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Aanmelden onderzoek:
Hoe ervaart u de
vuurwerktraditie?

Nóg geen groen licht voor
‘Het Licht van IJmuiden’

Toekomst Driehuis
vanavond in handen van
gemeenteraad
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Koning opent Zeesluis
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IJmuiden - Koning Willem Alexander verrichtte gistermiddag de openingshandeling van Zeesluis IJmuiden, de nieuwe ‘voordeur’ van Amsterdam. ,,Aan al het verkeer in de omgeving van IJmuiden, de
binnendeur van Zeesluis IJmuiden is open.’’ Met deze woorden opende Willem Alexander onder toeziend oog van sluisbedienaar Hugo Jut de sluisdeur waarna de Bontrup Amsterdam met 16.000 ton
zand en stenen aan boord zijn weg naar Amsterdam kon vervolgen. Publiek was bij de openingshandeling niet welkom maar waarschijnlijk hebben veel Velsenaren wel het toeteren van enkele tienwww.albatrosbanden.nl
tallen schepen vlakbij de sluis kunnen horen. Foto: Citymarketing Velsen/Ko van Leeuwen

Meer schadelijke
stoffen in de lucht
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Velsen - Vrijdag is het jongste RIVMrapport over de luchtkwaliteit in de
regio IJmond openbaar gemaakt.
Daaruit blijkt dat zich veel meer schadelijke stoffen in de lucht rond het
terrein van Tata Steel bevinden dan je
op basis van rapportages zou
verwachten. De grote vraag is nu waar
deze stoffen precies vandaan komen.
Hierover geeft het rapport geen
uitsluitsel. Zo’n 250 belangstellenden
namen vrijdagavond deel aan een
online bijeenkomst voor omwonenden. Er werden veel kritische
vragen gesteld. Maandag volgde een
tweede bijeenkomst, speciaal bedoeld
voor de raadsleden van de gemeenten
in de regio IJmond en voor leden van
Provinciale Staten. De provincie en de
gemeenten Velsen, Beverwijk en
Heemskerk zijn de opdrachtgevers van
het onderzoek geweest. Ze willen nu
samen met de Rijksoverheid in gesprek
over de aanbevelingen van het RIVM
om de emissieregistratie te verbeteren.
Elders in deze krant een uitgebreid
artikel over het RIVM-rapport en de
reacties die dit heeft losgemaakt.
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Onderhoud van alle merken v.a. € 169,- incl. APK
Koene auto, dealer in Velserbroek is niet alleen specialist voor Fiat, AlfaRomeo, Abarth en Jeep, maar wij onderhouden ook alle andere merken
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www.albatrosbanden.nl

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.
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info@velsen.nl

Aanmelden onderzoek: Hoe
ervaart u de vuurwerktraditie?
De traditie om vuurwerk af te steken tijdens oud en nieuw staat jaarlijks ter discussie. De afgelopen twee jaar was er een
landelijk verbod op het verkopen en het
afsteken van vuurwerk rondom de jaarwisseling. Dat had alles te maken met de
druk op de zorg als gevolg van COVID-19.
Daarnaast is een groeiend aantal organisaties en particulieren die pleitte de voor een
standaard verbod op consumentenvuurwerk.

Uw mening telt
Hoe denkt u over het gebruik van vuurwerk
rondom de jaarwisseling? Bent u de afgelopen
jaren anders gaan denken over de vuurwerktraditie die wij hebben in Nederland?
De gemeente Velsen beschikt over een digitaal
Burgerpanel. Hiermee betrekken we mensen
bij het beleid en het bestuur van de gemeente.
Begin februari gaat er een enquête uit over het
gebruik van vuurwerk rondom de jaarwisseling. De gemeente gebruikt de uitkomsten van
dit onderzoek om beleid voor de komende jaren
op te stellen. Uw mening is dus van belang. Wil u
zich hier voor aanmelden en uw mening geven?
Dat kan in minder dan twee minuten. Ga naar
velsen.nl/burgerpanel voor meer informatie of
scan de QR code en meldt u direct aan via het
inschrijfformulier. Wij horen graag uw mening.

velsen.nl

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

gemeentevelsen

gemvelsen

gemeente_velsen

Principeaanvragen weer
mogelijk

De laatste lootjes
Nog niet alle winnaars hebben zich
gemeld. De winnaars van de kerstbomeninzamelactie hebben nog
tot 1 februari de tijd om zich aan te
melden met hun winnende lot. Kijk
snel op velsen.nl/kerstbomenactie
of jouw lootje erbij zit!
2430, 5866, 6165, 6128, 8553, 8786
12040

Nationale Holocaust
Herdenking
Het Nederlandse Auschwitz Comité heeft door
de huidige maatregelen opnieuw besloten om in
klein gezelschap bijeen te komen voor de Nationale Holocaust Herdenking in het Wertheimpark te Amsterdam. Het college van burgemeester en wethouders van Velsen kan hierdoor niet
aanwezig zijn tijdens de ceremonie op zondag
30 januari. Namens gemeente Velsen wordt er
een bloemstuk gelegd om op deze manier stil te
staan bij de slachtoffers van de Holocaust en andere genocides.
Live uitzending door NOS
De Nationale Holocaust Herdenking wordt op
zondag 30 januari om 11.00 uur live uitgezonden door de NOS op NPO 1. Op de website van
het Nederlands Auschwitz Comité, www.auschwitz.nl, is het programma te vinden.

Na een tijdelijke stop is het vanaf 1 februari
2022 weer mogelijk om principeaanvragen in te
dienen bij de gemeente. Het is een extra service
om vooruitlopend op een aanvraag omgevingsvergunning de haalbaarheid van een bouwplan
te laten beoordelen. De werkwijze is iets anders
dan voorheen.
Werkwijze principeaanvragen
Vanaf 1 februari is de werkwijze bij principeaanvragen dat er als eerste een verkennend (vaak telefonisch) gesprek plaatsvindt met de initiatiefnemer. Hiermee kan een initiatiefnemer zicht
krijgen op de wenselijkheid en haalbaarheid van
zijn plannen, zonder die al in detail uit te hoeven
werken. Het maakt niet uit of het daarbij gaat om
een dakopbouw, de realisatie van een horecagelegenheid of de bouw van 20 woningen.
Met dit verkennende gesprek kunnen veel vragen aan de voorkant worden beantwoord en
kunnen initiatiefnemers bepalen of zij werkelijk
een principeaanvraag indienen.
Het blijft zo dat er meer initiatieven binnen zullen komen dan de gemeente kan uitvoeren. Hierin moet de gemeente – net als voor de tijdelijke
stop – keuzes maken en prioriteiten stellen.
Initiatiefnemers kunnen er altijd voor kiezen
direct een aanvraag voor een omgevingsvergunning in te dienen. Hiervoor moeten de plannen
verder uitgewerkt zijn.
Meer informatie en contact
Meer informatie over principeaanvragen vindt u
op www.velsen.nl/principeaanvraag.

Coronanieuws
25 januari 2022

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

Bijna alles weer open

Informatie over thuisquarantaine
Rijksoverheid.nl/quarantaine
Website met contactgegevens hulp- en luisterlijnen
Informatie over vaccinatie
coronavaccinatie.nl
0800 – 1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)
rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-antwoorden

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

Per 26 januari gaat bijna alles weer open tot 22.00 uur, ondanks de risico’s.
Juist daarom is het belangrijk om je aan de algemene maatregelen te houden.
De regels gelden in ieder geval t/m 8 maart.
Algemeen

Coronatoegangsbewijs

Evenementen en kunst en
cultuur

Ontvang thuis maximaal 4
personen per dag. Kinderen t/m 12
jaar zijn uitgezonderd.

Evenementen met vaste zitplaats en
doorstroomevenementen (zoals
kermissen en beurzen) toegestaan
tot 22.00 uur. Beperkte capaciteit.

Ga je bij anderen op bezoek, of
ontvang je bezoek, doe een
zelftest.

Musea en voorstellingen kunst en
cultuur (zoals in theaters en
bioscopen) toegestaan tot 22.00 uur.
Beperkte capaciteit.

Werk thuis. Kan dat niet: houd op
werk altijd 1,5 meter afstand.
Draag een mondkapje waar dit
verplicht is of geadviseerd wordt.

Recreatie

Op deze locaties draag je ook een mondkapje.

Recreatie (zoals pret- en dierenparken, casino’s en sauna’s) open
tot 22.00 uur. Beperkte capaciteit.

Winkels, boodschappen en
contactberoepen

Sport
Horeca

Wedstrijden en competities
(amateur en professioneel)
toegestaan.

Horeca (zoals cafés en restaurants)
open tot 22.00 uur.

Was vaak je handen.
Hoest en nies in je
elleboog.

Voor werknemers in essentiële bedrijfsprocessen
geldt een uitzondering.

Publiek toegestaan tot 22.00 uur.
Beperkte capaciteit.

Vaste zitplaats verplicht.

Wassen

Quarantaine
Je hoeft niet in quarantaine na contact met
een positief getest persoon als je:
• Geen klachten hebt en;
• 17 jaar of jonger bent of;
• Een boostervaccinatie hebt gehad
(minimaal 1 week geleden) of;
• Korter dan 8 weken geleden positief
bent getest.

Nu ook hier verplicht:
coronatoegangsbewijs.

Alle winkels en contactberoepen
(zoals kappers en nagelstudio’s)
open tot 22.00 uur.

Hier heb je een coronatoegangsbewijs +
identiteitsbewijs nodig:
• Horeca en evenementen.
• Kunst en cultuur, zoals theaters,
bioscopen en musea.
• Kunst en cultuurbeoefening (zoals
muziek- en dansles) vanaf 18 jaar.
• Sport: alle binnenlocaties en –faciliteiten.
Buiten voor publiek bij professionele
wedstrijden vanaf 18 jaar.
En sportbeoefening vanaf 18 jaar.
• Pret- en dierenparken, kermissen,
casino’s en sauna’s.

Afstand
.

Houd 1,5 meter
afstand.
Schud geen handen.

Luchten

Zorg voor
voldoende
frisse lucht.

Testen

Klachten? Blijf thuis
en laat je direct testen, ook
als je gevaccineerd bent.

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

Bekendmakingen
Aanvragen omgevingsvergunning

IJmuiden:
• Trawlerkade 48 , wijzigen gebruik bedrijf naar woning (15/01/2022) 81842022
• t.o. Lange Nieuwstraat 775, tijdelijk (5
jaar) afwijken van het bestemmingsplan i.v.m. standplaats oliebollenkraam
• (5 jaar tijdelijk van oktober t/m december) (16/01/2022) 8186-2022
• Grahamstraat 207, vergroten 2e verdieping (voorgevel) (19/01/2022)
9955-2022
• Velserhof 95, intern verbouwen winkelcentrum (19/01/2022) 9746-2022
• J.C. van Neckstraat 3 t/m 17, afwijken
bedrijfscategorie (20/01/2022) 103492022
• Zeeweg 226, kappen 2 bomen
(21/01/2022) 10718-2022
Velsen-Zuid
• J. Kostelijklaan 32, kappen boom
(19/01/2022) 9428-2022
Velsen-Noord
• Doelmanstraat ong. (kavel 11 t/m 14),
bouwen 4 woningen (21/01/2022)
10830-2022
Santpoort-Zuid
• De Veenen 14, gedeeltelijk gebruik voor
zorgboerderij (19/01/2022) 9520-2022
Santpoort-Noord
• Hagelingerweg 58 A, legaliseren dakkapel, wijzigen voorgevel (17/01/2022)
8291-2022
Driehuis
• Anna Blamanpad 1 t/m 7 en Herman
Gorterpad 1 t/m 7, vergroten balkons
(begane grond) (15/01/2022) 81742022

overheaddeur (17/01/2022) 1407532021
Velsen-Zuid
• Genieweg nabij 50 en 52, tijdelijk (5
jaar) gebruiken voor tuinderij, tijdelijk (5 jaar ) bouwen opslagruimte
(18/01/2022) 135722-2021
Velsen-Noord
• Wijkerstraatweg 217, verbouwen
begane grond naar 2 woningen
(18/01/2022) 143930-2021

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Driehuis
• Jacob Catslaan 2, plaatsen zonnepanelen en warmtepomp (achterzijde)
(18/01/2022) 125592-2021
• Ingediende aanvraag ontheffing werkzaamheden buiten reguliere werktijden APV artikel 4:4
• IJmuiden Deutzstraat ong. (nieuwbouw Mercurius), storten beton en
monolite afwerken vloeren op 3 februari 2022 na 19:00 uur (17/01/2021)
8823-2022
Velsen-Noord
• Spoorwegovergang Wenckebachstraat,
vernieuwen spoorwegovergang van 22
april 2022 23:00 uur t/m 26 april 2022
05:00 uur (17/01/2022) 8737-2022

Ingediende aanvragen standplaatsvergunningen APV artikel
5:18

IJmuiden
• ‘Verkoop oliebollen en seizoenproducten’, dagelijks van 12 oktober 2022,
locatie: t.o. Lange Nieuwstraat 775
(15/01/2022) 8180-2022

Velserbroek
• Wilhelmina Druckerstraat 26, plaatsen
dakkapel (achtergevel) (21/01/2022)
10697-2022

Santpoort-Noord
• ‘Verkoop oliebollen’, dagelijks van 1 november 2022 t/m 01 januari 2023, locatie: Broekbergerplein (20/01/2022)
10353-2022

Welstand
Verlengen beslistermijn

Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10

IJmuiden
• Lange Nieuwstraat 453, plaatsen dakkapel (achter), verbouwen bovenwoning in 2 woningen (17/01/2022)
141804-2021
• 33e Industriedwarsstraat 5, plaatsen

IJmuiden
• ‘Kofferbakmarkt’, op 23 april, 14 mei,
4 juni, 16 en 30 juli 2022 van 8:00 tot
16:00 uur, locatie: Plein 1945 te IJmuiden (16/01/2022) 8224-2022

Velsen-Zuid
• ‘Vunzige Deuntjes Weekend Festival’,
op 28 mei 2022 van 12:00 tot 23:00
uur, 29 mei 2022 van 13:00 tot 23:00
uur, locatie: De Ven (Spaarnwoude)
(20/01/2022) 9221-2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

IJmuiden
• Kromhoutstraat 54-0032, gebruiken voor sportschool (18/01/2022)
143236-2021
• Kruitenstraat 13, verbouwen tot 15
shortstay hotelkamers (20-01-2022)
136667-2020
Velsen-Zuid
• Minister van Houtenlaan 123, tijdelijk
(5 jaar) plaatsen tribune (20/01/2022)
136081-2021
Velsen-Noord
• Pontweg 1D, tijdelijk (10 jaar) plaatsen
snackkiosk (18/01/2022) 115086-2021
Santpoort-Zuid
• Middenduinerweg 64a, wijzigen gebruik garage naar werkplaats/wonen,
bouwen aanbouw (18/01/2022) 597112021
• Duinlustparkweg 45 en 47, bouwen van dakopbouwen (achterzijde)
(18/01/2022) 130141-2021
• Harddraverslaan 47, kappen boom
(20/01/2022) 5129-2022
• Duinweg of Duivelslaan 29, kappen
boom (20/01/2022) 146374-2021
Santpoort-Noord
• Molenstraat ong., kappen 15 bomen
(18/01/2022) 149989-2021
• Duin- en Kruidbergerweg 64, veranderen en vergroten woning (20/01/2022)
93016-2021
• Overbildtweg 20, vergroten 1e verdieping (20/01/2021) 133182-2021
Driehuis
• Wolff en Dekenlaan 1, plaatsen luchtbehandelingsinstallatie (20/01/2022)
137124-2021
Velserbroek
• Wieringer Aak 73, plaatsen uitbouw
(zij- en achterzijde) (20/01/2022)
146059-2021

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Velsen-Zuid
• De Savornin Lohmanlaan 3 bouwen van 3 woningen met berging
(25/01/2022) 43029-2021

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning –uitgebreide procedure
Santpoort-Zuid
• Willem de Zwijgerlaan 59 het
brandveilig gebruik van het hotel
(25/01/2022) 114227-2021

Geweigerde omgevingsvergunning
Velsen-Noord
• Ladderbeekstraat 85, plaatsen dakopbouw (voorzijde) (18/01/2022)
145968-2021

Verleende ontheffing voor werkzaamheden buiten reguliere werktijden APV artikel 4:4

IJmuiden
• Deutzstraat ong. (nieuwbouw Mercurius), storten beton en monolite afwerken vloeren op 3 februari 2022 na 19.00
uur (25/01/2021) 8823-2022

Overige bekendmakingen
•
•
•
•

Individuele gehandicaptenparkeerplaats Mercuriusstraat 188, 1973 WZ
IJMUIDEN
Individuele gehandicaptenparkeerplaats De Lumeystraat 8, 1971 DX
IJMUIDEN
Individuele gehandicaptenparkeerplaats Roggeveenstraat 16, 1972 CD
IJMUIDEN
Individuele gehandicaptenparkeerplaats Frans Halsstraat 13, 1971 VZ
IJMUIDEN

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

Stemmen voor BIZ havengebied IJmuiden kan nog tot 25 februari 17.00 uur. Foto: Frans Hoogzaad

Stem vóór de BIZ Havengebied IJmuiden 2.0!
IJmuiden - Ondernemers uit het havengebied in IJmuiden kunnen
stemmen voor de BIZ Havengebied IJmuiden 2.0. Dinsdag 25 januari
vond de opening van de stemperiode plaats. Veel ondernemers uit het
havengebied lieten van zich horen en hebben hun stem direct uitgebracht tijdens de stembijeenkomst bij KVSA. Toch zijn er nog meer (positieve) stemmen welkom!
Om tot een BIZ te komen wordt een
formeel traject doorlopen, waarbij
een draagvlakmeting onder de
ondernemers het sluitstuk vormt. Bij
voldoende draagvlak (deze draagvlakmeting vindt van 25 januari tot

25 februari plaats) zal de BIZ worden
verlengd en worden uitgebreid naar
het nieuwe BIZ-gebied. Niet alleen in
het huidige BIZ-gebied, maar ook in
de overige gebieden rondom de
havens van IJmuiden: langs de

Dokweg, omgeving Halkade en Kop
van de Haven en het gebied tussen
de Kromhoutstraat en de Ampèrestraat. Alle ondernemers dragen dan
bij aan de plannen die de BIZ voor
het gebied heeft. De BIZ wordt ingesteld voor een looptijd van 5 jaar.

Voor het uitbrengen van de stem
kunnen zij gebruik maken van een
genummerd en origineel stemformulier die persoonlijk wordt overhandigd door het bestuur en BIZambassadeurs of per post wordt
verzonden.

Stemmen tot 25 februari 17.00 uur
Gedurende de stemperiode van 25
januari tot en met 25 februari 17.00
uur kunnen ondernemers uit het
havengebied hun stem uitbrengen.

Stemmen kunnen op de volgende
manieren worden uitgebracht:
1. Inleveren in de stembus bij het
gemeentehuis (publiekshal) in een
gesloten retourenveloppe tot en met

25 februari 17.00 uur;
2. Direct meegeven in een gesloten
retourenveloppe aan de
BIZ-ambassadeur;
3. In een gesloten retourenveloppe
op de post doen. De gesloten retourenveloppe moet uiterlijk 25 februari
2022 om 17.00 uur door de
gemeente Velsen zijn ontvangen.
Nog niet gestemd, maar wel overtuigd van de voordelen van de BIZ?
Stem dan vóór!
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Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Openingstijden
ma. t/m wo. 09.00-17.00 uur
donderdagmiddag 09.00 - 12.30 uur
vrijdag gesloten
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
Advertentieverkoop
Jeroen van Duijn
Tel. 06-33836478
Ellen Gouda
Tel. 06-51128572
Petra Schiltmeijer
Tel. 06-53942911
Advertentie-tarieven
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Renée Wouwenaar
Marja van der Wulp
Raimond Bos
Arita Immerzeel
Ingeborg Baumann
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.jutter.nl/kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Uitgave van
Kennemerland PERS B.V.
Onderdeel van
Regio Media Groep B.V.
Oplage de Jutter|Hofgeest: 31.400
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient
ondertekend te zijn en voorzien van
naam, adres, telefoonnummer en/of
e-mailadres. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/of
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt
gesteld aan derden. Dus ook niet per
e-mail, fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.jutter.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt
op FSC-Mix papier van verantwoorde
herkomst.
WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

Uitvaartspreekuur
van Alice Loeters
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 3 februari.
Adres: Frans Netscherlaan 12 in
Santpoort-Noord.

Het is nog steeds onduidelijk hoe de toekomst van ‘Het Licht in IJmuiden’ eruit gaat zien. Foto: Ingeborg Baumann

Nóg geen groen licht voor
‘Het Licht in IJmuiden’
Velsen - De grote borden met ‘Het Licht in IJmuiden’ prijken al maanden
op de gevel van de nog steeds stille Stadsschouwburg & Filmtheater
Velsen. Er heerst ook nog steeds onduidelijkheid hoe dit markante
gebouw in de toekomst verder zal gaan. Er zijn drie scenario’s mogelijk
en onderzoeksbureau Ecorys zocht uit welk plan het meest gunstig zou
blijken. De conclusie was dat scenario C de beste keuze zou zijn. Dit plan,
ook bekend als ’Rex Cultuur Dok’, komt neer op verduurzamen, optimaliseren en uitbreiden zodat de Stadsschouwburg klaar is voor de toekomst
en optimaal rendabel wordt gemaakt. Wethouder Jeroen Verwoort
hoopte onlangs groen licht te krijgen voor dit plan maar de gemeenteraad besliste anders. Het is namelijk onduidelijk welke gebruikers daadwerkelijk blij zijn met en gebruik zullen maken van het pand als de -zeer
begrotelijke- verbouwing eenmaal een feit is.

Door Ingeborg Baumann
De vraag is dus of partijen als met
name Koel Muziekschool, nu gevestigd in De Finse school in Driehuis
en het Decoratelier, de decorbouwers van de Velser Gemeenschap,
daadwerkelijk in de dan verbouwde
Schouwburg een plekje kunnen
vinden. Maar die twee partijen
hebben allebei een andere mening.
De raad wil natuurlijk voorkomen
voor 20 miljoen te verbouwen
terwijl de beoogde nieuwe gebruikers afhaken omdat er niet wordt
voldaan aan hun eisen. Een reactie
van Koel: ,,In de huidige plannen
zijn geen ruimtes ingetekend die
voor onze lessen geschikt zouden
zijn. Er zijn alleen twee repetitiestudio’s ingetekend die middels een
tussenwand gesplitst kunnen
worden. Ons punt is dat gesteld
wordt dat iedereen gebruik kan
maken van die vier ruimtes, terwijl
dat helemaal niet kan omdat die
ruimtes voor één dansschool alleen
al te weinig zijn. Er wordt gezegd
dat KunstForm (Danceworks) moet
verhuizen vanaf het Schoolpad naar
het nieuwe Cultuur Dok. Daarmee
zijn de ingetekende ruimtes in de
praktijk dus min of meer exclusief
voor Danceworks, ook al wordt
gezegd van niet.’’
Velser Gemeenschap
Het bestuur van de Culturele Stich-

ting Velser Gemeenschap reageert
bij monde van voorzitter Gert Jan
van der Hulst als volgt: ,,Wij hebben
een sterke voorkeur voor plan C.
Door samenvoegen van alle culturele aanbieders wordt een daadwerkelijk cultuurhuis voor de
gemeente Velsen gerealiseerd. Het
gebouw van de Stadsschouwburg
Velsen, wat nu door de weeks
grotendeels leeg en verlaten is, zal
veranderen in een levendig en
actief centrum. Het zal de exploitatie van het gebouw zeker ten
goede komen.’’ Door plan C uit te
voeren worden het aantal
gebouwen waar de diverse instellingen gebruik van maken verminderd en worden bijvoorbeeld energielasten beperkt. Ook zal het de
horeca van de Stadsschouwburg
ten goede komen. Verder vindt de
Velser Gemeenschap dat met name
het toevoegen van het Decoratelier
aan de schouwburg een grote
aanwinst zou zijn. ,,Uit eerdere
gesprekken met de directie van de
schouwburg en met mogelijk
toekomstige gebruikers, stellen wij
vast dat de huidige voorstellen
breed worden gedragen. Dit biedt
voor Velsen grote mogelijkheden
om kunst en cultuur als ontmoetingsplek een centrale plaats te
geven binnen de lokale samenleving. Zeker voor de kunst- en
cultuursector zal een kleine zaal
uitkomst bieden op een lang

gekoesterde wens, namelijk vervanging van het Witte Theater!’’, aldus
de reactie van Van der Hulst.
Beslissing weer uitgesteld
Verwoort hoopte eigenlijk dat het
akkoord inmiddels al panklaar
bereikt zou zijn. De raad daarentegen vindt dat het langlopende en
zeer lijvige dossier verder aangevuld zou moeten worden. En dan
speelt ook nog de financiering mee.
Want: wie gaat de rekening van 20
miljoen betalen? Het werven van
fondsen kan pas beginnen als er
een besluit is genomen én duidelijk
is wie er dus gebruik gaat maken
van Rex Cultuur Dok. Van der Hulst
zegt: ‘’Beoogd wordt een cultuurhuis voor Velsen. Wij hopen dat op
korte termijn een inventarisatie
wordt gerealiseerd van wensen en
behoeften van de beoogde gebruikers zodat deze in een voorlopig
ontwerp kunnen worden ingepast.
Aan de hand hiervan kunnen de
financiële kaders worden vastgesteld en kan inzicht worden
verkregen in mogelijkheden en
onmogelijkheden.’’
Koel Muziekschool
De Schouwburg zou dus een
gebouw moeten worden voor alle
culturele organisaties. Dat zou dan
meteen een ‘enorme synergie’ gaan
opleveren.
Koen van der Wel (Koel) zegt hierover: ,, Maar in de praktijk is er
slechts ruimte ingetekend voor
uitvoerende kunst (grote zaal en
kleine zaal), film (daar kan geen
andere partij iets mee) en zalen
voor Danceworks. Dus welk aanbod
gaat dan precies de synergie opleveren? En waar moeten die andere
partijen dan heen?’’ Koel heeft rond
de 530 leerlingen waarvan Koen
zegt: ,,Laat die leerlingen nou
precies het type Velsenaar zijn dat
ook in andere disciplines geïnteresseerd is die ook in zo’n cultuurge-

bouw thuishoren. Over synergie
gesproken. Dat kun je toch van een
gemiddelde filmbezoeker niet
zeggen. Bovendien komen leerlingen en cursisten ook doordeweeks overdag over de vloer,
wederom in tegenstelling tot enkel
film- en theaterbezoekers. Het
gebouw zou dus veel beter benut
kunnen worden.’’ Koel zou dolgraag
een plek krijgen in een heel nieuw
gebouw. ,,Als de gemeente dan
toch tientallen miljoenen gaat
investeren.’’
Contact met partijen
Zowel met Koel als het Decoatelier
is eigenlijk weinig overleg geweest.
Van der Hulst: ,,Wij hopen dat op
korte termijn een inventarisatie
wordt gerealiseerd van wensen en
behoeften van de gebruikers zodat
deze in een voorlopig ontwerp
kunnen worden ingepast. Aan de
hand hiervan kunnen de financiële
kaders worden vastgesteld en kan
inzicht worden verkregen in mogelijkheden en onmogelijkheden.’’
En Koel vindt: ,,Het is jammer dat de
raad zich vaak laat leiden door
plannen die op papier heel mooi
omschreven worden. Nauwelijks
wordt de vraag gesteld of die
plannen inhoudelijk wel kloppen.
‘Een plek voor iedereen’. Dat klinkt
bijvoorbeeld heel mooi. Maar is dat
eigenlijk wel waar of mogelijk? Er
wordt geen contact gezocht met
partijen om die plannen inhoudelijk
te toetsen. Er worden pas vragen
gesteld als wij zelf een document
opstellen. Gelukkig is er nu nog tijd
om beter na te denken. Ook is het
jammer dat de schouwburg jarenlang gewerkt heeft aan een plan,
maar pas nádat de tekeningen al
gemaakt waren deze aan andere
partijen presenteerde. Als partners
betrokken waren in het ontwikkelproces, dan had de raad nu allang
het besluit kunnen nemen.’’
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Luchtkwaliteit rond Tata Steel
blijkt fors slechter te zijn
Velsen - De luchtkwaliteit in de omgeving van Tata Steel is veel slechter
dan je op basis van de milieujaarverslagen van het staalbedrijf zou
verwachten. Uit metingen blijkt dat bijvoorbeeld de hoeveelheid koper
in de lucht tot vijftig keer hoger ligt. Bij de polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK) is sprake van een factor tien tot zelfs een factor
duizend meer. Een en ander blijkt uit het nieuwste RIVM-rapport over de
luchtkwaliteit in de regio IJmond, dat vandaag openbaar is gemaakt.
Nader onderzoek moet uitwijzen wat de verklaring is voor de grote
verschillen.
Marc Hillebrink is raadslid voor D66Velsen en staat op plek 7 op de lijst van de
gemeenteraadsverkiezingen. Foto: aangeleverd

D66Velsen zet in op preventie
en persoonlijke zorg
Velsen - D66Velsen wil dat alle inwoners van Velsen de kans hebben
gezond en actief te zijn, maar dat lukt
niet altijd. Als je zorg nodig hebt,
moet je goed worden geholpen.
Door de coronacrisis beseffen we
meer dan ooit dat goede, toegankelijke en betaalbare zorg van levensbelang is. D66Velsen wil meer
aandacht voor preventie en persoonlijke zorg.
Marc Hillebrink is raadslid voor
D66Velsen en staat op plek 7 op de
lijst van de gemeenteraadsverkiezingen. ,,Ik werk als beleidsmedewerker Zorg en Welzijn. Ik zie dagelijks dat goede zorgvoorzieningen,
het juiste aanbod en ondersteuning
bijdragen aan de gezondheid en
welzijn van inwoners. Ik vind dat er

meer aandacht moet komen voor
preventie, want voorkomen is beter
dan genezen. Voor mantelzorgers wil
D66Velsen goede ondersteuning
regelen. Ik ben zelf mantelzorger en
weet dat dit heel mooi is, maar ook
zwaar kan zijn. Ik wens iedereen een
goede gezondheid toe!”
D66Velsen wil dat ouderen zo lang
mogelijk zelfstandig in een passende
woning kunnen blijven wonen. Ook
willen zij jongeren sneller helpen
door in te zetten op vroegsignalering
en preventie.
Wie hulp nodig heeft, moet zoveel
mogelijk de regie kunnen hebben,
met één contactpersoon en
behouden van het persoonsgebonden budget (PGB). Zo zorgt
D66Velsen voor goede zorg in Velsen!

Van links naar rechts Suzanne Boon, Daniëlle Smit, Marlies Zuijderduijn en Lyda Arisz.
Foto: aangeleverd

Nieuw gezicht, andere naam,
vertrouwde aanpak!
Driehuis - Daniëlle Smit SB Groep
Makelaars uit Driehuis is vanaf 2022
JOUW HUISMAKELAAR geworden.
Marlies Zuijderduijn is partner
geworden, aanleiding voor een frisse
en nieuwe uitstraling!
Zij houden dezelfde persoonlijke,
betrokken en doelgerichte aanpak om
jouw huis te verkopen, te taxeren of
aan te kopen.
Het team bestaat uit 4 enthousiaste
dames, Daniëlle Smit, Suzanne
Wiersma-Boon, Lyda Arisz en Marlies
Zuijderduijn. Dit ijzersterke team met
passie voor het vak wil iedereen graag
bijstaan bij één van de belangrijkste
beslissing in hun leven. Is jouw huis te
klein, te groot of ben je op zoek naar
jouw eerste droomhuis? JOUW HUISMAKELAAR maakt het verschil en gaat
de uitdaging aan.
Op zoek naar nieuwbouw? In maart
start JOUW HUISMAKELAAR met de
“pre-sale” van het Missiehuis in Driehuis. Missiehuis Park is een unieke
ontwikkeling waar historie met

modern comfort samengaan. Een
prachtige parkachtige omgeving met
een verscheidenheid aan woningen.
Het monumentale hoofdgebouw
wordt getransformeerd naar 18 luxe
appartementen. De voormalige kapel
wordt gesplitst in 3 woningen en het
historische paviljoen wordt 1 vrijstaande woning. Aan beide flanken van
het hoofdgebouw worden 35 ruime
herenhuizen gerealiseerd, waarvan als
“special” 6 herenhuizen met een tuinstudio van circa 40 vierkante meter.
Wil je meer informatie dan komt
Danielle of Marlies graag bij jou thuis
voor advies op maat of een waardebepaling van jouw huis. Wanneer je
besluit via JOUW HUISMAKELAAR te
gaan verkopen dan ontvang je gratis
advies van de styliste om jouw huis
verkoop klaar te maken! Je kan een
afspraak maken via 0255-533350,
kantoor@jouw-huismakelaar.nl maar
de koffie staat ook klaar op de Da
Costalaan 1 in Driehuis!

Omwonenden klagen al jaren over de
gevaren voor de volksgezondheid die
de uitstoot van Tata Steel en de
daaraan gelieerde bedrijven met zich
mee zou brengen. Het bedrijf stelt dat
het voldoet aan alle gestelde milieunormen, desondanks heeft het
meetnet van het RIVM vastgesteld dat
de situatie veel ernstiger is dan uit de
officiële stukken zou blijken. Dit kan
een aantal oorzaken hebben. Het zou
kunnen zijn dat Tata Steel bewust
lagere waarden opgeeft om op die
manier strenge maatregelen te
omzeilen. CEO Hans van den Berg
heeft inmiddels namens het bedrijf
laten weten dat hiervan geen sprake is.
Hij wil met het RIVM in gesprek om uit
te zoeken wat de verklaring is voor de
grote verschillen. Ook heeft hij laten
weten dat het bedrijf forsere maatregelen zal nemen als blijkt dat er
bepaalde zaken niet kloppen. De
verklaring voor de grote afwijkingen in
de hoeveelheid gevaarlijke stoffen in
de lucht kan echter ook andere
oorzaken hebben. Zo zouden de
stoffen afkomstig kunnen zijn van
andere bedrijven op het terrein van
het staalbedrijf. Die bedrijven hebben
doorgaans niet de plicht om de
uitstoot van stoffen te registreren. Ook
bestaat de mogelijkheid dat stoffen
dubbel gemeten zijn. Wanneer stoffen
in de lucht op de grond terecht komen
en door een windvlaag weer worden
opgetild, zijn ze opnieuw in de lucht
en vermengen ze zich met de nieuwe
uitstoot, waardoor de uitstoot van
dergelijke stoffen hoger lijkt te zijn dan
die feitelijk is.
Reactie gemeente Velsen
De gemeente Velsen erkent het belang
van een zo goed mogelijk inzicht in
(de bronnen van) emissies van het
gehele Tata Steelterrein en vraagt
daarom aan het Rijk om te bekijken of

het huidige stelsel van emissieregistratie nog voldoet. Verder wil de
gemeente met de andere IJmondgemeenten, de provincie, het Rijk, het
RIVM en bewoners in gesprek gaan.
Specifiek wil men daarbij stilstaan bij
welke balans moet worden aangehouden tussen enerzijds preciezer
meten en anderzijds de realisatie van
de maatregelen die de emissies
beperken. Verder stelt men: ,,Het is
duidelijk dat Tata Steel de belangrijkste
(lokale) emissiebron is. Er wordt
gewerkt aan maatregelen om die
emissie te verminderen. Met onder
andere de Roadmap+, het
aanscherpen van de vergunningen en
de route naar groen staal kan ook
zonder verdere precisering veel
worden gedaan aan de vermindering
van emissies.’’ De gemeente geeft aan
dat de effecten van de nu ingezette
maatregelen op termijn ook zichtbaar
moeten worden in het nu bestaande
luchtmeetnet en in komende depositieonderzoeken. Hierbij merkt men wel
op dat waarschijnlijk niet altijd goed is
aan te wijzen welke maatregel precies
welk effect in de omgeving heeft
gehad, ook omdat soms meerdere
maatregelen tegelijk worden
genomen. Gemeente Velsen: ,,Met de
route naar groen staal op basis van
waterstof zullen verschillende bronnen
van emissie op termijn verdwijnen.
Een belangrijke diffuse bron betreft de
opslag van grondstoffen. Een aantal
maatregelen in de Roadmap+ is hier
ook op gericht. Met maatregelen
inzetten op het zoveel mogelijk overkappen van de grondstoffenlogistiek
zorgt sneller voor een reductie van
emissies dan het eerst preciezer meten
van de exacte emissie- en/of
depositiebijdrage.’’
Reactie Greenpeace
Milieuorganisatie Greenpeace heeft

inmiddels ook gereageerd op het
RIVM-rapport. Faiza Oulahsen is hoofd
klimaat en energie bij de Nederlandse
tak van die organisatie en stelt: ,,De
tijd lijkt op voor grote vervuiler Tata
Steel. Het rapport bevestigt wat we al
vermoedden. Het bedrijf blijkt verantwoordelijk voor zeer zware milieuverontreiniging, heeft een enorme
CO2-uitstoot en veroorzaakt grote
gezondheidsschade onder burgers in
de omgeving. Tata is ook niet eerlijk
over de uitstoot die ze veroorzaken.
Zo’n bedrijf heeft op deze manier in
Nederland geen toekomst meer. De
omwonenden van grote vervuiler Tata
Steel hebben recht op een gezonde
leefomgeving en moeten niet worden
afgepoeierd met schoonmaakploegjes
voor speeltoestellen. Het wordt tijd dat
de overheid ingrijpt en de ziekmakende onderdelen van Tata sluit. Het is
onverantwoord om deze nog open te
houden.”
Webinar
Het webinar van vrijdagavond onder
leiding van Jelle Blaauwbroek leverde
een flink aantal vragen en suggesties
op. Zo wilde iemand weten of de
gegevens van de provinciale meetpunten ook meegenomen zijn in het
onderzoek. Ook werd de vraag gesteld
hoe lang het bronnenonderzoek zal
gaan duren, voordat er concrete maatregelen kunnen worden genomen
tegen de schadelijke stoffen in de
lucht. Een deelnemer opperde de
suggestie om voortaan een luchtalarm
te laten afgaan bij calamiteiten op het
terrein van Tata Steel, zodat inwoners
in de regio hun ramen en deuren
kunnen sluiten. Een ander voorstel
betrof het verlenen van een milieuvergunning aan Tata Steel. ,,Waarom niet
pas een vergunning verlenen als het
bedrijf onomstotelijk heeft bewezen
schoon te kunnen produceren?’’
Kritiek was er ook. Veel deelnemers
aan het webinar hebben de indruk dat
er niet echt iets aan de problemen
wordt gedaan en dat bestuurders zich
verschuilen achter vage bewoordingen
als ‘op korte termijn’ en ‘schoner’ (in
plaats van ‘gewoon schoon’). Alle
vragen die deelnemers aan het
webinar stelden, worden schriftelijk
beantwoord en online gepubliceerd.

Zo maken Velsense scholen van
oude apparaten een verjaardagsfeest
Velsen - 163 basisscholen zamelden ruim 16.000 kilo aan kleine apparaten in voor recycling. In Velsen doen de basisscholen Pleiaden in
IJmuiden en De Rozenbeek in Velserbroek hieraan mee. Namens iedere
school die deelneemt aan deze inzamelactie doneert Wecycle een
verjaardagsbox aan Stichting Jarige Job. In totaal is deze landelijke
e-waste inzameling goed voor een cheque van € 10.000 aan de stichting.
Als dank voor hun inzet krijgt de school een beloning, een recyclecertificaat en een bedankje van het team achter Stichting Jarige Job.
Het donatiebedrag helpt Stichting
Jarige Job om nog meer kinderen uit
minderbedeelde gezinnen een onvergetelijke verjaardag te bezorgen. Huib
Lloyd, directeur van Stichting Jarige
Job: ,,Al jarenlang ondersteunt
Wecycle onze stichting, waardoor we
ieder jaar bij veel kinderen een
verjaardagsbox kunnen bezorgen. Met
deze samenwerking komen veel
aspecten bij elkaar: extra ondersteuning voor veel gezinnen, maar ook
duurzaamheid en educatie. Dat maakt

deze actie extra bijzonder.”
De inzamelactie is georganiseerd door
Wecycle, verantwoordelijk voor de
inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen. Jan Vlak, algemeen
directeur van Stichting OPEN, de organisatie achter Wecycle: ,,De inzet van
scholen is geweldig. Vele doen al jaren
mee en zo is er inmiddels een hele
generatie kinderen voor wie het heel
gewoon is om afgedankte apparaten
altijd in te leveren voor recycling.”

In Velsen doen de basisscholen
Pleiaden in IJmuiden en De
Rozenbeek in Velserbroek mee.
Foto: aangeleverd
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TYPISCH IJMUIDEN

Persoonlijke aandacht en begeleiding zijn enkele speerpunten van het Tender
College. Foto: aangeleverd

Alternatief Open Huis
op het Tender College
Velsen - Net als vorig jaar gaat het
traditionele Open Huis van het
Tender College helaas niet door
vanwege de coronamaatregelen. Om
belangstellenden toch een goede
indruk van de school te kunnen
geven kan er een individuele
afspraak gemaakt worden voor voorlichting over de school. Hierdoor
wordt het mogelijk een indruk te
krijgen van de school en biedt het
tevens de gelegenheid gerichte
vragen te stellen over de vorm van
onderwijs die de school te bieden
heeft.
Het Tender College is een school
voor VMBO-lwoo en praktijkonderwijs. Daarnaast beschikt de school
over combiklassen voor praktijkleerlingen die meer theorielessen willen

en VMBO-leerlingen die juist meer
praktijkvakken willen. Ook kunnen er
branchegerichte certificaten behaald
worden die zorgen voor een goede
start op de arbeidsmarkt. Naast het
behalen van het diploma wordt ook
ingezet op het welzijn van de
leerlingen.
Op het Tender College is het belangrijk dat iedereen zich veilig en prettig
voelt. De klassen zijn klein, de leerlingen krijgen veel aandacht en
begeleiding. De meeste lessen gaan
met behulp van de IPad, hierop staan
lesmateriaal, verdiepingsstof, filmpjes met extra uitleg, uitdagende
opdrachten en oefentoetsen.
Het maken van een afspraak kan telefonisch: 0255-516343 of per mail via
info@tendercollege.nl.

COLUMN GGD KENNEMERLAND
Hoe nu verder?
Het aantal meldingen van covid-19 ligt op een ongekend niveau. Veel
mensen zijn daardoor ziek en/of in isolatie en nog meer mensen zitten thuis
in quarantaine. Dat terwijl de belasting van de zorg nog hoog is, maar er
ook tekenen zijn dat de nu dominante variant van het virus een milder ziekteverloop heeft. De roep om verdere versoepelingen neemt toe. Het lijkt de
voorbode te zijn dat een “nieuwe fase” in de aanpak aanbreekt, waarbij ook
meer ruimte komt voor andere aspecten, zoals economie, geestelijk welzijn
en dergelijke. Ook binnen kring van GGD’en wordt bij de huidige situatie stil
gestaan. Tot op heden hebben we covid-19 – ter bescherming van kwetsbare burgers en het overeind houden van de zorg – bestreden door het
vaststellen van een set van basisregels (handen wassen, afstand houden,
groepsvorming in te perken, hygiëne te betrachten, mondkapjes te dragen
e.d.). Dit deden we om kwetsbare burgers te beschermen en de zorg overeind te houden Om zicht te houden op de verspreiding van het virus is bij
klachten getest en is daarop volgend bron- en contactonderzoek uitgevoerd. Vervolgens is het vaccinatieprogramma op gang gekomen. Rond de
90% van de bevolking heeft inmiddels zijn 1e en 2e prik gehad en het overgrote deel van de 60plus is geboosterd.De vraag die zich nu aandient is: hoe
verder met de corona aanpak? We zien nu dat op dit moment is de maatschappelijke schade als gevolg van de maatregelen en het quarantainebeleid relatief groot ten opzichte van de directe gezondheidsschade als
gevolg van het virus. Dan is het niet meer dan logisch dat de discussie over
de balans – maatschappelijke schade versus gezondheidsschade – breed
gevoerd wordt en dat de roep om versoepeling van maatregelen, inclusief
aanpassingen van het quarantainebeleid, toeneemt. We gaan voor nu een
nieuwe fase in, die wel eens wordt aangeduid als het nieuwe normaal.
Afgelopen week ondertekende ik een open
brief waarin gepleit wordt voor soepelere
quarantaineregels op scholen. Zij zijn dan
weer beter in staat op een normale manier
onderwijs te verzorgen en jongeren krijgen
weer de kans om zich gezond en veilig te
ontwikkelen. En daarnaast zullen we ons
met meer aandacht weer gaan richten op
publieke gezondheid in bredere zin, te
beginnen met het bevorderen van de
mentale veerkracht van veel burgers, het
bevorderen van een gezonde leefstijl en het
duurzaam weerbaar maken van de samenBert van de Velden (GGD
leving tegen nieuwe pandemieën. Een
GHOR). Foto: aangeleverd
mooie uitdaging!

Soms heeft een foto geen woorden nodig. Maar voor de volhardende lezer geef ik toch maar even wat
achtergrondinformatie over de typisch IJmuider elementen in deze foto! Foto: Erik Baalbergen

Een mistig tafereeltje
Wekelijks staan we in deze rubriek aan de hand van
een foto stil bij een IJmuidens onderwerp naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis,
een evenement of gewoon een van de mooie taferelen die IJmuiden biedt. In deze aflevering aandacht
voor de voor een mistig tafereeltje.

kader van het regionale Pollution Art Festival. Rik heeft
het Anker in opdracht van de gemeente Velsen gemaakt.
Hij heeft daarvoor in de omgeving verzameld metaalafval
gebruikt. Net als veel andere metalen voorwerpen en
kunstwerken in de omgeving roept het Anker discussie
op. Zelfs bij het maken van deze foto mopperde een
voorbijganger over de geldverspilling en dit “schroot”. Tja,
IJmuidenaren hebben nu eenmaal snel hun mening klaar
over kunst, ijzer en staal. Ik vind het Anker gewoon mooi!

Door Erik Baalbergen
Jmuiden heeft de afgelopen weken heel wat mist gezien.
Voor de een heel vervelend, voor de ander een uitdaging.
Als hobbyplaatjesmaker ben ik graag die ander en ga er,
als de kans zich voordoet, door nevel en mist op uit voor
het vastleggen van “mist-ieke” plaatjes. Zo liep ik al een
tijdje rond met de gedachte om een foto van de nieuwe
sluis in de mist te maken voor de aflevering van deze
rubriek van vorige week, toen de Zeesluis IJmuiden nog
niet officieel geopend was…
Mist-ieke plaatjes
De kans op dit plaatje kwam op de koude en mistige
zaterdagmorgen van anderhalve week geleden. Ik was
toch vroeg wakker en besloot ver voor het krieken van de
dag eropuit te gaan. Op de heenweg zag ik dat de mist
een speciaal effect gaf rond de paars verlichte watertoren
aan de Dokweg. Om de zeesluis toch echt in het donker
te treffen, ben ik meteen doorgegaan. Op de terugweg,
toen het al wat begon te schemeren, kwam ik weer langs
de watertoren en zocht ik een plekje om de toren alsnog
vast te leggen op de gevoelige chip. Rondlopend met
camera en statief kreeg ik bij toeval het anker in mijn
vizier en was ik verkocht. Ik moest en zou dit plaatje
maken. Een echt verhaal zit er verder niet achter, anders
dan dat er enkele Typisch IJmuider onderwerpen zijn
samengevat in dit ene plaatje.
Anker
Op de voorgrond zien we het kunstwerk Anker van de
beeldend kunstenaar Rik Hermans. Het Anker is in juni
2020 onthuld door wethouder Jeroen Verwoort, in het

Staal
Een tweede element is helemaal aan de onderrand
nauwelijks zichtbaar: een deel van een van de cortenstalen golvende randen die onlangs in het kader van de
Rauwe Loper aan de kant van de Dokweg zijn geplaatst.
Met de Rauwe Loper wil de gemeente Velsen ‘de toegankelijkheid verbeteren, de herkenbaarheid van het DNA
van IJmuiden vergroten en bezoekers, cruisetoeristen en
de inwoners een welkom gevoel geven.’ In dit kader is de
‘Haven en Pier’-route naar de haven en IJmuiden aan Zee
aangekleed met onder meer muurschilderingen en
cortenstalen elementen.
Watertoren
Ten slotte zien we de watertoren aan de Dokweg. Deze is
in 1914/1915 gebouwd ter vervanging van de in 1913
door brand verwoeste houten watertoren aan het einde
van de vissershaven. Het water wordt ter plekke opgepompt. In 1988 neemt het Waterleidingbedrijf ZuidKennemerland de watertoren over van het Staatsvissershavenbedrijf. Vanwege de verzilting van het opgepompte
water wordt het waterleidingbedrijf aan de Dokweg
gesloten en in 1996 verkocht. Rond de voet van de toren
verrijzen nieuwe kantoorgebouwen. De IJmuidense
ondernemer Ben Vermeer koopt de watertoren en vestigt
onderin zijn kantoor. In 2013 neemt De Pagter Vastgoed
uit Middelburg de toren over en knapt deze grondig op.
De watertoren staat al een hele tijd leeg maar mooi te
zijn. Elk jaar wordt dit IJmuider herkenningspunt in het
kader van de Week van de Industriecultuur in de kleurige
schijnwerpers gezet. Sinds afgelopen oktober is dat
paars.
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Verticaal 1. roofvogel; 2. evangelische omroep (afk.); 3.
Europeaan; 4. land in Azië’; 5. stukjes vlees met saus; 6.
rivier in Rusland; 7. textielstof; 8. chanson; 9. uitroep van
opluchting; 10. nummer (afk.); 11. oosterse snack; 16. zeehond; 18. duinvallei; 20. bouwland; 21. droog en kaal; 23. gat
in een vestingmuur; 25. regenworm; 26. gierigaard; 27.
gemanierde vrouw; 29. plaats in Turkije; 32. voorraden aanleggen; 34. meisjesnaam; 36. deel van en fiets; 37. deel van
een boom; 39. nachtroofvogels; 40. influenza; 42. militair in
opleiding; 43. limonadesiroop; 45. scheepsvloer; 46. explosieve stof (afk.); 51. Scandinavische munt; 53. zonder moed;
54. een zijweg nemen; 55. uitwas op de huid; 56. beknopt;
57. teken; 59. waspoeder; 60. salpeterzuur (zout); 62. deel
van een krant; 63. opstandig (dwars); 66. handbagage; 67.
toiletartikel; 69. glansverf; 71. zeepwater; 73. jong mens; 74.
heldendicht; 75. deel van de hals; 78. Russisch ruimtestation; 80. Nederland (afk.); 82. vogel; 85. familielid.

3

4

5

12
15

Horizontaal 1. werkplaats van een kunstenaar; 7. officiersrang; 12. sterk ijzerhoudende grondsoort; 13. gevechtsplaats; 14. Europeaan; 15. erbium (scheik. afk.); 17. gereedschap; 19. vrouwtjeshond; 21. lidwoord; 22. tennisterm; 24.
extra openingstijd; 27. kerk in Utrecht; 28. bushokje; 30.
afkerig van werk; 31. gymnastiektoestel; 32. snaarinstrument; 33. ratelpopulier; 35. sein; 37. afgericht; 38. bedaard
(stil); 41. kledingstuk; 42. fototoestel; 44. karakter; 46. belasting; 47. door koorts verward spreken; 48. Europees land;
49. militair voertuig; 50. leesmateriaal; 52. ver (in samenst.);
54. voetbalterm; 56. koninklijke militaire school (afk.); 58.
bekende junglefiguur; 61. klein hertje; 62. metaalsoort; 64.
sprookjesfiguur; 65. dierenverblijf; 67. voertuig; 68. dun en
mager; 70. vogelverblijf; 72. lang stuk hout; 73. dierentoilet;
76. duw of zet; 77. verbrandingsrest; 78. gebarenspel; 79.
eikenhout van schors ontdoen; 81. familielid; 82. deel van
gelaat; 83. afwateringsbuis; 84. rivier in Utrecht; 86. plaats in
Noord-Holland; 87. militair van de laagste rang.
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Puzzel mee en win een cadeaubon van € 25,- van Lingerie en Badmode Lengerique!
Mail de oplossing voor woensdag 2 februari naar: puzzel@jutter.nl vermeld hierbij uw naam,
adres en telefoonnummer.

Puzzel lekker mee en maak kans op een
cadeaubon van € 25,- van Lingerie en Badmode
Lengerique
Lengerique is een prettige speciaalzaak in Santpoort-Noord en omstreken voor Borstprotheses, Lingerie
en Badmode. Een erkende lingerie styling winkel waarbij
kwaliteit gegarandeerd is op gebied van maatadvies, kleur

en figuurtips. Daarnaast ook S.E.M.H. erkent voor het
aanmeten van Borstprotheses.
Hoofdstraat 1542071 EM Santpoort-Noord.
Tel. 023-5375822

Datum Kikaloterij bij Grand Café Staal
verplaatst naar 6 maart
IJmuiden - Op zondag 6 februari zou Grand
Café Staal oranje kleuren voor het goede
doel Kika. Omdat dinsdag pas duidelijk
werd dat de horeca weer open mag en dit
evenement voorbereidingstijd nodig heeft
zal dit verplaatst worden naar zondag 6
maart.
De loterij wordt georganiseerd door Wicky
Bakker-van Zelst en Grand Café Staal. Wicky
Bakker-van Zelst loopt op zondag 3 april op
de Veluwe een marathon voor Kika. Om zo
veel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker is het idee ontstaan
om een combinatie van een loterij en diner te
organiseren. Op deze manier wordt er geld
ingezameld voor Kika en is er een leuke invulling voor de horeca.
Het was geen makkelijke tijd voor de horeca
maar Grand Café Staal stemde gelijk in met
het idee en ook de ondernemers in de regio
waren positief. Ondanks dat veel van hen tot
kort geleden nog een aantal weken dicht

60

moesten zijn er toch leuke prijzen gesponsord! De hoofdprijs wordt gesponsord door
het Leonardo Hotel IJmuiden Seaport Beach,
een overnachting met ontbijt voor 2 personen
in een deluxe kamer! Daarnaast zijn er prijzen
gesponsord door o.a. Grand Café Staal, Sky’s
Dierenspeciaalzaak, ICI Paris, Beeksma Banket,
Moani Conceptstore, Club Vita, Son Massage
en Emy’s Beautysalon.
Tijdens het diner op zondag 6 maart zullen de
lootjes getrokken worden, het is geen
probleem als u niet aanwezig kan zijn, er
wordt contact opgenomen met de winnaars.
Wilt u de horeca en Kika steunen? Reserveer
een plekje via 0255-501525 of info@grandcafestaal.nl (aanvang tussen 17.00 en 17.30 uur).
Kunt u niet aanwezig zijn maar wilt u toch
lootjes kopen, de verkoop gaat via Wicky:
06-31744072 / wickyvanzelst@gmail.com.
Kosten 5 lootjes voor 10 euro / 10 lootjes voor
18 euro / 15 lootjes voor 25 euro.
De volledige opbrengst van de lootjes gaat
naar Kika.

Cor Varkevisser van Grand Café Staal met Wicky Bakker-van Zelst. Foto: aangeleverd
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Hessel Veldman zette zijn gevoelens
over IJmuiden om in klanken
IJmuiden - Gisteren verscheen een bijzonder cd-album, gemaakt door muzikant en producer Hessel Veldman.
Niet geheel toevallig viel de release van het album samen met de opening van Zeesluis IJmuiden door koning
Willem-Alexander. Het album Ymuiden omschrijft Veldman zelf als een eigenzinnige klankreflectie op IJmuiden.
Zijn eigen levensloop in deze plaats vormt de basis voor het ontstaan van dit bijzondere project, dat wereldwijd
onder de aandacht gebracht wordt.
Door Raimond Bos
Menig inwoner van IJmuiden kent
Hessel Veldman (1956) uit de tijd dat
hij leerkracht was op de Theo Thijssenschool, later de Vliegende
Hollander. Zo’n vijfentwintig jaar
stond hij er voor de klas en zijn passie
voor muziek wist hij goed in de lessen
te verwerken. ,,Ik gaf veel muzieklessen en meerdere oud-leerlingen
zijn daardoor ook zelf in de muziek
gegaan.’’ Zelf werd hij in zijn jonge
jaren muzikaal gevormd door optredens te bezoeken van Nederlandse
bands, die destijds zeer populair
waren, zoals de Bintangs, Q65 en
Focus. Ook de vele optredens die eind
jaren 60 en begin jaren 70 in het voormalige PEN-gebouw (later het Witte
Theater) plaatsvonden, vormden voor
hem een bron van inspiratie. Hij
leerde zelf gitaar spelen en begon zijn
eigen muziek te maken. Die gitaar zou
hem ook in zijn onderwijscarrière
goed van pas komen. En ook nu is het
instrument nog altijd van grote
waarde: ,,Ik gebruik de gitaar nog
vaak als klankbron, alleen gaat het
geluid nu wel door allerlei effectapparaten heen, waardoor het niet meer
klinkt als een gitaar.’’

Muziekcassette
In de jaren 70 raakte Veldman gefascineerd door de elektronische muziek,
die destijds sterk in opkomst was.
Deze muzikale stroming zette door in
de jaren 80 met exponenten als
Throbbing Gristle en de Duitse groep
Einstürzende Neubauten, die als de
pioniers op het gebied van de industrial en noiserock worden geschouwd.
Tegelijk was ook de muziekcassette
zeer populair geworden. Het grote
voordeel van deze muziekcassette
was dat iedereen er zelf zijn eigen
muziek mee kon opnemen. Het
uitgeven van eigen muziek werd
daardoor voor iedereen toegankelijk
en dat leidde tot een ware hausse aan
thuismuzikanten, die in hun eigen
hobbystudio’s de meest fantastische
muzikale producties in elkaar
draaiden. Veldman: ,,De muziekcassette was het eerste platvorm voor de
doe-het-zelf-muzikanten (DIY) en
werd een soort tegenstroom tegen de
gevestigde platenindustrie. Alles wat
op de reguliere muziekmedia
verscheen werd zwaar geproduceerd
en gecontroleerd, maar die muziekcassette was laagdrempelig.’’ Van 1982
tot 1995 zette hij zijn eigen cassettelabel in de markt. Hij gaf onder meer

De coverfoto van het album Ymuiden. Foto: Murray Maffra

het werk van de inmiddels overleden
Nederlandse synthesizermuzikant
Enno Velthuys uit. ,,Enno was de zoon
van Max Velthuijs, de auteur van de
prentenboekenreeks Kikker. De
muziek van Enno ging op muziekcassettes via een ondergronds circuit van
hand tot hand en werd heel veel
gedeeld. Tegenwoordig verwisselen
die cassettes voor megabedragen van
eigenaar. Veel uitgevers willen zijn
muziek nu dolgraag uitgeven. Omdat
ik zijn muziek beheer, komen ze dan
vaak bij mij terecht. Ik wil samen met
uitgeverijen in de lage landen zo veel
mogelijk van zijn muziek opnieuw
uitgeven.
Concertzender
In de jaren 90 besloot Veldman te
stoppen met zijn cassettelabel en zich
terug te trekken uit de muziekwereld.
,,Ik was er klaar mee, het ging in die
tijd ook niet zo goed met me. Het is
een tijdje stil geweest’’ Het bloed
kruipt echter toch uiteindelijk waar
het niet gaan kan en hij ging weer
componeren. In 2004 lanceerde hij via
een Belgisch label voor het eerst sinds
lange tijd een nieuwe productie.
Intussen had hij ook een carrièreswitch gemaakt: ,,Ik ben gaan werken
voor de Concertzender, eerst als
programmamaker en later als redacteur nieuwe muziek. Dat voelde als
zwemmen in een vijver voor mij. Ik
kon mijn expertise op het gebied van
muziek meenemen naar die redactie.’’
Ongeveer tien jaar geleden werd
Veldman uitgenodigd om een concert
te geven in Amsterdam en zo ging het
balletje geleidelijk weer rollen. Zijn
muziekcassettes van destijds vonden
internationaal hun weg naar de liefhebbers van dit specifieke genre. ,,Ik
kreeg mailtjes van uitgevers over de
hele wereld, die zo’n cassette hebben
gevonden en de muziek wilden
heruitgeven. Ik ontdekte bijvoorbeeld
dat mijn muziek ook in danceclubs in
Amsterdam gedraaid werd. Zo kwam
ik vervolgens bij het Amsterdam
Dance Event terecht en in een wereld
vol jonge innovatieve musici.’’
Ymuiden
Inmiddels is Veldman volop bezig met
allerlei nieuwe projecten. Zijn
nieuwste creatie is een eerbetoon aan
zijn eigen woonplaats IJmuiden. ,,Een

Hessel Veldman: ,,Rauw is een mooi woord om IJmuiden aan te duiden.’’
Foto: aangeleverd

klanklandschap, waarin ik bepaalde
plekken in IJmuiden verklank. Denk
maar aan de bunkers in de duinen, de
sluizen, de visindustrie, de scheepvaart en de staalindustrie. Het geeft
een bepaald gevoel in mezelf weer. Ik
probeer mijn gevoelens om te zetten
in klanken. Je hoort de ruis en de trillingen, de rauwe elementen van
IJmuiden. De term ‘rauw’ vind ik
geweldig gekozen om IJmuiden aan
te duiden. Daarom heb ik het
openingsstuk ook ‘Rauw’ genoemd.’’
Dat openingsstuk heeft een lengte
van 18,76 seconden, refererend aan
het jaar 1876, waarin het Noordzeekanaal voltooid was en de plaatsnaam
IJmuiden werd bedacht. ,,Het tweede
stuk heet ‘Sluisgelag’, omdat het
bouwen van de sluis altijd voor een
zwaar gelag heeft gezorgd. Destijds
door de situatie met de kanaalgravers,
die in primitieve omstandigheden
leefden. En nu door het financiële
gelag rond de zeesluis en het tijden
niet meer over de sluizen hebben
kunnen fietsen.’’
Voor het produceren van het nieuwe
album maakte Veldman gebruik van
de Korg MS-20, een synthesizer die
eind jaren 70 voor het eerst op de
markt kwam. Het zou een van de
eerste betaalbare modulaire synthesizers worden. ,,Dit apparaat behoort
tot de instabiele synthesizers. Tegenwoordig zijn synthesizers voornamelijk voorgeprogrammeerd, met een

chip erin. Dat geldt voor de MS-20
niet. Elk klein knopje dat je verdraait
of elke verbinding die je maakt met
de kabels, levert een ander geluid op.’’
Cadeau aan zichzelf
Hoewel de producties van Veldman
bij de liefhebbers van dit genre over
de hele wereld geliefd zijn, verwacht
hij niet dat het in zijn eigen woonplaats storm zal lopen om het album
te bemachtigen.
,,Het is een productie om je in te
verdiepen, om meegenomen te
worden in de klankschakeringen,
meedeinend op hypnotiserende
geluidstrillingen. IJmuiden is een
echte arbeidersstad. De rasechte
IJmuidenaar voelt zich daarbij
misschien ietwat ongemakkelijk. Maar
stel je jezelf er voor open, dan openbaart er zich een nieuwe wereld. Zelf
maak ik deze muziek in eerste
instantie ook omdat het een nieuw
avontuur is, waar ik zelf in stap, al
musicerend. Dus het album is
bedoeld als cadeau aan mezelf, maar
ook om IJmuiden een cadeau te
geven.’’
Meer weten? Kijk op www.winterlight.nl voor nadere details. Later dit
jaar, als het mogelijk is, zal Hessel
Veldman Ymuiden live presenteren
tijdens de opening van de tentoonstelling Zwart Wit in de Visserhallen in
IJmuiden (www.visserhallen.nl).

Verzet tegen invoering digitale
brievenbussticker: ,,Biedt geen enkel voordeel!’’
Velsen - De Regio Media Groep, uitgever van nieuwsbladen in diverse
gemeenten, waaronder ook deze krant, is geen voorstander van de digitale variant op de JA/NEE-sticker. Volgens directeur Frits Raadsheer
kleven er te veel praktische nadelen aan het systeem en is het voor
bezorgers vrijwel onmogelijk om ermee uit de voeten te kunnen.
Het idee voor de digitale NEE/
JA-sticker komt van Mail Distributie
Bedrijven (MailDB), de branchevereniging van de verspreiders van reclamefolders. Kerngedachte is dat inwoners

online registreren of ze wel of niet
reclamefolders willen ontvangen.
Bezorgers moeten in dat geval tijdens
hun bezorgroute bij elk adres op hun
telefoon eerst checken wat de

bewoner geregistreerd heeft. Raadsheer: ,,Dit plan is voor bezorgers praktisch onhaalbaar. Het heeft ook geen
enkel voordeel voor wie dan ook,
hooguit voor de folderbranche zelf.
Voor de krantenbezorger is het
ondoenlijk om de bezorging zorgvuldig te doen als hij constant zijn
telefoon in hand moeten hebben om
te kijken wie er wel of geen folders in
de bus wil.’’ De introductie van het

digitale registratiesysteem lijkt vooral
een poging van de folderverspreiders
te zijn om hun omzet te redden.
,,Als krantenbedrijf willen wij hier niet
bij betrokken worden. Wij brengen
lokaal nieuws en zijn een belangrijk
onderdeel van de samenleving. Men
heeft eerder met succes de keuze
gemaakt voor de JA/NEE-sticker en wij
vinden als krantenbedrijf dat je de
mensen er niet opnieuw mee moet

lastigvallen. De reclame in onze
kranten zorgt ervoor dat alle bewoners
gratis nieuws kunnen ontvangen en
de lokale ondernemers meer omzet
kunnen genereren. Dat is een heel
andere insteek dan de vaak landelijke
ketenfolders hebben. Daarom willen
wij bij dit ondoordachte plan niet
betrokken raken. De enige overeenkomst is dat het gratis in de bus valt en
daarmee houdt elke vergelijking op.’’
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Sombere gevoelens bij jongeren:
,,Uit vrees voor de reacties
hou je het liever voor je”
Haarlem - Het onderwerp staat volop in het nieuws: depressie, sombere
gevoelens en suïcidegedachten bij jongeren zijn de laatste jaren flink
toegenomen. GGD Kennemerland wil er iets aan doen en is een samenwerking aangegaan met het Museum van de Geest (voorheen het
Dolhuys) en GGZ inGeest. Met het innovatieve kunsteducatieprogramma
Word-Up krijgen middelbare scholen en mbo-opleidingen een handvat
aangereikt om via kunsteducatie te leren om gevoelens te uiten. Erover
praten is voor volwassenen al lastig, openheid door de jongeren zelf is
zowel moedig als van wezenlijk belang.

Caitlin (links) en Earendil (rechts). Foto: Mirjam Goossens

Door Mirjam Goossens
De aftrap van het Word-Up project
wordt binnenkort gehouden bij het
Nova College in Haarlem. Twee van
hun studenten doorbreken het taboe
en werken mee met onder meer een
videopresentatie over depressie.
Caitlin (21) en Earendil (19) willen na
hun studie aan de slag als sociaal
werker. De een in de zorg aan
verslaafden of ex-gedetineerden, de
ander als psycholoog bij jeugdhulp.
Zij geven voorafgaand aan de start
van het project hun visie over het
thema en delen hun eigen
ervaringen.
Is het een taboe om te praten over
somberheid?
Caitlin: ,,Ik denk het wel. Je loopt het
risico dat er op je wordt neergekeken. Of, als je iets daarover op de
sociale media zet, wordt het gezien
als aandachttrekkerij en niet als
oprecht. Dan hou je het liever stil.”

Earendil: ,,Uit eigen ervaring weet ik
dat de mensen al gauw vinden dat
het allemaal wel meevalt bij jou. Ze
zeggen: “Zo slecht heb jij het toch
niet? Er zijn veel ernstigere gevallen
dan jij. Het wordt gezien als puberaal
gedrag of ze nemen aan dat het de
hormonen zijn. Maar ze beseffen niet
hoe je je werkelijk voelt.”
Wat kan helpen?
Caitlin: ,,Met mijn eigen vrienden kan
ik wel openlijk praten over gevoelens, maar vaak is het buiten de
vriendengroep dat ze je niet serieus
nemen. Wij zijn immers van de ‘softe
generatie’. Dat vooroordeel helpt niet
bepaald, echt luisteren wel.”
Aan wie hebben jullie steun
gehad?
Earendil: ,,Ik kon er met mijn moeder
over praten en zij heeft professionele
hulp gezocht. Dat heeft mij enorm
geholpen. Ik zou het iedereen
aanraden die het nodig heeft. Je kunt

het niet altijd alleen oplossen. Ook
heb ik veel gehad aan een mentor. Zij
zag zelf al dat het niet zo goed ging.
Dat zette de deur voor mij open.“
Wat waren de reacties van je
omgeving?
Earendil: ,,Heel verschillend. Vriendinnen vonden hulp vragen een
goede stap en spraken er ook met
hun ouders over. Mannelijke
vrienden waren van mening dat je
zoiets zelf moet kunnen oplossen. Ik
denk dat het van huis uit geleerd is
dat je als man die gevoelens niet
mag hebben.”
Caitlin: ,,Ik herken dat honderd
procent. Jongens houden een stoer
imago op naar elkaar. Je mag niet
zwak zijn, niet huilen en je moet je
groot houden. Terwijl depressie
onder mannen blijkbaar vaker voorkomt. Misschien daarom wel.”
Wat is de invloed van corona?
Caitlin: ,,Door de verschillende lockdowns zijn jongeren langdurig op
zichzelf aangewezen geweest. Het
onwennige van alleen zijn is veel
lastiger gebleken dan verwacht. Zo
ontstaan er problemen en velen
raken hierdoor met zichzelf in de
knoop.”
Earendil: ,,Ik heb het gemist met
vrienden naar de film te kunnen en
daarna de stad in. Het is een vorm
van afleiding van nare situaties, maar
als alles dicht is zit je maar thuis te
piekeren.”
Caitlin: ,,Ik mis toch ook wel het
uitgaansleven. Bij de eerste lockdown was ik 19 en nu ben ik 21. Alles
wat toen net mocht was meteen niet
meer mogelijk. Ik hoop dat er een
acceptatie komt dat corona er is en
niet zomaar weggaat. We moeten
alleen een manier vinden om ermee
om te gaan.”
Meer informatie: www.ggdkennemerland.nl.

COLUMN TANGER ADVOCATEN
Nieuw jaar, nieuwe alimentatie?
Het is een nieuw jaar en dat betekent dat de alimentatie geïndexeerd moet worden. Wat is indexering en hoe pas je dit toe op je
eigen situatie?
Het gemiddelde loon en de gemiddelde kosten van het levensonderhoud in Nederland stijgen elk jaar
een beetje. Deze stijging wordt ook
jaarlijks doorberekend in de alimentatie. Het Centraal Bureau voor de
Statistiek stelt elk jaar in november
een percentage vast waarmee de
alimentatiebedragen vanaf 1
januari van het volgende jaar
worden verhoogd. Voor 2022 is dit
indexeringscijfer vastgesteld op
1,9%. Het bedrag dat je aan alimentatie moet betalen of het bedrag
dat je ontvangt stijgt dus per 1
januari 2022 met 1,9%.

Mr. S.B. Boekema.

Dit geldt zowel voor kinderalimentatie als voor partneralimentatie.
De stijging gaat in beginsel automatisch, je hoeft geen brief te
schrijven of procedure te starten.
Mocht jouw ex-partner de alimentatie niet uit zichzelf indexeren, dan
kun je hem of haar hierop wijzen.
Via de website van het Landelijk
Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (www.lbio.nl) kun je met
behulp van een rekentool nagaan
hoe hoog het nieuwe bedrag aan
alimentatie wordt na indexering,
ook indien de alimentatie al meerdere jaren niet is geïndexeerd.
Mogelijk is de afgesproken alimentatie – ook na de indexering – niet
meer representatief voor jullie situatie. Bijvoorbeeld omdat één van
jullie in het afgelopen jaar van
baan is gewisseld of omdat de
zorgregeling is veranderd. Dan kan
het zijn dat de alimentatie moet
worden aangepast.

Mr. R. Bottenheft.

Mr. Z.C.E. Houben.

Contact
Heb je een vraag over het wijzigen van de alimentatie? Neem dan contact
op met mr. R. Bottenheft (r.bottenheft@tanger.nl), mr. Z.C.E. Houben
(z.houben@tanger.nl) of mr. S.B. Boekema (s.b.boekema@tanger.nl).
Tanger & Boddaert Advocaten, Wilhelminalaan 10, Alkmaar.
Tel. 072-531200, www.tanger.nl.

SAMEN VOOR ELKAAR
Het Sociaal Wijkteam Velsen ondersteunt inwoners
bij allerhande vragen. Met de rubriek ‘Samen voor
elkaar’ wil het Sociaal Wijkteam actieve inwoners,
die iets voor een ander betekenen, in het zonnetje
zetten.

Actie KWF: fondsenwervers
gezocht voor de Inloophuizen

Kinderboeken zijn
behoorlijk in trek

Velsen/Regio - Op 81 locaties in
Nederland zijn centra voor leven met
en na kanker, zoals ook het Inloophuis
Kennemerland in Santpoort en
Haarlem. De locatie in Santpoort is ook
goed bereikbaar voor mensen uit de
IJmond. Zij bieden ondersteuning als
lotgenotencontact, een luisterend oor
en ontspannende en creatieve activiteiten. Mensen kunnen zonder verwijzing binnenlopen, alleen vanwege
corona is het maken van een afspraak
tijdelijk noodzakelijk. Uit onderzoek
blijkt dat de kwaliteit van leven van
mensen geraakt door kanker, aanzienlijk verhoogd wordt door de bezoeken
aan het centrum.
Juist ook in tijden van corona blijken
de centra van grote waarde. Corona
maakt je wereld kleiner en dat komt bij
mensen geraakt door kanker dubbel zo
hard aan. Want waar kun je terecht nu
je je vrienden en familie veel minder
ziet? En waar vind je afleiding als je net

Bewoners en bezoekers van de Bloemstraat in OudIJmuiden zullen het ongetwijfeld wel eens zijn opgevallen. Voor de woning van Wil Kaasenbrood is een
klein houten huisje met het opschrift ‘Buurtbieb’ aan de
gevel bevestigd. Wil Kaasenbrood: ,,Ik ben ongeveer
een jaar geleden op het idee gekomen tijdens de vele
fietstochtjes die ik de afgelopen jaren heb gemaakt. In
Limburg of op de Veluwe of Texel is het in dorpjes heel
normaal dat bewoners iets willen verkopen (jam/
plantjes) of boeken gratis aanbieden. Nieuwsgierig als
ik ben, heb ik toen een keer bij iemand aangebeld en
geïnformeerd. Wat een leuk initiatief dacht ik toen.’’ Het
initiatief staat bekend als ’Mini-Bieb’.
Wil vervolgt: ,,Vandaar dat ik besloot het leuke idee te
adopteren naar Oud-IJmuiden. Liefhebbers mogen de
boeken meenemen. Het leuke is dat buurtbewoners
regelmatig het kastje weer aanvullen als het leeg dreigt
te raken of boeken bij mij afleveren. Ook raak ik nog
wel eens in gesprek met mensen die interesse tonen. Ik

Wil Kaasenbrood krijgt de paraplu van het Sociaal Wijkteam
Velsen overhandigd als een bedankje voor haar vrijwillige
inzet. Foto: aangeleverd

heb gemerkt dat kinderboeken behoorlijk in trek zijn
en die komen zelden terug. Natuurlijk willen de
kinderen die boeken graag zelf houden om weer eens
te lezen, geen enkel probleem hoor. Wat ook leuk is:
vrijwilligers in Haarlem hebben het huisje voor mij in
elkaar gezet. Op de website en Facebookpagina ‘Gratis
af te halen IJmuiden’ staat nog veel meer informatie
over producten die gratis te krijgen zijn.
Weet u iemand die ook in deze rubriek past, schroom
dan niet contact met ons op te nemen. (contact@
swtvelsen.nl)

gehoord hebt dat je ziekenhuisopname voor de tweede keer is uitgesteld? Helaas hebben de centra het op
dit moment financieel zwaar. De
pandemie trok een streep door veel
evenementen, waardoor actievoerders
niet in actie konden komen om geld op
te halen. Dat het centrum moet blijven
bestaan, staat als een paal boven
water. En daar hebben ze hulp bij
nodig!
Fondsenwerver gezocht
Daarom is het Inloophuis Kennemerland hard op zoek naar vrijwilligers die
fondsen willen gaan werven en/of
acties willen opzetten. Partner KWF
helpt hierbij. Men zoekt mensen die
proactief zijn, netwerk-skills hebben en
eventueel fondsenwervende ervaring.
Lijkt het je wat, of heb je nog vragen?
Neem contact op met Jan de Wit via
06-46277917 of info@inloophuiskennemerland.nl.
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Toekomst Driehuis vanavond
in handen van gemeenteraad
Driehuis - De gemeenteraad zal met betrekking tot de toekomst van Driehuis keuzes moeten maken waar niet iedereen tevreden mee is. Dat
stelde wethouder Sebastian Dinjens vorige week donderdag tijdens de
behandeling van de Nota van Uitgangspunten voor Driehuis in een
raadssessie. Vanavond, donderdag 27 januari, staat het veelbesproken
onderwerp op de agenda van de gemeenteraad.
Bijna twee uur lang werd door de politieke partijen vorige week donderdagavond gediscussieerd over de vraag of
het onderwerp klaar is voor behandeling in de gemeenteraad. Dat bleek
uiteindelijk het geval te zijn, al
moesten er nog wel wat details
besproken worden. Terugblikkend
concludeerde Dinjens dat er de nodige
lessen geleerd kunnen worden uit het
proces, zoals dat tot nu toe is verlopen.
,,Misschien hadden we de dorpsdialoog beter een concept-omgevingsplan kunnen noemen. Dan was het iets
concreter geweest wat we beogen met
de dialoog. Niet een dialoog om de
dialoog, maar ergens naartoe.’’ De

wethouder erkende ook dat men
wellicht niet voldoende vasthoudend
is geweest met betrekking tot de
kaders voor het voeren van de
discussie. Maar tegelijk wees hij erop
dat gesprekken als deze niet tot het
verleden zullen behoren: ,,We zullen in
het kader van de omgevingswet vaker
dergelijke dialogen moeten voeren.’’
Uiteindelijk ligt er volgens Dinjens nu
wel een document dat zowel onder de
Driehuizenaren en ook onder de raadsleden redelijk gedragen wordt. ,,Inhoudelijk gezien hebben we op veel
vlakken de vinger op de zere plek
kunnen leggen.’’ Het enerzijds moeten

voldoen aan de woningbouwopgave
vanuit het Rijk en anderzijds het willen
behouden van de karakteristieke
dorpskern zorgt voor tegenstrijdige
belangen, waardoor de discussie
regelmatig een fel karakter kreeg. In
het verlengde daarvan vroeg ook de
verkeerssituatie in het dorp veel
aandacht. ,,De verkeersingrepen waar
we goed naar gekeken hebben, dat is
een concrete uitkomst waar Driehuizenaren hun voordeel uit kunnen halen.
De situatie rond de Toermalijn zal
straks echt veiliger zijn.’’ Dat er onder
meer over de situatie rond de voetbalvelden van RKVV Velsen en de ontwikkelingen rond de parochietuin van de
Engelmunduskerk veel discussie was,
komt volgens de wethouder vooral
doordat zinsneden uit het koersdocument niet één op één zijn overgenomen in het document. ,,Ik denk dat
daardoor ruis is ontstaan. Daar hadden
we nog wat scherper op kunnen zijn.’’

Samen aan de slag voor
fi n wonen n elsen
Velsen - Op 21 december tekenden de drie Velsense woningcorporaties,
hun huurdersorganisaties en de gemeente Velsen een ambitieuze set
prestatieafspraken voor 2022. Basis hiervoor is de gemeentelijke Woonvisie 2040: “Fijn wonen voor iedereen”. Vanuit de eigen verantwoordelijkheid draagt elke partij bij aan de afspraken. Het gaat hierbij om de
fysieke en de sociale kant van het wonen. Naast nieuwbouw en onderhoud zijn daarmee ook de zorg voor bijzondere doelgroepen, verduurzaming en een leefbare woonomgeving belangrijke onderdelen. Dat is
goed nieuws voor Velsen.

Waarbij de Huurderorganisaties zwaar
hebben ingezet op de belangen van
de gewone huurders in Velsen. De
bijzondere doelgroepen zijn ook niet
vergeten maar hebben voor de Huurdersorganisaties minder prioriteit. Nu
wordt het voor alle partijen hard
werken aan de realisatie van de
gemaakte afspraken.”

Een greep uit het pakket aan
afspraken: de realisatie van honderden
nieuwe woningen, een fysieke en
sociale aanpak in en voor de kwetsbare wijken, aandacht voor nieuwe én
zittende huurders, aandacht voor de
hoge woonlasten en verduurzaming
van de woningvoorraad. Het zijn
slechts een paar voorbeelden uit het
pakket aan afspraken dat de gemeente
Velsen, de Velsense woningcorporaties
en de huurdersorganisaties met elkaar
gemaakt hebben.

Jan Wim Franken, directeur-bestuurder
bij Brederode Wonen, is ook tevreden:
,,Er is veel tijd en energie van alle
betrokkenen in gaan zitten en af en
toe hebben we pittige discussies met
elkaar gevoerd, maar juist dat maakt
dat er breed gedragen prestatieafspraken liggen met respect voor ieders
specifieke positie en met oog voor alle
diverse belangen. Samen komen we
namelijk veel verder.” Ook de directeurbestuurder van Woningbedrijf Velsen,
Pierre Sponselee, is positief: ,,We
mogen trots zijn op het resultaat, want
we hebben intensief met elkaar
gesproken over ingewikkelde onderwerpen waarbij we niet altijd met
elkaar op één lijn lagen.”
Floor Bal, wethouder Wonen van
gemeente Velsen: ,,Ik ben blij met deze
afspraken. Dit zijn niet alleen mooie
ambities en woorden, maar vooral ook
concrete stappen. We staan voor de
pittige taak om wonen, welzijn en zorg
met elkaar te combineren om de veerkracht in onze wijken te vergroten. Met
deze prestatieafspraken hebben we
hierin een goed evenwicht gevonden,
zodat het in Velsen daadwerkelijk fijn
wonen voor iedereen is!”

Concrete stappen in 2022
De partijen maken ieder jaar prestatieafspraken. Dit jaar gaat het hierin meer
dan ooit over het concreet maken van
plannen. De volgende hoofdthema’s
illustreren dit:
• De corporaties renoveren,
vernieuwen en herstructureren hun
woningen, voornamelijk in IJmuiden
en Velsen-Noord;
• Gemeente en corporaties realiseren
honderden extra sociale huurwoningen, voornamelijk in IJmuiden
binnen het gebied ‘van Pont tot Park’,
maar ook in de andere kernen zoals
Driehuis, Santpoort, Velserbroek en

Velsen-Noord;
• Samen aan de slag met de veerkracht
in wijken met veel corporatiewoningen, waarbij niet alleen de fysieke
leefomgeving een impuls krijgt, maar
waarbij we ook sturing geven aan de
sociale kant;
• Woningcorporaties geven meer
ruimte aan middeninkomens;
Alle partijen hebben commitment
uitgesproken voor een gezamenlijke
doorstroomregeling;
• De woningen worden comfortabeler
en energiezuiniger; de corporaties
gaan complexen en woningen
verduurzamen en doen dit
woonlastenneutraal.
Bij ieder hoofdthema is in de prestatieafspraken uitgewerkt welke actiepunten erbij horen en wie deze
wanneer moet uitvoeren. Zo geeft het
document antwoord op de woonambities in Velsen.
Volgens John van Opijnen, voorzitter
van Huurdersvereniging Woningbedrijf Velsen, was het geen eenvoudig
proces om tot gezamenlijke afspraken
te komen. ,,Het ei is gelegd, maar dat is
vooraf gegaan door stevige discussies.

Milieuactivist richt pijlen op Tata Steel
Velsen - Naast het RIVM-rapport
werd vorige week nóg een nieuw
hoofdstuk aan het dossier over Tata
Steel toegevoegd. Dit keer was het
milieuactivist Johan Vollenbroek die
van de provincie eist dat de natuurvergunning van het bedrijf ingetrokken wordt.
Vollenbroek staat bekend als dé
stikstofstrijder van Nederland. Hij is

de man achter de organisatie Mobilisation for the Environment,
kortweg MOB. Met succes vocht hij
tot aan het Europese Hof het
Nederlandse stikstofbeleid aan. Dat
leidde tot het stopzetten van
vergunningen die toestonden dat
stikstof neersloeg in beschermde
natuurgebieden. Zijn actie had
grote gevolgen voor bouwpro-

jecten in Nederland, waaronder de
luchthaven Lelystad en de aanleg
van wegen.
Nu heeft hij zijn pijlen dus gericht
op Tata Steel. Het verzoek van
Vollenbroek kwam enkele dagen
voordat de gemeenten in de
IJmond het nieuwe RIVM-rapport
over schadelijke stoffen vrijgaven.

HEEL VELSEN LEEST
Voorlezen is goed voor ieder kind. Juf Sjoerdtje Rasmussens is onderwijsassistent op Waldorf aan zee, leest haar drie kinderen maar al te
graag voor en is gek op kinderboeken. Ze schrijft er voor haar werk
een blog over en iedere maand een column in deze krant.
De afgelopen dagen kreeg ik enorm de behoefte om blij nieuws te horen.
Maar dat kwam maar niet. En
ineens dacht ik, dan schrijf ik zelf
blij nieuws.
De nationale voorleesdagen zijn
van start gegaan op woensdag 20
januari en duren nog tot 30
januari. 10 dagen lang wordt er
aandacht besteed aan lezen in de
kinderopvang en kleuterklas. Als
dat geen blij nieuws is!
En langzaam maar zeker komen er
ook weer nieuwe boeken binnen.
Een van die boeken is Mijn
schaduw is roze geschreven door
Scott Stuart en uitgegeven door Pelckmans.
Dit is een prentenboek waar er nog niet veel van zijn. Hierin wordt een
onderwerp aangesneden waar nog veel taboe op heerst. Ik hoop oprecht
dat dit boek gaat bijdragen aan meer openheid als het gaat om gender.
We ontmoeten de hoofdpersoon, zijn roze schaduw en zijn stoere vader.
Als de eerste schooldag aanbreekt en de jongen een jurk aantrekt maakt
zijn stoere vader zich erg zorgen over de eerste schooldag van zijn kind.
Als deze de klas inloopt wordt het wel erg spannend en rent hij weer
terug naar huis. Gelukkig loopt het verhaal verrassend en mooi af.
Dit boek is echt een aanrader voor iedereen die zijn/haar kind meer diversiteit wil laten zien en lezen. Het boek is geschikt voor kinderen vanaf 5
jaar.
Hopelijk worden jullie net als ik blij van dit boek. En wordt er heel veel uit
voorgelezen.
Veel leesplezier.

OIG-IHD winkel weer open
IJmuiden - De OIG-IHD winkel is
weer open. De verkoopruimte aan de
Industriestraat 66 in IJmuiden is elke

woensdag geopend van 09.00 tot
12.00 uur. De winkel is telefonisch
bereikbaar via 0255 522330.

#Voorlezen maakt je leuker!
Velsen - Met de slogan #voorlezen maakt je leuker! is op 26 januari de
aftrap voor de Nationale Voorleesdagen. Voorlezen is altijd een klein
feestje, én belangrijk voor de taalontwikkeling. Daarom is er tijdens de
Nationale Voorleesdagen van 26 januari t/m 5 februari extra aandacht
voor voorlezen. Een gratis lidmaatschap voor alle kinderen tot 18 jaar.
Met een leuke vingerpopje, geïnspireerd op het prentenboek van het
jaar, voor kinderen tot 6 jaar als je lid wordt bij de Bibliotheek tijdens de
Nationale voorleesdagen.
Prentenboek van het Jaar
Uit de prentenboeken top 10 kiest de
jury elk jaar een prentenboek van het
jaar. Voor 2022 is dat Maar eerst ving
ik een monster van Tjibbe Veldkamp
en Kees de Boer.
Maar eerst ving ik een monster is een
ode aan het voorlezen. Het laat
prachtig zien hoe ouder en kind
samen met een verhaal kunnen
bezig zijn. Het uitstellen van het
daadwerkelijke naar bed gaan is voor
veel ouders en kinderen herkenbaar.
Dat voorlezen leuk én spannend is en
de fantasie prikkelt, komt in dit
verhaal mooi naar voren. De paginagrote illustraties zijn gedetailleerd,
met monsters in alle soorten en
maten, waardoor je blijft kijken en
ontdekken. Het is een boek waar het
samenspel tussen tekst en beeld heel
belangrijk is en waar het (voor)leesplezier vanaf spat! En is het verhaal
uit? Dan begint het gewoon weer
van voren af aan.
Activiteiten tijdens de Nationale
Voorleesdagen
Kijk voor meer informatie op de
website van de bibliotheek, www.
bibliotheekvelsen.nl voor alle activiteiten en leuke voorleesfilmpjes. Op
28 januari is er Boekstartpret voor de
allerkleinsten van 0-3 jaar, op 2

februari is er een Voorleesfeest voor
kinderen van 3-6 jaar en 21 februari is
er Verhaalkabaal voor kinderen vanaf
7 jaar. Voor jeugdleden is er de voorleestas, te lenen bij de servicebalie.
En er is een leuke quiz op het prentenboekenplein die ouders met
kinderen samen kunnen doen aan de
hand van platen. We hebben de
voorleeshoek in de Bibliotheek
opnieuw ingericht, dus kom gezellig
langs en lees voor in de Bibliotheek
want: #voorlezen maakt je leuker!

Foto: aangeleverd
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Telstar gaat naar de Pure
Energie Vrouwen Eredivisie!
Velsen - De KNVB heeft Telstar Vrouwen opgenomen in de Pure Energie
Vrouwen Eredivisie. Hierdoor maakt Telstar opnieuw haar entree op het
hoogste niveau in de Nederlandse voetbalcompetitie. Samen met de
andere nieuwkomer Fortuna Sittard zijn er 11 clubs die in seizoen 20222023 met elkaar de strijd zullen aanbinden. Initiatiefnemers Anton
Jansen en Hans de Winter zijn blij met dit goede nieuws na jaren van
voorbereiding: “Het is een belangrijke stap en geweldige stimulans voor
het vrouwenvoetbal in Kennemerland, een sport die nog steeds groeit”.
Met de regionale vrouwenvoetbal
clubs en DSS in Haarlem, die in de
Vrouwen Topklasse speelt, wordt
samengewerkt om het aanbod van
vrouwen- en meidenvoetbal in de
breedte en naar de top zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Iedere
speelsters moet op het eigen niveau
kunnen ontwikkelen. Voor het
opleiden van talent is er de Telstar
Vrouwen Voetbal Academie en het
Mendel College voor Topsportvriendelijk onderwijs. Het Vrouwen Beloftenteam ontwikkelt jong talent en
samen leggen ze een stevige basis
voor de deelname aan de Pure
Energie Vrouwen Eredivisie.
Voormalig Olympisch goud schaatsster Yvonne van Gennip is voorzitter
van Telstar vrouwen: ,,Wij willen
ontwikkelen, perspectief bieden en
dromen uit laten komen. Meedoen in
de Pure Energie Vrouwen Eredivisie

voetbal competitie is de kroon op
het werk van iedereen die zich hier
met enthousiasme voor ingezet
heeft. Jong talent in de sport een
kans geven is waar ik mij voor inzet
en als trotse voorzitter van de Telstar
Vrouwen een bijdrage aan wil
leveren. De ‘Witte Leeuwinnen’ zijn
weer thuis bij Telstar in het BUKO
stadion!”

ook weer op het veld kunnen gaan
zien”
De komende maanden gaat Telstar
Vrouwen werken aan de samenstelling van staf en selectie. Daarnaast
blijft Telstar Vrouwen sponsoren
zoeken om samen het beste resultaat
neer te zetten. Sinds vorig jaar heeft
Telstar een Businessclub met de
sponsors van de vrouwen, de
mannen en de jeugd samen. Nieuwe
sponsors van Telstar Vrouwen komen
gelijk in een groot en actief netwerk
terecht. Telstar doet een oproep aan
ondernemers in Kennemerland om
zich aan te sluiten bij de Businessclub
en de vrouwen te steunen. Momenteel worden er gesprekken gevoerd
met potentiële hoofdsponsors.

De Pure Energie Vrouwen Eredivisie
krijgt steeds meer publiek en
aandacht in de media zoals live
wedstrijden op zondagen en samenvattingen. Zowel sportief als
commercieel maakt het vrouwenvoetbal flinke stappen. Pieter de
Waard is als directeur van Telstar blij
dat het topvoetbal voor vrouwen
weer terug is in het BUKO stadion,
Pieter: ,,Binnen onze kantoororganisatie spelen vrouwen sinds jaar en
dag eredivisie. We zijn blij dat we dat

De aanvraag tot toetreding werd in
december aangekondigd met de
video #tikhemdoor. Daarin roepen
speelsters, Yvonne van Gennip, Pieter
de Waard en Michael van Praag op
om te doneren en de boodschap
door te tikken. Telstar Vrouwen wil
iedereen bedanken voor de vele
donaties, en herhaalt de oproep.
Telstar Vrouwen in de Eredivisie: Ben
jij voor? Doneer en #tikhemdoor!
https://tikkie.me/pay/Telstar/
dCskYNigngFxRkwSXPFA6R.

Meinders blijft VSV trouw
Velserbroek - Paul Meinders is sinds
jaar en dag één van de vertrouwde
gezichten bij VSV. Daarbij vervult hij,
samen met Dennis Bogaard, een zeer
belangrijke rol bij het werven en
opleiden van de jeugd van VSV. Zij
weten zich daarbij gesteund door
een team van bekwame jeugdtrainers, coördinatoren en leiders. Het is
niet voor niets dat de jeugdopleiding
binnen de regio wordt geroemd en
daarom hecht VSV er veel waarde
aan om kennis en kunde binnen
boord te houden. Bij de senioren
opereert VSV zowel op de zondag als
op de zaterdag. Ook hier geldt dat
VSV veel waarde hecht aan het
opleiden en laten doorstromen van
spelers die door VSV zelf zijn opgeleid. Voor de zondag 1 gaat dit bijna
voor 100% op en de zaterdag 1
bestaat voornamelijk uit trouwe
VSV-ers die vaak, na een zondagcarrière, de overstap naar de
zaterdag hebben gemaakt. De
zaterdag 1 acteert nu nog in de 4e
klasse, maar is al seizoenen lang de
voornaamste kandidaat om de stap
naar de 3e klasse te maken. Helaas is
corona de oorzaak dat dit nog niet is
gelukt, maar de hoop is dat er binnen
korte termijn aan de competitie weer
een vervolg kan worden gegeven en
de zaterdag 1 haar 1e plaats op de
ranglijst kan consolideren, zodat de
daarmee verbonden promotie definitief kan worden afgedwongen. Paul
Meinders is ook trainer van dit team
en de contractverlenging is een
logisch gevolg van het vertrouwen
dat VSV in Meinders heeft.
De zondag 1 is in de 3e klasse actief
en is ook kansrijk voor een promotie
naar de 2e klasse, dus er kan worden
gesteld dat VSV op beide fronten
goed presteert en daardoor goede
vooruitzichten heeft om het seizoen
op een mooie manier af te sluiten.

Tot slot is VSV achter de schermen
hard bezig om het nieuwe complex
te realiseren en de hoop is dat daar
dit jaar een definitieve klap op kan

worden gegeven, zodat de beoogde
groei op een nieuw, modern en energiezuinig complex verder vorm kan
worden gegeven.

Van links naar rechts sectretaris John Blok, Nico van den Berghe, voorzitter Hans van
Amersfoort en penningmeester Niek Melieste. Foto: aangeleverd

Nico van den Berghe wordt
nieuwe hoofdtrainer SVIJ
IJmuiden - Nadat een paar weken
geleden bekend werd dat SVIJ op
zoek moest naar een nieuwe hoofdtrainer heeft het SVIJ-bestuur niet stil
gezeten. Direct werd er doorgeschakeld om gesprekken met mogelijke
kandidaten op gang te brengen. Één
van deze kandidaten was Nico van
den Berghe.
Nico, momenteel hoofdtrainer van
Waterloo, heeft een uitstekend CV als
speler en trainer opgebouwd. Zo
speelde hij voor onder andere Beverwijk, Waterloo, Stromvogels, Velsenoord, ADO ’20 en Telstar. En is hij
trainer geweest van Jong Hercules
zaterdag (5 jaar), DEM (3 jaar assistent van Ron Bouman) en IJmuiden
(3 jaar assistent van Antony Correia)
en nu dus Waterloo.
Uit het eerste gesprek tussen Nico en
het SVIJ-bestuur werd al snel duidelijk dat de klik tussen beide partijen
aanwezig was om met elkaar verder
te praten. Een week later volgde het
tweede gesprek waaruit duidelijk

werd dat de visie van Nico heel goed
past bij de doelstellingen van SVIJ. En
dus werd de deal beklonken.
Nico zal de huidige SVIJ-selectie (een
groot gedeelte van de huidige
selectie heeft Nico als trainer al
onder zijn hoede gehad tijdens hun
jeugd) verder vorm gaan geven richting het nieuwe seizoen.
Vorige week dinsdag heeft hij al
kennis gemaakt met de huidige
selectie om zijn plannen met hen te
delen en vele wedervragen van hen
te kunnen beantwoorden. De
selectie bestaande uit een echte
‘hechte vriendengroep’ was positief
verrast over de plannen en doelstellingen van Nico en gaat graag met
hem aan de slag in het nieuwe
seizoen. Maar eerst zullen ze nog
laten zien wat zij waard zijn tijdens
de rest van het huidige seizoen
waarin ze vast besloten zijn om nog
flink wat punten bij elkaar te
vergaren om zo Nico te overtuigen
dat hij niet om hen heen kan.

Bootcamp moet studenten
uit sociaal isolement halen
Velsen - Drie studenten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) organiseren op 7 februari een bootcamp voor tweedejaars studenten. Ze doen
dit om deze studenten een moment van teambinding te binden. Juist in
coronatijd blijkt dit van essentieel belang te zijn. Het sociale isolement
waarin velen door de lockdowns terechtgekomen zijn, zorgt vaker voor
depressieve en zelfs suïcidale gedachten.

VSV is blij de expertise van Paul Meinders binnen boord te kunnen houden.
Foto: aangeleverd

Onderzoek van het Amsterdamse
onderzoeksinstituut Trimbos wijst uit
dat een kwart van alle ondervraagde
studenten zelfmoordgedachtes heeft
gehad. ,,Dit is natuurlijk een zorgelijke statistiek waar men niet omheen
kan’’, reageert vierdejaars student
Jesse van Dalfsen. Samen met zijn
studiegenoten Jan en Thomas nam
hij het initiatief voor de bootcamp.
Hij licht toe: ,,Door het uitvallen van
de studie, sociale bezigheden, de
sportschool en andere activiteiten
hebben vele studenten hun tijd voornamelijk thuis in gesloten kring doorgebracht. We hebben zelf ook de
maatregelen als een negatieve
invloed op ons sociale leven ervaren.’’

Een docent van het Amsterdamse
opleidingsinstituut deed zelf onderzoek onder studenten van de HvA.
Hieruit blijkt dat veel studenten zelfontwikkeling enorm belangrijk
vinden en hier nog niet genoeg uit
kunnen halen. Het ontwikkelen van
persoonlijke skills als leiderschap,
communiceren en initiatief nemen
zijn skills die vaak pas getest kunnen
worden in groepsverband.
,,De dynamiek tussen verschillende
mensen is cruciaal en mag daarom
niet langer worden uitgesloten’’,
vindt Jesse.
Dat het initiatief aanslaat, blijkt wel
uit het feit dat de bootcamp inmiddels volgeboekt is.
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Valentijnsdag en Hart voor Vrouwen
Regio - De Stichting Hart voor
Vrouwen, opgericht door prof.
Angela Maas, cardioloog bij het
RadboudUMC, richt zich op beter
onderzoek en preventie. Dit om vrouwenlevens te redden. Ilmy van der
Ster uit Santpoort vraagt extra
aandacht voor deze stichting. ,,Het
vrouwenhart verdient veel extra
aandacht’’, vertelt Ilmy. ,.Dagelijks
overlijden 57 vrouwen aan hart- en
vaatziekten. Inner Wheel Nederland
ondersteunt met 67 serviceclubs
deze stichting gedurende drie jaar.
Alle fundraising-activiteiten worden
benaderd vanuit de vier F’s: Focus,
Fit, Food en Fun. Op de webshop

staan praktische en aantrekkelijke
producten.’’
Met het oog op Valentijnsdag zijn er
mooie gehaakte sleutelhangers te
koop voor 5 euro per stuk exclusief
verzendkosten. Ilmy: ,,Wie wil nu niet
zo’n hartverwarmend cadeautje
krijgen? En deze stichting een warm
hart toedragen? Alle opbrengsten
gaan naar het goede doel.’’
De Valentijnscadeautjes voor het
goede doel zijn te bestellen bij: ilmyvanderster@planet.nl Zie ook: www.
innerwheel.nl , www.hartvoorvrouwen.nl. Foto: aangeleverd

Het Zee- en Havenmuseum gaat zaterdag weer open. Foto: Ko van Leeuwen

Nieuwe audiotour en
motorendraaimiddag
IJmuiden - Zaterdagmiddag 29
januari opent het Zee-en Havenmuseum weer de deuren voor bezoekers. Traditiegetrouw, op de laatste
zaterdag van de maand, draaien deze
middag de motoren in de motorenhal. Nieuw is een bijzondere
audiotour. Geen saaie of slaapverwekkende stemmen, maar Brigitte
Kaandorp, Jack Spijkerman, Hans
Klok, Olga Commandeur, Pieter de
Waard en Cor Oudendijk zijn te
horen, BNers met een bijzondere
band met IJmuiden. Brigitte Kaandorp neemt de bezoekers vanaf de
receptie mee op een historische luistertour door 3 zalen. De anderen
vertellen een memorabel scheepsverhaal waarvan de modellen te zien
zijn in het museum. Alle verhalen zijn
met een smartphone met koptele-

foon of oordopjes te beluisteren door
een qr code te scannen bij het
object. Koptelefoons en smartphones zijn ook te leen bij de
receptie van het museum.
De expositie “IJmuiden van badplaats
tot cruiseport’ loopt nog t/m 15 mei.
De expositie ‘125 jaar papier maken
in Velsen’ is verlengd t/m 6 maart.
Het museum is geopend op
zaterdag-, zondag- en woensdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur. Op
de website zeehavenmuseum.nl
staan alle actuele bezoekregels,
openingstijden en verdere informatie. Reserveren voor een museumbezoek wordt aanbevolen en kan
ook via de website. De museumkaart
is geldig. Adres: Havenkade 55 te
IJmuiden, telefoon 0255 538007.

Alles over dino’s in het
Pieter Vermeulen Museum
Driehuis - Wil jij alles weten over dinosaurussen? Kom dan naar de
nieuwe tentoonstelling Dino’s in het Pieter Vermeulen Museum. Het
museum is in de afgelopen weken omgetoverd tot een echte Dinowereld.
De nieuwe expositie is geschikt voor alle leeftijden en er valt voor jong
en oud van alles te doen en te beleven.
Het Pieter Vermeulen Museum is erg
blij om de deuren van het museum
weer te openen. Eindelijk kunnen de
vele vrijwilligers van het museum de
nieuwe tentoonstelling, waar ze lang
aan hebben gewerkt, aan publiek
laten zien. In het decor van grote
dinosaurusmodellen en prachtig
vormgegeven en beschilderde
panelen, waan je je helemaal in de
dino-wereld. Bezoekers worden op
allerlei manieren uitgenodigd om op
een interactieve manier te leren over
bijvoorbeeld de verschillende tijdperken en welke dinosaurussen
daarin leefden. Ook ontdek je wat
reptielen en vogels met dino’s te
maken hebben, hoe groot de botten
waren en hoe deze imposante
beesten konden uitsterven. De
speurtocht langs de vele spellen
nodigt uit om goed te kijken, luisteren, voelen, graven en te puzzelen.
En spelen kan ook, in een dinospeelnest of bij het spel ‘Dino’s
voeren’ en een ‘Vulkaan activeren’.
Kortom, geen moment om je te
vervelen. Educatie en plezier gaan
hand in hand.
De openingstijden van het museum
zijn van dinsdag tot en met vrijdag
en zondag van 13.00-17.00 uur. Het

is alleen mogelijk om met een geldig
QR-code in de CoronaCheckApp het
museum te bezoeken, daarnaast is
een mondkapje verplicht. Het
museum werkt sinds 1 januari 2022
met een nieuw online ticketing
systeem. Met dit systeem reserveer
je een tijdsblok en betaal je de
tickets direct via www.pietervermeulenmuseum.nl. Uiteraard krijg je met
een museumjaarkaart gratis toegang
door het tonen van de kaart aan de
balie van het museum.

Kom je langs op de buitenplaats Beeckestijn, dan waan je je een rijke Amsterdamse regent, zoals de familie Trip, Boreel of Corver.
Foto: Arjan Bronkhorst

Beeckestijn heropent met
50% welkom-terug-korting
Buitenplaats Beeckestijn heropent komende vrijdag 28 januari. Het
Museumhuis verwelkomt de eerste bezoekers na de lockdown feestelijk.
Je kunt de eerste dagen het museum voor de helft van de prijs bezoeken.
De heropeningskorting van 50% geldt t/m zondag 30 januari a.s. Ontdek
de rust en grandeur op dit mooie authentieke ‘buiten’.
Het mooiste ‘buiten van Amsterdam’
Kom binnen in één van de weinige,
grote 18de -eeuwse buitens aan de
rand van de Kennemerduinen, dat in
zijn geheel bewaard is gebleven. Op
deze imposante buitenplaats met
pronkgevel in de stijl van LodewijkXIV, waarop de wapenschilden van
de opdrachtgevers prijken, brachten
rijke Amsterdammers hun zomermaanden door. Het drukke sociale
leven van de stad ging hier ‘buiten’
gewoon door. Er was op de buiten-

Kom je langs op de buitenplaats
Beeckestijn, dan waan je je een rijke
Amsterdamse regent, zoals de familie
Trip, Boreel of Corver. Wandel door
de lange marmeren gang met
prachtig stucwerk, bewonder de
schilderijen in de stijlkamers, met elk
hun eigen kleur en stijl, of schuif aan
tafel in de gezellige historische

Met welkom-terug-korting geopend
Buitenplaats Beeckestijn van
Hendrick de Keyser is geopend op
vrijdag t/m zondag van 11-16 uur. Tot
en met 30 januari kun je Buitenplaats
Beeckestijn met korting bezoeken.
Voor het reserveren van tickets, adres
en prijzen kijk je op www.museumhuizen.nl/buitenplaats-beeckestijn.

Ontmoetingsactiviteiten
weer van start in Het Terras
Santpoort - In Dorpshuis Het
Terras gaan weer diverse activiteiten van start.

Er valt voor jong en oud van alles te
doen en te beleven met de
dinosaurussen in het Pieter Vermeulen
Museum. Foto: aangeleverd

plaats veel ruimte om gasten te
ontvangen, te dineren, of spelletjes
te doen.

keuken. Volg dan de voetsporen van
de bewoners van weleer naar de tuin.
De tuinen en het park die het huis
omgeven zijn voor Nederlandse
begrippen uniek, ze werden
ontworpen in samenhang met het
huis. Je vind er klassieke, geometrisch aangelegde tuinen uit het
begin van de 18e eeuw.

Op maandagmorgen kunt u van
10.00 tot 11.00 uur meedoen aan
een meditatiegroep. Deze groep is
geschikt voor zowel beginners als
gevorderden. Mediteren is bewust
zijn in het hier en nu. Zittend op de
grond of op een stoel volg je je
adem, tel in- en uitademing. Bij
mediteren observeer je je
gedachten zonder ze te veroordelen: zo probeer je tot je ware

kern te komen, je komt tot rust.
Naast stil zitten en stil zijn, zijn er
ook geleide meditaties waarbij je
luistert naar een rustige stem. De
stem neemt je mee, verder hoef je
niets te doen.
De lessen zullen worden gegeven
door Joost Soeterbroek (53), zelf
woonachtig in Santpoort-Noord.
Wie liever actief start kan van 10.00
tot 11.00 uur meelopen met de
wandelgroep (rustig wandeltempo), daarna drinken ze met
elkaar koffie.
Op dinsdag en donderdag wordt er

tussen 12.00 en 13.00 uur een
warme lunch geserveerd. Altijd een
hoofdgerecht en afwisselend soep
of een toetje. Op dinsdag- en
woensdagochtend wordt er gebiljart en op donderdagmiddag is er
een creatief (brei)café.
Alle activiteiten worden in kleine
groepen op 1,5 meter afstand georganiseerd. Vooraf moet u zich
aanmelden. Wilt u meer informatie
of deelnemen aan een van de activiteiten neem dan telefonisch
contact op met 023 3031228 vraag
naar Janneke Cluistra.
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Carel Coops beschrijft historie
van Coopsmolen in boek
Zelhem/Velsen - Zoals Santpoort korenmolen De Zandhaas heeft, zo
heeft Zelhem de Coopsmolen. Een molen met een rijke historie, die
vreemd genoeg tot vorig jaar nergens compleet opgetekend was. Daarin
kwam verandering door een initiatief van Carel Coops. Hij groeide op in
de Achterhoek, maar is inmiddels al jaren woonachtig in de gemeente
Velsen. Coops is een telg uit de familie die ooit de molen in Zelhem
beheerde. Hij verdiepte zich in de geschiedenis van het bouwwerk. Het
resultaat is een 120 pagina’s tellend boekje in pocketformaat, dat inmiddels in de boekhandels verkrijgbaar is.

lijden, dan stonden de wieken in een
andere stand.’’ Nu de molen weer in
goede staat is en opnieuw als korenmolen gebruikt wordt, is het tijd
voor nieuwe ontwikkelingen. ,,Er
liggen plannen om er een B&B te
beginnen met een koffie- en theeschenkerij en allerlei activiteiten
erbij.’’

Door Raimond Bos

Lockdown
Het boekje over de Coopsmolen
verscheen op 7 december jongstleden. Een week later moesten alle
niet-essentiële winkels de deuren
sluiten vanwege de aangescherpte
coronamaatregelen. Daarmee stagneerde dus ook de verkoop van
Coops’ boekje. Toch lijkt het erop dat
er veel vraag naar is, want in de
geringe verkoopperiode die beschikbaar was, zijn inmiddels negentig
exemplaren over de toonbank
gegaan.
De eerste oplage telt tweehonderd
exemplaren en de verwachting is dat
die ook weldra hun weg naar de liefhebbers zullen vinden. Coops: ,,Ik
ontving bemoedigende berichten
uit de Achterhoek, er zijn verschillende winkels die om exemplaren
gevraagd hebben.’’ Iedereen die deze
cultuurhistorische kroniek wil
bemachtigen, hoeft alleen maar
even de plaatselijke boekhandel te
bezoeken. Daar is het boek ‘Koren op
de Coopsmolen’ eenvoudig te
bestellen (ISBN: 9789464372748)

Carel Coops (1945) kwam ter wereld
in Doetinchem, maar het gezin
verhuisde in 1951 naar Zutphen,
waar hij vervolgens ook de middelbare school doorliep. Vervolgens
koos hij aanvankelijk voor een
carrière in de zeevaart. Als stuurman
bevoer hij de wereldzeeën, om
uiteindelijk op 30-jarige leeftijd te
kiezen voor een wat meer geregeld
leven aan wal. In eerste instantie
leverde dat een betrekking op bij
een containerbedrijf in de haven van
Rotterdam. Begin jaren 80 werkte hij
twee jaar voor een kabelfabriek in
Noord-Jemen, om vervolgens terug
te keren naar Nederland. Hier kreeg
hij een baan bij rederij Wijsmuller in
IJmuiden. Dertig jaar lang werkte hij
voor het bedrijf, dat internationale
bekendheid genoot met sleep- en
bergingsdiensten. Ook na de overname door Maersk in 2001 bleef
Coops tot aan zijn pensioen actief
voor dit bedrijf. ,,De laatste acht jaar
was ik broker. Ik bemiddelde bij de
aan- en verkoop van sleepboten.’’
Zijn aanstelling bij Wijsmuller
vormde destijds ook de aanleiding
om een woning in de gemeente
Velsen te betrekken. In eerste
instantie viel de keus op Driehuis,
maar na verloop van tijd volgde een
verhuizing naar Velsen-Zuid.
Schrijven
Sinds juni 2010 is Carel Coops met
pensioen. Dat gaf hem de tijd om
nieuwe activiteiten te ontplooien,
waaronder het schrijven van boeken.
In eerste instantie stortte hij zich op
het handgeschreven dagboek van
zijn eigen moeder. Een dagboek uit
de oorlogsjaren, dat hij in chronologische volgorde in de computer
zette. De dertig exemplaren van de
gedrukte versie vonden hun weg in
eigen kring. Daarna begon hij aan

een nieuw project: zeilverhalen. De
familieverhalen over de zeiltochten
werden opgetekend en gebundeld.
Van dit boekje werden ongeveer 35
exemplaren gedrukt. Vervolgens
ontstond het idee om te gaan
schrijven over de geschiedenis van
de Coopsmolen in Zelhem. Waarom?
,,Fragmentarisch waren er wel wat
details van de molen bekend, maar
nergens was het hele verhaal te
vinden. Het leek me wel mooi om die
geschiedenis te beschrijven. Onze
familie heeft die molen betrekkelijk
lang in handen gehad.’’ Het werd
uiteindelijk een combinatie van
historische feiten over de Coopsmolen en anekdotes uit de eigen
familiekringen, waarbij met name
thema’s als respect en eerbied
binnen de familie aan de orde
komen.
Molen in verval
De ondertitel ‘Hoe een ruïne een
juweel werd’ verwijst naar het feit
dat de Coopsmolen uiteindelijk
ernstig in verval raakte. ,,Er groeide
zelfs een berkenboompje op. De
romp van de molen was met
bakstenen bekleed, maar daarvan
lag de helft inmiddels op de grond.’’
Velen zagen de waarde van de ruim
twee eeuwen oude molen voor
Zelhem in en met subsidie van zowel
de gemeente als de provincie kon
het bouwwerk enige tijd geleden
geheel gerestaureerd worden. Vanuit
zijn vakantieverblijf in een nabijgelegen bungalowpark kon Coops de
laatste fase van de restauratie op de
voet volgen. ,,Ook het hele restauratieverslag heb ik in het boekje
verwerkt. Verder heb ik allerlei
wetenswaardigheden benoemd,
zoals over de wiekstanden. Als de
molenaar vrolijk nieuws te melden
had, werden de wieken in een
bepaalde stand gezet. Was er
bijvoorbeeld sprake van een over-

U kunt roodborsten in de winter helpen met gedroogde meelwormen, ongekookte
havermout of een zadenmix. Foto: Henk de Reus

Door Henk de Reus
De vogeltelling gebeurt in het kader
van de Euro Birdwatch van BirdLife

International, de organisatie die
wereldwijd actief is voor de bescherming van vogels en hun leefgebieden. Noteer alle waarnemingen

Velsen-Zuid - Januari heeft weer niet veel goeds voor ons in petto. Veel saai
weer, mist, een voor veel mensen somber scenario. Maar fotograaf Mattijs
Kuiper ziet ook in deze sombere maand lichtpuntjes in onze woonomgeving.
Hij maakte een prachtige reportage van Oud-Velsen. Meer beelden zien? Zie
www.mattijskuiper.com.

Open dag op Wereldkankerdag

De voorzijde van het door Carel Coops
geschreven boek over de
Coopsmolen. Foto: aangeleverd

Tel dit weekend vogels in je tuin

Regio - Komend weekend vindt de Nationale Tuinvogeltelling plaats. Wilt
u meedoen? Tel dan op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 januari één
keer een half uur de vogels in uw tuin, of op uw balkon. Overvliegende
vogels tellen niet mee.

Sprookjesachtig Oud-Velsen

van een soort in uw tuin of op uw
balkon, maar tel deze waarnemingen
niet bij elkaar op want anders bestaat
het risico dat deze dubbel geteld
wordt. Geef alleen het hoogste
aantal door van een soort die u tegelijk hebt gezien.
Dus: ziet u in het halfuur dat u observeert drie koolmezen en even later
vijf, dan geeft u door ‘vijf koolmezen’.
Uw telling kunt u op één van de drie
eerder genoemde dagen via mijnvogeltelling.nl doorgeven. Het telformulier vindt u op deze site. Geef de
resultaten uiterlijk maandagochtend
31 januari vóór twaalf uur door.
Een overzicht van de 25 meest voorkomende tuinvogels is op de website
www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling/tuinvogels te vinden.

Santpoort - Ieder jaar wordt op 4
februari wereldwijd stilgestaan bij de
impact van kanker, een ziekte waar 1
op de 3 Nederlanders op een zeker
moment mee te maken krijgt. De
ziekte verandert niet alleen het leven
van de patiënt, maar heeft ook
invloed op dat van diens partner,
familie, collega’s en vrienden...
Kortom, kanker raakt iedereen. Jou
dus ook.
Kanker zet je wereld op z’n kop. Een
ontspannen activiteit als yoga of
meditatie, massage, reiki, het echt
luisterende oor of lotgenotencontact
helpt je om je hoofd tot rust te
brengen en nieuwe energie op te
doen. Nieuwsgierig wat het voor jou
kan betekenen? Doe op Wereldkankerdag gratis mee!
Op vrijdag 4 februari zet Inloophuis
Kennemerland (locatie Santpoort

Noord) haar deuren wagenwijd open
om (nieuwsgierige) bezoekers uit de
gehele regio te ontvangen. Iedereen
is welkom tussen 10.00 en 16.00 uur.
Het inloophuis is een speciale, huiselijke plek voor mensen die te maken
hebben (gehad) met kanker. In
Inloophuis Kennemerland vind je
een luisterend oor, ondersteuning,
informatie en een breed aanbod aan
ontspannende, sportieve en creatieve activiteiten. Tijdens de open
dag kun je vrijblijvend kennismaken.
Koffie en thee staan klaar en je kunt
deelnemen aan verschillende workshops en verwenmomentjes.
Wil je meer informatie? Kom langs op
4 februari of stuur een email naar:
info@inloophuiskennemerland.nl .
Ons adres is: Wulverderlaan 51 in
Santpoort Noord.

Camerata RCO opent 2022
in de Oude Kerk Spaarndam
Spaarndam - Zondag 6 februari zal
Camerata RCO in de Oude Kerk te
Spaarndam de opening verrichten
van 2022. Joanna Westers, viool,
Sjaan Oomen, viool, Maartje-Maria
den Herder, cello en Olivier Thiery,
contrabas, allen leden van het
Concertgebouworkest, spelen deze
middag werken van Rossini, Händel
en Vivaldi. Een heerlijke middag met

klassieke muziek in een prachtige
ambiance.
Reserveren is verplicht (slechts 45
plaatsen). Dit concert wordt georganiseerd door de Stichting Vrienden
van de Oude Kerk.
Aanvang: 16.00 uur. Toegang: 15,-.
Meer info en reserveren: www.vriendenoudekerk.nl
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Werk van Scriabin en Sefardische
muziek in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort - De pianiste Anastasia
Safonova komt zaterdag 5 februari
om 15.00 uur in ‘t Mosterdzaadje
een recital verzorgen met de titel
“Vlucht naar een verre ster”. Onder
deze noemer brengt zij muziek van
Alexander Scriabin, Boris Paternak
en Nicolai Medtner.
“Het begin van de 20e eeuw wordt
gekenmerkt door een ongekende
intellectuele en creatieve opleving.
Dit tijdperk bracht een reeks geniën
voort, zowel in de muziek als in literatuur en schilderkunst. En 2022 is
het jubileum jaar van de grote
Russische componist: Alexander
Scriabin. In mijn programma
combineer ik werken uit 3 belangrijkste periodes van zijn leven met
composities van Boris Pasternak,
(bekend van ‘Doctor Zhivago’ ) en
Nicolai Medtner, toonaangevend
Russisch pianist en componist van
begin vorige eeuw”, aldus Anastasia.
Lev Tolstoi noemde Scriabins werk

IJmuidenaar Frits Rijperman droomde ervan om stergitarist te
worden. Hij is teamleider in een zorginstelling geworden en speelt
voor de lol trompet in een jazzband. Hij schrijft regelmatig een
column met een eigen illustratie over oude trends en nieuwe hypes in
de moderne muziek.

De hemelse ladder

Duo Serena: zangeres Lucette van de Berg en gitariste Annedee Jaeger.
Foto: aangeleverd

‘een oprechte uitdrukking van
genialiteit’.
Na haar studie in Moskou, kwam
Anastasia Safonova in Den Haag bij
Naum Grubert te studeren. Haar
prijzenkast puilt uit, haar optredens
in binnen en buitenland op grote
podia niet te tellen. Veelvuldig is zij
te zien op televisie en maakte zij
vele cd’s. Sinds 2000 is Anastasia
Safonova docente aan het Conservatorium van Maastricht.

Anastasia Safonova Foto: aangeleverd

COLUMN FRITS RIJPERMAN

Sephardic Songs door Duo Serena
Op zondag 6 februari om 15.00 uur
is het Duo Serena in ‘t Mosterdzaadje. Zangeres Lucette van de
Berg en gitariste Annedee Jaeger
nemen het publiek mee in een
spannende muzikale tijdreis. Een
tocht vanuit Spanje langs de
Middellandse Zee naar het Ottomaanse rijk. Het is een mix tussen
klassieke, flamenco, Joodse en

Arabische muziek. Gezet tegen de
achtergrond van een eigentijds
sprookje.
De vertelling is verrijkt met kleurrijke Joods Portugese (Sefardische )
muziek en doorspekt met muzikale
geluiden uit vele Mediterrane
landen, als Italië, Bulgarije, Servië,
Kroatië, Bosnië, Griekenland en
Turkije
Het duo werd in 2020 opgericht. De
van oorsprong veelal a-capella
gezongen Sefardische liederen, zijn
veelkleurig, vol levenslust en kracht.
Hun debuut cd ‘La Serena –
Sephardic songs’ werd de dag voor
dit concert in Amsterdam
gepresenteerd.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, Santpoort-Noord 023-53786525
www.mosterdzaadje.nl
reserveren: penningmeester@
mosterdzaadje.nl of via de website.

MEESTER SERNÉ HAALT HERINNERINGEN OP
41 jaar stond hij voor de klas in IJmuiden, meester
Serné. Op de Marnixschool, die later plaatsmaakte
voor Het Kompas. Honderden IJmuidenaren
hebben bij hem in de schoolbanken gezeten tussen
1974 en 2015. Ongezien over straat lopen is er dan
ook niet bij voor deze 69-jarige IJmuidenaar. Met
enige regelmaat haalt hij herinneringen op in de
Jutter|Hofgeest. Deze week:

Heeft opa gemorst?
Ik heb in mijn loopbaan vele malen klassen 6 en 5
(later groepen 8 en 7) gehad. Ook combinatieklassen
van beide leerjaren. Ik vond het leuk om met oudere
kinderen te werken. De ontwikkeling van kind naar
puber leverde interessante situaties op. Één voorbeeld is me altijd bijgebleven.
In groep 8 moest de Gouden Eeuw aan de orde
komen. Ik begon die lessen met het ontstaan en de
groei van Amsterdam. De opkomst van de handel en
scheepvaart, ontdekkingsreizen, het ontstaan van de
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en WestIndische Compagnie (WIC),de groeiende welvaart van
de kooplieden, met de bouw van de grachtengordels
en hun huizen met mooie gevels. Ik had bouwplaten
van die huizen verzameld, die de kinderen in elkaar
konden zetten. Daar maakten we in de klas OudAmsterdam van na. Na verloop van tijd bedacht ik,
dat het leuk zou zijn om Oud-Amsterdam in het echt
te gaan zien.
Ik legde dat plan aan de kinderen voor. Enthousiasme
alom, want ja... wie wil er nou niet een dagje uit

school weg? Allerlei ideeën werden geopperd.
Probleem was... hoe komen we in Amsterdam?
In een vorige column schreef ik over ongebruikte
strippenkaarten. Die konden dus ingezet worden
voor de bus naar Amsterdam. De trein van Sloterdijk
naar Amsterdam Centraal werd geregeld door een
bevriende ouder die werkzaam was bij de NS, waardoor we gratis meekonden.Tijdens de voorbereiding
van onze tri, kreeg de school een aanbod van Rondvaartbootmaatschappij Lovers, dat scholen tegen
sterk gereduceerde prijzen een rondvaart konden
maken door de grachten. De toenmalige Ouderraad
van de school was bereid dat kleine bedrag te
betalen.
We gingen goed voorbereid op pad. In de klas
hadden we een plattegrond met straatnamen
gemaakt van het oude centrum van Amsterdam. We
liepen aan de hand van die kaart, hopend dat we het
goed gedaan hadden. En... het klopte.
Het was die dag prachtig weer. De open rondvaartboot van Lovers voerde ons door de grachten. Het
laatste stuk ging door het Wallengebied. Enkele
jongens waren aan het smoezen. “Meester, waarom
zijn die rode gordijnen dicht”? Mijn antwoord was:
“Oh, ik denk dat die mensen nog slapen.”
Bij het laatste stuk ging een deur open. Een oudere
man strompelde naar buiten, gevolgd door een
‘wulpse dame’ met een geel schoonmaakdoekje in
haar hand. Ze wrong dat uit op de stoep, waarop één
van de jongens vanuit de open boot riep: “Heeft opa
gemorst?”
Pubers? ...Leuke leeftijd!

Terwijl het winderig en waterkoud is, wandeling ik over begraafplaats
Driehuis-Westerveld. Ik scan de zerken van de overledenen langs de
smalle wandelpaden. Hier ligt familie en in tegenstelling tot wat je zou
verwachten, voel ik me hier nooit somber. Een zonnestraaltje priemt
tussen de bomen en ik mijmer over de levendigheid van de sterfelijkheid
op de graven. Ik lees de namen en de teksten op de stenen en vraag me
af of hier ergens een beroemde, of IJmuidense muzikant begraven ligt.
Nee, zelfs nergens een muzikale tekst. Wel een verwijzing naar instrumenten, zoals een hoorn op een zerk. Kijk daar! Een trompetterend
versteend engeltje. Geen natuurstenen jukebox, Elviskuif of pianovleugel.
Bij het graf van schrijver en Stonesfanaat Boudewijn Büch staat een dodo!
Het sterft hier van de dieren. En dan sta ik opeens voor een draaiorgelspelende pop. Het is het graf van Joop Geessink, animatiefilmer en geestelijk
vader van Loekie de Leeuw. Als stilte muziek is, is het hier oorverdovend.
Zo loop ik wat te luchtfietsen. Blue Monday is achter de rug. Het nieuwe
jaar kan nu echt beginnen.
Ik zoek betekenisvolle, hoopvolle songteksten, maar tevergeefs, want
nergens een ‘Let it be’, ‘Whish You Were Here’ of ‘Love of my Life’. Hoe zit
dat, wat is sowieso de rol van muziek bij een definitief afscheid en wat is
uniek in onze regio?
Ik bel zodra ik thuis ben met Uitvaartverzorging IJmond, die veel adverteert in uw Jutter/Hofgeest, en vraag het Evelien Zuurbier.
“ Wat stel jij een moeilijke vraag. Even denken hoor. Ik zoek altijd naar het
persoonlijke, maar teksten in het Engels zijn in IJmuiden erg moeilijk. Dus
geen ‘We’ll meet again’ maar liever ‘Ooit gaan we elkaar weer ontmoeten’.
Als je dan toch tijdens een plechtigheid ‘My Way’ laat horen, zorg ik altijd
dat na een uitleg iedereen snapt wat het betekent. En bij het vertonen
van de laatste foto’s wordt Frank Sinatra’s lied ook duidelijk en veel
mooier. Tijdens de uitvaarten klinkt Andrea Bocelli het meest. ‘Time to say
Goodbye’ is landelijk ook dé nummer één. Ik heb ooit het verzoek gehad
het Friese volkslied te draaien. Dat is natuurlijk erg passend bij het leven
dat iemand heeft gehad”.
Wat is voor IJmuiden kenmerkend? ‘Bij de Sluizen van IJmuiden’? Gok ik.
Evelien lacht; “Dat is wel een goeie zeg! Nee, de eigenaardigste ooit was
het vrolijke dansdeuntje ‘De Vogeltjesdans’. Dat had te maken met de
laatste fase in het leven van iemand met dementie. Iedereen snapte dat
dit de muziek was waar diegene op het laatst veel plezier aan had
beleefd, maar ik heb het toen wel ingekort tot een fragment. Zo werd het
net niet ongemakkelijk.”
Bij de jonge generatie ziet Evelien
steeds vaker hardrock ballads
oprukken, zoals ‘Stairway to
Heaven’. “Die vind ik zelf ook erg
mooi. Maar mijn nummer één,
waar ik echt tot tranen toe
geroerd van raak is; ‘Open einde’
van Rob de Nijs.”
Ik google de tekst;… Afscheid
nam ik niet, en het einde blijft
open zoals jij het achterliet…Wat
mooi zeg! Dank je wel Evelien.
Maar als ik in de kist lig, wil ik
graag keihard; If there is something van Roxy Music.
“…De heuvels waren hoger
De bomen waren hoger
Het gras was groener
Til je voeten op en zet ze op de
grond
Waarop je liep toen we jong
waren”
Frits Rijperman
e-mail; frits.rijperman@xs4all.nl
Check Spotify; Jutter listed

En dan sta ik opeens voor een
draaiorgel spelende pop

Vrouw raakt gewond door
val van fiets op de Zeeweg
IJmuiden - Op dinsdag 18 januari
kwam op de Zeeweg een fietsster ten
val. De vrouw liep daarbij een
hersenschudding, diverse kneuzingen en letsel aan het gezicht op.
Hoe het precies kwam dat de vrouw
viel, is niet duidelijk. Zelf herinnert ze
zich niets van de klap. Ze is per
ambulance overgebracht naar een
ziekenhuis, waar ze aan haar verwondingen is behandeld. Via deze krant

wil ze haar dank uitspreken voor
iedereen die haar na de val heeft
geholpen. De hulpverleners van de
ambulancedienst, de politie en de
artsen in het ziekenhuis, maar ook de
toevallige medeweggebruiker die zo
vriendelijk was om contact met haar
man op te nemen en hem over de
situatie te informeren. ,,Heel veel
mensen zijn zo lief, laten we dat niet
vergeten in deze coronatijd.’’

