de jaren
daarna worden de rust en het duinlandschap rond Paltzerhof verstoord door kanaalgravers. Tijdens de aanleg
van het kanaal zakt het grondwater in de Breesaap
drastisch, drogen de landbouwgronden uit en gaat de
exploitatie van onder meer Paltzerhof hard achteruit.
Engelhart verhuist met zijn gezin naar de zuidkant van
het kanaal, naar het latere IJmuiden. Hij werkt inmiddels met zijn zoon Klaas bij de kanaalmaatschappij.
Deze Klaas Engelhart is de later zeer actieve, ervaren en
tot ver buiten IJmuiden bekende duiker.

Het bestuur van de nieuwe stichting
stelt: ,,De staalindustrie stoot continu
wolken zeer gevaarlijke stoffen over
ons uit. Dagelijks vervuilen zij moedwillig onze omgeving en zo schaden
zij onze gezondheid. Onze kinderen
komen zwart terug van het buitenspelen en de stank is misselijkmakend. We voelen ons thuis niet veilig
en zijn ernstig bezorgd over onze
gezondheid.’’ Men verwijst naar
recent onderzoek van de GGD en
IKNL, waaruit blijkt dat longkanker in
de IJmond 25 procent vaker voorkomt dan elders in het land, met
uitschieters in sommige wijken
dichtbij de fabriek tot wel 50 procent.
Het RIVM doet meer onderzoek, maar
de stichting wil op de uitslag daarvan
niet langer wachten. ,,De onderzoeken van de laatste decennia
zeggen genoeg en er tikt kostbare
tijd weg.’’ In de petitie, die via de
website frissewind.nu eenvoudig te
vinden is, roept men Tata Steel op
om per ommegaande alle maatregelen te nemen om hinder en schade

direct te stoppen. Het eventueel
sluiten van fabrieksonderdelen wordt
daarbij nadrukkelijk als optie
genoemd. De stichting zegt zich te
beraden op verdere, onorthodoxe
stappen.
De petitie krijgt steun van Stichting
Duinbehoud. Deze organisatie laat
weten: ,,De omgeving van de staalfabriek wordt moedwillig vervuild op
nog geen vijfhonderd meter afstand
van onze woonwijken. De gezondheidsklachten die afgelopen jaren
zijn geconstateerd bij omwonenden
treden ook op bij de dieren in de
omgeving. Alleen, een ziek konijntje
klaagt niet. Maar de chemische
stoffen uit schoorstenen van de staalfabriek komen ook in de natuur
terecht en richten daar schade aan.’’
Men wijst in dit verband op de hoge
stikstofbelasting van het duingebied.
,,Die leidt tot vermesting en verzuring van het duingebied met een
achteruitgang van de mossen-, korstmossen- en kruidenvegetaties.’’

Uitvaartspreekuur Alice Loeters
persoonlijke uitvaartzorg
Santpoort - Elke eerste donderdag
van de maand vindt in de rouwhuiskamer van 11.00 tot 12.00 uur het
uitvaartspreekuur plaats van Alice
Loeters persoonlijke uitvaartzorg. U
kunt er terecht voor al uw vragen op
het gebied van uitvaart en rouw.
Vragen als: Kan ik zonder kist worden
begraven? Wat zijn de kosten en ben
ik voldoende verzekerd? Kan ik in de

natuur worden begraven? Wat betekent persoonlijke uitvaartzorg?
Tevens kunt u kennismaken met de
medewerkers en een kijkje nemen in
de rouwhuiskamer.
Het eerstvolgende spreekuur is
donderdag 4 februari. U bent van
harte welkom. Adres: Frans Netscherlaan 12 in Santpoort-Noord.

In 1872 wordt Paltzerhof verkleind. Tijdens de kanaalgraverij betrekt het gezin Smakman Paltzerhof. Vader
Smakman is in dienst van de Amsterdamsche Kanaal
Maatschappij en wordt, zodra de sluizen gereed zijn,
aangesteld als adjunctsluismeester. Zijn zevenjarige
dochter Alida legt op 19 augustus 1875 de eerste steen
van de sluiswachterswoningen en daarmee de ‘Eerste
steen van IJmuiden’.
Verdwenen
In 1881 verkoopt de kanaalmaatschappij Paltzerhof aan
het Departement van Oorlog. Deze neemt de voormalige boerderij in gebruik als woning en kantoor van de
kapitein-ingenieur belast met het toezicht op de bouw
van het Fort bij IJmuiden. Op 12 augustus 1886 wordt
Paltzerhof door brand verwoest. Hierbij gaat ook het
meubilair van een opzichter van het fort, die op dat
moment afwezig is om in het huwelijksbootje te
stappen, in rook op. Waarschijnlijk is de brand veroorzaakt door een in het rieten dak van het huis gewaaide
vonk van de locomotief van de vlak voor het huis
lopende zandtrein. Volgens de berichten heeft blussen
bij de stevige zuidwesterwind geen zin en brandt Paltzerhof geheel af.
De laatste sporen van Paltzerhof zijn bij het graven van
het buitentoeleidingskanaal van de Middensluis in de
negentiger jaren van de negentiende eeuw uitgewist.
Gelukkig hebben we nog de afbeeldingen van deze
boerderij, die heel dicht bij de wieg van het kanaal en
IJmuiden heeft gestaan en die enkele bekende IJmuidenaren van het eerste uur een woning heeft
geboden!

De oorzaak van de valpartij is niet bekend. Foto: Michel van Bergen

Scooterrijder gewond bij
ongeval in Velsen-Noord
Velsen-Noord - Een scooterrijder is
vrijdagmiddag gewond geraakt bij
een ongeval in Velsen-Noord. De
jongeman kwam omstreeks vier uur
door nog onbekende oorzaak ten val
op de hoek van de Heirweg met de
Wijkeroogstraat. Hij liep daarbij lelijk
beenletsel op.
De politie en de ambulancedienst

kwamen ter plaatse om hulp te
verlenen.
Het slachtoffer is ter plaatse gestabiliseerd, waarna hij voor verdere zorg
per ambulance naar het Rode Kruis
Ziekenhuis in Beverwijk is
overgebracht.
De scooter zelf raakte beschadigd
door de val.

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE: CASTRICUMMER.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! Kijk voor het actuele nieuws op:

Kijk voor het actuele nieuws op:
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LEZERSPOST
Tata Steel is niet gevaarlijk
voor haar omgeving
Regelmatig verschijnen artikelen en ingezonden brieven in de regionale kranten om overlast en vervuiling van Tata Steel aan de orde te
stellen. Op zich genomen is dat normaal en geeft het de gezonde spanning weer tussen werken en wonen. In de IJmond verhardt soms de
discussie en wordt er een loopgravenoorlog uitgevochten waar dikwijls
zinnige, maar ook veel onzinnige argumenten worden gebruikt, waardoor de emoties ten onrechte hoog oplopen.
Ik ben chemicus en andragoloog en heb mij al heel lang geleden
verdiept in deze spanning tussen wonen en werken. Ik ben geboren in
Velsen-Noord, voor de poort van Van Gelder & Zonen, zoals het bedrijf
toentertijd heette. Na mijn trouwen heb ik in IJmuiden gewoond en in
Wijk aan Zee om daarna lange tijd in Beverwijk te wonen naast de verffabriek van Ceta-Bever aan de Grote Houtweg. Nu woon ik alweer 25
jaar in Heemskerk.

De kinderen genoten volop van het onverwachte bijzondere ritje. Foto: Judith Booij Otsen

Onverwacht ritje met de trekker
Velserbroek - Een buitenkansje voor
de kinderen die dinsdagmiddag bij de
Grote Buitendijk liepen. Zoals elke dag
kwam boer Dre Lemmers naar het
weiland om er de paarden te voeren.

Hij arriveerde rond half vijf in de
middag met zijn trekker en had ook
een aanhanger achter het voertuig
hangen. Dat bracht de kinderen op
een idee: ,,Mogen we meerijden, ome

Dre?’’ En dat mocht! De fietsen van de
kinderen werden in de aanhanger
getild en de boer maakte spontaan
wat tijd vrij om met de kinderen een
rondje door Velserbroek te maken.

Kinderen werken aan eerste
Kinderklimaatakkoord
Velsen - Op 15 april organiseert Klimaatverbond Nederland de Kinderklimaattop in gemeente Velsen. Dit jaarlijks terugkerend evenement heeft
dit jaar als doel een heus Kinderklimaatakkoord op te stellen. En daar is
natuurlijk de hulp van zoveel mogelijk kinderen in Nederland voor nodig!
Wethouder Sebastian Dinjens en Klimaatverbond-directeur Petra Lettink
roepen daarom in een video alle kinderen van groep 7 en 8 op om mee te
doen en hun school aan te melden! Dé kans voor kinderen om in actie te
komen voor het klimaat.
Er zijn nu veel zorgen over het
klimaat. Daarom zijn er nieuwe
afspraken nodig om het klimaat te
redden. De uitgesproken stemmen
van kinderen In Nederland moeten
gehoord worden. Het gaat per slot
van rekening op hún toekomst. Dit
doen ze door hun ideeën over een
klimaatbestendige toekomst vast te
leggen in een heus Kinderklimaatakkoord. Dit wordt vervolgens aangeboden aan de Tweede Kamer.
Kinderen maken klimaatafspraken
Voorafgaand aan de digitale Kinderklimaattop, georganiseerd door
Klimaatverbond Nederland,
gemeente Velsen en het Pieter
Vermeulen Museum, wordt de
kinderen gevraagd om te vertellen
welke afspraken zij belangrijk vinden
om het klimaat te redden. Dat doen
ze door drie afspraken creatief te
verbeelden in de vorm van een
poster. Hierbij kunnen ze kiezen uit
drie thema’s. Klimaatrechtvaardigheid, voorkomen van klimaatverandering en omgaan met klimaatverandering. Het Pieter Vermeulen
Museum in Velsen staat de kinderen
en leraren bij met educatieve ondersteuning voor deze thema’s.

lingen van verschillende basisscholen de posters live besproken.
Alle andere kinderen en basisscholen
kunnen de top digitaal volgen. De
beste afspraken worden vervolgens
vastgelegd in een heus Kinderklimaatakkoord. Dit akkoord wordt
gezien als het verdrag van Velsen en
zal na de Kinderklimaattop worden
aangeboden aan de Tweede Kamer.
Philip de Roo-prijs
Philip de Roo is ambassadeur van de
Kinderklimaattop. Hij is op 15-jarige
leeftijd een maand naar Antarctica

gegaan om namens het Wereld
Natuur Fonds onderzoek te doen
naar klimaat en klimaatverandering.
Dit is hij daarna blijven doen. Helaas
is hem tijdens een wetenschappelijke
expeditie in 2015 een noodlottig
ongeval overkomen. Zijn familie is
nog steeds jaarlijks aanwezig bij de
Kinderklimaattop. Elk jaar wordt ook
de Philip de Roo-prijs toegekend aan
één van de deelnemende scholen.
Doe mee!
Alle scholen in Nederland kunnen
bijdragen aan het eerste Kinderklimaatakkoord. Wil jij met jouw school
een bijdrage leveren? Dat kan! Meld
je school aan op www.kinderklimaattop.nl. Vermeld bij de aanmelding de naam van je school, de
contactpersoon, e-mailadres en telefoonnummer. Na inschrijving
ontvangt je school meer informatie
met instructies om mee te doen.

Ceta-Bever werd in de jaren 70 ten onrechte de brandbom in Beverwijk
genoemd door journalisten en politici omdat hun kennis over gevaarlijke stoffen tekort schoot. Als chemicus ben ik 25 jaar werkzaam
geweest bij AkzoNobel om daarna secretaris te worden van alle verffabrikanten in Nederland. Zij vormen gezamenlijk een afdeling binnen de
chemische industrie (VNCI) in Leidschendam. Van daaruit ben ik nauw
betrokken geweest bij de ontwikkeling van wet- en regelgeving voor
Arbo en Milieu, zowel in Den Haag als in Brussel. Ik ben redelijk thuis in
gevaarlijke stoffen wereldwijd, maar mijn leefomgeving is altijd de
IJmond gebleven.
Tata Steel is géén gevaarlijk bedrijf waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen worden gebruikt. Er werken zo’n 9000 mensen, waarvan
350 zich op academisch niveau bezighouden met onderzoek en nieuwe
ontwikkelingen. Tata Steel is een van de grootste exporterende
bedrijven in Nederland met hoogwaardig staal voor Europa en de
Verenigde Staten en behoort tot de top van de meest duurzame staalbedrijven ter wereld met de laagste CO2-uitstoot per ton staal. Wél
geeft de bereiding van staal stofoverlast en is het productieproces niet
hetzelfde als het bakken van brood bij de bakker. Daarom heeft men
ruim honderd jaar geleden gekozen voor de ligging aan zee en het
Noordzeekanaal, de meest gunstige plaats voor het maken van staal.
Natuurlijk is de situatie niet hetzelfde gebleven en wonen er in de
IJmond inmiddels ruim 150.000 mensen. In 1918 bij de oprichting van
Hoogovens woonden er in de IJmond ongeveer 50.000 bewoners, dat
zijn nu 100.000 mensen meer.
De emotie in de IJmond richt zich naast de stofoverlast op gevaarlijke
stoffen, waarvan men denkt de meest ernstige ziektes te kunnen
krijgen met de dood als gevolg. Als geen ander weet ik wat gevaarlijke
stoffen zijn en worden de blootstellingswaarden (MAC-waarden) al
meer dan 40 jaar steeds meer verlaagd omdat steeds meer kennis en
onderzoek heeft plaatsgevonden. De Maximaal Aanvaarde Concentratie van een schadelijke stof is de waarde waarbij de effecten op de
gezondheid niet of nauwelijks merkbaar zijn op volwassen gezonde
mannen. Tegenwoordig wordt dan geroepen dat vrouwen en kinderen
kwetsbaarder zijn dan mannen, maar steeds meer wordt aangetoond
dat dat niet zo is. Soms wordt zelfs het omgekeerde geconstateerd
omdat het immuunsysteem bij vrouwen en kinderen beter blijkt te
werken dan bij mannen. Dit is ook logisch als men aan de kans op overleven in de natuur prioriteit moet geven.
IJzererts en steenkool zijn onschuldige stoffen, die weliswaar stofoverlast kunnen geven, maar geen gevaar vormen voor iemands gezondheid. Over de hele wereld worden al honderden jaren steenkool en erts
gedolven waarvan de risico’s de stoflongen (silicose) waren. Longkanker, veroorzaakt door stofoverlast, is nooit vastgesteld. Dat de
uitstoot van Tata Steel longkanker zou kunnen veroorzaken is dan ook
onzin. Dat de artikelen en de onderzoeken met postcode in de het
centrum van Beverwijk een piek in longkanker laten zien, komt door
roken. Alle longspecialisten in Nederland, en in het bijzonder de
bekende longartsen in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk, geven
een directe relatie aan met roken. Iedereen weet dat in het centrum van
Beverwijk de twee grote verzorgingshuizen staan waar veel mensen
overlijden aan longkanker door roken. De onderzoekers vergeten dat
de staalfabriek aan zee staat - waar het behoorlijk kan waaien - en een
fabriek is met de best mogelijke technologie en dat het centrum van
Beverwijk een aantal kilometers van Tata Steel is verwijderd.
Grafietstof is hinderlijk, maar zeker niet gevaarlijk. Door onjuiste informatieverstrekking neemt de angst onder de bevolking toe en zeker
onder moeders die bezorgd zijn om hun kinderen. Maar ook deze
moeders zijn kinderen geweest die, net zoals ik, in de IJmond in goede
gezondheid zijn opgegroeid óf het zijn onwetende moeders die hier
zijn komen wonen en het hebben van horen zeggen.
Adrie Winkelaar

Het verdrag van Velsen: Het nationale Kinderklimaatakkoord
Op 15 april, tijdens de Kinderklimaattop in Velsen, worden samen
met een aantal afgevaardigde leer-

Alle kinderen van groep 7 en 8 worden opgeroepen om mee te doen.
Foto: Klimaatverbond Nederland
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Terugkeer Belcirkel in Velsen

Schip met zure appelen
IJmuiden - Zondagmorgen kwamen zowel de King Seaways als een schip met zure appelen IJmuiden binnenvaren.
Met de zon in de rug leverde dat fraaie plaatjes op vanaf de kop van haven! Foto: Erik Baalbergen

Velsen - Belcirkels zijn al vele jaren
geleden ontstaan. Het gaf mensen
een veilig gevoel als er ’s morgens
gebeld werd en zij konden vertellen
dat zij de nacht weer goed waren
doorgekomen. Vooral ouderen en
mensen met een kleine familie- of
kennissenkring maakten gebruik van
deze mogelijkheid. Met de toename
van digitale mogelijkheden zijn de
belcirkels, waar je alleen een eenvoudige telefoon voor nodig hebt, uit de
mode geraakt. Nu in de coronatijd is
er weer opnieuw behoefte aan deze
vorm van contact ontstaan. Daarom
blaast Stichting Welzijn Velsen de
Belcirkel weer nieuw leven in.
Wat houdt de Belcirkel in; Iedere
ochtend rond 9 uur belt een vrijwilliger de eerste persoon van de
belcirkel. Die belt vervolgens de
tweede, dit gaat door tot de laatste
in de cirkel de vrijwilliger terugbelt.
Neemt iemand niet op, dan komt de

vrijwilliger in actie.
Voor wie is de Belcirkel; alleenwonenden die het fijn vinden als er
dagelijks even telefonisch contact is.
Deelnemers ervaren dit dagelijkse
contact als onmisbaar: het vergroot
hun gevoel van veiligheid. Er zijn
geen leeftijdscriteria of kosten aan
verbonden. Het telefoontje in de
ochtend is kort: er moet immers
gebeld worden met de volgende in
de cirkel. Het staat deelnemers vrij
om later op de dag nog even terug te
bellen voor de gezelligheid.
Om deelnemers en vrijwilligers beter
te leren kennen organiseert Stichting
Welzijn Velsen 2 keer per jaar een
bijeenkomst.
Wilt u meedoen aan de telefooncirkel
of vrijwilliger worden mail naar:
deBrulboei@welzijnvelsen.nl of bel:
0255 510652 (helaas is dit nummer
vanwege de lockdown niet altijd
bereikbaar).

Informatieavond: vermoeidheid
en de late gevolgen van kanker
Haarlem - Het Spaarne Gasthuis
geeft op donderdag 4 februari van
19.00 tot 20.30 uur informatie over
vermoeidheid en de late gevolgen
van kanker. Suze Beelen, verpleegkundig specialist oncologie, beantwoordt vragen over de late gevolgen
van kanker. Ook horen de deelnemers hoe men kan omgaan met
vermoeidheid en toch in beweging
kan blijven. Er is voldoende gelegenheid om ervaringen en tips uit te
wisselen. De bijeenkomst is bedoeld
voor mensen met kanker en hun
naasten. Vanwege het coronavirus
vindt de bijeenkomst online plaats

via het platform Zoom. Belangstellenden dienen zich aan te melden bij
het Adamas Inloophuis (mail@
adamas-inloophuis.nl / 0252 680233).
Na aanmelding ontvangen de deelnemers een e-mail met daarin de
gegevens over het inloggen en deelnemen via Zoom.
Mensen die vragen hebben over
deze bijeenkomst of over he
gebruiken van Zoom kunnen contact
opnemen met de afdeling patiëntenvoorlichting van het Spaarne Gasthuis via telefoonnummer 023
2242060 of met het Adamas
Inloophuis.

De Ginger, een sleepboot uit de vloot van Iskes Towage & Salvage. Foto: aangeleverd

Boluda Towage neemt IJmuidens
familiebedrijf Iskes over
IJmuiden/Valencia - Het IJmuidense familiebedrijf Iskes Towage &
Salvage is overgenomen door het Spaanse Boluda Towage, het grootste
sleepbedrijf van Europa. Vorige week donderdag heeft Eigenaar Jim Iskes
zijn handtekening gezet onder de overeenkomst waarmee de overname
geregeld wordt. Hij blijft zelf als strategisch adviseur betrokken bij het
bedrijf.
Iskes vierde vorig jaar nog het vijftigjarig bestaan van het bedrijf. Vanuit
het hoofdkantoor in IJmuiden
worden havensleepactiviteiten in
Eemshaven (Nederland), Lubeck
(Duitsland) en Lissabon (Portugal)
gecoördineerd, alsmede offshoreactiviteiten. De aankoop van Iskes
versterkt Boluda’s positie als toonaangevend bedrijf in havensleepdiensten en maritieme oplossingen
in Europa met nieuwe aanwezigheid
in de drie genoemde landen. Iskes
blijft een aparte entiteit die direct
opereert onder het hoofdkantoor
van Boluda in het Spaanse Valencia.
Het bedrijf zal als zodanig de bovengenoemde havensleepactiviteiten
blijven leiden.
Ook is afgesproken dat Iskes zich
gaat richten op het versterken en
verder uitbouwen van de offshore

activiteiten van Boluda in Noordwest
Europa, met speciale aandacht voor
de Baltische markt, Kielerkanaal en
Polen.
Na de officiële afronding van de
transactie, gepland begin februari,
zal het lokale managementteam van
Iskes Towage & Salvage te IJmuiden
onder leiding komen te staan van
Ronald Vergouwen als managing
director.
Jim Iskes: ,,We zijn erg blij om ons
aan te kunnen sluiten bij de Boluda
Group omdat het ook een familiebedrijf is, met korte lijnen en eenzelfde
passie voor de business. We kunnen
ons niet beter wensen met deze
gecombineerde organisatie en vloot.
Hoewel we ons op dit moment in
uitzonderlijk uitdagende tijden
bevinden, zijn we vastbesloten om

ons in te zetten om de toekomst van
Boluda te bestendigen, de positie
van Boluda als Europese marktleider
op het gebied van sleepboten te
versterken en om nieuwe kansen te
creëren met onze eigen innovatieve
Iskes manier van werken.’’
Vicente Boluda Fos, voorzitter van
Boluda Corporacion Maritima: ,,We
zijn al lange tijd bevriend met Iskes
en we waarderen hun ondernemersgeest en baanbrekende visie.
Daarom zijn we erg blij dat ze deel
wilden uitmaken van onze Groep.”
Vicente Boluda Ceballos, executive
vice-president van Boluda, voegt toe:
,,We hebben onlangs de voordelen
ervaren van de synergiën die voortvloeien uit dit partnerschap. Zo heeft
de Iskes-sleepboot Ginger enige tijd
onze Londense havenoperatie bijgestaan. Met spannende tijden voor de
boeg, geloven we onvoorwaardelijk
in de toegevoegde waarde van de
professionele bemanningen en
ervaren medewerkers van Iskes bij
toekomstige projecten.”

Zee van Staal: tip voor mensen die aan een cultuurinjectie toe zijn. Foto: Arita Immerzeel

Coronaproof cultuur snuiven
Door Arita Immerzeel
Velsen-Noord/Wijk aan Zee - Een
museum bezoeken zit er voorlopig
nog niet in. Toch is er aan de rand
van onze gemeentegrenzen een
mogelijkheid om wat cultuur op te
snuiven. Heerlijk in de openlucht, al
wandelend of fietsend is Beeldenpark Een Zee van Staal vrij te
bezoeken. Op de Reyndersweg,
precies op de grens van Wijk aan zee
en Velsen-Noord, bevindt zich het

openluchtmuseum met 14 stalen
kunstobjecten. Bij de beelden van
staal, die fotogeniek geplaatst zijn in
een groene omgeving met soms
grappig figurerende hooglanders,
staan bordjes met uitleg over de
kunstenaar en wat het beeld
verbeeldt. Een tip voor degenen die
aan een cultuurinjectie toe zijn, is om
dit museumpark weer eens te
bezoeken.
Meer informatie: www.eenzeevanstaal.nl
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Aanleg lightrail opnieuw onderwerp van gesprek in de IJmond
Regio - De mogelijke aanleg van een lightrail in de regio IJmond is
opnieuw onderwerp van gesprek. Al jaren wordt gespeculeerd over
de mogelijkheden voor de aanleg van een snelle tramverbinding
tussen de gemeenten in de IJmond. Terwijl in Heemskerk het onderwerp door de VVD-fractie weer op de politieke agenda is gezet, heeft
ook Velsen grote belangstelling voor deze vorm van openbaar
vervoer.

Overal in Velserbroek kun je de logo’s van RKBS De Rozenbeek tegenkomen. Foto: aangeleverd

Schoollogo’s spotten in Velserbroek
Velserbroek - Wie in de afgelopen dagen door Velserbroek wandelde of
fietste, heeft wellicht op diverse ramen het logo van RKBS De Rozenbeek
zien hangen. Het blijkt te gaan om een leuke actie van het schoolteam
om de leerlingen te stimuleren om eropuit te gaan.
Aan de leerlingen zijn vellen papier
met daarop het logo van de school
uitgedeeld. De logo’s zijn ook digitaal
verzonden, zodat ouders ze desgewenst zelf konden printen. Ook leerkrachten die in de buurt wonen,
hebben natuurlijk een logo voor het
raam gehangen. Alle leerlingen
kregen een scoreformulier waarmee
ze op pad konden gaan. Een leer-

kracht van de school zag een soortgelijk initiatief op Facebook en
kaartte het aan in het teamoverleg.
Directeur Laura Kerssens: ,,Wij
hebben een heel enthousiast team
en dit idee werd direct opgepakt.
Vorige week dinsdag zijn we ermee
gestart.’’
De speurtocht doet denken aan de
berenjacht die vorig jaar veel

kinderen bezighield. Toen konden
kinderen tijdens het wandelen
uitkijken naar teddyberen, die door
inwoners achter hun ramen waren
geplaatst. Nu gaat het om logo’s van
de school, waarbij de kinderen nauwkeurig moeten noteren in welke
straat en bij welk huisnummer ze een
logo gespot hebben. Laura Kerssens:
,,En als ze ook nog weten wie daar
woont, krijgen ze daar extra punten
voor.’’ Voor de leerling die de meeste
logo’s weet te vinden, heeft de
school een leuk presentje in het
verschiet.

De term lightrail is afkomstig uit de
Verenigde Staten, maar in Nederland kennen we het systeem al.
Tussen Den Haag en Rotterdam rijdt
de RandstadRail, een zeer succesvol
project. Zo succesvol zelfs dat de
maximale capaciteit ervan al vrij
snel na de opening van de lijn in
zicht kwam. Forenzen bleken
massaal te kiezen voor deze verbinding, die het midden houdt tussen
een trein, een tram en een metro.
Bijkomend voordeel van deze
vervoersmiddelen is dat ze op
bestaand spoor kunnen rijden. Er
liggen plannen klaar om vanaf 2040
op diverse locaties in ons land zo’n
lightrail te realiseren. In Heemskerk
zijn stemmen opgegaan om die
termijn wat naar voren te halen. De
vraag blijft natuurlijk in hoeverre
een lightrail in onze regio haalbare
kaart is. Bovendien heeft Velsen er
juist in de afgelopen jaren een snelle
busverbinding bijgekregen, die
deels gebruikmaakt van speciaal
hiervoor aangelegde busbanen. In
hoeverre is een lightrail dan nog
noodzakelijk?
We stelden die vragen aan
wethouder Bram Diepstraten. Hij
reageert: ,,Ik ben groot voorstander
van de uitbreiding van lightrail in
Noord-Holland richting de IJmond.
De gemeente heeft in de mobiliteitsagenda in beleidsdoel 15 de
ambitie al opgenomen om Velsen te
verbinden met Amsterdam via lightrail. Ik ben blij dat ook de gemeente-

raad van Heemskerk de ambitie voor
lightrail onderschrijft. Namens onze
gemeenteraad maak ik me dan ook
graag hard voor deze ambitie. Ik kan
nu nog geen inschatting maken van
de haalbaarheid. Hiervoor is eerst
een goed vervoerkundig onderzoek
nodig. Daarbij zijn er grote investeringen nodig voor de aanleg van
een lightrail.
Op dit moment wordt landelijk
gewerkt aan een OV-toekomstbeeld
met het doel in de komende
decennia een schaalsprong te
kunnen maken in het gebruik van
het openbaar vervoer. Voor de
metropoolregio Amsterdam (MRA)
heeft de provincie Noord-Holland
hierbij een centrale rol. En zij betrekt
alle gemeenten bij dit proces. Zo
wordt er ook voor de regio IJmond/
Zuid-Kennemerland (de westflank
van de MRA) een gemeenschappelijke analyse en visie op de mobiliteit
gemaakt. Elke gemeente kan hierbij
uiteraard eigen vervoerswensen
naar voren brengen, maar uiteindelijk zal er een gemeenschappelijke
visie en wensenpakket moeten
komen. De busbaan die we sinds
een aantal jaar in Velsen hebben,
verzorgt hoogwaardig openbaar
vervoer met de bus naar Haarlem.
Reizigers naar Amsterdam moeten
hier overstappen op de trein. De
gedachte van een lightrailverbinding is dat er een rechtstreekse
hoogwaardige verbinding komt met
Amsterdam.”

Oude draaitelefoons worden Wonderfoons bij Telstar@work
Velsen - Telstar@work zoekt oude draaitelefoons om te verbouwen tot Wonderfoon. Een Wonderfoon is een
‘ouderwetse’ telefoon met draaischijf, die werkt als een soort jukebox. Als je de hoorn opneemt en een nummer
draait - een handeling die ouderen talloze malen hebben verricht in hun leven - klinkt er een liedje dat herinneringen oproept. Een fijne meezinger, zo’n liedje waar vooral dementerende ouderen heel erg blij van worden.

Mensen met dementie kunnen echt
opleven van dit soort herinneringen.
Projectleider en jobcoach Bart ten
Napel van Telstar@Work, onderdeel
van IJmond Werkt!, werd gegrepen
door het project ‘Wonderfoon’ van
Niek van Weeghel. De 18-jarige Niek
van Weeghel ontving eind vorig jaar
een jeugdlintje voor dit bijzondere
project dat hij organiseerde in de
gemeente Harderwijk.
Hoorn vol cadeautjes
Binnen de spelonken van het BUKO
Stadion, waar ook Telstar@Work een
vaste plaats heeft, is een werkplaats
ingericht waar ijverige handen bezig
zijn met het ombouwen van de
telefoons.
Die telefoons worden gevonden bij
kringloopwinkels, rommelmarkten
en bij deze wordt aan iedereen
gevraagd of ze nog ergens zo’n telefoon hebben staan. Het liefst een
T65.
Op die telefoon worden dan de
liedjes van weleer gezet en kan zelfs
een eigen playlist samengesteld
worden.
Niet alleen dementerende mensen

leven op van die ‘gouwe ouwe’
liedjes. Het geeft ook rust aan
familie en verzorgers en het is fijn
om mensen te zien genieten.
Verloting
Inmiddels is Telstar@Work trotse
partner van het project. Men roept
op om oude telefoons af te staan,
zodat ze omgebouwd kunnen
worden in de werkruimte van het
BUKO Stadion.
Er is een fijne actie verbonden aan
het project, waarbij zeven van die
blij-makende telefoons worden
geschonken aan mensen of instellingen die zo’n telefoon goed
kunnen gebruiken.
Reageren kan via sociale media of
door een mailtje te sturen aan Bart
ten Napel (barttennapel@ijmondwerkt.com).
Aanrader is ook om vast te gaan
oefenen op liedjes als ‘Breng die
rozen naar Sandra’ en ‘Als ik tweemaal met mijn fietsbel bel’. Samen
zingen maakt namelijk niet alleen
dementerende ouderen gelukkig.

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE: CASTRICUMMER.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL EN HOFGEEST.NL

In januari 2020 werd door Rabobank IJmond een Wonderfoon geschonken aan de bewoners van woonzorgcentrum De Moerberg
in IJmuiden. Foto: aangeleverd

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! Kijk voor het actuele nieuws op:

Kijk voor het actuele nieuws op:
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Zet je in voor vrijheid!
Velsen - Het Comité 4 en 5 mei Velsen is op zoek naar personen die zich
willen inzetten voor vrijheid. Het vieren hiervan doen we op 5 mei maar
minstens zo belangrijk is het herdenken op 4 mei. Wie wil het comité
helpen om deze omvangrijke taken uit te voeren?
Al meer dan 75 jaar leven wij in
Nederland in vrijheid. Dit is vooral
voor naoorlogse generaties al zo
‘gewoon’ geworden dat zij er nauwelijks nog bij stilstaan. Toch is deze
vrijheid zeker niet vanzelfsprekend!
Vrijheidsbeperking
De huidige coronapandemie beperkt
weliswaar onze vrijheid, maar is
absoluut nog niet te vergelijken met
de vrijheidsbeperking in de Tweede
Wereldoorlog.

Familie-verhalen vastleggen
De afgelopen jaren is gebleken dat
veel overlevenden en eerste generatie nabestaanden van de Tweede
Wereldoorlog het stilzwijgen over
deze traumatische periode van vrijheidsbeperking verbreken en nu wèl
hun herinneringen willen delen.
Daarom willen het Nationale Comité
4 en 5 mei en de plaatselijke Comités
deze kans grijpen door hun verhalen
vast te leggen.
Het Comité 4 en 5 mei Velsen is op

zoek naar personen die een bijdrage
willen leveren aan het vieren en
herdenken van vrijheid. Dit kan op
vele manieren bijvoorbeeld door
jongeren te betrekken bij het vastleggen van verhalen, wellicht heeft u
een idee daarvoor?
Kent u in uw omgeving mensen die
hun verhaal over deze tijd kwijt
willen? Heeft u interesse om hun
verhalen op schrift vast te leggen? Of
wilt u meehelpen dit proces op gang
te brengen en te begeleiden? Of
heeft u een heel ander idee?
Neem dan contact op! Dit kan telefonisch via 06 30 97 46 08 of per e-mail
via info@4en5meivelsen.nl.

Door ander afval in de kledingcontainer te dumpen, wordt stichting OIG-IHD zwaar
gedupeerd. Foto: aangeleverd

Stinkend afval in kledingcontainer: ‘Dit is aso-werk’
IJmuiden - In de kledingcontainer naast Albert Heijn troffen de chauffeurs van OIG-IHD recent een dusdanige vuiligheid aan dat alle kleding in
de container vernietigd moest worden. Deze foto toont aan hoezeer de
container vervuild was. Voorzitter Johan van Ikelen van stichting OIG-IHD
reageert verbolgen op de vondst en noemt het aso-werk.
De kledingcontainers in de
gemeente Velsen zijn uitsluitend
bedoeld voor het inleveren van
gebruikte kleding. Die moet in een
gesloten vuilniszak worden aangeboden en wordt vervolgens door vrijwilligers van stichting OIG-IHD
gesorteerd. Wat er nog goed uitziet,
wordt in de kringloopwinkel van de
stichting verkocht. Wat niet meer
geschikt is voor verkoop, gaat naar
een bedrijf dat de stoffen recyclet.
Hiervoor ontvangt de stichting een
vergoeding. Dat geld wordt gebruikt
voor talloze activiteiten voor de senioren in de gemeente Velsen.
Van Ikelen: ,,Waar OIG-IHD in deze
tijden het hoofd boven water

probeert te houden met het inzamelen van oude kleding, zijn er
helaas toch aso’s die menen dat ze
hun stinkende afval gewoon in een
kledingcontainer kunnen gooien.
Misschien snappen deze lieden na
het lezen van dit verhaal dat ze niet
de gemeente of HVC treffen met
zulke storting, maar de stichting
OIG-IHD, die de kledingopbrengst
gebruikt voor het ouderenwerk in
onze gemeente.’’ Het incident in
IJmuiden staat niet op zichzelf.
Onlangs besloot afvalverwerker HVC
om bij het Beverwijkse winkelcentrum Beverhof een ondergrondse
kledingcontainer af te sluiten. Ook
daar was sprake van vervuiling met
ander afval.

De neobaroktuin op landgoed Beeckestijn. Foto: Natuurmonumenten

Sponsor een bolacacia voor
buitenplaats Beeckestijn
Velsen - Inwoners van Velsen die de buitenplaats Beeckestijn een warm
hart toedragen, kunnen dat laten blijken door een bolacacia te sponsoren. Komend voorjaar wil Natuurmonumenten tien van deze boompjes
aanplanten. Iedereen die een boompje sponsort, krijgt later dit jaar een
uitnodiging voor een exclusieve rondleiding.
Het is de grote verscheidenheid aan
tuinstijlen die de buitenplaats Beeckestijn bijzonder maakt. Je kunt er
wandelen door het prachtige
parkbos of de strakke, geometrische
tuinen. Als trotse beheerder werkt
Natuurmonumenten sinds 2011 aan
het uitvoeren van een versterkingsplan voor Beeckestijn. Met dit plan
onderstreept men de cultuurhistorische waarde van de buitenplaats en
verbetert men eveneens de recreatieve mogelijkheden in het park. Elk
jaar worden een paar dingen aange-

pakt en verbeterd.
Eén van de geliefde siertuinen op
Beeckestijn is de neobaroktuin naast
het zuidelijk koetshuis. Deze tuin
vormt de tegenhanger van de kruidentuin aan de andere zijde van het
voorplein. In de neobaroktuin vind je
een vijver, verschillende bloemperken, een slangenmuur en een
prachtige berceau (beukenhaag).
Aan de linkerzijde in deze neobaroktuin, parallel aan de slangenmuur,
moeten de tien bolacacia’s komen te

staan. De boompjes die er voorheen
stonden, zijn door de jaren heen
verdwenen. Bolacacia’s hebben een
stamhoogte van ongeveer twee
meter met daarop een bol van frisgroen blad. De stammen groeien niet
of nauwelijks in hoogte, maar de bol
wel. De vorm wordt behouden door
regelmatig snoeien. De vorm en de
kleur en de plaatsing van deze bolacacia’s zal de siertuin het hele jaar
door een mooie uitstraling geven.
Voor 250 euro kan men een bolacacia
sponsoren. Zo helpt men me om de
neobaroktuin op Beeckestijn nóg
mooier te maken!
Geïnteresseerden kunnen via beeckestijn@natuurmonumenten.nl
contact opnemen.

Statiegeld voor opleiden nieuwe lifeguards
IJmuiden - Nog tot het eind van
deze maand kunnen statiegeldbonnen bij Albert Heijn aan het
Dudokplein 10 ingeleverd worden
om de Reddingsbrigade te steunen.

Naast het inleverpunt voor lege
flessen staat een zuil, waarin men de
statiegeldbonnen voor dit doel kan
achterlaten.
In de afgelopen weken werden er al

heel wat bonnen gedoneerd.
Met het geld kan de IJmuider
Reddingsbrigade onder meer de
opleidingen van de lifeguards
bekostigen.

De boswachter heet bezoekers aan Nationaal Park Zuid-Kennemerland welkom
middels een spandoek, maar verzoekt om op de paden te blijven om de natuur niet
nodeloos te schaden

Boswachter verzoekt om op de
paden te blijven
Door Arita Immerzeel
Velsen - Veel mensen halen een
frisse neus in Nationaal Park ZuidKennemerland, getuige de volle
parkeerplaatsen aan de Heerenduinweg in IJmuiden en de Duin-en
Kruidbergerweg in Santpoort-Noord.
Ook op de toegangswegen naar deze
beide ingangen staan rijen auto’s
geparkeerd. Op de Duin-en Kruidbergerweg en op de Heerenduinweg
leidde het aantal bezoekers zondag

zelfs tot het in file rijdend zoeken
naar een parkeerplek in de berm of
aan de straatkant.
Bij ingang Heerenduinweg heeft de
boswachter een vriendelijk verzoek
opgehangen om vooral op de paden
te blijven.
Op een spandoek, vastgemaakt in de
bomen langs het wandel- en
fietspad, staat te lezen: ‘Welkom en
geniet! Blijf op de wegen en paden:
Samen beschermen wij onze mooie
natuur!’
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Bach Passie Project bij Voice Company Koor
Regio - ,,We gaan door, in wat voor
vorm dan ook. Als we niet bij elkaar
kunnen komen dan kom ik naar jullie
toe, en de techniek maakt dat
gelukkig mogelijk!”.
Dit zijn de woorden die Robert
Bakker, oprichter en dirigent van Het
Voice Company Koor, uitsprak na de
hernieuwde lockdown in verband
met het Corona virus. En zo
gebeurde het ook.
Doorzingen ondanks Corona
Van Händel’s Messiah tot Christmas
Carols: de verbondenheid en inzet
van het koor is ook nu onverminderd
groot, ook al kan er nu even niet
fysiek gerepeteerd worden.
Robert Bakker heeft al enkele jaren
ervaring met het aanbieden van
online koorprojecten, en die ervaring
en flexibiliteit komt nu heel goed van
pas.
Deze maand gaat het Bach Passie

Project 2021 van start met hoogtepunten uit Bach’s Mattheus,
Johannes en Markus Passion. Zeer de
moeite waard om aan deel te nemen.
Zingen vanuit huis, en
toch een koorervaring beleven
Afhankelijk van de richtlijnen van de
overheid zullen de repetities online
worden aangeboden via een
eenvoudig “Klik & Zing”-systeem. Dit
werkt zonder Facebook of Zoom; het
klikken op een video-link is
voldoende. Technische kennis is niet
nodig en het systeem is zeer
gebruiksvriendelijk.
Er kan gebruik worden gemaakt van
het meest uitgebreide oefensysteem
dat er te vinden is in korenland. Je
kunt kennismaken met de te leren
partij, samen oefenen met stemgenoten, 4-stemmig leren zingen, enz.
Allemaal veilig thuis van achter een
laptop of tablet. Er ontstaat een

unieke koorervaring thuis.
Zo is het mogelijk wekelijks te
zingen, de stem regelmatig te trainen
en eventuele eenzaamheid of verveling te verdrijven. En via speciale livesessies kun je andere koorleden zien
en spreken.
Hoogtepunten uit drie Passies
U gaat over een periode van ruim
twee maanden de mooiste koralen
en koorwerken uit de Mattheus,
Johannes en de wat onbekendere
Markus Passion leren.
Robert Bakker’s enthousiasme en
decennialange ervaring zorgen
ervoor dat ook minder ervaren
zangers plezier beleven aan het repeteren én een mooi resultaat boeken.
Alle informatie en de mogelijkheid
om mee te doen is te vinden op
www.hetvoicecompanykoor.nl.

Robert Bakker zit niet bij de pakken neer. Foto: aangeleverd

Bariatrisch centrum Spaarne
Gasthuis krijgt landelijke erkenning
Regio - De zorg voor patiënten met
ernstig overgewicht in het bariatrisch centrum van het Spaarne
Gasthuis is nu beoordeeld als
“topklinische zorgfunctie” door de
Samenwerkende Topklinische
opleidingsZiekenhuizen [STZ]. Dit
is een erkenning voor supra regionale, excellente zorg, onderzoek
en opleiding voor de patiënt met
ernstig overgewicht in het Spaarne
Gasthuis. Vanmorgen werden alle
betrokken medewerkers op taart
getrakteerd.

Fijn dat Scouting online leden weet te activeren, toch is het juist belangrijk om kinderen en jongeren in deze tijden de kans te
bieden om samen naar buiten te gaan en elkaar te ontmoeten.

Ledenaantallen Scouting blijven
groeien in Noord-Holland
Regio - Ondanks de lockdown is Scouting in Noord-Holland onverminderd populair: het aantal jeugdleden in Noord-Holland steeg in 2020 met
4,5%. Dit blijkt uit intern onderzoek van Scouting Nederland. Een
bijzonder resultaat in een jaar dat ook veel bijeenkomsten van Scouting
(fysiek) niet door konden gaan vanwege de coronacrisis.
Lockdown
Ook voor Scouting was 2020 geen
makkelijk jaar: na een eerste lockdown in maart, waarbij de fysieke
bijeenkomsten niet door konden
gaan, ligt Scouting sinds december
wederom stil. Dit leidt uiteraard tot
grote teleurstelling, maar ook begrip
onder de leden. Voorzitter Jaap Boot:
,,Scouts gaan niet bij de pakken neerzitten en er ontstaan al snel vele initiatieven van groepen om online activiteiten aan hun leden én niet-leden
te bieden.”
Ook niet-leden welkom
De wekelijkse online bijeenkomsten
in het voorjaar en nu werden niet
alleen opengesteld voor scouts, maar
juist ook voor niet-scouts die graag

een keer iets anders wilden doen dan
schoolwerk. Zo maakten zij op een
laagdrempelige manier kennis met
Scouting. Veel van deze vriendjes en
vriendinnetjes van leden zijn hierna
blijven hangen. Toen de fysieke
bijeenkomsten rond de zomer weer
opgestart konden worden, werden
bijeenkomsten ook vaak opengesteld voor alle kinderen.
Dit werkte goed: ouders willen hun
kinderen weer naar buiten hebben,
achter de schermpjes vandaan.
Scouting biedt kinderen naast het
buiten bewegen, unieke social skills
waar ze hun leven lang plezier van
hebben: samenwerken, verantwoordelijkheidsgevoel en zelfstandigheid
zijn daar belangrijke voorbeelden
van.

Scouting wil net als sport
ook weer naar buiten
Fijn dat Scouting online leden weet
te activeren, toch is het juist belangrijk om kinderen en jongeren in deze
tijden de kans te bieden om samen
naar buiten te gaan en elkaar te
ontmoeten.
Buiten sporten kan wel voor
kinderen tot 18 jaar. Daarom is het
extra lastig voor Scoutinggroepen
dat zij nu weer verplicht online activiteiten moeten beden bezig moeten
zijn.
Leidinggevende Anton (21): ,,Het
voelt ergens gek dat alle kinderen
wel gewoon buiten mogen sporten
in teamverband, maar Scouting op
dit moment niet door mag gaan. We
proberen er het beste van te maken,
maar het blijft lastig om uit te leggen
aan onze jeugdleden. Ze missen nu
niet alleen beweging en frisse lucht,
maar ook hun sociale contacten en
uitdaging die we bieden in de
activiteiten.”

Maurits de Brauw, bariatrisch chirurg
van het Spaarne Gasthuis; ,,Patienten krijgen met deze erkenning
een bevestiging dat ze bij ons op
het juiste adres zijn voor de behandeling van ernstig overgewicht.
Onze aanpak is op de individuele
patiënt gericht en alle benodigde
zorg is onder één dak gebracht. Voor
ons is dit keurmerk de beloning van
ons jarenlange opgebouwde
expertise.”
Team effort
In het bariatrisch centrum van het
Spaarne Gasthuis wordt door alle
betrokken specialisten en specialismen samengewerkt om de beste
zorg voor tijdens en na een operatie
voor de patiënt met ernstig overgewicht samen te brengen.
Gespecialiseerde chirurgen, internisten, psychologen, verpleegkundig
specialisten, diëtisten, maagdarmleverartsen, anesthesisten, radiologen,
doktersassistenten, verpleegkundigen en medewerkers van de operatiekamers werken nauw samen.
Daarnaast wordt er op hoog niveau
wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd dat leidt tot vele publicaties in
toonaangevende wetenschappelijke
tijdschriften.
De Brauw: ,,De behandeling van een
patiënt met ernstig overgewicht is
maatwerk. Selectie, voorbereiding en

begeleiding van de patiënt bepalen
het succes van de behandeling van
ernstig overgewicht.”
Topklinisch zorgregister
Het STZ topklinisch zorgregister
biedt een overzicht van alle als
topklinisch beoordeelde zorgfuncties. In het STZ zijn 26 ziekenhuizen
verenigd die bijzondere en complexe
zorg leveren, waaronder het Spaarne
Gasthuis. STZ vindt het belangrijk
voor patiënten en verwijzers om
zichtbaar te maken welke hoogwaardige en bijzondere zorg in topklinische ziekenhuizen aan patiënten
geleverd wordt. Het STZ topklinisch
zorgregister kan patiënten en verwijzers –huisartsen- informatie geven
die ze nodig hebben bij hun keuze
voor een zorgtraject, bijvoorbeeld
om te gebruiken in een gesprek met
de verwijzer.
Deze zogenaamde topklinische functies kunnen rond een aandoening,
een bijzondere behandeling of zelfs
een specifieke onderzoeksfunctie
opgezet zijn. Een onafhankelijke
beoordelingscommissie kent uiteindelijk de erkenning toe aan topklinische functies.
,,Naast topzorg, doen we aan onderzoek, leiden we mensen op en lopen
we vooruit op innovaties. Het is deze
combinatie die voor het STZ belangrijk is waardoor onze patiënten de
best mogelijke zorg aan kunnen
bieden,” aldus De Brauw.
Het Spaarne Gasthuis heeft met deze
erkenning inmiddels acht erkende
topklinische functies.
De volgende functies van kregen al
eerder een topklinische erkenning
voor geriatrische traumatologie,
mammacarcinoom, schouderproblematiek, pediatrische immunologie, Asherman, colorectoraal carcinoom en voor het
bekkenbodemcentrum.
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Le Champion annuleert alle
sportevenementen tot 1 juni
Regio - Sportorganisatie Le Champion heeft besloten alle sportevenementen tot 1 juni 2021 te annuleren. De organisatie acht het niet realistisch te veronderstellen dat voor deze datum al grote, fysieke sportevenementen voor fietsers, hardlopers en wandelaars verantwoord kunnen
plaatsvinden. Deelnemers die in 2020 een kortingscode hebben
ontvangen voor de betreffende evenementen die nu weer worden afgelast, krijgen een oplossing geboden.

Acteurs in de studio: Sabrina NaberMacnack, Pieter Tiddens (achter) en Tom Jaspers met de hond. Foto: aangeleverd

Theatermakers laten kinderen
luisteren tijdens de lockdown
Regio - Eigen Werk Theaterteam heeft een serie audio-podcast gemaakt
voor kinderen die thuiszitten tijdens de lockdown. Om ze een alternatief
te bieden voor de alom aanwezige beeldschermen. Theatermaker Pieter
Tiddens vormt samen met acteurs Sabrina NaberMacnack en Tom Jaspers
het illustere trio SAPIETOM. Een drie-eiige drieling die elke dag een avontuur beleeft. De podcasts zijn te beluisteren via het Eigen Werk Kinderkanaal op Youtube.
Eigen Werk Theaterteam heeft de
serie podcasts SAPIETOM in zeer
korte periode gerealiseerd. Dit om de
thuiszittende schooljeugd te leren
luisteren naar radio en de beeldschermen aan de kant te schuiven.
Theatermaker Pieter Tiddens legt uit:
,,Toen wij aan ouders vroegen ‘Wat
kunnen wij voor jullie doen in deze
lockdowntijd?’ was het antwoord;
‘Haal de kinderen eens bij dat scherm
weg!’. Daar moesten we erg om
lachen, omdat we net heel veel leuke
filmpjes hadden geplaatst op ons
Eigen Werk Kinderkanaal. Maar we
willen echt graag iets doen. Daarom
deze luisterspelen, die het ouderwetse gevoel van de hoorspelen
terugbrengen. We laten de kinderen
een tiental minuten luisteren naar
een vrolijk verhaal, om er ondertussen bij te tekenen of uit het raam

te staren. In de hoop de kinderen te
inspireren tot eigen activiteiten na
het beluisteren.”
Sapietom houdt van chaos
SAPIETOM gaat over de drie-eiige
drieling Sap, Piet en Tom. Ze krijgen
een idee, dat zetten ze om in een
plan, gaan vervolgens over tot actie
en kijken er daarna op terug. ,,De
werkelijke uitvoering zal wel een
hoop chaos met zich meebrengen,
want niets gaat zoals het moet gaan.
En wij houden van chaos,” lacht
Tiddens.
Tijdens de thuisschooldagen komt er
elke dag rond 15.00 uur een nieuwe
podcast met de avonturen van Sap,
Piet en Tom online. De podcasts
worden geproduceerd tot de scholen
weer opengaan. Pieter: ,,Als de
kinderen nóg langer vanuit huis hun

school moeten volgen? Dan maken
we er gewoon weer een paar bij. Het
is zo ontzettend leuk om te maken.
En stilzitten kunnen wij toch niet.”
Vrolijke avonturen van de drieling
De drie-eiige drieling laat zien waar
ze goed in zijn; samenwerken, elkaar
helpen en voor elkaar zorgen. In de
podcasts beleven Sap, Piet en Tom
veel vrolijke avonturen. Veelal vanuit
huis, want er is niets anders te
beleven. De drieling zet een eigen
circus op, geeft een eigen concert,
bouwt een zandkasteel en gaat op
pad met piraten. Niks doen is doen, is
het thema van de drieling. Zo
proberen ze de luisteraars aan te
zetten om zelf ook dingen te
ondernemen.
De podcasts SAPIETOM worden
gemaakt door Sabrina NaberMacnack, Tom Jaspers en Pieter
Tiddens, met een tune van Ronald
Schmitz. De geluidnabewerking is
van Dennis Mulder/D-recording.
De avonturen van SAPIETOM zijn te
beluisteren via het Eigen Werk
Kinderkanaal op Youtube of via de
website www.eigenwerktheaterteam.nl.

PIEREWAAIEN
Velsen - Het meest rauwe uitje in Velsen, de Noordof Zuidpier op. En af. Als visser, als wandelaar, als
fotograaf of als fietser. Als toerist of als inwoner van
Velsen. Als vaste of toevallige bezoeker uit binnenof buitenland. In deze rubriek in woord en beeld,
wat een pierewaaier bezighoudt en waarom hij of
zij zich op die unieke plek in de Noordzee bevindt.
Vandaag deel 2.
Door Arita Immerzeel
Vrijdag vroeg in de middag op de Noordpier duiken de
bezoekers diep in de kragen van hun jassen. De thermometer geeft 6 graden aan, maar ook al laat de zon
zich zien, de wind maakt de beleving erg fris. Fietser
Dirk Minkman uit Driehuis geniet van het uitzicht. ,,Het
is veel kouder dan ik verwachtte. En wat is de zee wild,
de golven slaan over de randen van de pier.” De rode
vlag geeft aan, dat de situatie gevaarlijk is en bezoekers
worden door de neergelaten slagboom verhinderd om
verder de pier op te gaan. ,,Ik fiets en wandel graag en
sinds mijn pensionering dagelijks. We hebben daar
gelukkig een mooie woonomgeving voor,” vertelt Dirk.
,,Vandaag maar weer eens het pontje naar de overkant
genomen voor de afwisseling. Al jaren fiets en wandel

ik de eerste weken van januari in Portugal. Het is
jammer dat dit niet door kon gaan, ik ben een tropische
jongen en vindt het nu toch wel errug koud.”
Toch blijft Dirk, net als een handjevol andere pierewaaiers, een tijdje staan om te genieten van de blauwe
lucht, wilde zee en alles wat langsvaart. ,,Je hebt hier
ook mooi zicht op het fort,” wijst hij naar het verlaten
forteiland. Als hij weer op zijn fiets stapt meldt hij, dat
het plan is een visje te gaan eten op het plein van Wijk
aan Zee. ,,Een mens moet toch iets!”

,,Straks in maart is de cirkel rond en
hebben wij een jaar lang geen
fysieke evenementen kunnen organiseren. De eerste grote evenementen
die wij vorig jaar moesten annuleren
waren onze evenementen in Zandvoort, op en rond het Formule 1
circuit. Nu dient de onwerkelijke situatie zich aan dat deze evenementen
opnieuw niet georganiseerd kunnen
worden”, constateert Ron van der
Jagt, algemeen directeur van Le
Champion.
Wandelaars van de 30 van Zandvoort, fietsers van de Omloop van
Zandvoort en hardlopers van de
Zandvoort Circuit Run hebben
destijds 50% inschrijfkorting
gekregen op de volgende editie in
2021. Deze zijn dus wederom afgelast, net als de Fiets4Daagse Hoorn,
de Oer-IJ Expeditie en de Fiets4Daagse Alkmaar. Ook daar hebben
mensen kortingscodes voor dit jaar.
Le Champion wil deze deelnemers de
mogelijkheid bieden om 50% van
het betaalde inschrijftarief van vorig
jaar alsnog terug te ontvangen, in
plaats van de 50% inschrijfkorting.
Men krijgt ook de optie het bedrag te
doneren aan Le Champion, zodat er
evengoed in de toekomst aansprekende sportevenementen georganiseerd kunnen worden. ,,Met deze
oplossing hebben we toch nog goed
nieuws voor de deelnemers”, aldus
Van der Jagt.
In de periode tot 1 juni 2021 zouden

ook de Ronde van Noord-Holland en
Alkmaar City Run by night plaatsvinden. Voor deze twee evenementen wordt onderzocht of een
nieuwe datum later in 2021 wel haalbaar is. Dit betekent dat het eerstvolgende fysieke evenement op de
agenda van Le Champion de Plus
Wandel4daagse Alkmaar is, van 16
t/m 19 juni 2021.
Virtuele evenementen
Nu de fysieke evenementen tot 1 juni
geen doorgang zullen vinden, blijft
de sportorganisatie binnen de regels
die mogen, doorgaan met het
aanbieden van creatieve, virtuele en
vooral verantwoordelijke alternatieven voor fietsers, hardlopers en
wandelaars. Le Champion houdt
echter de deur op een kier voor
kleinschalige activiteiten, voor het
geval dat in het voorjaar de regels
iets worden versoepeld. Sinds de
uitbraak van het coronavirus vonden
onder andere al plaats: de Plus
Wandel4daagse Alkmaar Thuiseditie
(ruim 1.100 deelnemers), de Dam tot
Damloop Home Edition (5.000 deelnemers), de Virtual TCS Amsterdam
Marathon (6.000 deelnemers uit
meer dan honderd landen) en recent
bijvoorbeeld de Le Champion
Christmas Challenge tijdens de Kerstvakantie. ,,We hebben hiermee laten
zien dat we ook op deze manier veel
mensen enthousiast in beweging
kunnen krijgen. Daar gaan we nu
volop mee door”, sluit Van der Jagt af.

14 maart: anderhalve meter
voor anderhalve graad
Regio - Drie dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen vraagt de Haarlemse Klimaatcoalitie aandacht voor de gevolgen van klimaatverandering en roept alle inwoners van Kennemerland op om te gaan stemmen
voor het klimaat. Daarvoor organiseert de coalitie een Klimaatactie op 14
maart. Alle inwoners van Kennemerland worden opgeroepen, om vooral
ook digitaal, mee te doen.
De Haarlemse Klimaatcoalitie organiseert op 14 maart een klimaatmars.
Anders dan de naam doet vermoeden
is het een stilstaande manifestatie om
aandacht te vragen voor het klimaat.
Om zoveel mogelijk mensen de kans
te geven om hun stem te laten horen,
is er naast de manifestatie in de Haarlemmerhout, ook een digitale manifestatie onder de naam #klimaatalarm.
Naast nationale sprekers, zullen enkele
bekende en onbekende inwoners van
Kennemerland met inspirerende
bijdragen, laten zien waarom de
gevolgen van de klimaatverandering
zo belangrijk zijn voor de regio. Niet
alleen de bedreigingen en risico’s van
klimaatverandering staan centraal.
Ook de oplossingen komen aan bod.
In meer dan 30 andere Nederlandse
steden worden tegelijk klimaatmarsen
georganiseerd. Zo zullen naar
verwachting honderdduizenden
mensen vlak voor de landelijke tweede
kamer verkiezingen laten zien hoe
belangrijk het klimaat is. Janneke
Barten is medeverantwoordelijk voor

de Haarlemse organisatie: ,,Wij roepen
iedereen op om 17 maart te stemmen
voor het klimaat. Want elke stem
draagt bij aan beter beleid door de
overheid. Door de coronacrisis lijken
we allemaal te vergeten dat er een veel
grotere crisis speelt die net zoveel
impact op ons dagelijks leven zal
hebben, maar waar we geen vaccinatie
voor kunnen ontwikkelen. Corona
heeft ons gelukkig ook laten zien dat
we in korte tijd grote stappen kunnen
maken. We maken er een mooie en
vooral positieve manifestatie van. Daar
hebben we allemaal behoefte aan.”
Op 14 maart zal om 14.00 uur in de
Haarlemmerhout een demonstratie
zijn met een karakter van een manifestatie. Daarnaast wordt er om 15.00 uur
nog een landelijke ludieke actie georganiseerd waar Haarlem een rol in
speelt. Daarover later meer. Gezien de
coronamaatregelen is aanmelden via
www.klimaatmars2021.nl gewenst.
Want ze houden anderhalve meter
afstand, voor maximaal anderhalve
graad opwarming.

