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Velsen - Onder het toeziend oog
van tientallen belangstellenden heeft burgemeester Frank
Dales maandagmiddag samen
met Frits Vermeulen, de voorzitter van het Comité 4 en 5 mei
Velsen, het tijdelijke holocaustmonument op Plein 1945 onthuld. Het kunstwerk, dat de titel ‘Levenslicht’ draagt, bestaat
uit een verzameling stenen, die
om de paar seconden door een
blauwe lichtstraal worden beschenen. Het is onderdeel van
een landelijk project, dat door
kunstenaar Daan Roosegaarde
is uitgevoerd.
Dat het monument juist afgelopen maandag werd onthuld, is
geen toeval. Het was die dag precies 75 jaar geleden dat de stad
Auschwitz en de diverse daarbij gelegen concentratiekampen werden bevrijd. De naam
Auschwitz staat sinds de Tweede
Wereldoorlog symbool voor de
Holocaust. ,,De zwartste periode
uit onze geschiedenis’’, noemde
burgemeester Dales het maandag in zijn inleiding. Destijds wer-

den vanuit Nederland 104.000 Joden, Sinti en Roma weggevoerd,
de meesten van hen keerden
nooit meer terug. ,,Niet omdat ze
iets verkeerd deden, maar omdat
ze waren wie ze waren. Door hen
te gedenken maken we ze in onze
gedachten levend’’, aldus Dales. In
de Joodse cultuur is het gebruike-

lijk om stenen op een graf te leggen, door die traditie liet kunstenaar Daan Roosegaarde zich inspireren toen hij het kunstwerk
vervaardigde. Hij verwerkte er
104.000 stenen in, die eerst als
geheel in Rotterdam werden getoond en nu verspreid over 170
gemeenten te zien zijn.

Gunstig voor Tata Steel:

Geen importheffing meer
op gelamineerd staal
Velsen - De importheffing op
staal, die de Verenigde Staten
aan Europese producenten
hebben opgelegd, geldt niet
meer voor het gelamineerd
staal dat wordt gebruikt voor
de productie van blikjes.
Hiertoe hebben de Amerikanen besloten omdat dergelijk
staal in de Verenigde Staten
niet wordt geproduceerd.
Anderhalf jaar geleden werd een
importheffing van vijfentwintig procent opgelegd, producent Tata Steel werd daardoor
flink geraakt. Andere staal- en
aluminiumproducten uit de Europese Unie, dus ook uit Velsen,
blijven nog wel vallen onder de
door president Trump ingestelde maatregel. Die is bedoeld om
de staalproducenten in de Verenigde Staten een steun in de
rug te geven. Voor bedrijven als
Tata Steel betekenen ze echter

een forse afname van de winstmogelijkheden. Het deels terugdraaien van de importheffingen
lijkt een gevolg te zijn van de onderhandelingen die minister Si-

grid Kaag (buitenlandse handel)
voert met onder meer de Amerikaanse minister van economische zaken Wilbur Ross. (Bos Media Services, foto: archief )

Te midden van de stenen staat
een kleine zwarte zuil met daarin een blauwe lichtbron. Bij de
plechtige onthulling was het
maandagmiddag nog net niet
donker genoeg om het blauwe schijnsel te kunnen waarnemen, maar velen namen de moeite om een kwartier te wachten en
toen was duidelijk zichtbaar hoe
het licht over de stenen viel. Elke paar seconden gaat het licht
aan en vervolgens dooft het
weer, als een ademhaling in licht.
Dales toonde zich verheugd over
de grote opkomst bij de onthulling en zei: ,,Ook al ken ik u niet,
we zijn wel gelijk. We zijn elkaars
medemens. Elkaar zien als gelijke
moet onder alle omstandigheden
blijven bestaan. Elk licht dat hier
straks brandt is het licht van een
medemens.’’ Vervolgens riep hij
de aanwezigen op om te blijven
waken voor discriminatie. Wie het
monument op Plein 1945 met eigen ogen wil aanschouwen, moet
niet te lang wachten. Het zal er
maximaal veertien dagen blijven
staan. (Bos Media Services, onderste foto: Ton van Steijn)
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Iedereen doet wat!

Samen naar een
duurzaam Velsen!
Deze versie van de infopagina staat
helemaal in het teken van duurzaamheid,
omdat Velsen op weg is naar een duurzame, klimaatneutrale gemeente. We
gaan anders om met energie en houden
rekening met klimaatverandering in
een circulaire economie vol economische kansen. We consumeren anders en
minder, denken na over schoon vervoer
en hergebruiken materialen. Verandering
bereiken we samen met inwoners, instellingen en ondernemers. Stel vragen of
deel ervaringen via duurzaam@velsen.nl
en lees mee op duurzaamvelsen.nl. Samen
gaan we voor een Duurzaam Velsen.

“Belangrijk is dat iedereen mee kan doen. Dat we inwoners,
ondernemers en instellingen betrekken bij het vormgeven
van een duurzame toekomst voor Velsen.”
Burgemeester Frank Dales

Kans voor kinderen om hun stem te laten horen over het klimaat

Landelijke Kinderklimaattop in Velsen
Steeds vaker laten kinderen hun stem horen over het klimaat. Dat is belangrijk omdat het over hun toekomst gaat. Klimaatverbond Nederland organiseert
daarom samen met de Missing Chapter Foundation, gemeente Velsen en het
Pieter Vermeulen Museum op 19 maart 2020 de landelijke Kinderklimaattop in
Velsen. De kans voor kinderen van groep 8 om in actie te komen.
Luisteren naar de generatie van de toekomst

en te bespreken met belangrijke personen die echt

De Kinderklimaattop slaat een brug tussen de generatie

verschil kunnen maken. Oproep aan alle groepen 8 in de

van de en de generatie die nu aan zet is. Zij die nu in

gemeente Velsen De Klimaattop vindt plaats in ons eigen

actie moeten komen om voorbereid te zijn op de klimaat-

Pieter Vermeulen Museum én het stadion van voetbalclub

verandering en de maatregelen die nodig zijn voor een

Telstar. Groepen 8 kunnen zich tot 6 februari opgeven om

duurzame leefbare samenleving. Groepen 8 van Neder-

mee te doen. Dus we nodigen kinderen uit om hun leraar

landse basisscholen krijgen de kans om ideeën over een

enthousiast te maken en je groep aan te melden.

klimaatvriendelijke wereld te ontdekken, uit te werken

Meer informatie : info@pieter-vermeulen-museum.nl

“Kinderen hebben de
toekomst en zij verdienen
dat wij de aarde op
een duurzame manier
achterlaten. Aan ons de
taak om kinderen op een
luchtige manier inzicht
geven in wat er speelt in
de wereld, bijvoorbeeld
door klimaatvoorlichting
op scholen.”
Wethouder Marianne Steijn

De gemeente Velsen geeft het goede voorbeeld. In
2020 wordt er in zwembad De Heerenduinen ruim een
miljoen euro geïnvesteerd in duurzaamheidsmaatregelen.
Een zwembad is een megaverbruiker van energie en
water, met hoge energiekosten. We kunnen hier flink op
bezuinigen en daarom worden er verschillende maatregelen genomen zoals: isolatie van de glijbaan, ledverlichtingen, aanpassingen aan de luchtbehandeling
en warmwatervoorziening en de installatie van
warmtepompen.
We verwachten dat hiermee het gasverbruik drastisch,
met wel 75% verlaagd kan worden. Dat betekent ook
350.000 kg minder CO2 uitstoot, evenveel als gemiddeld
110 auto’s per jaar. Op het dak komen 550 zonnepanelen,
die 180.000 kWh ‘groene elektra’ moeten opwekken, dat
is evenveel als het verbruik van 60 huishoudens (NIBUD).
Maar ook de andere sportaccommodaties zijn in beeld.
Binnenkort start bijvoorbeeld de bouw van een nieuwe
gymzaal in Zeewijk. Deze wordt uitgevoerd als nul-opde- meter zaal en de energie wordt opgewekt met een
warmtepomp, met riothermie en zonnepanelen.

CO -afname bij sportaccomodaties
2

De sport in Velsen verduurzaamt

De verduurzaming van de sportsector gaat verder dan

In de komende 10 jaar moet de CO - uitstoot van sportaccommodaties
met 49% gereduceerd worden. Dit betekent dat alle sportaccommodaties
in versneld tempo energieneutraal en groener moeten worden. Uiteindelijk
moet de CO2-uitstoot in 2050 zelfs 95% afnemen. Serieuze doelstellingen
die dus ook voor de sport in Velsen gelden.

vraagstukken opgepakt moeten worden. Het accent zal

alleen energieverbruik. Voor een ook in de toekomst
gezonde en duurzame sportomgeving zullen er meer

2

liggen op circulariteit, gewasbescherming en klimaatadaptatie. De gemeente wil niet alleen het goede voorbeeld geven, maar probeert samen met alle betrokken
en belanghebbende partners te helpen bij een samenhangende benadering en aanpak voor de sportsector
in Velsen.

Huis-aan-huis energieadvies

Energiecoaches Velsen
In gemeente Velsen hebben we twee soorten
energiecoaches. Energiecoaches voor koophuizen
en energiecoaches voor huurders. De energiecoaches
voor koophuizen zijn klaar om u te helpen!
De energiecoaches voor de sociale huur zijn nog
opzoek naar enthousiaste vrijwilligers.

Voor koophuizen:

Voor sociale huur:

Energie besparen? Vraag hulp aan een energiecoach!

Energiecoaches gezocht!

Inwoners van Velsen die hun huis

coaches gebruiken hiervoor een

Alle huurders in de gemeente Velsen

een gesprek over energieverbruik en

energiezuiniger willen maken, kunnen

speciale camera die laat zien waar in

kunnen binnenkort een energiecoach

mogelijke besparingen. Je geeft advies

Energiek Velsen om hulp vragen. De

huis warmte verloren gaat. Zo kunt u

inschakelen voor gratis energieadvies.

om zuiniger om te gaan met bijvoorbeeld

energiecoaches bieden laagdrempelige

goed zien waar u extra maatregelen

De gemeente zet deze energiecoaches

verlichting en verwarming.

en effectieve hulp aan. Er zijn in totaal

kunt nemen om energie te besparen.

in samen met Velison Wonen, Brederode
Wonen en Woningbedrijf Velsen.

Lijkt het je leuk om mensen in je buurt

tot energiecoach, die in hun buurt

Kijk hiervoor op energiekvelsen.nl/

Zij zijn nu op zoek naar energiecoaches!

tips te geven over hoe zij energie en

andere bewoners kunnen helpen met

nieuw-warmtescan/. Een gesprek met

De energiecoach is een vrijwilliger en

dus geld kunnen besparen? Word dan

hun kennis, een stappenplan en tips.

een energiecoach is aan te vragen

geeft een inwoner tijdens een bezoek een

energiecoach! Kijk op www.wooninfo.

via energiekvelsen.nl/vraag-een-

bespaaradvies en bespaarproducten op

nl/energiecoach-worden of mail naar

Martijn Mewe, voorzitter van Energiek

energiecoach/. De energiecoaches

maat, waarmee de bewoner energie én

energiecoach@wooninfo.nl. Je kunt al

Velsen: “Het interessante is dat je vrij

plannen dan een afspraak met u in.

geld kan besparen.

vanaf een uur per week aan de slag.

eenvoudig met kleine stappen en be-

Gemeente Velsen en Provincie Noord-

perkte investeringen al grote bespa-

Holland hebben subsidie verstrekt

Word ook energiecoach!

vergoeding. Op vrijdag 7 februari is

ringen kunt realiseren en direct meer

voor dit project.

Als energiecoach kom je bij mensen thuis.

de eerstvolgende training voor nieuwe

Aan de hand van een vragenlijst ontstaat

vrijwilligers.

20 gemotiveerde inwoners opgeleid

comfort in je woning ervaart. Je hoeft

Je krijgt per huisbezoek een vrijwiligers-

niet perse in een keer je woning aan te
pakken.” Een voorbeeld is bijvoorbeeld
het aanbrengen van tochtstrips en
radiatorfolie. Daarnaast is het laten
aanbrengen van spouwmuurisolatie in
veel gevallen mogelijk en daarmee ook
een belangrijke verbetering in comfort
en energiebesparing.
Sinds kort bieden de energiecoaches
ook een warmtescan aan. De energie-

“Prettig, duurzaam en betaalbaar wonen, daar gaat de gemeente voor.
Met ontwikkelaars, woningcorporaties en leveranciers van schone
energie zorgen we voor een mooie mix van energiezuinige koop- en
(sociale) huurwoningen in alle wijken van Velsen. Samen maken we de
Wethouder Floor Bal
energietransitie betaalbaar haalbaar.”

Inwoners denken na over energie

Grootschalige energieopwekking in de regio
We gaan duurzamer wonen, werken en leven. Ook in Velsen. Ons elektriciteitsverbruik neemt toe omdat we elektrisch gaan koken, rijden en in sommige gevallen
ook elektrisch verwarmen. Er moet landelijk dus veel meer energie duurzaam worden
opgewekt. Om dit voor elkaar te krijgen is Nederland in 30 regio’s, verdeeld. Dit proces
heet de Regionale Energie Strategie (RES). Velsen maakt deel uit van de regio IJmond/
Zuid- Kennemerland. Op dinsdagavond 28 januari hebben ongeveer 40 inwoners,
raadsleden en ondernemers nagedacht over waar zonnepanelen en windmolen kunnen
staan in Velsen.
Maatschappelijke organisaties, georganiseerde inwoners,

zonnepanelen op grote daken, zonnepanelen boven

netbeheerders, belanghebbenden en gemeenten hebben

parkeerplaatsen en windmolens langs snelwegen een

scenario’s gemaakt. Hierbij is gekeken welke kansen en

goed idee vinden. Zonnepanelen boven snelwegen en

mogelijkheden er in de regio zijn voor het grootschalig

windmolens in recreatie- en duingebieden waren geen

opwekken van energie uit zon en wind. Door over deze

optie voor de Velsenaren.

scenario’s te praten werd duidelijk welke waarden

De input vanuit Velsen en vanuit de andere gemeenten

inwoners belangrijk vinden. Zo bleek dat inwoners

uit de regio IJmond/ Zuid Kennemerland worden nu

samengebracht. Uiteindelijk zal dit leiden tot een
voorstel vanuit deze regio aan het Rijk. Hierin staat
hoe en waar we in in Velsen energie willen opwekken
met zon en wind. Een zogenaamde concept RES.
Meer informatie over dit proces is te lezen op
energieregionhz.nl

“Schoner én slimmer
vervoer. Dat is echt nodig
voor een duurzame en
bereikbare regio in de
toekomst.’’
Wethouder Bram Diepstraten

Wist je dat…

Velsen een
bij-vriendelijke
gemeente is?
Sinds vorig jaar is gemeente Velsen aangesloten bij de stichting Bijvriendelijke
gemeente. Dit betekent dat we speciaal
groen planten dat goed is voor bijen,
dit zijn bijvoorbeeld waardplanten
(planten die insecten nodig hebben om
te groeien) en planten die van nature in
Velsen voorkomen.
Bijna alle vaste planten, bloembollen,
struiken en bomen die wij planten zijn dus
bijvriendelijk! Daarnaast maaien we veel
minder en anders (sinusmaaien), zodat er
meer voedsel overblijft voor insecten.

Samen gaan we Velsen vergroenen!

Ook ruimen we op sommige plekken
het maaisel op. Hierdoor ontstaat er
schralere grond waardoor plaatselijke
plantsoorten tot bloei kunnen komen wat
ook weer zorgt voor meer voedsel voor
diverse dieren.

Om klimaatverandering tegen te gaan, gaan we meer vergroenen in de
stedelijke omgeving. In 2019 hebben we inwoners van Velsen-Noord en
IJmuiden-Noord gevraagd om ons hiermee te helpen.

Van grijs naar groen van start

Er zijn veel plekken te bedenken waar misschien onnodig

groen. Hier komen drie verschillende soorten heesters te

stoeptegels liggen, waar groen zoals bomen, beplanting en

staan. De bloemen van deze heesters zorgen voor voedsel

gras voor in de plaats kan komen. Inwoners hebben in 2019

voor bijen en vlinders.

ideeën en locaties voorgedragen. We hebben onderzocht
welke ideeën uitvoerbaar zijn en in februari gaan we van

In week 8: Op de kruising van de Rijswijkstraat/Duin-

start met de eerste locaties!

vlietstraat wordt 138,5m2 stoeptegels vervangen door

Wat gaan we doen?

vlietstraat/Andreaweg aangeplant. De afstand tussen de

IJmuiden In week 6 t/m 9: Op het kruispunt van de Frans

locaties is voor bijen goed te overbruggen. Zo versterken

Naereboutstraat/Trompstraat wordt 216m2 grijs vervangen

we het bijenlint (dit is een aaneenschakeling van groen

door groen! Hier worden heesters en drie nieuwe iepen

ter bevordering van de overlevingskansen van de bij).

groen. Hier worden dezelfde heesters als op de Duin-

aangeplant om de bestaande laan van de Trompstraat te
verlengen. In de Frans Naereboutstraat worden daarnaast
ook de bomen vervangen en er worden 10 extra bomen
aangeplant. We planten twee soorten bomen om de
biodiversiteit te stimuleren.
Velsen-Noord In week 7 t/m 9: Op het Breesaperhof wordt
182 m2 stoeptegels vervangen door groen. Hier komen
hagen en heesters te staan die zorgen voor onder andere
een grotere biodiversiteit.
In week 8: Op de kruising van de Duinvlietstraat/
Andreaweg wordt 110m2 stoeptegels vervangen door

“Een omgeving met
veel bomen en planten
zorgt voor verkoeling.
Én bewoners zijn trotser
op hun buurt als er
veel groen is.
Dubbel winst dus!”
Wethouder Sebastian Dinjens

Even voorstellen!

Het jeugdvlogteam Velsen
Studenten Joran Woerdman (Maritiem College), Diederik Joziasse (Maritiem
College), Kaia van Thiel (Ichthus Lyceum) en Kraiwin Namsri (Ichthus Lyceum)
hebben zich tijdens verschillende evenementen ingezet als ‘KLIMAATVLOGGER’. Een vlogger is iemand die video’s maakt van wat hij of zij doet.
Deze scholieren vlogten in opdracht van de gemeente

belangrijk is om aan iedereen te stellen. Want ons afval

Velsen over duurzame onderwerpen. Ze gingen met

is slecht voor iedereen als we het dumpen, maar ook als

kinderen, ouderen, scholen en wethouders in gesprek

we het verbranden. Daarom vind ik het belangrijk dat we

over duurzaamheid & klimaat. Want de jeugd heeft de

hergebruiken.’

toekomst. Maar hoe duurzaam zijn ze zelf eigenlijk?

Joran: ‘Ik zou aan de burgemeester willen vragen

We vroegen het aan drie van hen wanneer kreeg je

wat hij doet om duurzaam te leven. En wat ze bij het

interesse in duurzaamheid/ klimaat?

gemeentehuis aan duurzaamheid doen.’

Kaia: ‘Ik wist wel dat er van alles aan de hand was met het

Hoe duurzaam ben je eigenlijk zelf?

zonnepanelen laten aanleggen. Maar zonnepanelen zijn

klimaat, maar de laatste tijd komen er steeds meer acties

Kaia:’ Ik probeer korter te douchen, het licht minder lang

duur. Dat geld is na een tijdje wel weer terugverdiend

waardoor ik er zelf ook steeds meer mee bezig ben.’

te laten branden en de kachel een graadje lager te zetten.

dankzij besparing op de energiekosten. Maar mensen

Ook eet ik minder vlees.’

vinden het te veel geld om in één keer uit te geven. Als de

Diederik: ‘Dat zit hem in kleine dingen. Ik let erop dat ik

prijs voor zonnepanelen omlaag zou gaan, zouden veel

de ramen en deuren in huis dichtdoe. En ik probeer mijn

meer mensen erover nadenken om ze aan te laten leggen

afval op de juiste prullenbak te doen. Thuis scheiden

en wordt de gemeente vanzelf duurzamer.’

we ook afval, de kachel staat nog uit en in de ramen zit

Diederik: ‘Goed plan dat ze de klimaattop hier houden,

dubbelglas. Mijn ouders rijden allebei in een hybride auto.

in deze industriële stad! Ik vind het goed dat de jeugd,

Ik volg een opleiding bij het Maritiem College Velsen. Als

en dus de volgende generatie, betrokken wordt bij

maritiemer houd je je ook bezig met duurzaamheid. De

de klimaatverandering. Actie ondernemen tegen

Kempenaar Emeli, een van de opleidingsschepen van het

klimaatverandering en de gevolgen daarvan spreekt me

Maritiem College Velsen, heeft een elektromotor en loopt

aan. En iets doen voor verantwoorde consumptie en

op waterstof, dat vind ik mooi.’

productie ook.’

Joran: ‘Zelf let ik bewust op mijn waterverbruik. Ik

Joran: ‘Wat goed dat kinderen ook hun mening kunnen

probeer zo water te besparen. Thuis doen we dat ook.

geven! Betaalbare en duurzame energie vind ik het

We hebben we een regenton. Met het water dat we daarin

belangrijkste. Je kunt wel duurzame energie promoten,

opvangen, geven we de planten water. We hebben ook

maar het moet wel betaalbaar zijn, want anders wil

Diederik: ‘Ik kreeg al jong interesse in klimaat en duur-

zonnepanelen om stroom te besparen. Op school hebben

niemand erop overstappen.‘

zaamheid. Ik zag toen al dat we als mens niet goed

we ook zonnepanelen. Dat vind ik goed, want een school

voor onze planeet zorgen. Het viel me op dat er zwarte

gebruikt veel stroom.’

Links Kaia,
rechts
Kraiwin

Kaia: ‘Ik hoop dat het tijdens de klimaattop vooral gaat
over betaalbare en duurzame energie. Mensen kunnen

Links Joran,
rechts Diederik

De gemeente houdt contact met de jeugdklimaatvloggers en is van plan ze nog vaker in te zetten om

pluimen achter uit een auto kwamen en vroeg m’n ouders
wat dat was. Later zag ik steeds meer dingen die niet

De Kinderklimaattop 2020 wordt in Velsen gehouden.

duurzame momenten vast te leggen. Tot snel Kaia,

duurzaam zijn en begonnen de steeds zwaardere stormen

Waar moet het over gaan volgens jou?

Kraiwin, Diederik en Joran!

in de wereld me op te vallen.
Joran: ‘Door de vlog die we maakten op De dag van de
Duurzaamheid ben ik meer gaan denken over wat je allemaal kunt doen om duurzaam bezig te zijn.’
Wat is je het meest bijgebleven van je ervaring met de
‘Week van de Duurzaamheid’?
Kaia: ‘De duurzaamheidsdag van het Ichthus Lyceum
was vlak voor kerst. Aangezien veel mensen dan een

“Techport zet de regio IJmond op de kaart als hét centrum
van de innovatieve én duurzame maakindustrie.”
Wethouder Jeroen Verwoort

kerstboom in huis hebben, vroeg ik me af of dat niet
duurzamer kon. Ik heb aan een heleboel mensen gevraagd
of we niet veel beter een duurzaam alternatief voor de
kerstboom kunnen verzinnen. Een kunstboom werd als
alternatief genoemd, maar sommigen vonden ook dat
een kunstboom het kerstgevoel een beetje weghaalt.
“Levende kerstbomen”, waar de wortels nog aan zitten
zijn ook een alternatief. Na de kerst worden de bomen
weer terug in de grond gezet voor het volgende jaar. Het
nadeel hiervan is dat het, net zoals veel andere duurzame
oplossingen, duurder is.’
Diederik: ‘Het rondrijden in de Nissan Leaf was super
leuk, maar het leukste was toch wel het rondkijken op de
basisschool en om de mensen daar te spreken.’
Joran: ‘Wat mij het meest is bijgebleven, is dat een
inwoner van Velsen zijn huis zó zuinig heeft gemaakt,
dat hij amper wat betaalt. Hij heeft bijvoorbeeld zevendubbel glas en overal in huis led lampen.’
Welke (duurzame)vraag wil je nog eens stellen
en aan wie?
Kaia: ‘Dat blijft mijn vraag over een duurzaam alternatief
voor kerstbomen. Ik heb nu vooral leerlingen naar
hun mening gevraagd, maar ik ben eigenlijk ook wel
nieuwsgierig naar wat de gemeente ervan vindt.’
Diederik: ‘Doet u aan recyclen? Dat is wel een vraag die

VLSN_Duurzaam_Jutter.indd 1-2

Ga voor meer informatie naar www.duurzaamvelsen.nl
of stuur een mailtje naar duurzaam@velsen.nl
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Nieuws van de raad
WIST U DAT

DE VISIE VAN CDA VELSEN
zonder en duurzamer te maken. Juist ook, omdat de welvaartsgroei waarvan wij profiteren een beslag heeft gelegd
op natuur en milieu.

Wilt u meer weten over de lokale politiek in Velsen? Meld u dan
aan als Gast van de Raad voor een raadsvergadering. Dat kan via
www.velsen.nl/gastvanderaad.

Kijk bijvoorbeeld naar plastic. Plastic is een goed voorbeeld van een innovatie die veel voorspoed bracht en
brengt, maar een duidelijke schaduwzijde kent. Het CDA
heeft zich de afgelopen jaren dan ook ingezet, en blijft zich
inzetten, om het gebruik van vooral wegwerpplastic aan
banden te leggen. Dit doen we op alle niveaus, van lokaal
tot mondiaal.

Als Gast van de Raad krijgt u uitleg van drie raadsleden over
de politiek in Velsen. Onder het genot van een broodje en een
drankje krijgt u toelichting op de onderwerpen die worden besproken door de Raad van Velsen en natuurlijk is er alle ruimte
om vragen te stellen.

En hoewel duurzaamheid zeker een mondiaal thema is,
met internationale uitdagingen, is het lokaal te vertalen.
Concreet betekent dit namelijk dat bij elk besluit van de
gemeenteraad helder moet zijn hoe “duurzaam” het is en
of er sprake is van negatieve impact op onze omgeving.
Daarnaast vindt het CDA dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven door proactief bijvoorbeeld eigen vastgoed te verduurzamen en een leidende rol te spelen in de
energietransitie.
Robert te Beest & Gideon Nijemanting
Duurzaamheid zit CDA in het DNA
Duurzaamheid is een container begrip. Het CDA legt het
als volgt uit: We hebben de natuur en de cultuur geërfd
van onze (voor)ouders en te leen van de mensen die na
ons komen. We moeten daarom verder kijken dan ons
eigen belang en onze eigen tijd. We zijn het aan onze
kinderen en kleinkinderen verplicht om de aarde ge-

Interesse? De eerstvolgende Gast van de Raad is op donderdag
27 februari 2020.

Toch vraagt dit thema ook geduld. Het is belangrijk dat
burgers zich medeverantwoordelijk voelen voor hun omgeving. Geef mensen de tijd om aan veranderingen te wennen, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen aanhaken. Het
CDA kijkt daarom niet alleen naar de voorhoede van deze
verandering maar ook achterom of ook de laatsten mee
kunnen komen. Zo zorgen we samen voor onze omgeving
en geven we de aarde door aan nieuwe generaties. Dit noemen wij bij het CDA (al jaren) rentmeesterschap.

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

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag?
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen netnummer te draaien. Uiteraard kunt u ook gewoon langskomen bij het Klant Contact Cen-

trum in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van
08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag van 08.00
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen
over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te maken
hebben, kunt u een afspraak maken met één
van de vakspecialisten via 14 0255.
Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24

uur per dag een afspraak maken. U kunt natuurlijk ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00
uur bellen met het Klant Contact Centrum
voor een afspraak.
Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen
of klachten over discriminatie. Bij het Klant
Contact Centrum van het gemeentehuis is
een formulier verkrijgbaar, waarop u uw melding of klacht kunt noteren. Graag deze vervolgens versturen naar: Bureau Discrimina-

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Velsen maken bekend dat zij
in de periode van 18 januari tot en met
24 januari 2020 de volgende aanvragen
voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De
datum van ontvangst is tussen haakjes
vermeld.
IJmuiden
Kanaalstraat 257, plaatsen 2 stapels containers i.v.m. spandoek reclame (20/01/2020)
8554-2020
Zeeweg 285, uitbouw woning en interne
constructiewijziging (23/01/2020) 97152020
Grote Beerstraat 39, plaatsen erker (voorzijde) (24/01/2020) 9988-2020
Santpoort-Zuid
Wüstelaan 8, uitbreiding woning begane
grond en verdieping (21/01/2020) 92252020
Santpoort-Noord
Arubastraat 29, plaatsen dakopbouw
(20/01/2020) 8887-2020
Dahliastraat 8, vervangen kap (23/01/2020)

9910-2020
Velserbroek
Wieringer Aak 129, plaatsen dakkapel (achterzijde) (24/01/2020) 10192-2020
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor
een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk
Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Velsen
maken bekend dat zij het voornemen hebben
een omgevingsvergunning te verlenen voor
de onderstaande aanvraag. De aanvraag, de
ontwerpomgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 31 januari 2020 gedurende zes weken ter inzage
bij de afdeling Publiekszaken. Om de stukken
in te zien kan contact worden opgenomen
met de werkeenheid Vergunningen, telefoon
140255.
Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan een ieder naar keuze mondeling of
schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen
de ontwerpomgevingsvergunning. Zienswij-

zen moeten worden gericht aan het college
van burgemeester en wethouders van Velsen,
Publiekszaken, werkeenheid Vergunningen,
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden (bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden). Voor het
kenbaar maken van mondelinge zienswijzen
kunt u contact opnemen met de werkeenheid
Vergunningen, telefoon 140255.
IJmuiden
Schelpenvisserpad, Venusschelpenpad, Zilvermeeuwpad, Kokmeeuwpad, het aanleggen
van 4 toegangspaden in duinen (24/01/2020)
7305-2018
Ingediende aanvragen standplaatsvergunningen APV artikel 5:15
Santpoort-Noord
Verkoop van visspecialiteiten, wekelijks op
woensdag, locatie: hoek Hagelingerweg / Burgemeester Weertsplantsoen (22/01/2020)
9575-2020
Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen
maakt bekend dat hij in de periode van 18 januari tot en met 24 januari 2020 de volgende

aanvragen voor een evenementenvergunning
heeft ontvangen op grond van de Algemene
plaatselijke verordening artikel 2:10. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
IJmuiden
75 jaar Bevrijding Velsen, op 7 t/m 9 mei
2020 van 10:00 tot 22:00 uur, locatie: div. locaties te IJmuiden (20/01/2020) 8574-2020
Omloop van Zandvoort, op 29 maart 2020
van 11:30 tot 15:30 uur, locatie: route door gemeente Velsen (20/01/2020) 8971-2020
Velsen-Zuid
The Passion Velsen 2020, op 5 april
2020 van 19:30 tot 21:30 uur, locatie:
tuin
van
Engelmunduskerk,
Kerkplein 1(20/01/2020) 8953-2020
Spaarnwoude Hills Trail, op 22 maart 2020
van 09.00 tot 14.00 uur, locatie: recreatiegebied Spaarnwoude (22/01/2020) 9434-2020
Santpoort-Noord
Foodfest 2020, op 6 juni 2019 van 16:00
tot 23:30 uur, locatie: Broekbergenplein
(23/01/2020) 9643-2020
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Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende bij het (de) onderstaande besluit(en) gedurende zes
weken na de dag van verzending van
het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan
dat het besluit heeft genomen (zoals
college van burgemeester en wethouders van Velsen of burgemeester van
Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektronische weg
(elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met
inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een voorlopige voorziening
worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Een voorlopige voorziening kan alleen
worden aangevraagd, indien er ook een
bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van het besluit is tussen
haakjes vermeld.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Lorentzstraat 22, plaatsen dakopbouw
(22/01/2020) 114128-2019
Kennemerstrand 17, vernieuwen ijshuisje
met binnenopslag bij strandpaviljoen Zilt
aan Zee
(22-01-2020) 86685-2019
Santpoort-Noord
Molenveltlaan 24, verhogen kap, plaatsen er-

ker (voorzijde), plaatsen dakkapel (voorzijde) (22/01/2020)
113595-2019
Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders
van Velsen hebben omgevingsvergunning geweigerd voor:
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 90, veranderen gebouw
naar 6 appartementen (eengezinswoningen)
(24/01/2020) 89261-2019
Santpoort-Noord
J.T. Cremerlaan 101, plaatsen carport
(22/01/2020) 89164-2019
Buiten behandeling gestelde aanvraag
omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders
van Velsen hebben omgevingsvergunning

buiten behandeling gesteld voor:
Velsen-Noord
strand Reyndersweg (strook van 800 meter
zuidelijk van Kitesurfpad), tijdelijk ingraven
en opslaan (tot en met december 2024) van
2 zinkerleidingen (21-01-2020) 91167-2019
Geweigerde standplaatsvergunningen
APV artikel 5:15
Het college van burgemeester en wethouders
van Velsen hebben standplaatsvergunning
geweigerd voor:
Santpoort-Noord
Verkoop van kipproducten, op maandag en
dinsdag, locatie: Hagelingerweg en Burgemeester Weertsplantsoen (21/01/2020)
100641-2019

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

Mellonahof 49, 2082 EL SANTPOORTZUID

• Zeeweg 173, 1971 HB IJMUIDEN
Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de dag waarop het
besluit is bekend gemaakt, schriftelijk

(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel
langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in
combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
college van burgemeester en wethouders
van Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden.

Ontwerpwijzigingsplan Stratingplantsoen
Aankondiging
Burgemeester en wethouders zijn voornemens een nieuw wijzigingsplan vast te stellen voor de locatie: Stratingplantsoen (voormalig terrein school de Triangel).
Aanleiding
Met dit wijzigingsplan wordt de bouw van
39 martkhuurappartementen over 4 bouwlagen en 6 twee-onder-een-kapwoningen
mogelijk gemaakt. In het bestemmingsplan
“Velsen-Noord” is een wijzigingsmogelijkheid opgenomen. Met dit wijzigingsplan
wijzigt het college het bestemmingsplan zodat het bouwplan kan worden uitgevoerd.
Ligging plangebied
Het plangebied bestaat uit het braakliggende perceel op de hoek van het Stratingplantsoen en de Duinvlietstraat, waar voorheen
de school de Triangel stond.
Plan inzien
Het ontwerpwijzigingsplan Stratingplantsoen (idn: NL.IMRO.0453.WP0402STRATINGPLA1-O001) ligt met ingang van 31
januari 2020 tot en met 12 maart 2020 voor

een ieder ter inzage. Naast het ontwerpwijzigingsplan liggen tevens de daarop betrekking hebbende onderzoeken en rapportages
ter inzage.
Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden.
Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden.
Digitaal raadpleegbaar op ruimtelijke plannen.

zage ligt, kunt u een zienswijze indienen op
het ontwerpbestemmingsplan/ontwerpwijzigingsplan.
Dit doet u door een brief te richten aan:
College van burgemeester en wethouders
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Of via ro@velsen.nl. Onder vermelding van

“zienswijze wijzigingsplan Stratingplantsoen”. Vergeet daarbij niet duidelijk uw fysieke postadres aan te geven.
Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar, mevrouw van Drongelen, telefoonnummer 0255-567200.

Inloopbijeenkomst
Op 10 februari 2020 houden de initiatiefnemer en de gemeente Velsen een inloopbijeenkomst over dit wijzigingsplan. Belangstellenden zijn tijdens de inloopavond
welkom tussen 18:30 en 20.00 uur in de kantine van F.C. Velsenoord, Rooswijkerlaan 2
te Velsen-Noord. Tijdens de inloop is er gelegenheid tot het inzien van het ontwerpwijzigingsplan en tot het stellen van vragen.
Tijdens de inloop kunnen geen zienswijzen
worden ingediend, dit kan schriftelijk gedurende de termijn van terinzageligging.
Zienswijzen indienen
Gedurende de termijn dat het plan ter in-

Ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder wijzigingsplan Stratingplantsoen te Velsen-Noord, realiseren van 39
markthuurappartementen en 6 twee-onder-een-kapwoningen
De directeur van Omgevingsdienst IJmond maakt, namens
het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond, bekend dat in verband met het wijzigingsplan voor het realiseren van 39 markthuurappartementen en 6 twee-ondereen-kapwoningen ter plaatse van het Stratingplantsoen te
Velsen-Noord, een besluit is genomen voor het vaststellen
van een hogere waarde voor de geluidbelasting in het kader
van de Wet geluidhinder.
Het hogere waardenbesluit heeft betrekking op wegverkeerslawaai en industrielawaai.
De bevoegdheid van het college van Velsen tot vaststelling

van hogere waarden voor de geluidbelasting in het kader
van de Wet geluidhinder is gedelegeerd aan het algemeen
bestuur van Omgevingsdienst IJmond.
De directeur van Omgevingsdienst IJmond, gemandateerd
bevoegd namens genoemd algemeen bestuur, heeft de hogere waarden voor de geluidbelasting vastgesteld.
Belanghebbenden kunnen tegen het besluit bezwaar maken.

het wijzigingsplan, ter inzage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden, op werkdagen van 9.00 uur
tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 uur tot 20.00
uur.
Tevens kunt u het besluit inzien bij Omgevingsdienst
IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk, op werkdagen van
9.00 uur tot 17.00 uur en op: www.odijmond.nl.

De bezwaartermijn tegen het besluit vangt aan met ingang
van de dag waarop bezwaar kan worden ingesteld tegen de
omgevingsvergunning voor de bouw van de woningen. Het
besluit, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
met ingang van 31 januari t/m 12 maart 2020, samen met

Binnen de bovenstaande termijn kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen bij Omgevingsdienst IJmond, Postbus
325, 1940 AH Beverwijk, onder vermelding van “Bezwaar
hogere waarden Wet geluidhinder wijzigingsplan Stratingplantsoen te Velsen-Noord”.
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Kennisgeving anterieure exploitatieovereenkomst
De gemeente heeft op 20 januari 2020 een
anterieure overeenkomst van grondexploitatie gesloten als bedoeld in artikel 6.24 Wro
ten aanzien van het project ‘Ambachtsweg’.
Het projectgebied wordt omsloten door de
Ambachtsweg, Velserbroekse Dreef en Zeilmakerstraat te Velserbroek.
De navolgende kadastrale percelen maken

deel uit van het projectgebied: kadastraal
bekend gemeente Velsen, sectie E, nummer
1640 (ged.).

genheid, de inrichting van het projectgebied
en de aanheling van het project op de openbare ruimte.

De overeenkomst is gesloten met de ontwikkelaar van het project en heeft onder andere
betrekking op de ontwikkeling en de realisatie van een (lees: 1) zelfstandige horecagele-

Een zakelijke beschrijving van de inhoud
van de overeenkomst ligt tijdens kantooruren vanaf vrijdag 31 januari 2020 6 weken
ter inzage bij de balie van het stadhuis (Du-

dokplein 1 te IJmuiden).
De openingstijden van het stadhuis zijn van
08:00 uur tot 17.00 uur maandag tot en met
vrijdag en donderdagavond tot 20.00 uur.
Nota bene: Tegen de gesloten overeenkomst
staat geen bezwaar of beroep open.

Ontwerpbestemmingsplan Velserbroekse Dreef 10
Aankondiging
Burgemeester en wethouders kondigen aan
een ontwerpbestemmingsplan ter inzage te
leggen voor de locatie Velserbroekse Dreef
10 in Velserbroek. Met dit bestemmingsplan
wordt hier de bouw van 72 appartementen mogelijk gemaakt.
Ligging plangebied
Het plangebied bestaat uit het braakliggende
perceel langs de Velserbroekse Dreef en Ambachtsweg in Velserbroek, naast autogarage
Motorhuis.
Plan inzien
Het ontwerpbestemmingsplan Velserbroekse
Dreef 10 (idn: NL.IMRO.0453.BP1308VELSERBROEK1-O001) ligt met ingang van 24 januari 2020 tot en met 5 maart 2020 voor een
ieder ter inzage. Naast het ontwerpwijzigingsplan liggen tevens de daarop betrekking hebbende onderzoeken en rapportages ter inzage.

De stukken zijn in te zien op de volgende locaties:
Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden.
Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden. Digitaal raadpleegbaar op ruimtelijke
plannen
Zienswijzen indienen
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage
ligt, kunt u een zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan.
Dit doet u door een brief te richten aan:
College van burgemeester en wethouders
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Of via ro@velsen.nl. Onder vermelding van
“zienswijze bestemmingsplan Velserbroekse
Dreef 10”. Vergeet daarbij niet duidelijk uw fysieke postadres aan te geven. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar,
de heer Odie, telefoonnummer 0255-567200.

Breng wat u niet meer nodig heeft
naar een kringloopwinkel!
Velsen - We gooien met z’n allen
veel weg en staan niet altijd stil bij
de mogelijkheid van hergebruik.
Een groot deel hiervan is geschikt
voor hergebruik via een kringloopwinkel. Denkt u hierbij aan in goede staat verkerende huisraad, boeken, elektrische apparaten en keukenapparatuur. Maar ook die overgebleven vierkante meters laminaat, gordijnen of kleding. Via een
kringloopwinkel krijgen ze allemaal een kans op een tweede le-

ven en gaat er minder naar de afvalverbranding. Dat scheelt geld
en is goed voor het milieu.
Twijfelt u of het geschikt is voor
hergebruik? Brengt u het dan naar
het afvalbrengstation van HVC,
daar is ook een apart inleverpunt
van kringloopwinkel Noppes. Is het
toch onverkoopbaar dan worden
uw spullen alsnog als afval verder
gescheiden.
Kringloopwinkels in Velsen

In Velsen zijn een aantal kringloopwinkels, met Noppes (noppeskringloopwinkel.nl en OIG (oig-ihd.
nl) werkt Velsen samen. Maar er zijn
ook particuliere winkels in VelsenNoord en IJmuiden.
Voor adressen van kringloopwinkels in uw buurt kunt u de gemeentegids of de telefoongids
raadplegen, of kijk op kringloopwinkels.nl of op kringloop-info.nl
voor de dichtstbijzijnde kringloopwinkel bij u in de buurt.

Velsen ondertekent Routekaart
Verduurzamen Sport
Gratis begeleiding voor
verduurzamen verenigingen
Velsen - Aankomende tien jaar
moet de CO2-uitstoot van sportaccommodaties 49 % lager zijn.
De uiteindelijke doelstelling
voor 2050 is een verminderde
uitstoot van 95%. Gemeente Velsen moet haar sportaccommodaties in versneld tempo energieneutraal en groener maken
om te voldoen aan de eisen van
de Routekaart Duurzame Sportaccommodatie. En dat geldt óók
voor uw eigen sport- of clubaccommodatie.
Informatiebijeenkomst gratis begeleidingstraject Team Sportservice
Wil uw vereniging gratis begeleiding van een energie-expert om
uw accommodatie te verduurzamen, CO2-uitstoot te verminderen en geld te besparen? Kom
dan maandag 3 februari naar de
informatiebijeenkomst over het
begeleidingstraject van Team
Sportservice.

Team Sportservice hanteert
helder stappenplan
Het Ministerie van VWS wil landelijk gestructureerde ondersteuning voor sport- of clubaccommodaties die verduurzamen.
Daarom biedt Team Sportservice
in opdracht van NOC*NSF een
gratis landelijke aanpak voor het
verduurzamen van verenigingsaccommodaties.
Team Sportservice hanteert een
helder stappenplan dat uw vereniging niet alleen verduurzaming, maar ook een behoorlijke
kostenbesparing oplevert:
•
Inzicht krijgen in specifiek
voor de accommodatie rendabele duurzame maatregelen
•
Ambitie bepalen
•
Plan van aanpak opstellen
•
Offertetraject begeleiden
uitgaande van onafhankelijke benchmarks, inzet van
betrouwbaar
netwerk en
een eventuele kwaliteits-

•
•

check op offertes van derden
Business case uitwerken, inclusief advisering en begeleiding bij financiering
Nazorg tijdens de realisatie

Vereniging direct inschrijven
Na afloop van de informatiebijeenkomst kunt u zich direct inschrijven voor de begeleiding
door een energie-expert. De begeleiding ter waarde van € 2.000,wordt kosteloos aangeboden
door het Ministerie van VWS via
de Sportlijn van het Sportakkoord.
De bijeenkomst: waar& wanneer?
Datum: 3 februari 2020
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Het Polderhuis in Velserbroek
Aanmelden? Graag!
U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via fgeldorp@
velsen.nl of 0255-567666. (Foto:
aangeleverd)

Velsen - Donderdag 23 januari
heeft Sportadviseur van Velsen Fré
van Geldorp namens de gemeente
Velsen de Routekaart Verduurzamen Sport door VWS, PROVINCIES,
NOCNSF, VSG en Ondernemende
sport ondertekend. Deze ondertekening vond plaats in de RAI in
Amsterdam. In de routekaart staat
hoe de sportsector de ambities uit
het klimaatakkoord in de praktijk
wil gaan brengen. De Routekaart
is in overleg met de VNG, sportbonden, commerciële sportaanbieders, leveranciers, innovators
en uitvoerders tot stand gekomen.
Onder andere minister Bruins van
VWS, NOC*NSF en de vereniging
Sport en Gemeenten hebben deze dag hun handtekening gezet
en spreken zich daarmee uit dat
zij zich in gaan zetten om klimaatdoelstellingen te behalen.

Voldoende pont capaciteit om fietsen in de
IJmond te bevorderen
Velsen - Dagelijks maken meer dan
4.500 fietsers gebruik van de pont
over het Noordzeekanaal. Voor fietsers is de oversteek met de pont gratis. Tussen 6.30 en 18.30 uur is er iedere 10 minuten een afvaart. Daarvoor zijn twee ponten nodig. Tot en

met maart 2021 wordt de tweede
pont betaald door Rijkswaterstaat.
Dit omdat, door de werkzaamheden
aan de grote zeesluis, de sluizenroute is afgesloten voor verkeer en de
pont voor fietsers nu de enige manier is om het kanaal over te steken.

IJmond Bereikbaar is in gesprek met
de gemeenten, de provincie en RWS
voor een structurele (financiële) oplossing om beide ponten in de vaart
te houden. Ook kijken ze uit naar de
komst van de elektrische ponten.
Want hoe schoner, hoe beter!

Duurzaam
Duurzaamheid,
wat is dat precies…?
Het lijkt het modewoord van de jaren 20 te
gaan worden: duurzaamheid.
Duurzaamheid is dat mens, milieu en economie met elkaar in evenwicht zijn, zodat we de
aarde (de bron) niet uitputten.
Geleidelijk is de mens tot het besef gekomen
dat we de aarde aan het verwoesten zijn en
dat er keiharde maatregelen nodig zijn om
te voorkomen dat het echt mis gaat. Sommigen menen zelfs dat het al te laat is. Onze
planeet is ons kostbaarste bezig, maar we zijn
er bepaald niet voorzichtig mee omgesprongen in de afgelopen decennia. Bovendien is
de wereldbevolking steeds verder gegroeid en
prognoses geven aan dat die groei voorlopig
blijft doorzetten. Nu al leven we met meer dan
7,7 miljard mensen op aarde en over pakweg
dertig jaar zijn dat er alweer 2 miljard meer.
Schattingen geven aan dat in het jaar 2100 het
totaal aantal mensen bijna 11 miljard zal zijn.

Afkickkliniek voor vliegverslaving
De Vakantiebeurs in Utrecht had de primeur: ’s werelds eerste afkickkliniek voor vliegverslaafden is een feit. Natuur & Milieu heeft tijdens
deze beurs reizigers bewust gemaakt van de enorme klimaatimpact van
vliegen.

ratie voor het plannen van een onvergetelijke vliegvrije vakantie. Het
behandelplan tijdens de Vakantiebeurs bestond uit een exposuretherapie met duurzame bestemmingen en een zuurstofshot, als beloning
voor het tegengaan van luchtvervuiling.

Veel mensen boeken in januari en februari hun vakantie voor de komende zomer. Natuur & Milieu heeft getracht om de zogenoemde
‘veelvliegers’ uit te dagen om de wereld te ontdekken per trein, boot,
fiets o bus. De a kickkliniek is het startschot van de publiekscampagne
‘Vakantie zonder Vliegen’. ,,Het zou fantastisch zijn, als we in 2020 op
een andere manier naar reizen gaan kijken. Vliegen is de meest vervuilende manier van reizen. Om bijzondere dingen te zien, hoef je echt niet
uren in het vliegtuig te zitten. Ook dichterbij zijn droombestemmingen
te ontdekken. Voor iedere bucketlist bestemming, is een duurzaam en
misschien nog wel veel avontuurlijker alternatief voorhanden’’, aldus
Marjolein Demmers, directeur van Natuur & Milieu. Ter vergelijking:
een vliegvakantie naar Thailand kost 5300 kg CO2, een treinreis naar
zonovergoten waterrijk Kroatië 160 kg CO2 (Bron: Duurzame Reisgids
Natuur & Milieu)

Minder vliegen
De klimaatimpact van de luchtvaart bedraagt 7% van de totale Nederlandse klimaatimpact en neemt razendsnel toe als gevolg van het
groeiende aantal vluchten. Twee derde van de passagiers op Schiphol
reist voor niet zakelijke doeleinden. Het aantal leisurepassagiers groeit
twee keer sneller dan het aantal zakelijke passagiers. Technische oplossingen om schoner te vliegen zijn op de korte termijn onvoldoende om
de vervuiling terug te dringen. We moeten dus minder gaan vliegen en
daar is ook de overheid hard voor nodig.

Uitdaging: Vakantie zonder vliegen
Natuur & Milieu roept mensen op zich aan te melden op de website
www.vakantiezondervliegen.nl en daar een ‘niet-vlieg-belofte’ te doen
en de komende vakantie te kiezen voor een trip met de trein, auto, bus
o fiets. Deelnemers ontvangen de Duur ame eisgids met tips en inspi

Oproep aan overheid
Natuur & Milieu roept de politiek daarom met klem op het huidige
luchtvaartbeleid, gericht op groei, vaarwel te zeggen. De luchtvaart
moet krimpen en gehouden orden aan effectie klimaatbeleid. Daar
onder verstaan wij een eerlijke belasting op vliegen, een jaarlijks dalend
C02-plafond dat grenzen stelt aan de uitstoot, en meer investeren in internationale treinverbindingen. De campagne ‘Vakantie zonder Vliegen’
maakt onderdeel uit van de internationale Stay Grounded beweging.
(Bron: Natuur & Milieu)

Van een evenwicht is de laatste jaren geen
sprake geweest, daarom moeten we er snel
voor gaan zorgen dat we de aarde zodanig
gaan gebruiken dat de toekomstige generaties
er ook nog plezier van kunnen hebben. Bij
duurzaamheid kan de aarde ook op langere
termijn het totaal van onze consumptie dragen. Wanneer mens, milieu en economie niet
in harmonie zijn, lijden de elementen hieronder. Als winst bijvoorbeeld te veel prioriteit
heeft, worden mens en milieu hiervan de dupe.
Denk maar aan de uitbuiting van personeel in
de kledingindustrie. Bedrijven probeerden in
het verlegen bij herhaling grotere winsten te
maken door in landen waar de lonen laag zijn
mensen onder erbarmelijke omstandigheden
te laten werken en daar weinig voor te betalen.
Mens en economie zijn op dat moment dus
niet in balans.
In Nederland, maar ook in andere westerse
landen, gebruiken we per persoon meer dan de
aarde ons kan bieden. Als we deze levenswijze
zouden continueren, zouden we daarvoor
bijna vier aardbollen nodig hebben. Het is dus
zaak om ons gedrag aan te passen. Het beter
scheiden van afval is alvast een goed begin.
Ook het bewuster omgaan met elektronica
thuis (apparaten niet op stand-by laten staan)
helpt mee en het inkorten van de douchesessies levert eveneens een bijdrage aan een duurzamere maatschappij. Heb je een glas water
ingeschonken maar drink je het niet leeg? Gooi
dan de rest niet weg, maar gebruik het voor
de planten. Ook kun je zonnepanelen nemen,
waardoor je energie bespaart. Het is ook zinvol
om na te denken over wat je eet en drinkt.
Voor een glas water komt 70 gram CO2 per
week vrij en voor bijvoorbeeld een glas melk is
dat maar liefst 2259 gram CO2. Kortom, duurzaamheid heb je voor een groot deel zelf in de
hand…!
We moeten echter niet doorslaan en ten
kostte van alles het beste jongetje van de klas
willen zijn.
Het uitgangspunt moet zijn gezamenlijk en
vrijwillig werken aan duurzaamheid zodat het
ook lang stand kan houden. Het inzicht van
duurzaamheid moet groeien en als positief
doch noodzakelijk ervaren worden.
Helaas wordt dat wel eens lastig door de stijgende kosten en enorme regelgeving.
Ook het durven terugdraaien van beslissingen omdat het bij nader inzien op een andere
manier beter of goedkoper kan is een dingetje
voor velen.

Steeds meer restaurants bieden doggybag aan
De doggybag raakt steeds verder ingeburgerd in Nederland. Bijna de
helft (46%) van de Nederlanders krijgt wel eens een doggybag aangeboden na het eten in een restaurant. Vijf jaar geleden was dit nog
27%. Nog een opvallende trend in het bewustzijn is dat 79,4% van
de mensen zegt eten mee naar huis te nemen, omdat ze tegen
voedselverspilling zijn. Dat was in 2018 nog
10% minder (68,8%). Ook geven restaurantbezoekers aan graag de keuze te hebben voor
verschillende portiegroottes. Deze resultaten
komen uit nieuw onderzoek van Natuur &
Milieu naar doggybags in Nederland, uitgevoerd door PanelWizard Direct.
Vier van de tien bevraagden (39%) geven aan
zelf wel eens om een doggybag gevraagd te hebben in een restaurant. Dat is bijna tien procent
meer dan vorig jaar. Een toenemend aantal mensen
denkt dat de doggybag steeds normaler wordt in Nederland. ,,We zien dit jaar ook dat hoe jonger mensen
zijn, hoe vaker ze erom vragen. Er zit een hele positieve
ontwikkeling in. We hopen dat met nog betere communicatie in restaurants en een publiekscampagne deze
trend zich voortzet’’, aldus Dorien Ackerman, directeur
Campagnes van Natuur & Milieu.
Bewust zijn van voedselverspilling
De mensen die een doggybag vragen, eten
het meegenomen eten in de meeste gevallen
de volgende dag thuis op. Ackerman: ,,Het
verdwijnt gelukkig meestal niet alsnog in
de vuilnisbak.’’ Uit de onderzoeksresultaten
blijkt ook dat mensen bezig zijn met voedselverspilling. Bijna 60% gaf aan het afgelopen jaar bewuster te zijn geworden van de
hoeveelheid eten die hij of zij weggooit. Een
jaar geleden was dat nog 52,4%. Vier op de
vijf (80%) mensen vinden dat restaurants
meer moeten doen tegen voedselverspilling en bijna driekwart (74%) vindt dat
restaurants altijd doggybags zouden
moeten aanbieden als er eten overblijft. ,,We zien dat de schaamte voor
het vragen van een doggybag ieder
jaar wat afneemt. Daar zijn we blij
mee’’, stelt Ackerman.

Kleine porties
Opvallend is ook dat een ruime meerderheid oproept tot een keuzemogelijkheid voor kleine en grote porties op de kaart. Ruim een
derde (36%) van de restaurantbezoekers geeft nog altijd aan (bijna)
nooit de keuze te hebben tussen een kleine of een grote portie. Ackerman: ,,Dit is vervelend, want meer
dan de helft vindt de porties zo groot
dat zij (soms) eten laten staan. Daar
zit voor restaurants dus ook een kans
om al eerder in het proces verspilling
tegen te gaan, die ook nog door klanten gewaardeerd zou worden.’’

Logo helpt tegen taboe
Een logo helpt om een doggybag te
vragen. Als er een logo zichtbaar is, bijvoorbeeld op de menukaart of op de gevel
van het restaurant, dan vraagt meer dan
de helft (51%) van de mensen sneller om een
doggybag. Ackerman: ,,Duidelijke communicatie dat de doggybag er is of dat het restaurant
zich inzet tegen voedselverspilling, bijvoorbeeld
door verschillende portiegroottes aan te bieden,
maakt dat mensen er veel sneller om durven
vragen.’’ Om het taboe rondom
de doggybag nog verder te
doorbreken, lanceerde minister
Schouten samen met Natuur &
Milieu en de stichting Samen
Tegen Voedselverspilling op 13
januari het nieuwe #verspillingsvrij-logo voor de horeca
en een nieuwe term voor doggybag: foodybag. Met het logo
kunnen restaurants aangeven
dat ze zich inzetten tegen voedselverspilling en weten de gasten dat ze gerust om een foodybag kunnen vragen. Restaurants
kunnen de sticker via www.
natuurenmilieu.nl bestellen.
(Bron: Natuur & Milieu)
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Keramische tegels zi n een duurzame keuze als
loer in de woonkamer en o de wand en loer
in de adkamer of toilet Keramische tegels
estaan
i na geheel uit
gerec clede
natuurli ke materialen
e roductie an
keramische tegels is efficiënt waardoor er zo min
mogeli k co
ri komt
aarnaast kunnen
keramische tegels gerec cled worden wanneer
deze uit de woning erwi derd worden ierdoor
zi n minder natuurli ke materialen nodig
Keramische tegels an goede kwaliteit kunnen wel
of
aar lang
ge ruikt worden zelfs langer is mogeli k oordat keramische tegels een
lange le ensduur he en wordt de im act o het milieu minimaal n heeft
u loer erwarming an he en keramische tegels nog een e tra oordeel
Keramische tegels geleiden zeer goed en daardoor kunt u efficiënt en
oordelig erwarmen ok houden keramische tegels de warmte goed ast
en geleiden de warmte door de gehele loer aardoor ge en de tegels een
aangenaam en warm ge oel waardoor u minder energie er ruikt

rmes

Duurzaamheid staat voorop
bij Beenhakker Tegels
Beenhakker Tegels importeert tegels rechtstreeks uit Italië en Spanje. Voor Beenhakker
is het belangrijk om zo duurzaam mogelijk
te werken. De tegelhandel werkt daarom
zoveel mogelijk met fabrikanten die bekend
staan om de duurzaamheid. Omdat tegels
van natuurlijke materialen geproduceerd
worden, zijn tegels een duurzaam project.
Daarnaast gaan tegels een lange periode
mee, waardoor de milieu-impact geminimaliseerd wordt. Tegels kunnen ook nog eens
gerecycled worden. Het bedrijf transporteert
de tegels vanuit Italië grotendeels per spoor.
Daarnaast transporteert Beenhaker Tegels
de tegels per eigen transport naar de klant
toe, waarbij de co2 wordt gecompenseerd.
Zo probeert het bedrijf de milieu impact van
het transport van tegels minimaal te houden.

Daarnaast probeert het bedrijf zelf ook zo
duurzaam mogelijk te werken. De showroom en magazijn aan de Dokweg in IJmuiden worden door LED verlicht, waardoor
het stroomverbruik minimaal is. De stroom
die wel wordt verbruikt is milieuvriendelijk,
doordat deze van windstroom afkomstig
is. Daarnaast wordt het gasverbruik van
Beenhakker Tegels co2 gecompenseerd en
gebruiken zij zelfs biogas. Ook probeert
de tegelhandel de hoeveelheid restafval te
minimaliseren door zoveel mogelijk afval te
scheiden. Door al deze maatregelen probeert
Beenhakker Tegels het kopen van tegels zo
duurzaam mogelijk te maken.
Beenhakker Tegels Bou stoffen Dok eg
36, 1976 CA IJmuiden, 0255-514010, info@
beenhakkertegels.nl, www.beenhakkertegels.nl. (Foto: aangeleverd)
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Dokweg 36 - 1976 CA IJmuiden - Telefoon: 0255-514010
info@beenhakkertegels.nl - www.beenhakkertegels.nl
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Duurzaam

Ruim baan voor de bij
Bijen zijn essentieel voor onze voedselvoorziening. Door te helpen gewassen en
fruitbomen te bestuiven, zorgen ze voor de
totstandkoming van enorm veel groente en
fruit. De wilde bij in Nederland staat echter
behoorlijk onder druk. Meer dan de helft
van alle 358 soorten is bedreigd. Dit is vooral te wijten aan een afname aan voeding en
nestgelegenheid. Bijen zijn hiervoor afhankelijk van bloeiende planten en bomen.
Door intensieve grootschalige landbouw,
verstedelijking en het strakker en effici nter
beheer van ons groen blijft er steeds minder
over voor de bij. Tijd dus voor actie!
Nederland telt veel soorten bijen. Daarom
is het belangrijk per regio in kaart te brengen welke bloemensoorten moeten worden
ingezaaid om de wilde bijensoorten in die
regio zo goed mogelijk te helpen. Gemeenten moeten aan boord zijn om hierin te
voorzien. Ze worden daarom uitgedaagd
zich om te vormen tot ‘bijvriendelijkste
gemeente’. Daarnaast moeten degenen die
de plannen tot uitvoer gaan brengen weten
wat ze moeten doen, ook lang na het project. In samenwerking met het Wellant Col-

lege, een school voor groenprofessionals,
wordt door Natuur & Milieu hard gewerkt
aan lesmodules waarin de wilde bij en andere vliegende insecten centraal staan. Deze
kennis is hard nodig voor een effectieve
verandering in de aanleg en onderhoud van
groen, die rekening houdt met de levensbehoeften van deze belangrijke insecten.
Kom ook in actie
Iedereen kan de bij een handje helpen. Door
in je eigen woon- en leefomgeving het de
bij zo plezierig mogelijk te maken bijvoorbeeld. Ook worden in heel het land verschillende acties georganiseerd. Via tuincentra
wordt de aanschaf van bijvriendelijke
bloeiende planten, zoals de gewone aardbei, gestimuleerd. Ook worden regelmatig
Bijenwerkdagen gehouden en werden al
eens door ruim 4.000 mensen bijen geteld
tijdens de Nationale Bijentelling. In 2020
wordt opnieuw geteld: zet het alvast in
je agenda op 18 en 19 april! Kijk op www.
nederlandzoemt.nl voor meer informatie en
een overzicht van de lopende acties.
(Bron: Natuur & Milieu)

Deelauto’s & elektrisch vervoer en
opladen in de gemeente Velsen

I mond Bereikbaar erkt al een aantal jaar
aan de bereikbaarheid van Velsen en omliggende gemeenten. Doorstroming van het
verkeer is belangrijk, want stilstaan en optrekken kost tijd, geld en is niet goed voor het
milieu. I mond bereikbaar et ich in om fietsen te stimuleren. Dat scheelt al ink op de
eg. Als fietsen niet mogelijk is hee t I mond
Bereikbaar ook een andere optie: samenrijden met Toogethr. Dat is leuk, makkelijk én
goed voor het milieu.
Lees meer hierover op I mondbereikbaar.nl.

bewust. De CO2-uitstoot van een elektrische
auto is zo’n 50% lager dan die van een benzine- of dieselauto. Milieucentraal.nl geeft informatie over elektrisch rijden en biedt een
keuzehulp waarmee je kan kijken welke auto bij jou past.

Elektrische auto opladen
Ondernemers en particulieren die op eigen
grond een oplaadpunt willen plaatsen, mogen dit zonder vergunning doen. Een particulier oplaadpunt op gemeentegrond is niet
mogelijk. Via www.velsen.nl/producten/opElektrisch rijden
laadpunten-voor-elektrische-autos kan iederEen elektrische auto is schoon, stil en milieu- een een aanvraag doen voor een oplaadpunt.

Betrekken bij Groen-fonds

Geld voor vrijwilligersgroepen
met een groen idee
Er is geld beschikbaar voor Noord-Hollandse vrijwilligersgroepen met een goed idee.
Het Betrekken bij Groen-fonds heeft in totaal € 102.000 beschikbaar. Dit is veel meer
dan verleden jaar zodat nog meer vrijwilligersgroepen aanspraak kunnen maken op financi le ondersteuning voor hun plannen en
activiteiten. Vorig jaar werden 20 groepen
in Noord-Holland blij gemaakt met een bijdrage uit het fonds dat beschikbaar is gesteld
door de provincie Noord-Holland.
Meer biodiversiteit en meer vrijwilligers
Iedereen kan een aanvraag indienen. De aanvraag moet zich richten op het bevorderen
van de biodiversiteit, het beschermen van
een plant o diersoort het veilig en effectie
organiseren van vrijwilligerswerk, het stimuleren van vrijwilligerswerk of natuureducatie. Projecten die jongvolwassenen (18-35
jaar) betrekken bij het groen en projecten
rond thema’s zoals ‘natuur & klimaat’ en ‘natuur & gezondheid’ maken meer kans op een
bijdrage. Projecten rond de instroom van
nieu e vrij illigers o de e ibilisering van

het vrijwilligerswerk maken ook meer kans.
Dit geldt ook voor aanvragen rond het veilig werken van de groep, bijvoorbeeld door
het laten opstellen van een ARBO- en veiligheidsplan.
Aanvraag indienen
Van 1 februari tot en met 1 maart 2020 kunnen organisaties en vrijwilligers(groepen)
een aanvraag indienen. Lees wel eerst goed
de voorwaarden op www.landschapnoordholland.nl/bbgfonds. Hier staat ook een aanvraagformulier. De jury bestaat uit medewerkers van de Terreinbeherende Organisaties in Noord-Holland. Deze voeren het programma ‘Betrekken bij Groen’ uit. Dit zijn:
Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat,
IVN Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Natuur en Milieufederatie, Natuurmonumenten, PWN, Recreatieschap NoordHolland, Staatsbosbeheer en Waternet. Het
geld wordt beschikbaar gesteld door de provincie Noord-Holland.
Zie voor meer informatie:
www.landschapnoordholland.nl/bbgfonds.

Wees wijs met verpakkingen
Verpakkingen, met name van plastic,
orden tegen oordig ink onder de loep
genomen. Geheel terecht, want zowel het
productieproces als de verwerking van de
afvalstromen van verpakkingen zorgen
voor een uitstoot van broeikasgassen. Ook
kunnen e een schadelijk effect hebben
op dieren en ecosystemen. Reden genoeg
dus om ons druk te maken over het nut
van sommige verpakkingen en de manier
waarop we ze gebruiken. Het is echter ook
belangrijk om te kijken naar het product
zelf.
Klimaatimpact verpakking
Koop je een esje ater Dan is het niet
lastig om de inhoud te bepalen van de verpakking, namelijk: water. Komt dit water
uit een bron die redelijk in de buurt ligt
dus niet ater uit iji Dan kun je ervan
uitgaan dat ongeveer 1% van de totale
klimaatimpact van dit product in de inhoud
zit. Water is immers niet schadelijk. Er
komen geen productieprocessen aan te pas
om water te maken, het is een natuurlijk
gewonnen goed. De verpakking is daarentegen een plastic es. e raadt het al slecht
nieuws. De verpakking bepaalt in dit geval
90% van de klimaatimpact van je product.

Diverse groepen helpen ijsvogels door een ijsvogel and aan te leggen oto oke uijser Spekken

Voordelen van verpakking
Laten we eenzelfde vergelijking maken
voor Goudse kaas. Kaas heeft als product
een enorme impact op het klimaat. We
moeten melkkoeien houden en voeren
voor de melkproductie die nodig is om aan
de vraag naar kaas te voldoen. Dat kost

heel wat water en voedsel. Die koeien produceren daarnaast mest en laten boeren en
scheten die het sterke broeikasgas methaan
bevatten. De impact van de inhoud is in
dit geval zeer groot, de verpakking bepaalt
slechts 1% van de klimaatimpact van het
totale product. Dat is nogal een verschil
met je esje ater. De verpakking van kaas
zorgt er bovendien voor dat je product langer houdbaar blijft. Het levert zo zelfs een
klimaatbijdrage, omdat onze kaas anders in
de prullenbak belandt.
Is er een oplossing
at is de moraal van het verhaal Verpakkingen moeten hoe dan ook worden verduurzaamd, want 20% van ons huishoudelijk afval bestaat uit verpakkingen. Vaak
zijn producten met veel toeters en bellen
verpakt en dat is onnodig. Soms zijn verpakkingen op zich ook onnodig. Maar zie
verpakkingen niet altijd als de boosdoener:
kijk verder dan het uiterlijk. Probeer de verpakking te zien in relatie tot de inhoud en
weeg de klimaatimpact af van het product
en de verpakking. Door slim te kiezen voor
bepaalde verpakkingen en producten, kun
jij een verschil maken. Minimalisme loont.
De toeters en bellen (denk aan: extra plastic bakjes, zakjes, individuele verpakkingen
of doosjes met laagjes) dragen niet bij aan
de houdbaarheid van het product. Kies ook
voor een product met een verpakking die
je kunt recyclen en niet voor verpakkingen
die bij het restafval terecht komen.
(Bron: Natuur & Milieu)

Niet alleen inwoners, maar ook bedrijven
zetten stappen in energiebesparing!
De gemeente Velsen werkt samen met de vereniging GreenBiz IJmond om het energieverbruik van
bedrijven en op bedrijventerreinen te verlagen. Met een voor ondernemers kosteloze energiescan
van de organisatie Klimaatroute wordt het energieverbruik van bedrijven en de mogelijkheden voor
opwek van duurzame energie in kaart gebracht. Binnenkort start Klimaatroute met het uitvoeren
van de scans. Dus niet alleen inwoners, maar ook ondernemers in de gemeente Velsen kunnen
stappen zetten naar een duurzaam klimaat middels energiebesparing.
In 2020 worden in totaal 75 gratis energiescans aangeboden en de deelnemende ondernemers
worden door Klimaatroute begeleid bij het realiseren van energiebesparende maatregelen en
duurzame opwek van (zonne)stroom. De vereniging GreenBiz IJmond hoopt dat de ondernemers na het uitvoeren van de energiescan de Green Deal Bedrijventerrein Velsen Energiepositief gaan ondertekenen. De Green Deal geeft kaders aan diverse lopende projecten,
acties en initiatieven vanuit vereniging GreenBiz IJmond, ondersteuning voor de ondernemer
en duidelijke informatie over de mogelijkheden, besparingen, resultaten en verplichtingen.
Ondernemers kunnen hun energieverbruik verlagen door energiebesparende maatregelen zoals isolatie, ledverlichting en duurzaam opwekken door het gebruik van
zonnepanelen. De opgewekte energie kan een ondernemer aan zijn buurman op het
bedrijventerrein aanbieden door (via vereniging GreenBiz IJmond) zich aan te sluiten
bij GreenBiz Energy waardoor er een lokale energiemarkt ontstaat.
Ondernemers in de gemeente Velsen kunnen zelf tot het einde van het jaar een
energiescan aanvragen via https://www.greenbizijmond.nl/tools/energiescan/.
Wacht niet te lang, want op is op.

WWW.GREENBIZIJMOND.NL
Stationsplein 48b • 1948 LC Beverwijk • Tel: 0251-263863 (ma t/m vr. van 9.00 - 17.00 uur)

Wanneer is een warmtepomp zinvol?
Duurzaamheid wordt vaak in een adem genoemd met
een warmtepomp. Een warmtepomp is één van de manieren om een woning of bedrijfsruimte op een duurzame manier te verwarmen en in sommige gevallen ook
te koelen. Het principe van een warmtepomp bestaat
al lange tijd, maar gezien de goedkopere alternatieven
voor verwarmingstoestellen in Nederland is er nooit op
grote schaal gebruik van gemaakt. Door de aandacht
voor duurzaam verwarmen wordt er steeds vaker
gesproken over het gebruik van een warmtepomp.
Doordat warmtepompen nog niet op grote schaal
gebruikt worden is er ook nog veel onduidelijkheid over
warmtepompen. In dit artikel proberen wij u een enige

sing creëren. Dat wil zeggen dat men geen gas verbruikt. Bij bestaande bouw is dit complexer en vaak
kostbaar, men komt dan meestal uit op een combinatie
van een warmtepomp en een cv-ketel , een zogenaamd hybride systeem. We zullen achtereenvolgens
de verschillende onderdelen nader toelichten.
Het gebouw
Het gebouw of woning moet goed geïsoleerd zijn. Omdat een warmtepomp met lage temperaturen werkt,
is de invloed van koude oppervlakten (enkel glas en
niet of slecht geïsoleerde muren en vloeren) van grote
invloed op het ervaren van comfort. Slechte of geen

in de winter (koude lucht) het rendement terugloopt.
Ook het geluid kan een nadeel zijn. De ontwikkelingen
op dit gebied gaan echter snel en de rendementen bij
lage temperaturen nemen toe.
Toegepaste warmtepomp
Er is een breed pakket aan warmtepompen leverbaar.
Voor iedere capaciteit en toepassing (verwarmen en
koelen) is wel een passende warmtepomp te vinden .
Voorheen waren warmtepompen aan/uit geregeld, tegenwoordig zijn er ook modulerende warmtepompen
op de markt. Voorgaande heeft als voordeel dat buffervaten vaak niet meer nodig zijn. Het bereiden van
warmwater vraagt hogere temperaturen dan normaliter door de warmtepomp geleverd wordt. Het maken
van hogere temperaturen met een warmtepomp gaat
ten koste van het rendement. In de praktijk wordt vaak
elektrisch na verwarmd of op een andere wijze warmwater bereid (bijvoorbeeld met gas).
Afgiftesysteem
Omdat er bij warmtepompen sprake is van lage temperaturen dient het afgifte systeem, denk aan radiatoren,
vloerverwarming en luchtverwarming, hierop afgestemd te zijn. Om een bepaalde hoeveelheid warmte af
te geven in een ruimte heeft men bij lagere temperaturen een groter afgifte oppervlak nodig dan bij hogere
temperaturen. Vloerverwarming is derhalve geschikt
voor toepassing bij warmtepompen. Radiatoren dienen meestal vervangen te worden voor radiatoren die
geschikt zijn voor lage temperaturen.

duidelijkheid te geven over de werking en het gebruik
van een warmtepomp.
Lage tempratuur verwarming
Bij de toepassing van een warmtepomp moet met
meer facetten rekening gehouden worden dan met
de toepassing van een cv-ketel. In de basis heeft dit
alles te maken met het temperatuur niveau waarop
de warmte wordt geleverd. Een cv-ketel levert warmte
met een hogere temperatuur ( 60-90 graden). Een
warmtepomp levert warmte van een lage temperatuur
(30-55 graden). Wat dit voor verschillende zaken betekent zullen wij hierna heel kort samengevat toelichten.
Algemeen
Het goed functioneren/toepassen van een warmte
pomp is een combinatie van het te verwarmen gebouw, de toegepaste bron, toegepaste warmtepomp,
het afgiftesysteem en de verbruiker. Voor nieuwbouw
situaties kan men deze zaken van het begin af aan op
elkaar afstemmen en kan men een all-electric toepas-

isolatie geeft dus naast extra energieverbruik ook een
slecht behaaglijkheid gevoel. Nieuwbouw woningen
zijn goed geïsoleerd en derhalve goed geschikt voor
toepassing van lage temperaturen.
De toegepaste bron
Als bron voor warmtelevering kan men gebruik
maken van grondwater of lucht. Bij het gebruik van
grondwater kan men met een open of gesloten bron
werken. Voor woningen wordt nagenoeg altijd met
gesloten bronnen gewerkt. Bij een open bron loopt
het grondwater rechtstreeks door de warmtepomp
of scheidingswisselaar. Bij een gesloten bron wordt
gebruik gemaakt van een tussenmedium en wordt er
geen grondwater verplaatst. De bron moet berekend
worden (lengte en diameter) op de benodigde warmtebehoefte. Voordeel van het gebruik van grondwater
is de vrij constante temperatuur van het water. Nadeel
zijn de kosten van het slaan van een bron. De toepassing van lucht is een goedkopere methode. Het nadeel
van lucht is dat de temperatuur niet constant is en dat

van gas naar duurzaam

De verbruiker
Bij gebruik van een warmtepomp en dus een laag
temperatuur systeem is het regelgedrag anders dan
bij een Cv-installatie. Laag temperatuur systemen
zijn traag. Men kan niet even snel de temperatuur in
huis verhogen zoals met een cv-ketel zodat je al snel
de straling van de hete radiatoren voelt. Opwarming
gaat geleidelijk en het is daarom niet zinvol om echte
nachtverlaging toe te passen. Men moet ook rekening
houden met een groter elektriciteit verbruik. Voorgaande zeker als men elektrisch warmwater na verwarmd.
Het aanbrengen van zonnepanelen is vaak een goede
combinatie met warmtepompen.
Conclusie
Het toepassen van warmtepompen is goed mogelijk
als de diverse onderdelen, zoals hierboven beschreven,
op elkaar zijn afgestemd. Indien dit niet het geval is, is
het aan te bevelen om stapsgewijs zaken aan te passen
en te beginnen bij goede isolatie aanbrengen.
Gasservice I Gaswacht is gecertificeerd voor het installeren en onderhouden van warmtepompen en kunnen
u adviseren over de mogelijkheden en de aanschaf van
warmtepompen. Voor een vrijblijvend advies kunt u
altijd contact opnemen met Gasservice I Gaswacht via
0251-245454 of info@gasservice.nl of kijk voor meer
informatie op www.gasservice.nl

Ontdek welke warmtepomp bij u past
Met de warmtepompverkenner krijgt u als consument snel
en eenvoudig inzicht in welke warmtepomp in uw woonsituatie toepasbaar is. Door het doorlopen van een aantal vragen,
die u via pictogrammen kan beantwoorden krijgt u een verkennend advies over welke warmtepomp in uw situatie past.
Ga naar www.gasservice.nl/duurzame-energie/warmtepomp/
en vul de wamtepompverkenner in.
U kunt de resultaten sorteren op:
•
•
•

toepasbaarheid;
jaarlijkse kosten (op TCO basis);
duurzaamheid (o.b.v. prestatie in CO2-uitstoot).

ACTIE
SLUIT NU EEN ABONNEMENT AF EN ONTVANG
DE 1e SERVICEBEURT T.W.V. 75,- GRATIS!
* Dit is inclusief rijtijd, maximaal 1 uur arbeidsloon en exclusief onderdelen en materialen.
Indien de werkzaamheden langer dan 1 uur duren zal er arbeidsloon berekend worden na het eerste uur.

Sterren Service
Met een abonnement bent u verzekerd van periodiek onderhoud en kunt u gebruik maken van onze storingsservice.
Natuurlijk staan wij ook zonder abonnement voor u klaar om een storing te verhelpen of onderhoud uit te voeren. In dat geval
berekenen wij eenmalige kosten, naast het arbeidsloon en de kosten van eventueel gebruikte materialen. Een abonnement is
daarom vaak voordeliger. Kies uit onze Sterren Service wat het beste past bij uw situatie: hoe meer sterren, hoe uitgebreider het
pakket.

www.gasservice.nl

OP
=
OP !

Duurzaam
Mooie kortingsactie bij Expert IJmuiden

Nieuwe wasmachine…? Kies milieubewust…!

Wist je dat het grootste deel van de milieubelasting
door wasmachines ontstaat tijdens het gebruik?
Niet de fabricage en de uiteindelijke afvoer van het
apparaat zijn de boosdoeners dus, maar de manier
waarop je zelf met het apparaat omgaat. En eigenlijk is dat ook best wel logisch, wanneer je bedenkt
dat het gebruiken van een wasmachine elektriciteit, water en wasmiddel kost. Bovendien worden
er veelal nog andere toevoegingen gebruikt, zoals wasverzachter of een tablet om kalkvorming te
voorkomen. Het is dus verstandig om eens kritisch
te kijken naar de manier waarop je wast.

binatie van een wasmachine en wasdroger ineen.
et klinkt misschien vreemd maar het aanschaffen
van twee losse apparaten is uiteindelijk een milieubewustere keuze, want je gebruikt minder energie
wanneer je twee losse apparaten gebruikt. Let er bij
de aanschaf van de droger dan wel op dat de capaciteit ongeveer gelijk is aan die van de wasmachine.

Zet de machine niet voor elk los kledingstuk aan.
Mocht je een keer haast hebben met iets, dan is dat
natuurlijk niet zo erg. Maar het wassen van een volle trommel resulteert in minder wasbeurten en dus
minder energieverbruik per kilogram wasgoed. Het
Bij de aanschaf van een nieuwe wasmachine kun je is gewoon een kwestie van goed plannen. Spaar je
al rekening houden met het energiegebruik. Stem wasgoed op in een wasmand en vul de trommel tot
bijvoorbeeld de capaciteit (trommelinhoud) goed het maximaal aanvaardbare niveau. Kies daarbij
af op je behoeften. Kies uiteraard voor een energie- voor een zo laag mogelijke temperatuur. Voor het
zuinige wasmachine
met energielabel A+++ maar meeste alledaagse wasgoed, waarbij geen sprake is
ÉN
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dien een eco-knop om nog zuiniger te kunnen was- Wat cijfers? Een was draaien op 90 graden is meer
sen. Gebruik die knop, zeker als het gaat om was- dan tien keer zo duur als een wasje op 15 graden. Bij
goed dat slechts licht vervuild is.
een temperatuur van 15 graden betaal je gemiddeld
per wasbeurt 3 eurocent, bij 90 graden is dat al 32
Wat zegt het energielabel eigenlijk precies? Welnu, eurocent. De productie van een wasmachine heeft
bij een wasmachine met label A+++ is het jaarlijk- maar een klein aandeel in de milieubelasting. Het
se elektriciteitsverbruik 100 kWh, terwijl een exem- maken van het apparaat kost wel energie en grondplaar met label A+ een kwart meer (125 kWh) ver- stoffen oals koper en ij er maar door die stoffen
bruikt. Maar er zijn meer dingen waarop je bij de na het afdanken opnieuw te gebruiken, vermindert
aanschaf van een wasmachine kunt letten. Contro- de milieubelasting aanzienlijk. Koop je bij Expert
leer bijvoorbeeld of de wastemperatuur handmatig IJmuiden een nieuwe wasmachine? Dan lever je de
is in te stellen.
ÉNalle machines hebben de optie oude hier gewoon in. Er wordt dan zorg gedragen
ALLopÉNiet
om te wassen
15 graden. Een sensor, die het wa- voor verantwoorde afvoer en recycling. Het aanter- en energieverbruik beperkt als de trommel niet schaffen van een asmachine en droger is bovenhelemaal vol is, klinkt mooi, maar het blijft altijd be- dien nu bij Expert IJmuiden extra voordelig dankzij
ter om de
IJDAG capaciteit te benutten. Laat je het duovoordeel met een mooie korting van maar
VRvolledige
ook niet misleiden door het korte wasprogramma liefs 300 euro op de setprijs. Expert IJmuiden is gedat veel machines beschikbaar hebben. Je bespaart vestigd aan de Lange Nieuwstraat 457.
hiermee weliswaar tijd, maar verbruikt meer energie, doordat er veelal op een hogere temperatuur
gewassen wordt.
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Samsung
WW80J6600

Samsung
DV70M5020

• 8kg/1600 toeren
• Energieklasse
A+++
• Ecobuble

• 7kg vulgewicht
• Energieklasse
A++
Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden.
Optimal
Aanbiedingen en •
acties
zijn geldigDry
zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m 6 oktober 2019.

* Niet alle winkels zijn op zondag geopend, maar uiteraard kunt u online bestellen bij Expert. Kijk voor de aanbiedingen en de openingstijden van uw winkel op Expert.nl
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In de periode van 3 februari t/m 17 mei 2020 geven we bĳ aankoop van een Batavus elektrische ﬁets een grotere accu gratis
Met een voordeel tot wel € 200,-. Dit geldt op bijna de gehele collectie
elektrische fietsen van Batavus, inclusief de Bosch modellen.

Beste e-bike
van 2019
Sparta geeft t/m 29 februari
G garantie
LA ATSTE
gratis 3 jaarWE
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=
PARTIJ!
en wij doenPE
daar
CH! als extratje in deze periode nog een
gratis accu-upgrade bij.
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NIEUWKOMER IN HET TOMOS-ASSORTIMENT
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Duurzaam

Fish & Seafood Waasdorp is ambassadeur
van Noordzeevis IJmuiden

Halkade 27 • IJmuiden-Haven
Tel. 0255-512796 • INFO@WAASDORP.NL

VOOR WILDVANGST
VOOR KWEEKVIS GECERTIFICEERD
EN AMBASSADEUR VAN
NOORDZEE VIS IN IJMUIDEN!
Bij inlevering van deze coupon:

NOORDZEE
KABELJAUWFILET

Bij inlevering van deze coupon:

HOLLANDSE MAATJES
HARING
Bij inlevering van deze coupon:

KILO NU

1699

4 VOOR 500

GEBAKKEN
KABELJAUW KIBBELING KILO NU

Onze visspeciaalzaak is MSC ,ASC
en BIO/SKAL gecertificeerd! Trots!
Duurzame visserij
IJmuiden heeft een uniek verhaal te vertellen
over haar historie als vissersdorp en over de vis
die op IJmuiden wordt aangeland en verwerkt.
Dat uit zich in een beleving die je alleen meemaakt in IJmuiden en die een aantrekkingskracht heeft op heel Nederland en toeristen van
ver daarbuiten.

Doelstellingen
1. Verduurzaming van de garnalenvisserij.
2. Verduurzaming van de Nederlandse platvisvisserij.
3. Verduurzaming van de Nederlandse pelagische visserij.

Keurmerken voor vis
MSC-keurmerk voor wilde vis – Om overbevis“Gezonde visbestanden en een beheerste visserij” sing tegen te gaan, is het internationale MSCDe Noordzee wordt al eeuwenlang intensief be- keurmerk opgericht. Vis die dit keurmerk mag
vist. Veel visbestanden zijn hierdoor onder druk
dragen, komt van vissers die zich actief inzetkomen te staan. Sommige grote en langleventen om de visstand op peil te houden. Zij brende soorten, zoals de vleet en diverse haaiensoor- gen zo min mogelijk schade toe aan het leven
ten zijn zelfs helemaal verdwenen. Gelukkig zijn in de zee. MSC staat voor Marine Stewardship
er de laatste jaren ook positieve ontwikkelinCouncil.
gen geweest bij een aantal belangrijke vissoorten. Door beter beheer is de visserijdruk op soor- ASC-keurmerk voor kweekvis – Omdat de zeeten als tong, schol en kabeljauw fors afgenomen en overbevist zijn, kiezen steeds meer mensen
en hebben visbestanden zich kunnen herstellen. voor kweekvis. Vis of visproducten met het inSommige soorten zoals schol laten zelfs spectaternationale ASC-keurmerk heeft een lagere imculaire groei zien. Maar er zijn nog uitdagingen: pact op het milieu. De vissen krijgen minder anvoor gevoelige soorten als zeebaars, haaien en
tibiotica, het voer is duurzamer en arbeidsomroggen, maar ook voor typische bijvangstsoorten standigheden voor het personeel zijn beter. ASC
als tarbot, tongschar en griet is nog geen behoor- staat voor Aquaculture Stewardship Council.
lijk beheer. Ook vormen bijvangsten en bodemberoering in bepaalde visserijen een probleem.
Biologisch keurmerk voor kweekvis –Mondjesmaat is er vis verkrijgbaar met het biologisch
Ons doel
keurmerk. Biologische vis is altijd kweekvis. AnStichting De Noordzee streeft naar een duurza- ders dan bij het ASC-keurmerk gelden hier wel
me, goed beheerde Noordzee visserij. Dat beeisen voor dierenwelzijn. De natuurlijke leefomtekent heldere beheerdoelen en doeltreffende
geving wordt zo veel mogelijk nagebootst, de
en eerlijke spelregels die worden gehandhaafd.
vissen leven minder dicht op elkaar, er is een beDat betekent ook volledige documentatie van
tere waterkwaliteit en bij de slacht moeten de
vangsten en het creëren van een gunstig klivissen direct bewusteloos zijn en vrij van pijn.
maat voor experiment en innovatie in de sector. Gebruik van hormonen is verboden.

1499

Aanbiedingen geldig tot donderdag 6 februari 2020

WWW.WAASDORP.NL
‘Geslaagd, al mijn stripboeken verkocht!’

Eerste duurzaamheidsmarkt in
Het Terras zeer geslaagd
Afgelopen zaterdag werd voor het eerste een Duurzaamheidsmarkt georganiseerd in
Dorpshuis Het Terras. Deze markt bestond uit een rommelmarkt, reparatieafdeling,
een weggeeftafel, kledingruilen en een talententuin. Aanmeldingen voor de tafeltjes
stroomden al gauw binnen en een divers aanbod werd gecreëerd. Kleding, schaatsen,
stripboeken, speelgoed en huishoudelijke artikelen gingen van hand tot hand. Het was
gezellig druk en de verkopers waren over het algemeen tevreden. Er bleek alleen weinig te repareren te zijn, dus dat is een onderdeel wat we niet terug zullen laten komen.
Wel wilde men weten wanneer de volgende rommelmarkt is en die hebben we vastgesteld op zaterdag 30 mei. Noteer alvast in je agenda.

Vraag hulp aan een energiecoach
van Energiek Velsen

Wilt u (meer) stappen maken om uw woning
comfortabeler te maken en minder energie te
verbruiken? De energiecoaches van Energiek
Velsen helpen u er graag mee. Dit gaat door
middel van een voorbereid gesprek bij u thuis
en een online eigen ‘Hoom-dossier’ waarin u
aan de stappen voor uw woning kunt blijven
bouwen.
De energiecoaches zijn allemaal inwoners van
Velsen, zijn zeer gemotiveerd en hebben een
opleiding gevolgd via onze coöperatie in samenwerking met Hoom. Het doel is om elkaar
laagdrempelig te helpen. De gemeente Velsen
en de provincie Noord-Holland hebben een
subsidie verstrekt waarmee we een groot deel
van de kosten kunnen dekken. Het geeft ook
aan dat we hierin als inwoners en overheid samenwerken. De uitdaging minder energie te
verbruiken gaat ons allemaal aan.
Tijdelijk gratis voor leden van Energiek Velsen
Doordat Energiek Velsen financieel gesteund
worden door de gemeente Velsen en de provincie Noord-Holland kunnen zij het gesprek
zoals hieronder omschreven tijdelijk kosteloos
aanbieden voor hun leden. Geen lid? U kunt
lid worden voor € 19,50 per jaar. Wilt u geen
lid worden? Ook dan kunt u van het aanbod
gebruik maken en zijn de kosten € 20.

Hoe werkt het?
De aanpak is simpel:
1. U vult het formulier onderaan deze pagina in.
2. Er wordt contact met U opgenomen voor een
afspraak.
3. U ontvangt inloggegevens voor uw eigen Hoom
dossier. Voordat de energiecoach langskomt vragen wij u hierin alvast diverse details voor te bereiden. Op die manier kan er heel gericht en efficiënt gewerkt worden en kunnen we veel mensen
op weg helpen.
4. De coach komt langs en neemt samen met u de
gegevens door. Gezamenlijk doorlopen jullie de
woning en bekijken en bespreken diverse onderdelen: wat is er al aangepakt, waar is (snel) extra
energiebesparend resultaat te behalen is, wat kan
er op de midden- en langere termijn gedaan worden aan de woning etc.. Te denken valt dan aan
isolatie, tochtvermindering, ventilatie etc.
5. Daarna kunt u vervolgens zelf aan de slag en bedrijven uitnodigen voor offertes en het eventueel
inplannen van werkzaamheden/installatie van diverse maatregelen. Als coöperatie werkt Energiek
Velsen met de leden en coaches aan een netwerk
van betrouwbare leveranciers en kijken ze waar de
mogelijkheden liggen voor collectieve acties. Hier
kunt u dan uiteraard gebruik van maken. als u dat
te zijner tijd wil.
Aanmelden kan via www.energiekvelsen.nl. (Foto: aangeleverd)

20

30 januari 2020

n
e
id
u
m
IJ
h
c
is
p
y
T

COLOFON

Door Erik Baalbergen

Verschijnt donderdag
EDITIE 8
VELSERBROEK, DRIEHUIS,
VELSEN-Z., SANTPOORT-Z.
EN SANTPOORT-N.

Verschijnt donderdag
EDITIE 9
IJMUIDEN & VELSEN-N.
Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur
vrijdag 09.00-15.00 uur
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
Advertentieverkoop
Jeroen van Duijn
Mobiel 06-33836478
Gerda Ritskes
Mobiel 06-45708874
Ellen Gouda
Mobiel 06-51128572
Advertentie-tarieven
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Renée Wouwenaar
Marja van der Wulp
Joop Wayenberg

Notarisbijeenkomst bij
Uitvaartverzorging IJmond
Velsen - Op woensdag 5 februari, van 10.00 tot 12.00 uur, organiseert Uitvaartverzorging
IJmond een lezing door notaris
Smit in het uitvaartcentrum aan
de Waalstraat 101 in IJmuiden.

komen:
• Wie erft er van mij als ik geen
testament maak?
• Welk voordeel biedt het mij om
een testament te maken?
• Is het testament dat ik lang geleden gemaakt heb nog geldig?
De ervaring leert dat veel men- • Hoe zit het met erfbelasting: wat
sen vragen hebben over erfrecht, moet je betalen en wie hebben er
maar dat de drempel om naar de vrijstelling?
notaris te gaan soms best hoog • Hoe zit dat met de eigen bijdrais. Daarom organiseert Uitvaart- ge als ik naar een verzorgingshuis
verzorging IJmond deze bijeen- ga?
komst in een informele sfeer, • Wat is een levenstestament?
waarbij u onder het genot van
een kopje koffie uw vragen aan De bijeenkomst is vrij toegankede notaris kunt stellen.
lijk, maar aanmelden is verplicht.
Dat kan door een e-mail te stuDe notaris houdt eerst een inlei- ren aan info@ijmonduitvaart.nl of
ding, waarin onder andere de vol- telefonisch via 0800-0375. (Foto:
gende onderwerpen aan de orde Suzanne Overgaag)

Directie
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.jutter.nl/
kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
Kennemerland PERS B.V.
Onderdeel van Regio Media
Groep B.V.
Oplage de Hofgeest: 13.400
Oplage de Jutter: 18.800
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.HOFGEEST.NL
WWW.JUTTER.NL

GEEN KRANT?
0251-674433

IJmuiden - Wekelijks legt Erik Baalbergen een typisch IJmuidens
beeld vast, naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis, een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die IJmuiden biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden over IJmuiden. In deze aflevering aandacht voor de pierenverlenging in de jaren zestig van de vorige eeuw.
Bladerend in een fotoalbum van
mijn ouders kwam ik bijgaand vakantiekiekje tegen. Het plaatje is
tijdens een verblijf in een vakantiehuisje op het IJmuiderstrand
in juni 1959 gemaakt door mijn
vader met de toen erg populaire Agfa Clack. Op de foto zien we
de ‘oude havenmond’ van IJmuiden, van voor de verlenging van
de pieren. Aan de horizon bevinden zich de Zuidpier (links) en
Noordpier (rechts). Het zich op de
pieren is ten tijde van het maken
van de foto nauwelijks veranderd
sinds de opening van het kanaal
in 1876. Op de voorgrond zien
we een stukje van het voormalige kleine strand en de strekdam.
Deze lagen beide aan de voet van
het nog steeds aanwezige Seinpostduin. Het zwaaiende kind op
de foto is mijn oudste broer; ik
was toen nog niet op deze aardkloot gearriveerd.

De foto is nabij de Seinpostweg
gemaakt, ongeveer aan de voet
van het huidige Haven Operatie Centrum. In de loop der jaren
verdwijnt dit havenbeeld grotendeels, door de verlenging van de
pieren in de jaren zestig, de aanleg van de IJmondhaven (19992004) en de ontwikkeling van het
gebied rond de IJmondhaven de
leen deze zaterdag geldt een ex- laatste vijftien jaar. Tegenwoortra korting van 500 euro bovenop dig bevinden zich op de plek van
alle actieprijzen van de geselec- het kleine strand op de foto onder
teerde voorraadmodellen. Deze meer de Vlissingenstraat, de Monactie stopt op zaterdag 1 februa- nickendamkade en de bedrijfsgeri om 18.00 uur. Dan moet de deal
gedaan zijn!

Super Saturday
bij Ardea Auto

Regio - Op zaterdag 1 februari gaan alle remmen weer los bij
Ford dealer Ardea Auto. Het jaarlijks terugkerende evenement is
het moment om te profiteren van
extra scherpe aanbiedingen op
de voorraad nieuwe en gebruikte
auto’s van de grootste Ford dealer
van Nederland.
Super Saturday is ook een moment om kennis te maken met
De 13 vestigingen in Noord- en de nieuwe Ford Puma Hybride.
Zuid-Holland openen al om 8 De beestachtig mooie SUV is na
uur ’s ochtends de deuren van de 2 weken in de showroom al een
showroom. Alle populaire Ford absolute verkoophit. ,,Het is een
modellen zijn op deze zaterdag SUV met een bite”, aldus Gerrit
extreem scherp geprijsd en kun- Klock van Ardea Auto. ,,De Puma
nen binnen 1 week de showroom heeft alles om een van de best
uitrijden. Met een voorraad van verkochte auto’s van Nederland
ruim 350 nieuwe en 750 gebruik- te worden. Een complete uitruste Fords is de keuze bovendien ting, sportieve prestaties, een
enorm.
enorme laadruimte en buitengewoon mooie looks. De Puma
Extra korting van 8.00 tot 18.00 lijkt zowel van buiten als van binuur
nen veel groter dan hij werkelijk
Op nieuwe Ford modellen lopen is. De hybride aandrijflijn maakt
de kortingen en inruilprijzen de- hem bovendien extra zuinig in
ze zaterdag flink op. Een sportie- het brandstofverbruik. Alleen op
ve Ford Fiesta of Focus is op Su- Super Saturday geven wij bij hoper Saturday gemiddeld zo’n ge uitzondering op dit splinter4000 euro voordeliger en de luxe nieuwe model een korting van
Kuga Titanium SUV kunt u met €1.000,- op de Puma’s die wij op
een korting van maar liefst 7.500 dit moment op voorraad hebeuro voor uw deur parkeren. Al- ben.” (Foto: aangeleverd)

FAMILIEBERICHTEN

NU OOK ONLINE

Vanaf begin jaren zestig worden
de pieren onder handen genomen. De oude kop van de Zuidpier wordt met 280 meter ingekort en de pier wordt verlengd tot
ongeveer 3000 meter. De Noordpier wordt verlengd tot 2200 mebouwen van Iskes en diverse off- ter. Voor de verlenging van de pieshorebedrijven.
ren worden rotsblokken uit België
per trein aangevoerd; velen kunDe verlenging van de pieren vindt nen zich deze lange treinen langs
plaats als onderdeel van de ver- en door IJmuiden nog goed hergroting van de havenmond in de inneren! Twee speciaal hiervoor
periode 1957-1967. De oorspron- gebouwde kraaneilanden, de
kelijke pieren steken elk 1400 Kraanvogel en de Lepelaar, spemeter in zee, gemeten vanaf de len vanaf 1964 een hoofdrol bij de
strandlijn. Ze omsluiten de haven- werken en bepalen lange tijd de
mond als twee symmetrische ar- westelijke skyline van IJmuiden.
men. In de loop van de twintigste
eeuw wordt de havenmond moei- Door de verlenging van de pielijker bevaarbaar voor de steeds ren wijzigt ook de vaargeul. Omgroter wordende schepen. Bij het dat de van zee komende schepen
binnenvaren moet heel sterk re- zich oriënteren op de ‘lichtenlijn’
kening worden gehouden met – van de twee vuurtorens, moet denaast de tijstromen – de zandpla- ze lijn dus ook wijzigen. Daarom
ten voor de ingang, de wrakken wordt in 1966 de kleine vuurtoren
van een aantal tijdens de Tweede op het Seinpostduin veertig meWereldoorlog gezonken schepen ter naar het zuiden, naar zijn hui(de J.P. Coen, de Van Rensselaer en dige positie verplaatst.
de Tjikini) en het nemen van een
korte boog tussen de pieren voor De vergroting van de havenmond
het aanlopen van het buitenka- ondervindt veel vertraging door
naal richting Noordersluis.
stormschade aan delen van de
pieren, de problemen met het
De nieuwe havenmond moet veel door de zomerzon zacht worden
grotere schepen kunnen verwer- van het gebruikte steenasfalt en
ken. De toegang wordt 400 meter het ruimen van de scheepswrakbreed en de schepen krijgen tus- ken.
sen de pieren een grotere uitloop- In 1967 wordt het werk voltooid.
lengte. Proeven met een model Op 15 juni 1967 wordt de nieuwe
van de nieuwe havenmond bij het havenmond door Koningin JuliaWaterloopkundig Laboratorium na feestelijk geopend. Wil je vanin de Noordoostpolder wijzen uit daag de dag een soortgelijke foto
dat een asymmetrische vorm van maken, dan moet je zo’n 500 mede pieren helpt bij het op natuur- ter naar het westen, aan het einde
lijke wijze opruimen van een gro- van het Pierewaaierspad je Clack
te zandplaat voor de ingang en westwaarts richten. Vergeet voorhet tegengaan van verzanding. al je filmrolletje niet!

Baas RIGO Verffabriek staat stoel
af aan Taim (12) en Farai (12)
IJmuiden - RIGO Verffabriek was
trotse deelnemer aan de zesde
editie van JINC Baas van Morgen. Op 23 januari stond directeur Machiel voor een dag zijn
stoel af aan twee leerlingen van
een basisschool in de buurt. RIGO maakte deel uit van een
groot gezelschap: in totaal deden maar liefst 317 ‘bazen’ in
Nederland mee aan het evenement.

Met Baas van Morgen willen RIGO Verffabriek en JINC, een nonprofitorganisatie die strijdt tegen kansenongelijkheid onder
jongeren, de aandacht vestigen
op het feit dat een succesvolle
loopbaan niet voor iedereen is
weggelegd. Want wie geboren
wordt in een omgeving met veel
armoede en weinig rolmodellen,
heeft minder kans om het ver te
schoppen dan leeftijdsgenoot- bedrijfsauto. Aangekomen op de
jes uit rijkere wijken. Hoe slim of fabriek droeg Machiel het stokje
talentvol hij of zij verder ook is.
over aan de beide directeuren
en bogen zij zich over een spanDe jonge bazen stonden de nende uitdaging in het verf pro23ste een spannende dag te ductieproces. De manager opewachten. Taim en Farai werden rations had de beide directeuren
door de directeur opgehaald op donderdag hard nodig.
school in de nieuwe electrische JINC Baas van Morgen werd dit

jaar voor de zesde keer gehouden. Er deden kinderen en bazen
mee uit Amsterdam, Arnhem,
Breda, Flevoland, Groningen,
Haaglanden,
Kennemerland,
Leeuwarden, Leiden, Oost-Brabant, Rotterdam-Rijnmond, Tilburg, Utrecht, Zaanstad en ZuidLimburg. (Foto: aangeleverd)
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Marc Hillebrink neemt vrijgekomen zetel in

Annette Baerveldt voorgedragen als
wethouder in Zaanstad
Annette te verliezen, zijn wij erg
blij voor haar. Wij wensen Annette veel succes en feliciteren de gemeente Zaanstad van harte met
de selectie van Annette. Annette
heeft in Velsen laten zien een betrokken, bevlogen en bovenal zeer
kundige bestuurder te zijn. Wij zullen haar hier gaan missen!”.
Marc Hillebrink
Marc Hillebrink zal de door het
vertrek van Annette Baerveldt vrijgekomen zetel innemen. Hillebrink is eerder 12 jaar raadslid geweest en keert nu na een tussenpauze van twee jaar weer terug bij
de partij. D66Velsen beoogt Hillebrink in de raadsvergadering van
30 januari te laten installeren.
Smeets: ,,Uiteraard is het altijd
moeilijk om iemand met de kwaliteit, kennis en netwerk als Annette
te vervangen, maar we zijn blij dat
Marc deze taak op zich wil nemen.
Marc brengt onze fractie weer een
heel ander netwerk, kennis en
een nieuwe energie en zal vanwege zijn ruime ervaring meteen vol
mee draaien als raadslid. We hebben er zin in om samen met Marc
verder te werken aan onze doelen
om Velsen nog socialer en groener
te maken”.

(Foto: archief)

Eigenaarswisseling Bruna Velserbroek
Velserbroek - Na ruim 20 jaar de
Bruna in Velserbroek als zelfstandig franchisers gedraaid te hebben, neemt de familie Meijer op
10 februari afscheid van de winkel. Ook dochter Suzanne zal naar
een andere werkkring uitzien. Ze
zullen het zeker gaan missen, en
kijken nu al met enige weemoed
achterom. Er is in al die jaren een
warme band ontstaan met Velserbroek. De drukke Brunawinkel
was voor velen een ontmoetingsplek, en met de talloze vaste klanten wissel je lief en leed uit. Ook

de personeelsleden zullen de Meijers echt gaan missen. Suzanne:
,,We zijn dankbaar voor de tijd die
wij hier mochten doorbrengen.
Het zal straks wel even wennen
zijn, na jaren van drukte en lange
dagen en weken.’’
In de loop der jaren werden andere filialen in Heemstede en Assendelft al overgedragen aan nieuwe
eigenaars. Met de pensionering in
zicht is het afgelopen jaar benut
om nu ook een geschikte opvolger voor de winkel in Velserbroek

te vinden. Suzanne: ,,We zijn blij
dat de winkel blijft voortbestaan
in de huidige vorm. Naast het bekende Bruna assortiment blijven
de Post NL afdeling alsook het
ING-gedeelte gewoon. Alle personeelsleden gaan ook over naar
Bruna BV, die de winkel in Velserbroek als een eigen filiaal verder
zal exploiteren.‘‘
In de laatste week zal nog een uitverkoop plaatsvinden, zodat de
de winkelvoorraad opgefrist kan
worden overgedaan. (Foto: aangeleverd)

Velsen/Zaanstad - D66Velsen
raadslid Annette Baerveldt is voorgedragen om wethouder te worden namens D66 in Zaanstad. Annette Baerveldt is al vanaf 1994
onafgebroken actief in de politiek
in Velsen. Eerst 12 jaar als raadslid
en daarna 12 jaar als wethouder.
Sinds de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 is zij weer als raadslid
actief in de gemeenteraad.
De fractie van D66Velsen wenst
Annette heel veel succes met
haar nieuwe uitdaging, die haar
van harte wordt gegund. Sander Smeets, fractievoorzitter van
D66Velsen: ,,Hoewel het altijd jammer is om iemand met de ervaring, Hillebrink laat weten blij te zijn
betrokkenheid en kundigheid van met deze mogelijkheid en zich

(Foto: aangeleverd)
graag voor Velsen in te willen zetten: ,,De afgelopen jaren heb ik
mij met veel plezier ingezet voor
maatschappelijke organisaties als
het COC Kennemerland en Stichting Heerlijkheid Brederode, maar
de politiek blijft toch kriebelen. Ik
heb er veel plezier in om mij samen met de fractie van D66Velsen
weer als raadslid in te zetten om te
zorgen dat Velsen een gemeente
is waar iedereen zichzelf kan zijn.
Een gemeente waar iedereen de
kansen krijgen die ze verdienen!”
Hillebrink zal zich namens de fractie van D66Velsen met name inzetten voor de portefeuilles sociale zaken, veiligheid, kunst en cultuur en dierenwelzijn.

DCIJ-nieuws:

Geslaagde afsluiting
paspoortcompetitie

Santpoorters rijden alternatieve Elfstedentocht
Santpoort/Oostenrijk - Een groep van acht schaatsers uit de regio
heeft vorige week deelgenomen aan de alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee in Oostenrijk. Onder hen ook vijf inwoners van Santpoort. Terug in eigen land kijken de schaatsers terug op een mooie ervaring, die ze erg meegevallen is. Het ijs was
van redelijk goede kwaliteit en over de neergezette tijden is het
achttal ook zeker niet ontevreden.
Bij gebrek aan echt koude winters in Nederland zoeken de Elfstedenrijders hun schaatsplezier
elders in Europa. Zandvoorter
Johan van Marle reisde al meerdere malen af naar de Weissensee om daar deel te nemen aan
de alternatieve Elfstedentocht en
kreeg vorig jaar de broers Sjaak
en Fred Molenaar enthousiast
om de tocht samen met hem te
gaan maken. Dit jaar reisde de
groep zelfs met acht man naar
Oostenrijk; ook Jos Kors, de molenaar van korenmolen De Zandhaas in Santpoort, en diens broer
Harry, waren van de partij. Aan
de molen refereert ook de naam
die het schaatsteam voor zich-

zelf bedacht: ‘Het Slappe Wieckje’. De acht mannen, van wie er
vijf in Santpoort wonen, één in
Haarlem en twee in Zandvoort,
schaatsen wekelijks samen op de
schaatsbaan in Haarlem en zijn
ook bijna allemaal lid van de vereniging De Friesche Elf Steden.
Johan van Marle reed de meest
recente versie van de vermaarde
schaatstocht in Friesland zelf nog
uit en zette dit jaar in Oostenrijk
een tijd van 8.02,31 op de klok.

Voor Stichting VeloVelo wist hij
bijna vijftienhonderd euro bijeen te schaatsen, een prachtig resultaat. Joost van Kaar:
,,Mijn schoonzus Linda Selhorst
heeft samen met een vriendin
een stichting opgezet die kleinschalige projecten voor kinderen op de Filipijnen ondersteunt.
Zo wordt bijvoorbeeld onderwijskundige hulp geboden. Ik
werk zelf in het onderwijs op Het
Schoter in Haarlem en ik vind het
mooi om op deze manier ook
iets voor het onderwijs daar te
kunnen doen.’’ Samen met zich
kinderen maakte Joost, voorafgaand aan het vertrek naar Oostenrijk, eigendomsbewijzen. ,,Ik
heb iedere kilometer voor vijf euro verkocht. Vrijdag heb ik aan
de tocht deelgenomen, maar we
waren er woensdag al, dus ik heb
ook woensdag en donderdag
nog heel wat kilometers kunnen
maken. In totaal heb ik 1490 euro
bij elkaar geschaatst.’’

was er haast geen meter ijs zonder scheuren. Het blijft natuurlijk
natuurijs, maar de kwaliteit was
dit jaar veel beter. Het scheelt
waarschijnlijk ook wel dat we nu
in de tweede groep zaten en vorig jaar in de vierde groep. Het
evenement op de Weissensee
duurt in totaal veertien dagen
en de alternatieve Elfstedentocht
voor toerrijders wordt vier keer
geschaatst. Als je dan in de laatste groep zit, zijn er al heel wat
schaatsers over dat ijs geweest.’’

Hoewel Johan van Marle, Sjaak
Molenaar, Fred Molenaar, Jos
Kors, Harry Kors, Joost van het
Kaar, Joost Bouwman en Arjan
de Boer als groep naar Oostenrijk vertrokken, hebben ze tijdens de schaatstocht zelf indiDaarmee was hij niet de snelvidueel gereden. ,,De start is zo
ste deelnemer van de acht, dat
hectisch en zo massaal, dat je elwas Joost van het Kaar (7.27,01)
kaar snel kwijt bent’’, vertelt Sjaak
en hij koppelde bovendien een
Molenaar. Hij vervolgt: ,,Heel af
goed doel aan zijn prestatie.
en toe kom je wel eens in een
groepje terecht met een bekenJos Kors reed als enige van de de, maar eigenlijk is het een heel
groep niet de volledige afstand egoïstisch evenement. Je moet
van tweehonderd kilometer. Hij er bovendien voor zorgen dat je
had zich voor de helft van die af- altijd in je eigen tempo blijft rijstand ingeschreven, maar reken- den. Als je gaat vertragen, omde zelf op hooguit dertig kilome- dat je wilt wachten op een ander,
ter, hetgeen alsnog een mooie ben je bezig om je eigen prestaprestatie zou zijn geweest, om- tie te vergallen. En ach, het duurt
dat hij op de baan nooit ver- maar acht uurtjes hè. De rest
der dan de helft daarvan had van de dag ben je wel samen.’’
geschaatst. Het werd uiteinde- Trots op het behaalde resultaat
lijk vijftig kilometer voor Jos in en in het bezit van een oorkonOostenrijk, ook hij was daarmee de met daarop de gereden tijd
dik tevreden. De omstandighe- en natuurlijk het alternatieve Elfden op het ijs waren beter dan stedenkruisje zijn de schaatsers
de mannen vooraf hadden inge- weer huiswaarts gekeerd. (Tekst:
schat. Sjaak Molenaar: ,,Vorig jaar Bos Media Services/foto’s: aangewas het echt bar en boos, toen leverd)

Velsen - In het midden van november, kort na het schooldamtoernooi van de gemeente Velsen, meldde een vijftiental topscorers zich bij Damclub IJmuiden (DCIJ) voor het volgen van
tien gratis damlessen. Afgelopen vrijdag kwam er een einde
aan deze serie. Als feestelijke afsluiting speelden jeugdclubkampioen Jens Mischke en nummer
drie Storm van den Berg een simultaan tegen een vijftiental tegenstanders. Zowel de simultaangevers als de tegenstanders
namen de wedstrijd heel serieus, want vrijwel iedereen was na
veertig minuten nog bezig. Uiteindelijk wisten Mischke en Van
den Berg een ruime meerderheid
van de partijen te winnen. Alleen
Zion Nibte en Martijn Schoenmaker wisten te winnen en Sake Pippel pakte een punt.
Na de simultaan was het tijd voor
de prijs- en diploma-uitreiking.
Bij de paspoortcompetitie, waarvoor er elke avond twee wedstrijden gespeeld konden worden en “paspoortdammers” en
jeugdleden in één groep speelden, was Alex Kistemaker de beste paspoortdammer. De verschil-

len waren klein, want op slechts
één punt achterstand werd Nout
Benschop tweede en een punt
daarachter Dex Groenendaal derde. In het algemeen klassement
ging clubkampioen Jens Mischke er met de eer vandoor. Tamar
Out, een jaar eerder zelf nog paspoortdamster, werd fraai tweede.
Ook Storm van den Berg maakte
als oud-paspoortdammer al een
grote sprong in zijn ontwikkeling
door derde te worden.
Ook waren er examens afgenomen voor niveau 1, 2 en 3. Tot
grote vreugde van jeugdleidster Nicole Schouten waren alle paspoortdammers die niveau
1 hadden gemaakt geslaagd:
Daan Louwerse, Thijs Schaaper,
Vic Mulder, Thijs Been, Jelle Kok,
Malak el Abbassi, Jasper van de
Brink, Dex Groenendaal, Nout
Benschop, Alex Kistemaker en Diego van der Vijver. Ook bij de hogere niveaus waren er veel geslaagden: Zion Nibte en Tamar
Out (niveau 2 wit), Storm van
den Berg, Martijn Schoenmaker
en Renée Bal (2 zwart) en Jens
Mischke en Lars van Eeken (3 wit).
(Foto: aangeleverd)

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE: CASTRICUMMER.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!
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Voor méér lokaal nieuws uit de regio! Kijk voor het actuele nieuws op:
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Open Avond Rotaryclub IJmond
met Floris Jan Bovelander

Velsen-Zuid - De bekende hockeyer Floris Jan Bovelander is
dit jaar te gast bij de jaarlijkse
open ontmoetingsavond van
Rotaryclub IJmond. Op woensdagavond 5 februari vertelt hij
over zijn ontwikkelingsproject
voor kinderen in India. Belangstellenden zijn van harte welkom (graag even aanmelden).

De Open Avond van Rotaryclub
IJmond staat dit jaar in het teken van Jeugd en Bewegen. De
bekende hockeyer Floris Jan Bovelander komt vertellen over

ven via www.kwakersnest.nl.
Kinderdagverblijf ‘t Broekje is daarbij geboren en de nieuwste aanwinst in school op de Platbodem.
’t Kwakersnest sluit aan bij het gepersonaliseerde onderwijs dat de
Westbroek nu al biedt. Zowel de
Westbroekschool als ’t Kwakersnest volgen al jaren de persoonlijke ontwikkeling van elk kind. Veel
kinderen van de Westbroek maken
al gebruik van de Buitenschoolse Opvang. Daardoor kunnen zij
elk kind van 0 tot 12 jaar volgen in

zijn ontwikkeling. En in het nieuw
schooljaar (augustus 2020) worden de twee Buitenschoolse Opvanggroepen gevestigd in de
Westbroek. Omdat alles is gecentraliseerd in school kunnen kinderen wekelijks deelnemen aan allerlei activiteiten die worden georganiseerd in school. Hierbij kan worden gedacht aan kookworkshops
en veel sport- en spelactiviteiten.
Houd de openingsdatum in de gaten en kom gezellig langs bij het
Broekje! (Foto: aangeleverd)

Velsen - Woensdag 22 januari
presenteerden zich in Theeschenkerij Velserbeek negen basisscholen die onder het bestuur van Atlant Basisonderwijs vallen. Dit op
de Engelse manier, dus onder het
genot van een gemoedelijke high
tea.

Bij dit evenement hebben de
verschillende scholen een eigen
kraampje waarin zij laten zien
wat hun school uniek maakt. De
speeddate is voor zowel nieuwe
leerkrachten als bestaande leerkrachten. Nieuwe leerkrachten
kunnen zo zien welk onderwijsconcept een school hanteert en
of dit bij ze past. Leerkrachten die
al bij Atlant Basisonderwijs werken, kunnen zo intern op de arbeidsmarkt snuffelen en kijken of
ze eens een overstap kunnen maken naar een andere school binnen het eigen bestuur.
Hanneke Goedhard van Atlant
dan 50.000 inwoners organiseert. dan veel te beleven.
Basisonderwijs zegt hierover: ,,Dit
is een mooie laagdrempelige maDe kracht van het evenement is De combinatie van verkoop in de nier om met elkaar in gesprek te
dat zowel culturele instellingen, kramen, informatie, demonstramusea, verenigingen, winkels, au- ties en optredens geven een goetodealers, sportclubs en iedereen de sfeer aan dit evenement. De
die graag in contact met de con- lege kramen worden opgevuld
sument wil komen op deze dag door ambulante handelaren met
die contacten kan leggen.
exclusieve producten.
Als dat via muziekuitvoeringen, ,,Uiteraard rekenen wij er op dat
dansdemonstraties,
bijzonde- de positieve vonk overslaat naar
re presentaties, actieve activi- al die actieve Velsenaren en dat
teiten, bijzondere introducties, zij willen deelnemen op zaterdag
sport demonstraties, de scouting 16 mei in het centrum van IJmuien speeltuinverenigingen en der- den”, aldus de organisatoren
gelijke gebeurt is het voor iedere bezoeker onder het genot van Lezers die willen deelnemen kuneen hapje en een drankje een bij- nen een mail sturen naar info@bzonder leuke dag die voor herha- o-b.nl. In De Jutter en de Hofling vatbaar is. Zowel voor de kin- geest verschijnt op donderdag 14
deren als voor de ouderen valt er mei de special ‘IJmuiden Leeft’

‘IJmuiden Leeft’: evenement voor
ieder die wat te vertellen heeft
IJmuiden - Met de nieuwe manifestatie ‘IJmuiden Leeft’, zaterdag 16 mei in de Lange Nieuwstraat en op Plein 1945, willen ondernemers, verenigingen, cultuur
en vele andere organisaties laten
zien wat er in de gemeente Velsen te beleven is. Er valt zoveel
te doen in IJmuiden dat het tijd
is om dat ook daadwerkelijk aan
de bezoekers op een informatieve en actieve wijze te laten zien.
Iedereen die aan anderen wil vertellen en of laten zien (of horen)
wat er te doen of te koop is kan
zich vanaf vandaag inschrijven.

Het initiatief van ‘IJmuiden Leeft’
komt van B-O-B Promotions dat
in het land meerdere van deze activiteiten in gemeenten met meer

Vaste gasten
Iedereen kan reserveren voor het
diner in het Lestaurant. Toch komen er, een keer per maand, op
de maandag- en woensdagavonden veel vaste gasten. Sommige al bijna 20 jaar. Er komen gasten uit de omgeving van Beverwijk, Uitgeest, Heiloo en zelfs vanuit Den Haag komt er een gast
om samen met familie te dineren.
Van 17.30 tot ca. 20.00 uur verzorgen derde en vierdejaars leerlingen van de richting HBR (Horeca Bakkerij en Recreatie) de ontvangst, het diner, de bediening
en de bakkerijgerechten. Daarbij
dragen de leerlingen een uniforme garderobe.
Echt leren
,,We zien dat onze leerlingen het
beste leren door ze een professionele rol te geven. Geen rollenspel,

komen over een gedeelde passie
en contact te hebben met collega’s van andere scholen.”
De Hightea-cher werd goed bezocht. Leerkrachten en scholen
vonden elkaar op een gemoedelijke manier. Ook vorig jaar was
dit een groot succes en heeft het

nieuwe banen opgeleverd.
Ben jij op zoek naar een mooie
baan als leerkracht en heb jij een
afgeronde Pabo-opleiding of een
geschiktheidsverklaring? Neem
dan contact op met Atlant Basisonderwijs via info@atlantbo.nl.
(Foto: aangeleverd)

Technasium Ichthus Lyceum 10 jaar

Lestaurant Kennemer College
Beroepsgericht een begrip
Heemskerk - Al bijna 20 jaar
ontvangt het Lestaurant van
het Kennemer College Beroepsgericht haar gasten. Met
een eigen ingang aan de Van
Riemsdijklaan 103 en de uitstraling van een chique restaurant, leren leerlingen hier werken in een echt horecabedrijf.

Rotary IJmond is een actieve club
met betrokken leden, die graag
samen iets doen voor een ander. De club zet zich met regel-

maat in voor goede doelen, zoals onlangs de Kerstbier-verkoop
voor de Stichting Kind & Brandwond in Beverwijk. De club verwelkomt graag vrouwen en mannen met een warm hart voor anderen. Wil je graag ondernemende mensen leren kennen, dan
ben je van harte welkom bij de
ontmoetingsavond van Rotary IJmond op woensdagavond 5
februari, 20.00-22.00 uur, bij de
Theeschenkerij in Velsen.
Laat even weten dat je komt aan
Marja Jochemus, mjochemus@
online.nl of 06 2299 3199.

Hightea-cher; Speeddate tussen
scholen en onderwijstalent

Werk aan de winkel in
Basisschool de Westbroek
Velserbroek - Erik Boeijenga (directeur de Westbroek) en Loes
Holtslag van Westerop (directrice ’t Kwakersnest) zijn razend enthousiast. Afgelopen weken is de
verbouwing in de Westbroek gestart. Basisschool de Westbroek
(school van Stichting Fedra) en ’t
Kwakersnest starten in augustus
2020 een Integraal Kind Centrum
(IKC). Dit centrum start met kinderdagverblijf ’t Broekje dat wordt
geopend in mei 2020. Vanaf deze
week kunnen ouders zich inschrij-

One Million Hockeylegs, een hockeyproject dat hij heeft opgezet
voor kansarme kinderen in India.
Zelf heeft Rotaryclub IJmond vorig jaar de organisatie op zich genomen van de jaarlijkse Avond4daagse in IJmuiden. Dankzij de
enthousiaste inzet van kinderen,
scholen, ouders, vrijwilligers en
leden van de club werd dit een
zeer geslaagd evenement.

maar voor ‘het eggie’.” Marlies van
der Reijden is docent horeca en
spreekt vol trots over behaalde
resultaten. ,,Ze leren opdekken
met linnen en werken met verse
ingrediënten. Vorig jaar nog won
een leerling de 2e prijs ‘keuken’
tijdens de vakwedstrijden NoordHolland waar alle vmbo-horecascholen zijn vertegenwoordigd.

Maar het grootste compliment
komt eigenlijk van de ouders van
de leerlingen. Zij zien hun kinderen groeien door het intermenselijk contact met de gasten van ons
Lestaurant. De praktijk is de beste
manier om te leren en daar hebben ze hun hele leven iets aan.”
Reserveren? Lestaurant.nl of 0251
240910. (Foto: aangeleverd)

Driehuis - Op 3 februari 2010
opende (toenmalig) burgemeester Weerwind met een bijzondere ceremonie het eerste Technasium van de regio IJmond. Hoewel
er nu bijna 100 officiële Technasia in Nederland zijn, behoorde
het Ichthus Lyceum destijds tot
de voorlopers op het gebied van
Technasium onderwijs. Sindsdien
heeft de tijd niet stil gestaan. Het
Ichthus Lyceum beschikt inmiddels over twee ruime Technasium-werkplaatsen en biedt het
vak Onderzoeken en Ontwerpen
(O&O) aan op het gymnasium, het
atheneum en de havo. Leerlingen
die examen doen in het vak O&O
behalen dan een officieel erkend
Technasium-certificaat, naast hun
gymnasium, atheneum of havodiploma. Het Ichthus Lyceum wil
ook naar de toekomst eigentijds
onderwijs blijven bieden, in samenwerking met bedrijven uit de
regio. Vanuit de wijde omtrek komen leerlingen hiervoor naar het
technasium.
Technasium voor onderzoekende en creatieve leerlingen
Leerlingen die kiezen voor het
vak O&O maken in brede zin kennis met de wereld van techniek
en onderzoek. In tegenstelling

schikt voor leerlingen met een
onderzoekende en creatieve instelling. Samenwerken en doorzetten spelen hierbij een belangrijke rol, net als het leren om op
een systematische manier problemen op te lossen. Vervolgopleidingen geven aan dat leerlingen met een Technasium-certificaat over meer en betere vaardigheden beschikken om in teamverband lastige problemen en
vraagstukken op te lossen. En dat
is iets wat nu en in de toekomst
in veel banen van groot belang is.

tot bij gewone vakken, staat bij
het vak O&O niet de docent of
het leerboek centraal, maar werken leerlingen in teamverband
aan een realistische en actuele opdracht uit het bedrijfsleven.
Ze krijgen de opdracht van een
echte opdrachtgever, die ook bij
de beoordeling betrokken is. Zo
hebben leerlingen samen met
de ESA gewerkt aan een project
voor woningen op de maan, zijn
er drijvende windmolenparken
ontworpen of nieuwe verblijven
voor Artis. Op dit moment werken leerlingen onder andere aan
een recycleproject voor het circuit van Zandvoort, wordt er een
spel ontwikkeld voor het Teylersmuseum, meten ze fijnstof met
een smartphone in een CubeSat
en ontwerpen ze een boot op waterstof.
De technologische ontwikkelingen, met name die op ICT-gebied,
zorgen ervoor dat leerlingen opdrachten doen die raken aan de
laatste inzichten. 3D modelleren
is bijvoorbeeld nu vanzelfsprekend, daarvoor beschikt het Ichthus Lyceum in de Technasiumwerkplaatsen over geavanceerde
apparatuur.
Het Technasium is bij uitstek ge-

Tien jaar Technasium levert een
schat aan ervaring en onderwijskundig inzicht op
In de eerste jaren van het Technasium heeft het Ichthus Lyceum
dankzij de samenwerking met
andere Technasiumscholen én
de aansluiting bij de Stichting
Technasium veel kennis en ervaring kunnen opdoen met vaardighedenonderwijs, samen leren, en werken in projecten. De
school heeft daardoor geleerd
om verder te kijken dan traditionele lesvormen en heeft een
schat aan ervaring op het gebied
van didactiek en pedagogiek. De
wereld om ons heen verandert
in hoog tempo en vraagt andere kennis en vaardigheden dan
10 jaar geleden. Voor een school
is het enorm belangrijk dat zij
leerlingen blijft opleiden voor de
maatschappij van de toekomst,
en hier feitelijk al tijdens de opleiding op voorsorteert.
De ervaringen en inzichten die
op het Ichthus Lyceum zijn opgedaan met het Technasiumonderwijs komen daarbij van pas. Door
bewezen en succesvolle onderwijsconcepten, normen en tradities te combineren met moderne inzichten en mogelijkheden,
werkt het Ichthus Lyceum voortdurend aan onderwijs dat volledig voldoet aan de eisen die in de
toekomst aan de leerlingen worden gesteld. (Foto: aangeleverd)
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College trekt boetekleed aan:

AANGENAAM!

Vermiste documenten
komen boven tafel

In deze rubriek stellen we nieuwe plaatsgenootjes voor. De meeste Velsense baby’s zien het levenslicht buiten Velsen en hun namen komen dus niet te staan bij de geboorteaankondigingen van
de gemeente Velsen in deze krant. Daarom nu de mogelijkheid
om uw (klein)kind in deze rubriek voor te stellen. Stuur een foto
uiterlijk 4 weken na de geboorte naar redactie@jutter.nl. Deelname is gratis.

Aangenaam!

De stand na vier weken

Hofstede Biljarttoernooi
Sofie Kieftenbeld is geboren
op 10 januari om 20.49 uur in
het Spaarne Ziekenhuis Zuid. Ze
woog bij de geboorte 3420 gram
en meldde zich ruim drie weken
te vroeg.
Sofie is het eerste kindje van Jes-

Velsen - Het Hofstede biljarttoernooi is inmiddels vier weken aan
de gang en na een enerverende strijd zijn de finalisten uit beide poules bekend. Na een weekje rust kunnen zij aanstaande zaper en Nicole Kieftenbeld.
Voor de ouders van Nicole, Jan terdag in het finaleweekend weer
en Lia van der Werff, is Sofie het volop aan de bak.
eerste kleinkind. De andere trotse opa en oma zijn Jan en Marijke In poule A won de Dukdalf haar
Kieftenbeld, voor hen is Sofie het laatste wedstrijd tegen Velserbroek met ruime cijfers (86 tevijfde kleinkind.
gen 76). Dit was tevens de laatste
wedstrijd in deze poule. Hierdoor
eindigt Dukdalf als eerste met
249 punten. Tweede werd Hofstede A met 242 punten. Derde
Alex Reznikova (iconen, schilde- is geworden Velserbroek met 230
rijen en glas in lood) de expositie punten en vierde werd het Terras
feestelijk afgesloten. Het Raadhuis met 215 punten.
voor de Kunst bevindt zich aan de In poule B werden twee wedstrijTorenstraat 7 te Velsen-Zuid. Via den gespeeld namelijk Visserhuis
www.raadhuisvoordekunst.nl is tegen Heerenduinen en Heeuitgebreide informatie beschik- renduinen tegen de Watertoren.
Het Visserhuis won van de Heebaar. (Foto: aangeleverd)
renduinen met 89 tegen 80. In
de tweede wedstrijd was de Watertoren de sterkste en won met
88 tegen 79 van de Heerenduinen. Hierdoor eindigt het Visserhuis met 255 punten als eerste in
de poule B. Als tweede eindigt de
Watertoren met 251 punten. Der-

Tania Engelchor exposeert

Velsen - De kunstwerken van Tania Engelchor (1962) staan tot 9
februari in het middelpunt van
de belangstelling bij het Raadhuis voor de Kunst. Engelchor is
inmiddels een bekende naam binnen de Noord-Hollandse beeldende kunstwereld aan het worden.
Haar schilderijen, collages en zeefdrukken waren eerder onder meer
te zien bij het ‘Jan en Piet-museum’ en ‘Grijp17’ te Haarlem. Ook
bij ‘Kunst Op De Kade’ tijdens het
Havenfestival trok het werk veel
belangstelling. Inmiddels is de collectie aangevuld met nieuwe werken. Tot en met 9 februari is het
werk van Tania Engelchor als onderdeel van de expositie ‘Herinnering aan de toekomst, gedrieen vanuit het donker naar het
licht’ op vrijdag, zaterdag en zondag tussen 13.00 en 17.00 uur te
bezichtigen. De toegang is gratis
en op zondag 9 februari wordt, samen met de andere exposanten
Ronald Mattern (lichtobjecten) en

NK Mountainbiken in Spaarnwoude:

Extra maatregelen nodig
bij deelname Van der Poel
Velsen - Als wielrenner en
mountainbiker Mathieu van
der Poel zich dit jaar inschrijft
voor deelname aan het NK
Mountainbiken, zal dat van
grote impact zijn op de organisatie van het evenement. Dat
zegt Martin Pieterse, voorzitter
van de Stichting Wielerpromotie Het Groene Hart. Het evenement zal op 6 en 7 juni plaatsvinden in recreatiegebied
Spaarnwoude.

Dit jaar is zijn deelname vooralsnog onzeker. Van der Poel heeft
zijn zinnen gezet op een gouden
medaille tijdens de Olympische
Spelen in Tokyo komende zomer.
Het één sluit het ander echter
niet uit, want het NK Mountainbiken vindt anderhalve maand
eerder plaats. ,,Van der Poel moet
eerst zijn veldritseizoen afmaken
en zal daarna gaan bekijken wat
hij gaat doen’’, verwacht Pieterse.
,,Dat geldt natuurlijk voor de hele ploeg’’, voegt hij eraan toe. De
Volgens Pieterse maakt het voor organisatie van het NK Mountainde organisatoren op zich niet uit biken onderhoudt nauwe contacof Van der Poel wel of niet tot het ten met bondscoach Gerben de
deelnemersveld behoort, maar Knegt en verwacht tijdig te kunmoet wel rekening worden ge- nen vernemen of de wielertophouden met de enorme toe- per, die afgelopen zondag nog
stroom van publiek als de suc- als eerste over de streep kwam
cesvolle wielrenner van de partij tijdens de naar zijn vader Adrie
is. Vorig jaar werd het NK Moun- vernoemde jaarlijkse veldrit in
tainbiken in het Limburgse Sit- Hoogerheide, er in Spaarnwoutard verreden, Mathieu van der de ook bij zal zijn. ,,Als hij komt,
Poel liet daarbij verstek gaan. vraagt dat om extra maatregelen,
Al vroeg in het seizoen had hij daarom is het wel belangrijk dat
toen aangegeven dat het evene- we op tijd weten of iemand als hij
ment niet in zijn planning paste. komt’’, aldus Pieterse.

de werd de Heerenduinen met
244 punten en als vierde eindigde Hofstede B met 229 punten.
Een en ander resulteert in de volgende finalepartijen die op zaterdag 1 februari worden gespeeld.
Om de eerste en tweede plaats
strijden het Visserhuis en de Dukdalf. Deze wedstrijd begint ’s middags om 13.00 uur. ‘s Morgens om
9 uur spelen Hofstede A en de
Watertoren om de derde en vierde plaats.
Direct na afloop van de middagpartijen vindt de prijsuitreiking
plaats. Voor het winnende team
staat een fraaie wisselbeker klaar.
Voor het team dat het slechtst in
het toernooi heeft gepresteerd
heeft de organisatie een oude
wisseltrofee van stal gehaald te
weten de Rode Lantaarn. Verder
zijn voor de eerste vier teams extra bekers te verdienen. En “last
but not least” krijgt de beste speler van het toernooi de Johan Helder trofee uitgereikt. Deze laatste
prijs wordt jaarlijks uitgereikt en
is dus geen wisseltrofee.
Voor belangstellenden staat de
deur van het Wijkcentrum de Hofstede als altijd gastvrij open. (Foto: aangeleverd)

Het geloof en lokaal eten

30 minuten lezing in het
Kruispunt Velserbroek
Velserbroek - Groene stappen
en duurzaamheid staan voor keuzes die te maken hebben met bewustwording van, goed zorgen
voor en de verantwoordelijkheid
nemen voor jezelf, de ander en de
planeet met al wat daarop leeft.
In de bijbel komt dat ook vaak
terug. Welke stappen kun je zelf
maken die bijdragen aan het zorgen voor een florerende planeet?
De werkgroep Groene Kerken van
het Kruispunt (Velserbroek) en de
Dorpskerk (Santpoort) probeert
laagdrempelig mensen binnen
en buiten de kerk te stimuleren
in de bewustwording van duurzaamheid toepassen in je dagelijks leven. Op dit moment organiseren ze een aantal groene le-

zingen van 30 minuten na de
kerkdienst en het koffie drinken
om de maand op zondag. Op 2 februari organiseren ze een tweede
lezing over hoe je lokaal kan eten
van boeren en telers uit NoordHolland. Wees van harte welkom
bij deze 30 minuten lezing door
Paul Noordermeer. De lezing start
na de kerkdienst rond 10.45 uur
onder het genot van een kopje koffie of thee in het Kruispunt
aan het Zon Bastion 3 in Velserbroek. Paul vertelt onder andere over hoe hij tot geloof kwam
en welke rol duurzaamheid daarin voor hem speelde. Hij ontwikkelde een initiatief dat lokaal eten
makkelijk maakt. Tenslotte reikt
hij handvatten aan wat je zelf kan
doen op dit gebied.

Jan Nederburgh
nieuwe trainer Velsen
Driehuis - Het is RKVV Velsen gelukt op korte termijn een nieuwe
hoofdtrainer aan te stellen. Met
Jan Nederburgh heeft de Technische commissie een heel gemotiveerde trainer bereid gevonden met ingang van het nieuwe seizoen het stokje over te nemen van scheidend trainer Martin Haar.
Nederburgh is geen onbekende
in deze regio. Zijn roots liggen
in Driehuis en als doelverdediger
heeft hij zijn sporen verdiend bij
Telstar, AZ, PSV, Den Haag en Roda JC.
Als trainer was Jan werkzaam bij
diverse verenigingen: hij startte zijn carrière misschien wel bij
Velsen waar hij al weer wat langer geleden de C- en de B-junio-

handen waren. Het college benadrukt verder dat er nooit sprake is
geweest van kwade wil.

,,Er is niet sterk gehandeld, er is
niet diepgaand genoeg gezocht
met voldoende urgentiebesef en
er is, ook vanuit onjuiste aannames, onhandig gecommuniceerd
en geadviseerd’’, erkent men nu.
Tevens geeft men aan te willen
leren van de nu gemaakte fouten. ,,De inwoner die een WOBverzoek indient, mag verwachten dat wij goed werk verrichten
Het gaat vooral om een reeks e- en zorgvuldig zoeken naar informails en verslagen van vergade- matie. Beter dan we nu gedaan
ringen over het genoemde the- hebben.’’ Voor Stam is echter de
ma. De zaak werd destijds behan- zaak hiermee nog lang niet afgedeld door een tijdelijke mede- daan. Hij heeft het antwoord van
werker van de gemeente en eni- het college op zijn beurt weer bege tijd na diens vertrek (de mede- antwoord met een nieuwe reeks
werker was actief bij de gemeen- vragen. Zo wil hij van het collete velsen van 27 januari 2016 tot ge weten of het klopt dat wet11 december 2018) werd het be- houder Floor Bal bij het bestuurtreffende e-mailaccount geslo- lijk overleg inzake de woonboten
ten. Dat wil echter nog niet zeg- in het binnenspuikanaal en derde
gen dat de gegevens uit dat ac- Rijksbinnenhaven aanwezig is gecount niet meer beschikbaar zijn. weest.
Van al het e-mailverkeer binnen
de gemeente worden back-ups Als het antwoord op die vraag
gemaakt, die in een digitale kluis bevestigend is, wil Stam van het
worden opgeslagen. Inmiddels is college weten waarom de agenop verzoek van de gemeentese- da’s, verslagen en vergaderstukcretaris het betreffende e-mail- ken dan niet vanuit zijn account
account in deze digitale kluis ge- beschikbaar waren. Ook insinuopend en is gestart met het door- eert het raadslid dat de gemeenzoeken van de e-mails.
te de zaak bewust vertraagd zou
kunnen hebben: ,, Is met het niet
Gemeenteraadslid Peter Stam, te- mee willen wegen door de rechgenwoordig als eenmansfractie ter van de ‘vermiste’ stukken voor
opererend, had een reeks kriti- het college het ‘spel’ gewonnen
sche vragen gesteld over de gang ?’’ Stam doelt hiermee op het feit
van zaken en inmiddels is door dat de gemeente inmiddels heeft
het college van burgemeester en aangegeven dat nog niet duiwethouders het boetekleed aan- delijk is of de rechter in dit stagetrokken. Tijdens de rechtszaak dium van het proces nog bereid
werd het bewust niet openbaar zal zijn om de documenten, waarmaken van bepaalde stukken een over men aanvankelijk niet kon
politiek besluit genoemd, het col- beschikken, alsnog mee te welege noemt die uitspraak achteraf gen. Ook wil het raadslid van het
‘onhandig‘ en spreekt nu van een college horen waarom het ruim
bestuurlijk standpunt. Ook zegt een half jaar heeft moeten duren
het college nu dat er te snel amb- voordat de er een besluit werd
telijk beoordeeld en geadviseerd genomen op het ingediende beis dat alle beschikbare stukken als zwaarschrift tegen de aanvankepersoonlijke beleidsopvattingen lijke weigering van de gemeente
beoordeeld konden worden, ter- om de stukken openbaar te mawijl niet alle documentatie voor- ken. (Tekst: Bos Media Services)

FC Velsenoord zoekt
jeugdteams voor
groot toernooi
Velsen-Noord - Dit jaar organiseert
FC Velsenoord een groot jeugdtoernooi, ter ere van het 100-jarig
bestaan. Het toernooi zal plaatsvinden op paaszaterdag 11 april 2020.
Teams zijn van harte welkom om te
strijden voor leuke prijzen.
Er wordt gevoetbald in poules van
4 teams, die ieder 3 wedstrijden
spelen.
De organisatoren zijn op zoek naar
de volgende teams:
JO8 (4e t/m 5e klasse) speeltijd tussen 9.00 uur en 12.00 uur
JO9 (4e t/m 5e klasse) speeltijd tussen 9.00 uur en 12.00 uur
JO11 (3e t/m 4e klasse) speeltijd
tussen 11.30 uur en 15.00 uur
J012 (4e en 5e klasse) speeltijd tussen 11.30 uur en 15.00 uur
JO13 (3e t/m 4e klasse) speeltijd

tussen 11.30 uur en 15.00 uur
JO15 (4e t/m 5e klasse) speeltijd
tussen 14.30 uur en 18.00 uur
JO18 (2e t/m 3e klasse) speeltijd
tussen 14.30 uur en 18.00 uur
De tijden achter de teams zijn richtlijnen, hier kan nog van worden afgeweken.
Aanmelden kan via www.fcvelsenoord.nl/446/toernooi/.
Na inschrijving, zullen de teams enkele tijd voor het toernooi een programmaboekje ontvangen.
Naast het toernooi zelf, worden er
ook bezigheden georganiseerd
voor omstanders. Zo zijn er diverse etenskraampjes, speelparadijs
voor de (kleine) kinderen, schminken, competitie gatenvoetbal en
dergelijke.

Museumhuis Beeckestijn

Maandelijkse rondWWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
leiding
huis en tuinen

WWW.50PLUSWIJZER.NL

WWW.50PLUSWIJZER.NL

Velsen - De documenten inzake de aanleg van windpark Spuisluis, waarvan aanvankelijk door
de gemeente werd gemeld dat ze
vermist waren, komen alsnog boven tafel. Volgens het college zijn
er door de gemeente fouten gemaakt en is inmiddels opdracht
gegeven tot het opstellen van
een verbeterplan. De gevonden
documenten worden alsnog aan
de rechtbank overhandigd in het
kader van een verzoek op de Wet
Openbaarheid Bestuur (WOB).

ren trainde. Ook bij Telstar, AZ en
- recent - bij Quick Boys was Jan
actief. Jan heeft er erg veel zin in
bij onze club aan de slag te gaan.
De Technische commissie en het
Bestuur van Velsen zijn content
met het aantrekken van Jan Nederburgh. (Foto: aangeleverd)

Velsen-Zuid - Ook zondag 2 februari vindt weer de maandelijkse rondleiding door huis en tuinen van Beeckestijn plaats. Maak
ook eens zo’n boeiende en leerzame wandeling mee!
De rondleiding gaat van start om
11.00 uur. Een deskundige gids
neemt u mee en geeft uitleg over

het Huis en de historische tuinen.
Zo leert u Beeckestijn beter kennen!
Opgeven kan via www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/buitenplaats-beeckestijn.
Deelname kost 9 euro per persoon, leden van Natuurmonumenten betalen 5 euro.

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
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Fietsersbond:

De fiets vanzelfsprekend de basis in de mobiliteit
Velsen - Overal in de gemeente op de fiets snel, comfortabel en veilig van A naar B kunnen rijden. Dat is in een notendop het streven van de Fietsersbond. Deze landelijk opererende vereniging, waarvan Franc Weerwind (voormalig burgemeester van Velsen, thans burgemeester in Almere) voorzitter is, heeft in Velsen ongeveer honderdvijftig leden. Zeven daarvan vorm de actieve kern
van de plaatselijke afdeling en komen op voor de belangen van de fietsers. Op welke manier doen
ze dat? We spraken met Silvia Slaman en Kees Joustra over hun werk voor de organisatie en de belangrijkste knelpunten voor fietsers in de regio.
Ongeveer acht jaar geleden had
de Fietsersbond moeite om voldoende actieve leden in Velsen te
vinden, terwijl er op dat moment
juist veel grote infrastructurele
projecten ter discussie stonden.
Kees Joustra was op dat moment
al langere tijd lid en besloot, mede vanwege zijn achtergrond als
verkeersdeskundige, om zich actiever te gaan inzetten voor de
organisatie. ,,De fiets is de basis
van je mobiliteitssysteem. Toch
zien we vaak dat fietsers en ook
voetgangers worden behandeld
als een soort restproduct tijdens
discussies over de infrastructuur’’,
legt hij uit. Silvia Slaman kwam
vier jaar geleden het team versterken. Zij vertelt: ,,Ik ben begonnen als verkeersouder bij een basisschool, dat is een project van
Veilig Verkeer Nederland. In die
functie doe je van alles, je kunt
bijvoorbeeld een vrachtwagenchauffeur uitnodigen op school
om uitleg te geven over de dode
hoek, maar ik had bijvoorbeeld
ook contact met de gemeente over de oversteekplaats bij de
school en ik sprak ouders aan op
hun parkeergedrag.’’ Silvia woont
in het grensgebied van Haarlem
en Velsen, ze koos er uiteindelijk
voor om zich bij de Velsense afdeling van de Fietsersbond aan
te sluiten. Deze afdeling valt onder de Fietsersbond regio Haarlem, waartoe het hele gebied van
Velsen-Noord tot Hillegom behoort. Regionaal kunnen werken
is voor de organisatie belangrijk,
want: ,,Fietsroutes gaan meestal

over de gemeentegrenzen heen.’’
Handreiking
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 heeft
de Fietsersbond destijds het document ‘Kiezen voor de fiets in
Velsen’ opgesteld. Een handreiking aan de politieke partijen in
de gemeente met vier uitgangspunten voor het beleid ten aanzien van het (fiets)verkeer. De
leefbaarheid en de bereikbaarheid van de gemeente, de gezondheid van de inwoners en de
betaalbaarheid van het verkeer
worden hierin als redenen genoemd om de fietser een nadrukkelijke plek te geven op de politieke agenda. Vervolgens zijn ook
tien concrete actiepunten opgesteld, waarin die uitgangspunten zijn verwerkt. Een minimale breedte voor fietspaden, goede fietsenstallingen, beter handhaven van verkeersregels en het
ontvlechten van autoroutes en
fietsroutes zijn enkele punten
waarop wordt gehamerd. Silvia
Slaman: ,,We hebben nauw contact met de gemeente en we
waarderen elkaar. Wij krijgen bijvoorbeeld dingen voor elkaar
waar zij ook heel blij mee zijn.’’
Een mooi voorbeeld is de uitbreiding van de spitspont over het
Noordzeekanaal. ,,We spreken tegenwoordig van hoogwaardig
openbaar vervoer. In het kader
daarvan is een veerpont die elke tien minuten vaart een must!’’
Het aantal afvaarten is sinds begin vorig jaar daadwerkelijk ver-

hoogd. Kees Joustra plaatst het in
een perspectief: ,,Wij hebben ook
contacten en communicatiemogelijkheden die de gemeente niet
vanzelfsprekend heeft. De gemeente was het met ons eens en
we hebben zo aan het resultaat
kunnen bijdragen. We zijn overigens pas tevreden als de pont elke dag en de hele dag een 10-minutendienst kent.’’
Doorfietsroutes
De matige verbinding tussen
de noord- en zuidoever van het
Noordzeekanaal in Velsen wordt
voor een belangrijk deel veroorzaakt door het volledig afsluiten
van de sluizenroute. Ook hierover
is de Fietsersbond alert: ,,De dijk
wordt straks verhoogd, waardoor
er minder ruimte overblijft voor
de weg. Rijkswaterstaat heeft
goed naar ons geluisterd en onze
voorstellen grotendeels overgenomen. We hopen alleen dat de
sluisroute eerder open kan gaan’’,
aldus Kees Joustra. Een ander
project waarover hij met zijn collega’s intensief in gesprek is, is de
realisatie van zogenoemde doorfietsroutes in de regio. Het zijn
fietsverbindingen over asfalt, met
goede verlichting, bewegwijzering, fietsvriendelijke verkeersregelinstallaties en goede fietsenstallingen bij alle voorzieningen
langs de routes. ,,Je wordt als fietser echt in de watten gelegd.’’ Drie
van die routes moeten volgens
de Fietsersbond lopen over Velsens grondgebied, te weten het
traject vanaf de veerpont naar de

Céline niet door naar
live shows van The Voice
Velsen - Voor Céline Dib eindigde vorige week haar avontuur in
The Voice of Holland. De KnockOuts van de populaire talentenjacht
heeft ze niet kunnen doorstaan,
maar ze kijkt vol trots terug op dit
geweldige avontuur, waarbij ze zelfs
een zeer unieke prestatie wist neer
te zetten.

De IJmuidense zangeres maakte
deel uit van het team van Lil’ Kleine, maar tijdens The Battles, het
tweede onderdeel van de wedstrijd,
koos haar coach niet voor haar. Dat
ze als zangeres geliefd was bij de
andere coaches, bleek direct. Zowel
Ali B. als Waylon drukten op de knop
om Céline bij haar coach weg te stelen en daarbij koos ze zelf voor Waylon. Maar liefst vier uitzendingen
lang bleef ze op de stoel van Waylon’s team zitten. ,,Ik heb 29 Battles
doorstaan’’, concludeert ze trots. Tijdens de laatste aflevering van The
Battles werd het twee keer heel erg

baan die sinds enige tijd de gemeente Velsen doorsnijdt.

zo veel mogelijk contact met de
leden. In regionaal verband verschijnt enkel malen per jaar het
Toch valt ook daar nog winst te blad ‘Haarlemmer Wielen’, dat aan
behalen. Silvia wijst op een klein alle leden wordt verzonden en op
bordje aan een lichtmast langs dit internet voor iedereen te downfietspad: ,,Kijk, voor fietsers is de loaden is. Leden kunnen ook bij
verlichting alleen in de spits aan- de afdeling terecht om knelpungeschakeld, terwijl de verlichting ten in het verkeer te melden.
langs de weg voor het autoverkeer de hele nacht mag branden. Daarnaast is er de Fietsflits, een
Laat de verlichting voor de fiet- vanuit de landelijke organisatie
ser gewoon hele nacht aan; des- maandelijks verstuurde digitale
gewenst gekoppeld aan detectie nieuwsbrief met nuttige informaof er een fietser rijdt.’’
tie voor fietsers.
Contact
De actieve kern van de Fietsersbond afdeling Velsen onderhoudt

Via www.fietsersbond.nl kan men
zich inschrijven als lid. (Tekst en
foto: Bos Media Services)

Kinderen uit groep 8:

Doe mee aan de Kinderklimaattop
Driehuis - Het Pieter Vermeulen
Museum roept kinderen in groep 8
van de basisscholen op om deel te
nemen aan de Kinderklimaattop.
Kinderen krijgen hier een podium
om hun ideeën en overtuigingen
te delen. Ze krijgen de kans om
in gesprek te gaan met volwassenen over onderwerpen die ertoe

spannend voor haar, want: ,,Waylon
drukte in die aflevering twee keer
op de knop om iemand te stelen.
Maar gelukkig drukte de ene keer
Ali B tegelijk ook op de knop en de
andere keer deed Lil’ Kleine dat. Ik
bleef zodoende op de stoel zitten.’’
Dat de andere coaches ook zeer
over haar zangkunsten waren te
spreken, was haar eerder al opgevallen. ,,Bij The Battles zei Anouk bijvoorbeeld dat ze blij was dat zij niet
hoefde te kiezen. Dat vond ik een
enorm compliment.’’ Haar deelname aan The voice of Holland heeft
Céline als een geweldige tijd ervaren. ,,Doordat ik zo lang op de stoel
bleef zitten, heb ik meer dagen
meegemaakt dan alle andere kandidaten. Op zo’n laatste dag gaan
je gevoelens echt alle kanten op, als
je in die stoel zit.’’ Nu haar deelname aan het televisieprogramma erop zit, gaat ze zich richten op andere leuke projecten. ,,Ik ga een zang-

Westelijke Randweg in Haarlem,
het traject vanuit de IJmuider haven langs het Noordzeekanaal
naar Amsterdam Sloterdijk en het
traject vanuit Velsen via de Waarderpolder naar de N200 richting
Amsterdam.
,,Onze fietspaden bieden straks
te weinig ruimte door de komst
van allerlei nieuwe fietsachtige
voertuigen. We zijn daarom erg
blij met de uitspraak van wethouder Bram Diepstraten, die heeft
gezegd dat het tijdperk waarin
de auto nummer 1 was, nu echt
voorbij is. Laten we hiermee starten bij de doorfietsroutes.’’ Een
positieve ontwikkeling is de aanleg van een fietspad langs de bus-

doen. Zo kunnen ze zelf hun duurzame onderwerpen onder de aandacht brengen en hun brandende
vragen stellen. De Kinderklimaattop wordt gehouden op 19 maart
in het Pieter Vermeulen Museum
en in het stadion van voetbalclub
Telstar. Kinderen kunnen zich met
groep 8 aanmelden voor deelna-

me. Ze moeten in de klas een actie
bedenken en daarvoor twee thema’s uitkiezen. De uitgebreide instructies hiervoor zijn op de website www.pieter-vermeulen-museum.nl te vinden. De beste actie wint de Philip de Roo-prijs, vernoemd naar de ambassadeur van
de Kinderklimaattop.

workshop verzorgen bij Alphenaar
in IJmuiden. En ik ga ook studiowerk doen, maar daarover kan ik nu
nog niet zo veel zeggen, omdat het
nog onzeker is wat daar precies uit
komt.’’ (Foto: RTL/Talpa)

Bewoners Zee- en Duinwijk:

Maak kennis met de wijkagenten

IJmuiden - Bewoners van
Zee- en Duinwijk kunnen op
donderdag 13 februari om
19.30 uur nader kennismaken met de wijkagenten. Wie
zijn het en wat doen ze precies in Zee- en Duinwijk? Op
uitnodiging van het wijkplatform komen ze hier uitleg
over geven.

lijk wel hulp van collega’s, maar
uiteindelijk is hij/zij wel het
aanspreekpunt voor de wijk.
Een wijkagent werkt dan ook
veel samen met de gemeente
en met maatschappelijke organisaties die werkzaam zijn in
de wijk.
Bezuinigingen en personeelstekort leiden steeds vaker tot
keuzes om specifieke politieEen wijkagent is bezig met de teams op te doeken en ook
totale politiezorg binnen zijn de functie van wijkagent staat
of haar wijk.
hierbij onder druk.
Te denken valt aan de aanpak
van sociale problemen, zoals Naar aanleiding van de veoverlastgevende jongeren, mi- le babbeltrucs, waarbij crimilieudelicten en criminaliteit. De nelen bij ouderen binnendrinwijkagent krijgt daarbij natuur- gen, wordt de roep om meer

inzet van wijkagenten harder.
Wat zijn de mogelijkheden en
onmogelijkheden voor de wijkagent in deze tijd?
Bezoekers van deze bijeenkomst zullen uitgebreid in de
gelegenheid zijn om vragen
te stellen en tijdens de pauze
kan men persoonlijk in gesprek
gaan met de wijkagenten.
Deelname aan de avond is gratis, maar uitsluitend op basis
van aanmelding. De bijeenkomst vindt plaats in het Seniorencentrum/Dienstencentrum Zeewijk aan het Zeewijkplein 260. Telefoonnummer:
0255 520650.

Fabiano Caruana wint Tata Steel
Chess Tournament 2020
Regio - Fabiano Caruana (1992
/ V.S.) heeft zaterdag het Tata Steel Chess Tournament gewonnen. Caruana begon de 12e
en voorlaatste speelronde met
1 punt voorsprong op wereldkampioen Magnus Carlsen. Carlsen speelde met wit remise tegen Vladislav Artemiev (Rusland). Caruana won met wit van
Jan-Krzysztof Duda (Polen) en
creëerde daarmee een voorsprong van 1,5 punt op Carl-

sen met nog slechts één ronde
te gaan. Voor Caruana is het de
eerste keer dat hij het Tata Steel
Chess Tournament op zijn naam
schrijft. Caruana is momenteel
de nummer twee van de wereld.
In maart is hij een van de deelnemers aan het Kandidatentoernooi, waar wordt bepaald
wie eind dit jaar om de wereldtitel tegen Carlsen mag spelen.
Twee jaar geleden won Caruana
het Kandidatentoernooi, maar

wist vervolgens Carlsen niet te
onttronen.
Op de foto ontvangt Fabiano
Caruana uit handen van Theo
Henrar, directievoorzitter Tata
Steel Nederland, de bokaal voor
zijn overwinning in het Tata
Steel Chess Tournament 2020.
Informatie over het Tata Steel
Chess Tournament is te vinden
op
www.tatasteelchess.com.
(Foto: aangeleverd)

De opkomst van gezonde
maaltijden aan huis
Italiaans, Chinees of toch patat? Het zijn allang niet meer onze enige opties als het aankomt op bestelmaaltijden. We leven steeds gezonder, werken
steeds flexibeler en besteden onze vrije tijd anders. Daardoor is de vraag en het aanbod aan gezonde maaltijdservices ook gestegen: We maken het
onszelf steeds makkelijker om gezond te eten, ook wanneer we geen tijd of mogelijkheid hebben om zelf te koken. Dat blijkt ook bij de Maaltijdservice van
Uitgekookt.nl waar de laatste jaren een opvallende groei te zien is.
De maaltijden zijn voor iedereen:

achter en neemt een ingevulde

Makkelijker gezond

Jongeren, ouderen, gezinnen en

bestelling weer mee. Bestellen hoeft

Thuisbezorgde maaltijden van

alleenstaanden. De reden waarom

dus niet online, maar kan ook via de

Uitgekookt zijn niet ongezond of

iemand voor een Maaltijdservice

bezorger of telefonisch.

smakeloos. Bij Uitgekookt is er

kiest is voor iedereen anders, maar

zelfs volop variatie in de keuze aan

gezond, gevarieerd en gemakkelijk

Zonder te koken

maaltijden. Welke maaltijd er ook

zijn toch wel de belangrijkste

Laat thuis, geen tijd, geen zin, geen

gekozen wordt, deze bevat altijd 200

redenen.” Aldus Johan van Marle,

toegang tot een (eigen) keuken of lukt

gram groente en worden vers en

eigenaar van Uitgekookt.nl

het koken niet meer? Allemaal goede
redenen om niet zelf te koken. Een

zoutarm bereid. Door toevoegen van
de juiste kruiden blijven de maaltijden

Meer vrije tijd

gezonde maaltijdservice is een mooie

smaakvol. De maaltijden kunnen

De familie De Vries maakt sinds

oplossing. Het is zelfs mogelijk om

op minimaal twee momenten in de

2016 gebruik van de maaltijden

een aantal weken vooruit te bestellen

week koelvers thuis worden bezorgd.

van Uitgekookt. “Wij bestellen elke

zodat er niet iedere week besteld en

In de magnetron hoeven ze nog maar

week, zelfs als we in de zomer in

afgerekend hoeft te worden. Zo kan

vier minuten te worden verwarmd.

ons chalet zijn.” Ze zijn erg blij met

je bij Uitgekookt.nl verse, gezonde

de Maaltijdservice en bestellen

bestelmaaltijden van tevoren

Voor iedereen

twee keer per week. “Het grootste

selecteren en laten bezorgen op een

“De stijging van gezonde

voordeel is dat we niet lang in de

tijd en locatie dat het jou uitkomt. Met

maaltijden aan huis geldt voor

keuken hoeven staan. Hierdoor

keuze uit ruim 20 seizoensgebonden

alle leeftijdsgroepen. Iedereen

houden we tijd over voor andere

gerechten (ook vegetarisch!) kan je

kent van vroeger natuurlijk nog

leuke dingen.” Familie de Vries vindt

iedere dag genieten van een andere

Tafeltje Dekje, maar dat was vooral

het prettig dat er een vaste bezorger

voedzame maaltijd

op ouderen gericht. Inmiddels is

de maaltijden komt brengen, hij laat

onze klantengroep enorm divers.

elke week een nieuw weekmenu

Gratis & gekoeld
thuis bezorgd!

Bestel een proefpakket van

4 maaltijden

De voordelen volgens
familie De Vries:

en ontdek de maaltijdservice
van Uitgekookt

Wij zijn in 4 min klaar om te eten
Zijn dagelijks verzekerd van
200 gram groente

voor maar

Wij eten gevarieerder dan ooit

15,-

Kunnen flexibel bestellen,
zonder vaste verplichting
Gratis en gekoeld thuisbezorgd
door onze vaste bezorger

ZO WERKT HET
Bestel online, telefonisch
of via de bezorger, tot wel
vier weken vooruit

Onze chefs gaan aan het
werk en koken uw maaltijd
pas een dag voor bezorging

Uw maaltijd bezorgd binnen
een tijdvak van een uur door
uw vaste bezorger

Eenvoudig en kort opwarmen
in de oven of magnetron

KLANTWAARDERING
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Gezondheidsbeurs Velsen goed bezocht

Velsen - Zondag vond tussen
10.00 en 15.00 uur de zevende editie van de Gezondheidsbeurs Velsen in het Telstar/RABObank IJmondstadion plaats.
Gemeente Velsen organiseerde samen met Stichting Welzijn en Healthcareconnect deze goed bezochte beurs. Op de
beurs kon men onder het genot
van een tomaatje of nootje gratis een kijkje nemen bij organisaties op het gebied van medi-

sche preventie, vitaliteit en bewegen, gezonde voeding, zorg
en welzijn.
Als thema werd dit jaar gekozen
voor ‘Positieve Gezondheid’. Wethouder Marianne Stein gaf ‘s morgens een lezing over dit onderwerp. Zij benoemde ‘Positieve
Gezondheid’ als mooie werkwijze om naar gezondheid te kijken,
omdat het accent niet alleen op
ziekte of het voorkomen daarvan

ligt. Er wordt breder gekeken en
uitgegaan van leefplezier, veerkracht en eigen regie van mensen.
Op de beurs kon men zich laten
testen op de zes pijlers waar deze werkwijze op gestoeld is. Er
waren tevens tientallen stands te
bezoeken. Zo ook een stand, waar
informatie over stoppen met roken gegeven werd. Marjolein
van Giessen werkt in SantpoortNoord en gaf informatie over ondersteunende gesprekken en andere hulpmiddelen, zoals nicotinevervangende middelen.
Over gebrek aan belangstelling
heeft zij niet te klagen. Wat waarschijnlijk ook meespeelt is, dat
verzekeringen rookstopbegeleiding sinds 1 januari ruimer is gaan
vergoeden.
Even verderop werft Andrea de
Graaf vrijwilligers voor haar Maatjesproject. Zij noemt het een winwinsituatie. Een vrijwilliger wordt
gekoppeld aan een deelnemer,
die om een maatje vraagt. Dit
koppel kan samen iets ondernemen zoals een kop koffie met elkaar drinken, een wandeling maken of naar de film gaan. Een vrijwilliger verrijkt zijn leven met iets
voor een ander te betekenen en

de deelnemer voelt zich minder
eenzaam. Er hebben zich al nieuwe “maatjes” aangemeld. ,,Toevallig vrouwen, maar mannen zijn
ook welkom”, vertelt een enthousiaste Andrea. Zij heeft een ploeg
van 45 vrijwilligers maar kan er
wel tweehonderd inzetten.
Verderop op de sfeervol ingerichte etage met uitzicht op een zonnig voetbalveld wordt gedanst.
Het blijkt om een demonstratie
rolstoeldansen te gaan. ,,Dansen
is voor iedereen, want iedereen
kan dansen”, is het credo van Linda Castien. ,,Want wat vooral belangrijk is: dat je er plezier aan beleeft.”
Er werden in totaal vijftien workshops gegeven, waar bezoekers
soms ook actief aan konden deelnemen, zoals Tai Chi en Mindfulness. Een stand van Thuiszorg
Zorgbalans gaf informatie over
hun zinvolle dagbestedingsprojecten voor mensen die vergeetachtig zijn geworden. ,,Zorg aan
mensen met een haperend brein”,
vertellen de standhouders enthousiast. Zij reikten een mooie
kaart uit met de tekst ‘je bent
goud waard’. En een uitnodiging
om ook te gaan strandjutten met
Juttersgeluk. ,,De zee maakt ge-

lukkig”, meldt zorgmedewerker
Chiny.
Tot slot bezoek ik de stand van
Annemarie Visser. Zij runt een
praktijk voor traditionele Chinese geneeswijzen en merkt dat er
veel belangstelling voor acupunctuur is. De naam van haar praktijk,
Tao Dao, refereert aan een acupunctuurpunt achter in de nek.
Tao Dao betekent ‘de weg naar
geluk’. Zij laat desgevraagd haar
moxasteen zien, die voor verwarming kan zorgen. En de piepkleine naaldjes, die zij gebruikt. Ze
zijn allemaal steriel verpakt en
worden eenmalig gebruikt. Haar
specialiteit is met name gericht
op reumatische en neurologische
aandoeningen, waar de medische
wetenschap weinig meer kan betekenen. Haar inventies worden

via aanvullende verzekeringen
vaak grotendeels vergoed.
Eenmaal weer buiten blijkt dat
veel bezoekers met de fiets zijn
gekomen. Het zonnetje nodigde
daar ook toe uit. (Tekst en foto’s:
Arita Immerzeel)
Meer informatie?
Maatjesproject tel. 06-44595979 of
degraaf@welzijnswb.nl.
Stoppen met roken tel. 0887867799 of m.vangiessen@medipro.nl.
Dansgroep voor iedereen tel. 0648393993 of dalaudance@outlook.
com.
Juttersgeluk tel. 06-53800916 of
bloemenstroom@zorgbalans.nl.
Tao Dao Acupunctuur tel. 0642851717 of taodao@hotmail.
com.

Westbroekerweg 1 wint zaalvoetbaltoernooi
is dat geen garantie op winst bij
dit toernooi, want: ,,Eigenlijk spelen in de meeste teams wel ‘echte’
voetballers mee.’’ Dan grapt één
van hen: ,,We zijn eigenlijk vooral
Gio Swanink erg dankbaar. Doordat hij niet meegedaan heeft, zijn
wij winnaar geworden.’’ Swanink
blijkt vorig jaar uit team 2 van de
straat te zijn gestapt en prompt
won dat team het evenement.
Hij speelde dat jaar in team 1 en
stapte daar dit jaar weer uit. ,,Dus
hebben wij nu gewonnen’’, luidt
de conclusie. Wordt een toernooi
als dit vooraf in teamverband
voorbereid? ,,Nee, dat hebben
we ooit wel gedaan, maar dat
was geen succes. Maar ’s avonds
laat, in de kantine, werken wij aan
ons teamverband.’’

Het team Westbroekerweg 1, dit jaar winnaar van het zaalvoetbaltoernooi voor stratenteams. (Foto: Ton van Steijn)
Velserbroek - Het team Westbroekerweg 1 heeft het zaalvoetbaltoernooi voor stratenteams
gewonnen. In de finale wisten
de spelers het team van het Waterdrieblad met 2-0 te verslaan.
Daarmee wint twee jaar op rij
dezelfde straat het evenement,
want vorig jaar mocht het team
Westbroekerweg 2 de felbegeerde beker in ontvangst nemen.

,,Het was voor ons de derde keer
dat we de finale hebben mogen
spelen’’, vertellen de voetballers
van Westbroekerweg 1 na afloop
van de wedstrijd in de kleedkamer. ,,De vorige twee keer hebben we niet gewonnen, nu dus
wel.’’ Zes van de acht spelers in
het team zijn zelf in hun vrije tijd
ook met voetbal bezig, twee van
hen zelfs in het zaalvoetbal. Toch

De sfeer was niet alleen bij de
winnaars opperbest, het hele
evenement kenmerkte zich zoals gebruikelijk door sportiviteit
en gezelligheid. Organisatoren
Peter Geldof en Rob Tousain namen, vlak voor aanvang van de
finalewedstrijd, de gelegenheid
om een aantal mensen te bedanken voor hun inzet. Op hun beurt
werden ze door wethouder Floor
Bal bedankt voor de organisatie. ,,Menig profclub zou jaloers
zijn op de opkomst bij dit evenement’’, aldus de wethouder, die
de twee gekscherend vergeleek
met Statler en Waldorf, twee ka-

rakters uit de Muppet Show. Geldof en Tousain gaan al jaren exact
hetzelfde gekleed op de finaledag, ze worden namelijk door
modespecialist Patrick van Keulen jaarlijks geheel in het nieuw
gestoken. Dat Westbroekerweg
1 de finale zaterdag zou winnen, kwam niet echt als een verrassing. ,,De gedoodverfde winnaar’’, werd het team al genoemd.
De spelers van het Waterdrieblad
deden hun uiterste best om het
imago van eeuwige tweede van
zich af te schudden, maar slaagHet RTL Sterrenteam samen met Gerben Joustra, die namens Stichting
den daarin niet.
Paardrijden Gehandicapten Kennemerland in ontvangst nam. (Foto: Ton
Al direct in de eerste minuten van Steijn)
was Westbroekerweg 1 de dominantere partij in de wedstrijd. op de tweede plaats in de rang- men paardrijden in Santpoort en
Het zou echter nog tot het eind lijst staat het L. Zocherplantsoen Haarlem. Een cheque ter waarvan de eerste helft duren voor- met drie overwinningen. Zater- de van 1250 euro werd zaterdagdat het eerste doelpunt werd ge- dagavond werd ook de wedstrijd avond door Gerben Joustra, een
scoord. In de tweede helft kwam tegen het RTL Sterrenteam ge- cliënt van de stichting, in ontWaterdrieblad vaker aan de bal, speeld. De hiervoor geselecteer- vangst genomen. Het geld zal
maar toen vlak voor het eindsig- de spelers uit Velserbroek had- worden besteed aan de organinaal door Westbroekerweg 1 een den een zware dobber aan de- satie van een zomerkamp. Het
tweede doelpunt werd gescoord, ze wedstrijd tegen een team met zaalvoetbalteam van de J. Bijhouwas hun lot bezegeld. Waterdrie- onder meer een aantal voormali- werstraat mocht de Fair Play Cup
blad heeft in de loop der jaren ge profvoetballers. Het werd 5-1 in ontvangst nemen en de prijs
vier keer eerder de finalewed- voor RTL.
voor de meest waardevolle spestrijd mogen spelen, ook toen
ler ging naar Sander Loogman,
werd telkens verloren. Dat West- Evenals in voorgaande jaren uitkomend voor Westbroekerbroekerweg, weliswaar met twee werd door de organisatie een weg 1. Marco Boogaard (Waterverschillende teams, nu twee bedrag gedoneerd aan Stich- drieblad) werd uitgeroepen tot
maal het toernooi op zijn naam ting Paardrijden Gehandicapten beste keeper en Freek Best mocht
heeft gezet, is niet uniek. Jaren Kennemerland. Deze organisa- zich de beste scheidsrechter van
geleden wist de Floraronde het tie biedt mensen met een beper- het toernooi noemen. (Tekst: Bos
evenement vier keer te winnen, king de mogelijkheid om te ko- Media Services)

Burgemeester bezorgt paspoort
baby Benjamin aan huis
Velsen-Noord - Het zal je maar gebeuren: de burgemeester die bij je
aanbelt om een reisdocument te
overhandigen. Het overkwam de
moeder van Benjamin Rafye uit
Velsen-Noord. Burgemeester Frank
Dales belde maandag aan met een
paspoort voor baby Benjamin én
een leuk geschenkje.

Ruil een visje voor een visje

IJmuiden - Onlangs zijn door de
gemeente alle glazen visjes verwijderd uit de muur langs de
Kromhoutstraat. Hiertoe werd besloten nadat steeds meer visjes
vanzelf op de grond waren gevallen. De gebruikte lijm bleek niet
voldoende te zijn bestand tegen
de weersomstandigheden. Inwoners die een glazen visje hebben
opgeraapt en meegenomen, worden vriendelijk verzocht het visje

in te leveren. Ze krijgen dan een
tegoedbon voor twee haringen
of een portie kibbeling met saus.
Deze waardebon kan verzilverd
worden bij visspecialist De Dolfijn. Er zijn al glazen visjes ingeleverd, maar hoeveel dat er zijn, is
niet duidelijk. Daarom kan de gemeente ook niet precies aangeven hoeveel visjes er nu nog ontbreken. Inleveren kan in het gemeentehuis van Velsen aan het

Dudokplein 1. De gemeente onderzoekt nog wat de beste oplossing is voor het herstellen van de
muur. Hierbij kan gedacht worden
aan betere lijm. Ook zal er nog een
oplossing gevonden moeten worden voor de glazen visjes die vermist blijven. Om die reden kan de
gemeente nog niet aangeven of
de glazen visjes zullen terugkeren
in het straatbeeld. (Tekst: Bos Media Services, foto: archief )

De mogelijkheid om je reisdocument te laten bezorgen, bijvoorbeeld bij je thuis of op je werk, bestaat in de gemeente Velsen sinds 1
januari. Benjamins moeder maakte
hier als eerste inwoner gebruik van.
Wie hiervoor kiest, hoeft alleen nog
voor de aanvraag naar de balie van
het gemeentehuis te komen. De
gemeente geeft de bezorging in
handen van een door het Ministerie gecertificeerd bedrijf. Zo wordt
gegarandeerd dat de identiteit van
de inwoner op juiste wijze wordt
vastgesteld. De bezorgtijden van
de reisdocumenten zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00

uur en 22.00 uur en zaterdag tussen 8.00 uur en 18.00 uur. Inwoners
die van deze dienst gebruik maken,
betalen een kostendekkend bezorgtarief van 15 euro bovenop de
normale leges.
Burgemeester Dales nam voor deze gelegenheid de bezorgtaak over.
De burgemeester: ,,Aan het begin

van de bestuursperiode hebben de
gemeenteraad en het college uitgesproken dat we onze dienstverlening willen verbeteren. Het bezorgen van reisdocumenten is hier
een mooi voorbeeld van. Ik hoop
dat Benjamin met dit paspoort vele mooie reizen mag maken!” (Foto:
Reinder Weidijk Fotografie)

Een prachtig bewaard geheim:

Foto: Tourist Organisation of Republika Srpska

Foto: Tourist Organisation of Republika Srpska

-

Republika Srpska in opkomst bij toeristen
Republika Srpska ligt in het hart van de Balkan en is
een van de twee entiteiten van Bosnië en Hercegovina. De republiek grenst aan Kroatië, Servië en Montenegro en heeft een oppervlakte van 25.052 km2, iets
meer dan de helft van Nederland. Het gebied is dunbevolkt met 1,4 miljoen inwoners en wordt gekenmerkt door een nog ongerepte natuur bestaande uit
bergen, rivieren en canyons. Tussen deze bergen liggen historische steden met een rijkdom aan cultureel
erfgoed, middeleeuwse kloosters, authentieke plattelandsdorpjes en talrijke wijngaarden. Republika
Srpska is nog relatief onbekend bij de internationale
reiziger maar heeft veel geheimen om te ontdekken.
Historische steden
Banja Luka Is met zijn 200.000 inwoners de regionale
hoofdstad en het administratieve centrum van Republika Srpska en wordt ook wel stad van cultuur, jeugd en
sport genoemd. De stad heeft een levendige sfeer en talrijke historische gebouwen. De gezellige ‘Gospodska Ulica’ is het hart van de huidige stad met veel winkels, cafés en restaurants. Een van de hoogtepunten is het Kastel
Fort, een middeleeuwse vesting die als verdedigingswerk
diende en tevens een plaats voor de handel was. De stad
kan gemakkelijk te voet verkend worden maar er zijn ook
publieke fietsen te huur. Daarnaast zijn er georganiseerde fiets- en wandeltochten door de stad. Banja Luka heeft
een breed scala aan accommodaties, van privékamers en
hostels tot 4-sterren hotels.
Višegrad ligt aan de oever van de Drina rivier en is vooral bekend vanwege de brug van Mehmed-paša Sokolo‘ welke gebouwd is door de beroemde Turkse archivic,
tect Kodža Mimar Sinan en bekend werd door het boek
‘Brug over de Drina’ van Nobelprijswinnaar Ivo Andric. De
brug staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Vlakbij
‘
de brug bevindt zich het toeristische dorp Andricgrad,
enkele jaren geleden gebouwd door de beroemde filmregisseur Emir Kusturica. Zijn idee was om een middeleeuwse
stad in steen te herbouwen, geïnspireerd door de werken
en het gedachtengoed van Ivo Andric.

‘
De toeristische ‘Ciro’ trein verbindt Višegrad en Andricgrad met Mokra Gora en Drvengrad, Kusturica’s houten dorp aan de andere kant van de Bosnisch-Servische
grens. Het traject voert langs fascinerende landschappen via de beroemde ‘Šarganska Osmica’ (Sargan Eight)
spoorlijn. Trebinje ligt in het zuiden van Republika Srpska en is het culturele en economische hart van Hercegovina, het meest zuidelijke deel van Bosnië en Hercegovina.
De stad werd gebouwd in de 18e eeuw op de oevers van
‘ werd in 1574 gede Trebišnjica rivier. De Arslanagic brug
bouwd onder supervisie van Mehmed-Paša Sokolovic‘ en is
een van de beroemdste bouwwerken van de stad en een
voorbeeld van Ottomaanse architectuur. Rondom de stad
liggen verschillende middeleeuwse kloosters zoals Hercegovacka Gracanica, een kopie van het beroemde Gracanica klooster in Kosovo, en het Tvrdoš klooster dat zijn eigen wijnen produceert. Trebinje staat bekend vanwege
zijn talrijke wijngaarden en wijnkelders en ligt op slechts
een steenworp afstand van de Adriatische Zee.

Ongerepte natuur
Banja Luka is de perfecte uitvalsbasis om de ongerepte
natuur in het noordelijke deel van Bosnië en Hercegovina te ontdekken. De Vrbas canyon met het Vrbas Adventure Resort, op slechts 20 km ten zuiden van Banja Luka,
is een hotspot voor adrenaline liefhebbers. In 2009 werden de wereldkampioenschappen rafting hier gehouden,
en in 2019 is het resort opnieuw gastheer van de Europese kampioenschappen rafting. Het gebied heeft ook verschillende wandelmogelijkheden en uitzichtpunten met
een prachtig uitzicht over de Vrbas canyon.
Iets zuidelijker, tussen Sipovo and Mrkonjic Grad, ligt een
prachtig natuurgebied met talrijke watervallen en rivierbronnen, zoals de bronnen van de Sana en de Pliva rivier. Naast wandelen en mountainbiken biedt dit gebied
uitstekende mogelijkheden om te vliegvissen. Nationaal
Park Kozara, ten noordwesten van Banja Luka, staat ook
bekend als de ‘schoonheid van de Krajina’. Het landschap
bestaat vooral uit heuvels en bossen en biedt talrijke mogelijkheden om te wandelen en fietsen, en heeft tevens
kleinschalige wintersportfaciliteiten. Het gebied werd
uitgeroepen tot nationaal park in 1967. In het gebied bevinden zich verschillende authentieke dorpjes zoals Piskavica, waar bezoekers kennis kunnen maken met lokale
cultuur, tradities en folklore. Nationaal park Sutjeska, in
het zuidoosten, is een ongerept natuurgebied rondom de
bergtoppen van Zelengora en Maglic, de hoogste berg-

top van Republika Srpska op 2386 m. Naast bergen heeft
het gebied talrijke meren en rivieren en een van de oudste oerbossen van Europa: Perucica. Sutjeska is een ideale bestemming om te wandelen, bergbeklimmen, raften
en voor andere outdoor activiteiten. De zandpyramides
vlakbij Foca zijn tevens een uniek natuurfenomeen die
doen denken aan de landschappen in Colorado. Slechts
een half uurtje ten oosten van Sarajevo, is het beroemdste skigebied van Republika Srpska en geheel Bosnië en
Hercegovina. In 1984 werden de Olympische Winterspelen hier gehouden. Het Olympisch Centrum heeft 35 km
aan geprepareerde pistes, moderne skiliften en ook verschillende wandelroutes voor het zomerseizoen.
Wellness- en Gezondheidstoerisme
Republika Srpska biedt uitstekende mogelijkheden voor
een wellness- of gezondheidsvakantie. Naast de gezonde natuurlijke omgeving, zijn er verschillende thermen en
kuuroorden voor ontspanning, wellness en rehabilitatie.
Bereikbaarheid
Ryanair vliegt momenteel rechtstreeks op Banja Luka vanaf Charleroi, Memmingen en Berlijn en binnenkort ook
vanaf Frankfurt-Hahn en Wenen. De afstand AmsterdamBanja Luka over de weg is ongeveer 1500 km en bestaat
vrijwel volledig uit snelwegen (via Duitsland, Oostenrijk,
Slovenië en Kroatië).
Meer informatie over toerisme in Republika Srpska:
http://www.visitformore.com en www.turizamrs.org/en/.
Meer informatie over toerisme in Banja Luka:
http://www.banjaluka-tourism.com/index.php/en/.
Met dank aan Dennis van der Avoort, PR-vertegenwoordiger
voor Republika Srpska (foto’s: Dennis van der Avoort).

Pluswijzer

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van
de Pluswijzer en hierin adverteren?
Neem dan gerust contact op via: verkoop@heemsteder.nl.

^

^

^

Niet aanwezig,
wel meebeleven

Authentiek Noord-Portugal:
Het Douro portwijngebied
De Douro-regio is het oudste afgebakende wijngebied
van de wereld. De grote rivier
Douro vormt de grens met de
rest van Portugal en is onderdeel van het Werelderfgoed
van de UNESCO. Op de oevers groeien de druiven waar
de wereldberoemde port van
wordt gemaakt op terrasvormige wijngaarden. Het waren de Romeinen die hier de
wijnbouw introduceerden,
maar met name in de tweede helft van de 17de eeuw
werd de portwijn wereldwijd
bekend door toedoen van de
Engelse handelaren. De klimaatomstandigheden in dit
gebied en de grond waarop
de druiven groeien zijn van
groot belang, hierdoor krijgt
de port een karakteristieke
en unieke smaak.
De dorpen aan de rivier ademen een eigen, unieke sfeer,
alléén de werkers op het
land, de dieren in de wei,
de vrouwen bij de openbare wasplaats en de ouderen die op straat een praatje met elkaar maken. In de

bergen achter de rivier liggen nog veel meer verborgen schatten die het verdienen om ontdekt te worden.
Van april tot en met oktober
is het mogelijk een 8-daagse
groepsreis in dit unieke gebied te maken, met een afwisselend programma waarin cultuur, natuur, historie en
authenticiteit centraal staan.
Uiteraard belicht deze reis
veel over de port en ziet de
reiziger wat een sterke invloed de wijnbouw heeft
op het landschap en het leven in deze streek. Kijk voor
meer informatie op www.realtours.nl.

Als Maaike na lange voorbereiding gaat backpacken in
Australië, gaat het niet goed
met haar opa. Ze twijfelt of ze
wel zal gaan. Maar opa overtuigt haar om dat wel te doen.
En, voegt hij er aan toe: ”Als
het misschien in de periode
van verblijf in Australië gebeurt, wil ik per se niet dat je
terug komt”. Voor Maaike is
het fijn te weten dat opa er zo
over denkt en de familie geeft
ter geruststelling aan alles te
zullen filmen, zodat zij in ieder
geval beelden kan bekijken bij
thuiskomst.
Dat was jaren geleden. Nu bieden verschillende crematoria
als extra service de mogelijkheid om het afscheid direct via
internet bij te wonen. Hiervoor
is schriftelijke toestemming
van de opdrachtgever van de
crematie nodig. Daarna wordt
een inlogcode via email verstrekt. Deze code kan door de
opdrachtgever aan maximaal
25 personen worden verstrekt.
Tot 30 dagen na de registratie kan de opname kosteloos
worden bekeken op pc, laptop, tablet of smartphone. Als
niet wordt besloten om de dvd
of usb te kopen, verdwijnt het
na die maand automatisch uit
de lucht. Dit in verband met de
Algemene Verordening Gege-

vensbescherming.
In de aula worden vanaf verschillende posities de beelden
geregistreerd. In het kader van
de privacy moeten bezoekers
worden geïnformeerd dat
opnames worden gemaakt.
Als er bezwaren zijn kan dat
worden gemeld. In de praktijk
komt dat echter nauwelijks
voor.
Het op deze manier meebeleven van het afscheid vervangt
niet de fysieke aanwezigheid,
maar er gaat wel een grote
troost vanuit. Zeker als bij het
welkom heten in de aula degenen die er niet bij kunnen
zijn, kijkend in de camera,
speciaal worden genoemd.
Of zoals onlangs iemand die
door ziekte niet aanwezig kon
zijn zei: “Het was zo fijn dat dit
kon. Het gaf mij het gevoel er
echt bij te zijn”.

Alice Loeters
Betrouwbaar en voor iedereen een passend afscheid.

0255-517452 Dag en nacht bereikbaar

www.aliceloeters.nl
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Heeremans en Molenaar gehuldigd wegens 80- en 70-jarig lidmaatschap

Een leven lang muziek maken bij Soli
Driehuis - Spelen op zijn tuba…? Nee, dat doet Frans Heeremans (1929) niet meer. Een aantal jaren
geleden beëindigde hij zijn carrière als spelend lid bij de plaatselijke muziekvereniging Soli. Sindsdien is hij erelid. Inmiddels al tachtig jaar lang. In zijn woning in Driehuis haalt hij samen met Bertus Molenaar (1942) herinneringen op aan de vele mooie jaren die ze samen bij de vereniging hebben beleefd. Molenaar maakt inmiddels zeventig jaar deel uit van Soli en speelt nog steeds mee.
Dat Frans Heeremans lid werd van
muziekvereniging Soli, lag eigenlijk min of meer voor de hand. ,,Mijn
vader was ook lid, het was gewoon
vanzelfsprekend.’’ Voor Bertus Molenaar geldt hetzelfde: ,,Mijn opa zat
zelfs in het oprichtingsbestuur. En
mijn vader was ook tachtig jaar lid.
Maar ook al mijn ooms moesten aan
de toeter, hoor. Je kwam bij de vereniging veel familie tegen.’’ Over de
beginperiode herinnert ‘’Ome Frans’’,
zoals de heer Heeremans door de leden van de vereniging liefkozend
wordt genoemd, zich: ,,Je moest
eerst op school les over breuken
hebben gehad, want dan wist je wat
1/8 en 1/16 was en kon je noten leren lezen.’’ Net als Bertus Molenaar
speelde hij in eerste instantie op
een kleine hoorn. Later verruilde hij
dat instrument voor de tuba. ,,Ik ben
eerst nog op de trompet begonnen.
Maar het werd uiteindelijk de tuba.

Die heeft een groter mondstuk. Dat
vond ik gemakkelijker.’’ Bertus Molenaar koos voor de trombone. ,,Omdat die heel erg nodig waren op dat
moment. Maar veel keus had je niet,
hoor.’’ Nog altijd blaast hij zijn partijtje mee tijdens de wekelijkse repetities op de dinsdagavond. ,,Zeventig
jaar elke week op dinsdag repeteren,
uitgezonderd de vakanties. Ik kwam
bij de vereniging toen die het veertigjarig bestaan vierde. Destijds werd
een collecte gehouden om een nieuwe bugel te kunnen kopen voor ome
Jaap Oudendijk. Ik mocht de oude
bugel hebben. Ik kreeg een muziekboekje van Kessels en ze zeiden ‘Ga
het maar proberen.’ Later werd het
een hoorn waarop ik mocht spelen.’’

werd een tamboerkorps opgericht,
er werd gespeeld op zelfgemaakte
trommels. Er was wel enige strijd tussen die twee onderdelen. De leden
van het tamboerkorps vonden dat
ze op straat veel beter tot hun recht
kwamen dan die ouwe lullen van de
harmonie. Tegelijk waren er ook leden van de harmonie die dat tamboergebeuren naar niets vonden.
Maar later kwam dat allemaal wel
aardig bij elkaar.’’ Destijds ging het
de vereniging lang niet altijd voor
de wind. Het ledental was soms amper voldoende om de bezetting rond
te kunnen krijgen. ,,Toen de jongens
van Spaarnebazuin erbij kwamen,
werd het weer wat.’’ Een flinke stap
voorwaarts maakte Soli toen in 1959
instrumenten en uniformen werOptreden voor de Noorse koning
den overgenomen van een opgeheAanvankelijk was er alleen een har- ven vereniging uit Den Haag. ,,Toen
monieorkest binnen de vereniging, speelden we voor het eerst in unimaar in 1949 veranderde dat: ,,Er form. Ja, daarvoor hadden we wel

Alle jubilarissen tijdens de nieuwjaarsreceptie van muziekvereniging Soli (oto: aangeleverd)

allemaal een wit overhemd aan en
een blauwe stropdas, maar dit waren onze eerste echte uniforms.’’ Een
bijzonder optreden in die jaren, dat
veel indruk heeft gemaakt op beide heren, is de uitvoering geweest
ter gelegenheid van het bezoek dat
de Noorse koning Haakon VII bracht
aan Nederland. ,,Hans Waanders was
toen directeur van de muziekschool,
die zat toen nog aan het Moerbergplantsoen. Hij kreeg de opdracht om
met alle muziekvereniging uit Velsen
de Koningsmars te spelen. Man, wat
is dat een zooitje geworden.’’
Eigen muziekcentrum
Frans Heeremans en Bertus Molenaar hebben samen heel wat repetitieruimtes van binnen gezien. Regelmatig moest Soli in die beginjaren verhuizen naar een ander onderkomen. Daaraan kwam in 1974 een
eind met de bouw van een eigen onderkomen. ,,Het was een semipermanent gebouw van de PTT, dat niet
meer nodig was. Het stond in Leidschendam, daar hebben we het gesloopt en vervolgens hier weer opgebouwd. Maar er was nog even
sprake van paniek, want we hadden
het gekocht en toen ging de verkopende partij failliet! We hebben
toen een advocaat in de arm genomen en uiteindelijk het bedrag van
35.000 gulden op basis van persoonlijke leningen van de bestuursleden
betaald.’’ Bertus Molenaar herinnert
zich hoe hij met de documenten bij
de bestuurders thuis langs moet en
ook hun echtgenotes moest laten tekenen. ,,Nou, die vonden dat niet zo
lekker. Maar het is allemaal goed gekomen.’’ Niet lang na zijn pensionering als automonteur besloot Frans
Heeremans om het ook binnen de
vereniging wat rustiger aan te gaan
doen. Met het spelen in het harmonieorkest stopte hij, maar wel verleende hij nog regelmatig zijn medewerking aan de optredens van

Bertus Molenaar (links) en Frans Heeremans (foto: Bos Media Services)
de boerenkapel. Daarnaast droeg
hij zorg voor het onderhoud aan de
vloer in het muziekcentrum en stond
hij eens per week achter de bar. Bertus Molenaar, die veel inwoners uit
de regio kennen van zijn muziekhandel in Santpoort, die hij vorig jaar definitief sloot, geniet nog volop van
de repetities en uitvoeringen van
de vereniging. Inmiddels spelen ook
kinderen en kleinkinderen van hem
bij de vereniging. Dat laatste geldt
overigens voor Frans Heeremans.
,,Het is een soort virus, dat raak je je
leven lang niet kwijt. Je zet toch samen iets moois neer. Dat is fantastisch.’’

houden. Met alleen maar amateurs
is dat een hele prestatie!’’ De gedachten dwalen weer even af naar het
prille begin: ,,Het eerste concours
was in ’s-Graveland. We moesten als
verplicht stuk de ouverture Neron
spelen en als vrije nummer hadden
we een stuk van Bach gekozen. Die
verplichte stukken, daar werd je niet
goed van.’’ Het repertoire veranderde
in de loop der jaren wezenlijk, maar
altijd bleef de vereniging zich richten
op het hoogst haalbare. ,,We zijn niet
voor niets in 2019 vereniging van
het jaar geworden. Dat zegt natuurlijk wel iets.’’ Tijdens de nieuwjaarsreceptie, eerder deze maand, werden
naast Frans Heeremans en Bertus
Concours
Molenaar ook zeven andere leden in
Momenteel wordt binnen de ver- de bloemen gezet. Pieter Betjes, Joeniging alweer druk geoefend voor han Barel, Bob ten Cate en Erik Hardeelname aan een concours in no- tendorf zijn elk vijfentwintig jaar lid,
vember. ,,Dat betekent dat er weer terwijl Floor Out, Willem Molenaar en
gestudeerd moet worden. We pro- Anja Jansen al vijftig jaar bij Soli muberen het hoogste niveau vast te siceren. (Tekst: Bos Media Services)

Leerlingen Bosbeekschool in actie:

Geld voor redden natuurgebied Australië
zijn weggevaagd. Feline: ,,Ik wilde graag helpen en samen hebben we een actie bedacht. Juf
Karlijn heeft heel veel voor ons
gedaan en aan meester Wouter,
het hoofd van de school, heb ik
gevraagd of ik iets over de actie
in de nieuwsbrief mocht zetten.
Ik heb toen een brief geschreven
en die werd ook in de school opgehangen. En we zijn langs alle
klassen gegaan om te vertellen
over de actie.’’ Daarna ging het
allemaal vrij snel. In vrij korte tijd
werden heel wat flessen ingezameld, die tijdelijk in het computerlokaal van de school werden bewaard. Samen met enkele moeders van de meisjes werden de flessen vervolgens naar
een supermarkt gebracht. ,,We
hadden de eerste keer wel drie
winkelwagens vol met flessen
en ook nog een paar kratten erbij.’’ Het statiegeld dat ze voor de
ingeleverde flessen kregen, be-

waarde Feline thuis. ,,Dan kon ik
het ook goed tellen’’, legt ze uit.
Van karton was een grote thermometer gemaakt, die in school
werd opgehangen. Daarop werd
steeds aangegeven hoeveel
geld er al was ingezameld. Op
16 januari stond de teller al rond
de 450 euro. Besloten werd om
de actie nog een week langer
door te laten lopen. ,,Ik denk dat
we wel tien keer naar de supermarkt zijn gegaan om flessen in
te leveren.’’ Vrijdagochtend was
het grote moment daar. Een grote symbolische cheque werd op
het schoolplein onthuld in aanwezigheid van de leerlingen
uit alle groepen. Op de cheque
prijkte het mooie bedrag van
704,59 euro, in Australische valuta is dat 1136,59 dollar. Het geld
zal worden overgemaakt naar
Help Save Kangaroo Island Koalas and Wildlife. (Tekst: Bos Media Services)

Macy, Sanne, Feline en Mara stonden vrijdagochtend op het schoolplein
om de cheque te onthullen. Lilli kon er in verband met een ziekenhuisopname niet bij aanwezig zijn. (Foto: Bos Media Services)
Santpoort-Noord - Vijf leerlingen uit groep 6 van de Bosbeekschool hebben geld ingezameld
om de dieren in het natuurgebied op het Australische Kangaroo Island te redden. Ten gevolge van de bosbranden in het gebied is veel natuur verwoest en
zijn honderden dieren, waaronder kangoeroes en koala’s, om
het leven gekomen. De 9-jarige
Feline bezocht Australië tijdens
de kerstvakantie en was zelf ook
op Kangaroo Island. De vrienden
bij wie ze met haar familie verbleef, moesten daarna vluchten
voor het vuur.
Terug in Nederland deed Feline

in de klas haar verhaal. Ze wilde graag een actie opzetten om
geld in te zamelen en kreeg direct bijval van haar klasgenootjes Macy, Sanne, Mara en Lilli.
Het vijftal besloot om lege flessen te gaan inzamelen en het
statiegeld daarvan te doneren
aan een organisatie die zich inzet voor het redden van de koala’s en andere diersoorten die in
het befaamde natuurgebied leven. Sommige dieren zijn door
de bosbranden gewond geraakt,
andere dieren ontsprongen weliswaar de dans, maar hebben
nu moeite om voldoende voedsel te vinden, omdat grote stuk- Van links naar rechts: Sanne, Macy, Mara, Lilli en Feline. (Foto: Karlijn Hegken bos door de vlammenzee ger)

Ziggo herstelt schakelkastje bij Nieuw Velserduin

Driehuis - Op de Nicolaas Beetslaan bij de verzamelcontainers voor
afval van Nieuw Velserduin is Ziggo zijn beloofde herstelwerkzaamheden aan het beschadigde schakelkastje gestart. Het een en ander
oogt nog wat provisorisch, maar wel waterdicht. Dat is alvast gewonnen. (Arita Immerzeel)

Bridgedrive ten bate van
Hospice De Heideberg
Santpoort - In de zaal van Velserhooft, Valkenhoeflaan 18 in Santpoort-Noord, wordt zondag 15
maart een bridgedrive gehouden
waarvan de opbrengst volledig bestemd is voor Hospice De Heideberg. De drive begint om 13.00 uur,
er worden 24 spellen gespeeld. In
totaal kunnen 96 bridgers meedoen.
Aanmelden door te mailen naar
tmeijering2009@hotmail.com onder vermelding van voor- en achternamen van beide spelers, een telefoonnummer en de voorkeur speellijn (A= hoogste en C= laagste lijn).
De kosten bedragen € 17,50 per
persoon, inclusief koffie of thee met
iets lekkers bij ontvangst en tussendoor verscheidene borrelhapjes. Er

zijn diverse prijzen te behalen!
Deelnemers dienen totaalbedrag
uiterlijk 1 maart over te maken naar
het rekeningnummer van de hospice: NL37 RABO 015 80 51 092 ten
name van Stichting VTZIJ onder
vermelding van ‘Bridgedrive’ en de
namen van de deelnemers. Na betaling ontvangt men van de organisatie een bevestiging per mail van
de deelname.
Hospice De Heideberg in Santpoort-Noord (www.hospicevelsen.
nl) spaart voor nieuwe overgordijnen in de gastenkamers en stelt een
bijdrage zeer op prijs.
Voor nadere informatie kan men terecht bij de organisatie: Tineke Meijering 06-23348645 of Gerda Bauritius 06-22069062.
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de toegangsprijs. Alle materialen
zijn aanwezig.

tuin’ voor iedereen vanaf 4 jaar
van 13.00 tot 17.00 uur.

4 FEBRUARI

▲

Kennismaken met FloatFit in
zwembad de Heerenduinen, tussen 11.00-12.00 uur en 14.00-15.00
uur. Ook zondag 12.00-14.00 uur.
Kijk op www.zwembadvelsen.nl
voor de cursustijden. (Foto: aangeleverd)

30 JANUARI
Gemeenteraadsvergadering
Velsen, 19.30 uur.

Stichting Gezond Natuur Wandelen. Start om 9.45 uur bij buurtcentrum De Spil, Frans Halsstraat
29, IJmuiden. Aanmelden: contact@gezondnatuurwandelen.nl.

Museumhuis Beeckestijn open
van 11.00 -16.00 uur. Toegang 4
euro p.p. Vereniging Hendrick de
Keyser: Open trouwlocatie-dag!

in

Informatieavond Ichthus Lyceum
zie www.ichthuslyceum.nl.
The Busquitos in ’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 in SantpoortNoord, 20.00 uur. Toegang vrij,
een bijdrage in de onkosten wenselijk.
www.mosterdzaadje.nl.
(Foto: aangeleverd)
Muzikale vertelvoorstelling door
Piet Paree in Het Terras in Santpoort-Noord, 20.00 uur. Thema:
de Kanaalgravers. Kaarten via
www.dorpshuis-het-terras.nl/cultureel of bel 023-3031228. Toegang € 7,50. (Foto: aangeleverd)
IJmuiden wat vertel je me nou,
filmavond in De Brulboei met
twee films over de visserij, 20.00
uur. Kaarten à 3,00 euro zijn verkrijgbaar aan de zaal.

Praathuis in Bibliotheek IJmuiden, 10.00-12.00 uur.
Museumhuis Beeckestijn open
van 11.00 -16.00 uur. Toegang 4
euro p.p.
Raadhuis voor de Kunst, Torenstraat 7 in Velsen-Zuid is open
van 13.00 tot 17.00 uur.
Zee- en Havenmuseum (13.0017.00 uur) en Pieter Vermeulen
Museum (09.30-17.00 uur) extra
open wegens onderwijsstaking.

Tineke Schouten met Highlights
(reprise) in Stadsschouwburg Velsen, 20.15 uur. (Foto: Roy Beusker)

Goodbye, Norma Jeane, musical met internationale allure over
Marilyn Monroe in het Kennemer
Theater in Beverwijk, 20.15 uur.
(Foto: Annemieke van der Togt)

1 FEBRUARI
Super Saturday bij Ardea Auto,
hoge kortingen in alle vestigingen in Noord- en Zuid-Holland.

Filmmiddag bij Santpoorts Belang in ’t Brederode Huys in Santpoort-Zuid, 14.00 uur. De film ‘De
Dirigent’ wordt vertoond.

Brandweerman Sam (2+) in
Raadhuis voor de Kunst, Toren- Stadsschouwburg Velsen, 14.00
straat 7 in Velsen-Zuid is open van uur. Maar vanaf 13.00 uur staat de
Brandweer Velsen op het plein bij
13.00 tot 17.00 uur.
de schouwburg. (Foto: Levin den
Zee- en Havenmuseum open van Boer)
13.00-17.00 uur. Expo: ZO BLAUW
door Hans van der Wiele, 4 speur- Verhaallezing Carmen de Haan in
het St. Raphaёlkerkje, Popellaan 1
tochten/escapespel.
in Bloemendaal, 14.00 - 16.00 uur.
Finale Hofstede biljarttoernooi Thema: authenticiteit. Entree 9
in het wijksteunpunt op de Alet- euro. www.carmendehaan.nl.
ta Jacobsstraat 227 in Velserbroek
Jazzorkest Cool Dawn in Sociëteit
vanaf 13.00 uur.
Vereeniging, Zijlweg 1 in HaarDe voorstelling Kamphues & lem, 14.30 uur. Reservering geDoornbos’ Grote Grand-Prix-Cir- wenst via www.societeitvereenicus in het Kennemer Theater in ging.nl/agenda.
Beverwijk is uitverkocht.
Combo Conny van Bergen en
Band in Cafe ‘t Hemeltje , Bloemendaalseweg 102, Bloemendaal, 14.30-17.30 uur, vrij entree.
2 FEBRUARI
www.classicjazz.nl.

Het Aquamarina Strijkkwartet
gevolgd door het cello duo CelGratis hardloopclinic bij atletiek- loussy (foto) in ’t Mosterdzaadje,
vereniging Suomi in Santpoort, Kerkweg 29 in Santpoort-Noord,
09.30 uur. Meer info: www.avsuo- 25.00 uur. Toegang vrij, een bijmi.nl. Inschrijven: info@avsuomi. drage in de onkosten wenselijk.
nl. (Foto: aangeleverd)
www.mosterdzaadje.nl.
(Foto:
Paul Stender)
Vliegangstfestival in het Corendon Village Hotel in Badhoevedorp, 10.00-17.30 uur. Entree
24,95 euro per gezin. De workshops en alle andere ervaringen
en activiteiten tijdens het Vliegangstfestival zijn gratis. Info:
www.onbezorgdvliegen.nl.
30 minuten lezing in het Kruispunt Velserbroek: Het geloof & lokaal eten door Paul Noordermeer,
aanvang 10.45 uur.

Repair Café van 14.30 tot 16.30
uur in Wijkcentrum de Hofstede in Velserbroek. (Foto: aangeleverd)

Klaverjassen bij Stormvogels,
Zuiderkruisstraat, IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.
Telstar speelt uit tegen Almere City, 20.00 uur.

Nationale Voorleesdagen in de
Bieb: dansworkshop gebaseerd
op het verhaal van ‘de hapgrage
krokodil’, uitgevoerd door DanceWorks, 10.00 uur, van te voren inschrijven. Aansluitend zijn er leuke spelletjes en creatieve activiteiten. www.bibliotheekvelsen.nl.
(Foto: aangeleverd)

Bowie feestje in het Patronaat,
Zijlsingel 2 in Haarlem, met Thin
White Duke, 15.30 uur. (Foto: aangeleverd)

3 FEBRUARI

Open Huis op het Tender College, Eenhoornstraat 4-8 IJmuiden,
10.00-12.00 uur. (Foto: aangeleverd)

Spelletjesavond bij Fullspeed in
het clubhuis aan de Tolsduinerlaan in Velsen-Zuid vanaf 19.30
uur. Info: 06-40059191.

Ad van Nieuwpoort gaat in gesprek met schrijver en journalist
Jeroen Smit over zijn recent verschenen boek ‘Het grote gevecht
& en het eenzame gelijk van Paul
Polman’ in Dorpskerk Bloemendaal, Kerkplein 1, 16.00 uur. Entree: vrijwillige bijdrage. (Foto: Ilja Keizer)

Workshop boerenkaas maken bij
boerderij Zorgvrij in Spaarnwoude, 13.00-16.00 uur. Inschrijven
kan via zorgvrij@spaarnwoude.
nl of via 023-5202828. De kosten
bedragen €35,- per persoon. (Foto: aangeleverd)

Ellen ten Damme in Stadsschouwburg Velsen, 20.15 uur.
(Foto: Danny Ellinger)
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Open dag Inloophuis Kennemerland Santpoort-Noord (Wulverderlaan 51) en HaarlemSchalkwijk (Leonardo Da Vinciplein 73) ter gelegenheid van
Wereldkankerdag van 10.00 tot
16.00 uur. www.inloophuiskennemerland.nl.

Wandelen in een rustig tempo van 10.00 tot 10.45 uur. Start
Dorpshuis Het Terras, Dinkgrevelaan 17 in Santpoort-Noord.
Museumhuis Beeckestijn open
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang
4 euro p.p. Maandelijkse rondleiding door Huis en Tuinen. Aanvang: 11.00 uur. Aanmelden kan
via www.natuurmonumenten.nl/
natuurgebieden/buitenplaatsbeeckestijn. (Foto: aangeleverd)
Raadhuis voor de Kunst en Zeeen Havenmuseum zie zaterdag.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘De Verborgen Vogel-

Advies fietsreparaties in De Spil,
14.00-16.00 uur. Voor meer informatie: Ad Otten, 06-11883720 of
otten@welzijnvelsen.nl.
Craft Café in Bibliotheek IJmuiden, 19.00-21.00 uur.
Vergadering Wijkplatform VelsenNoord om 19.30 uur in wijkcentrum De Stek aan de Heirweg 2a
te Velsen-Noord. Informatie via
www.wijkplatformsvelsen.nl.

Kledingbeurs Het Kruispunt van
10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek.
Praathuis (10.00-12.00 uur) en
Taalspreekuur (14.00-16.00 uur)
in Bibliotheek IJmuiden,.
Hoogovensmuseum op de Wenckebachstraat 1 in Velsen Noord is
geopend van 10.00 tot 16.00 uur.
Zie ook www.hoogovensmuseum.nl.
De Opstappers, wandelgroep
voor mensen met een haperend brein start 10.30 bij sportcafé Nol (Sporthal Zeewijk). Info:
c.willemse@zorgbalans.nl of 0652516734.
Repair Café in de Spil in IJmuiden,
13.30-16.00 uur.
Klaverjassen in de Brulboei, Kanaalstraat IJmuiden. Van 13.30 tot
16.00 uur.
Spreekuur Sociaal Wijkteams in
Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk,
voor patienten en hun familie.
Van 14.30 tot 16.30 uur.
Lezing ‘Bedreiging voor onze Privacy’ door onderzoeksjournalist
Bart de Koning voor de vereniging Santpoorts Belang in ’t Brederode Huys in Santpoort-Zuid,
20.00 uur. Kaarten à € 6 verkrijgbaar aan de zaal of te reserveren
via www.santpoortsbelang.nl.
‘Tis hier geen hotel’ met Hanneke Drenth, Ellen Dikker en Dianne
Liesker in Stadsschouwburg Velsen. Nagenoeg uitverkocht, bijgeboekt op 7 oktober.

Cheesy Wednesday & live muziek
bij Villa Westend. Info en reserveren: www.villa-westend.nl. Iedere
woensdag in februari. (Foto: aangeleverd)
Open Avond Rotaryclub IJmond
met Floris Jan Bovelander in de
Theeschenkerij in Velsen-Zuid,
20.00-22.00 uur. Belangstellenden welkom. Aanmelden: mjochemus@online.nl of 06 2299
3199.

6 FEBRUARI
Taalspreekuur in Bibliotheek
IJmuiden, 10.00-12.00 uur en koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek, 10.30-12.00 uur.
Hoogovensmuseum op de Wenckebachstraat 1 in Velsen Noord is
geopend van 10.00 tot 16.00 uur.
Zie ook www.hoogovensmuseum.nl.
Rouwspreekuur in de Rouwhuiskamer van Alice Loeters Persoonlijke Uitvaartzorg, Frans Netscherlaan 12 Santpoort-Noord. Van
11.00 tot 12.00 uur. Informatie:
www.aliceloeters.nl.
Lezing Saskia Sluiter over Kibboets Beverwijk die van 1935 tot
1942 gevestigd was in VelsenNoord bij het Historisch Genootschap
Midden-Kennemerland,
Noorderwijkweg 2a in Beverwijk,
20.00 uur.

Koreaans drum- en dansspektakel TAGO in het Kennemer Theater in Beverwijk, 20.15 uur, (Foto:
Tago Productions)

5 FEBRUARI
OIG tweedehandswinkel open
aan de Industriestraat IJmuiden.
Van 9.00 tot 12.00 uur. Info: 0255522330.
Notarisbijeenkomst bij Uitvaartverzorging IJmond, Waalstraat
101 in IJmuiden, 10.00-12.00 uur.
Vrij toegankelijk, maar aanmelden is verplicht: info@ijmonduitvaart.nl of 0800-0375.

Nieuwe voorstelling ‘Verte’ van
Sara Kroos in het Kennemer Theater in Beverwijk, 20.15 uur. (Foto:
aangeleverd)

Hoogovensmuseum: zie dinsdag.
Zee- en havenmuseum zie zaterdag.

Informatiebijeenkomst
over
borstvoeding in Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid, 19.30 - 21.30
uur. Aanmelden: www.spaarnegasthuis.nl.
Informatiebijeenkomst
door
Team Sportservice voor bestuurders van verenigingen over verduurzaming om 19.30 uur in Het
Polderhuis aan het Vestingplein
58 te Velserbroek. Aanmelden
per e-mail via fgeldorp@velsen.
nl of telefonisch via 0255 567666.

Pieter Vermeulen Museum: zie
zondag en knutselen: vogelhanger met appel timmeren voor
in je eigen tuin: 13.30 tot 15.30
uur. De kosten zijn 2,- bovenop

Theatercollege vol complottheorieën door George van Houts
in Kennemer Theater Beverwijk,
20.30 uur. (Foto: Mark Kohn)
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Een (on)opvallend monument:

De verborgen schoonheid van een bijzondere villa
Velsen-Zuid - Wandelend langs de Ver Loren van Themaatlaan zou
je de villa op nummer 5 haast ongemerkt voorbij lopen. Het sober
uitgevoerde pand, daterend uit 1957 en opgetrokken uit betonblokken, is echter een gemeentelijke monument en blijkt bij nadere bestudering een bijzonder hoogstandje te zijn van de architectuur die zo kenmerkend is geweest voor de jaren 50. De werkelijke schoonheid van het pand wordt duidelijk wanneer het van
binnen en vanaf de achterzijde kan worden bekeken.

as draaien. ,,Maar ze draaien elk
met een andere snelheid, net als
de wijzers van een klok. Zo krijg
je dus ook hier telkens een ander kunstwerk te zien. Het doet
denken aan een schoolklas, waarin elke leerling zijn eigen tempo
heeft.’’

Regio - De villa werd destijds door
architect Huib Spruit ontworpen
voor zijn moeder. Zij heeft er jaren gewoond, evenals haar dochter. Nu is het pand in handen van
kleindochter Sonja Spruit, een
nichtje van de vorige bewoonster. Sonja is zelf ook architect en
het huis is haar ‘jeugdliefde’. Haar
plan is om zelf het huis te bewonen, maar omstandigheden lenen zich daar nog niet toe. Momenteel wordt het pand door architect en beeldend kunstenaar
Dickens van der Werff beheerd
en gebruikt als atelier. Onlangs
stelde hij het pand voor het eerst
open ter bezichtiging. Het ligt in
de bedoeling vaker bezoekers toe
te laten tot de monumentale villa, bijvoorbeeld voor het bijwonen van kleinschalige optredens.
Dickens van der Werff kwam ongeveer tien jaar geleden op za-

Als architect en beeldend kunstenaar voelt Dickens van der
Werff zich helemaal op zijn plek
in de bijzondere villa. ,,Dit pand
is exact 500 kuub groot’’, merkt hij
op. ,,Dat was een afmeting waar
je destijds binnen moest blijven,
anders kreeg je geen subsidie.’’
De limiet voor de maximale omvang resulteerde in opmerkelijke
keuzes van de architect. Zo is een
deel van het plafond in de dubbel
hoge ruimte aan de achterzijde,
die thans als werkruimte voor de
kunstenaar wordt gebruikt, opvallend laag. Dat wordt vervolgens in
de woonkamer gecompenseerd
doordat de vloer daar drie treden lager ligt. Het levert een soort
glooiing op, die doet denken aan
het duinlandschap waardoor het
landgoed wordt omringd. Bijzonder is ook de muur die vanuit de
voorgevel langs de tuin loopt.

kelijk gebied in zwaar weer terecht. Door de economische recessie in ons land werden nauwelijks nog bouwprojecten geinitieerd en voor architecten waren er daardoor weinig opdrachten beschikbaar. ,,Ik ben vijf jaar
wiskundelessen gaan geven. In
die tijd is mijn interesse ontstaan
om beeldend kunstenaar te worden.’’ Elementen uit de wiskunde,
zoals breuken en kansberekening,
komen terug in zijn werk. Inspiratie haalt hij uit de natuur, zoals het
landschap en de zee. Licht en beweging vormen de basis voor veel
van zijn kinetische kunstwerken.
Aan de wand hangt een groot paneel, waarop telkens twee willekeurige lijnen oplichten. ,,Zo ontstaat elke keer een ander kunstwerk. Tussen chaos en ordening’’
Op een ander paneel zijn 36 kleine staafjes te zien, die elk om hun

Door steeds meer ruimte tussen
de betonblokken open te laten,
lijkt het alsof de muur langzaam
oplost in de omgeving. De muur
verraadt echter niet de omvang
van de erachter gelegen tuin, die
tamelijk fors is en waarin bovendien een grote, in beton aangelegde vijver is te vinden. ,,Een bak
met schuine randen, waardoor
het ijs omhoog komt, in plaats
van tegen de wanden te druk-

ken.’’ Ook qua materiaalgebruik
werden destijds opvallende keuzes gemaakt. Het pand werd opgetrokken uit Ytong bouwstenen
met een dak van platen uit houtwolcement en met stalen ramen.
Onzichtbaar voor passanten zijn
de tien zonnepanelen die inmiddels op het dak liggen. Ze leveren voldoende energie om niet alleen de villa zelf, maar ook de woning ernaast van elektriciteit te

voorzien. Intussen wordt bekeken
hoe het pand verder kan worden
verduurzaamd. ,,Dat is niet eenvoudig. Kijk eens naar de dunne
raamprofielen. Die zijn van een
schoonheid die je graag in stand
wilt houden.’’ Het pand doet nu
ook af en toe dienst als kleinschalig theater, het gaat dan om optredens waarbij muziek uit de Renaissance wordt uitgevoerd. (Bos
Media Services)

The Busquitos en Spaanse
strijkers in ‘t Mosterdzaadje

Geslaagde tweede editie LTC
Hofgeest Dutch Tennis Toernooi
Velsen - Woensdag 22 januari
was er het tweede LTC Hofgeest
Dutch Tennis Toernooi in Sporthal Zeewijk IJmuiden. Met een
groot aantal deelnemers werden
op 8 banen totaal 48 partijen gespeeld in de ochtend en de middag. Begonnen werd met koffie
“en iets lekkers”, zelf gebakken

door een aantal deelneemsters.
Tussen de partijen even uitblazen
en de wedstrijdervaring uitwisselen. Er waren mooie, spannende
en hilarische partijen, alles onder
de neutrale, maar deskundige leiding van de wedstrijdleiding Han
en George. Na afloop de prijsuitreiking, een hapje, een drankje en

veel gezelligheid bij Nol!
Het Dutch tennis wordt beoefend
op woensdagochtend in de Zeewijkhal in IJmuiden en vrijdagmiddag in Het Polderhuis in Velserbroek.
Belangstellenden zijn welkom om
een kijkje te komen nemen. (Foto:
aangeleverd)

Lezing over de Kibboets Beverwijk

Velsen-Noord/Beverwijk - De
Kibboets Beverwijk was gesitueerd aan de Gildenlaan 1 in Velsen-Noord. Daar woonde van
1935 tot 1942 een wisselende
groep jonge Palestina-pioniers,
die zich bij boeren, tuinders en
ambachtslieden in de wijde omgeving voorbereidden op een leven in het toenmalige Palestina.
Saskia Sluiter stuitte destijds bij
toeval op deze aangrijpende, bijna vergeten lokale geschiedenis.

vertellen over ’de Kibboets Beverwijk’. Het onderzoek naar Palestina-pioniers in Velsen-Noord en
Beverwijk leverde veel op.
Al in 2016 vertelde Sluiter, die
beeldend kunstenaar is, over dit
onderwerp in Museum Kennemerland. Sindsdien wist ze meer
persoonlijke gegevens te achterhalen. Daar komt ze graag over
vertellen, zo heeft ze het Historisch Genootschap te kennen gegeven.

telingen, gastarbeiders en gelukzoekers in de IJmond. In Kibboets Beverwijk werden Joodse
jongeren voorbereid op hun vertrek naar die nieuwe Joodse staat
in Palestina. Dat was op een moment dat het anti-semitisme als
een dreigend monster door Europa waarde.

HGMK-leden hebben gratis toegang tot de lezing op donderdag
6 februari, anders kost het 5 euro entree. Aanvang 20.00 uur, zaal
Zij komt op donderdag 6 februa- In 2016/2017 was de tentoonstel- open van 19.30 uur; Noorderwijkri bij het Historisch Genootschap ling ‘Wijkplaats’ in Museum Ken- weg 2a (achter Museum KenneMidden-Kennemerland opnieuw nemerland, over 100 jaar vluch- merland).

In ‘t Brederode Huys

Lezing ‘Bedreiging voor onze Privacy’
Santpoort-Zuid - Op dinsdagavond 4 februari geeft onderzoeksjournalist Bart de Koning
een lezing bij de Vereniging Santpoorts Belang over de bedreiging
voor onze privacy met als ondertitel ‘Iedereen onder de tap’. Vergeet Facebook en Google.
De grootste bedreiging voor onze
privacy komt van de overheid. Na
9/11 zijn er talloze maatregelen
tegen terrorisme ingevoerd, zoals het afpakken van flesjes water
op vliegvelden, identificatieplicht

voor iedereen, meer bevoegdheden voor inlichtingsdiensten en
het opslaan van telefoon- en internetgegevens.
Deze inbreuken op onze burgerrechten kosten veel geld en mankracht, maar hun effectiviteit is
onduidelijk. Niemand is meer veilig voor digitale spionage: burgers, politici, advocaten, journalisten... iedereen onder de tap.
Bart de Koning (1967) is onderzoeksjournalist en auteur van
de boeken: Alles onder controle,

Operatie Blauw, De Veiligheidsmythe en Vriendjespolitiek, waarvoor hij in 2018 de Anti Fraude
Award won. De Koning is zelfstandig journalist en schrijft o.a.
voor De Correspondent, FTM en
de Volkskrant.
Plaats: ‘t Brederode Huys, Bloemendaalsestraatweg 201 te Santpoort-Zuid. Aanvang: 20.00 uur.
Kaarten à € 6 verkrijgbaar aan
de zaal of te reserveren via www.
santpoortsbelang.nl.

Santpoort - Op vrijdag 31 januari
om 20.00 uur zijn voor de tweede
maal The Busquitos in ‘t Mosterdzaadje te beleven. Van de ‘Roaring
Twenties’ tot gistermiddag. Hot
Club, Jazz, Country, Pop, Klassiek,
Rock & Roll, alles komt voorbij.
Liedjes van Disney, Django Reinhardt, The Mills Brothers, Louis Prima, Sonny Rollins, Irving Berlin en
nog veel meer. Het zeer gevarieerde repertoire is in handen van een
stelletje fantastische muzikanten:
Jelle Van Tongeren – viool, Thomas Streutgers – saxofoon, Michael Seraus – gitaar en Ronald de
Jong – contrabas en zang.
De groep speelt wereldwijd op
festivals, wonnen diverse prijzen
en cd nummer 5 komt dit jaar uit.
Hun aanstekelijke mix is wervelend en vrolijk. Muziek voor elke
leeftijd!

viool, Blanca Sanchez- altviool en
Berta Garcia Sanz – cello. Ze leerden elkaar kennen in het Libero
strijkorkest. Het kwartet legt zich
toe op het uitvoeren van Spaanse
composities. Uitgevoerd worden
twee contrastrijke Spaanse stijlen.
Op het programma Juan Crisóstomo de Arriaga, ook wel de Spaanse Mozart genoemd en Joaquin
Turina, waarvan ze het gebed van
de stierenvechter uitvoeren. Vervolgens treedt Duo Cellousy op.
De twee cellisten Noam Staal en
Berta Garcia Sanz zijn goed op
elkaar ingespeeld en dat is in de
Chaconne van Bach goed te horen. Tot slot terug in de Spaanse
sfeer met twee stukken van Albeniz: Sevilla en Asturias.

‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29,
Santpoort-Noord, 023-5378625.
Vanaf een half uur voor aanvang
is de zaal open. Toegang vrij, een
bijdrage in de onkosten wenselijk.
Zie ook: www.mosterdzaadje.nl.
(Foto The Busquitos: aangeleverd,
foto Duo Cellousy: Paul Stender)

Strijkkwartet & cello duo
Op zondag 2 februari om 15.00
uur beleven we in ‘t Mosterdzaadje een soort ultiem dubbelconcert. Eerst treedt op het Aquamarina Strijkkwartet gevolgd door
het cello duo Celloussy.
Cuarteto Aguamarina bestaat uit
professionele Spaanse musici afkomstig uit vier verschillende regio’s van Spanje: Bilbao, Salamanca, Cuidad Real en Sevilla.
Julia Pareja en David Santamaria –

In Stadsschouwburg velsen

Brandweer Velsen aanwezig bij
voorstelling Brandweerman Sam (2+)
Velsen - Maak kennis met de lokale brandweer en zijn stoere vrijwilligers! Op zondag 2 februari komt de Brandweer Velsen voorafgaand aan de voorstelling Brandweerman Sam (2+) –
Het Grote Kampeeravontuur met
echte brandweerwagens naar de
Stadsschouwburg Velsen!
Het wordt een leuke middag,
want om 13.00 uur staat de
Brandweer Velsen op het plein
bij de schouwburg. Ga op de foto,
neem plaats achter het stuur of
stel vragen aan een van de stoere vrijwilligers!
Om 14.00 uur begint de voorstelling Brandweerman Sam (2+) Het Grote Kampeeravontuur. Samen met zijn trouwe brandweerwagen Jupiter en al zijn vrienden
uit de Piekepolder beleeft Sam

een nieuw, spannend avontuur.
Na afloop van de voorstelling is er
de mogelijkheid om Brandweerman Sam en zijn vriendjes te ont-

moeten tijdens een meet & greet
in de foyer. Dat wordt een fantastische middag! (Foto: Levin den
Boer)
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Velsen bereidt
vertrek uit AIJZ voor

Jubileumjaar Radboud
geopend met sportdag
Velserbroek - Scouting Radboud uit Santpoort bestaat
75 jaar in 2020. En dat feestjaar werd zondag 19 januari op sportieve wijze ingeluid.
De grote zaal van het Polderhuis in Velserbroek stond vol
met sport- en spelactiviteiten. Wel met een scoutingtintje: naast de opblaasbare stormbaan en rodeostier waren er
ook de meest creatieve zelfgemaakte activiteiten. Zo was er
een mollenmeptafel en levensgroot Stef Stuntpiloot.
In het korfbalveldje werd trefbal gespeeld met kussens en een
dekbed. ,,Dit is echt het leukste spel,” zegt een van de meiden
achteraf. Maar over het leukste
spel blijkt dit team het niet eens
te kunnen worden. Het lijkt wel of

iedereen een eigen favoriet heeft.
Als om vier uur de jongere scouts
moe en voldaan door hun ouders
worden opgehaald, mag de oudste leeftijdscategorie (15 - 18 jaar)
nog een uurtje zijn gang gaan.
Het enthousiasme blijkt bij deze
groep niet minder groot te zijn.
Het hadden van de jongens en
meiden wel twee uur mogen zijn.
Of drie.
Voor het komende jaar staat er
nog veel meer op het programma
bij de jubilerende Scoutinggroep.
Zo wordt er bijvoorbeeld een keer
een spel voor de leiding georganiseerd in plaats van door de leiding. En er is op 6 september een
reünie voor oud-leden. Meer informatie daarover is te vinden op
de website: www.scouting-radboud.nl. (Foto: aangeleverd)

Laura Fygi in de
RTV Seaport studio
Velsen - Zangeres Laura Fygi was
te gast in de RTV Seaport studio.
In het radioprogramma ‘Laat van
je horen’ sprak ze met presentator Pim Geurts over haar carrière en leven. Fygi werd begin jaren ’80 bekend met de succesvolle meidengroep Centerfold. Hierna ging zij solo en nam haar carrière met haar debuutalbum ‘Introducing Laura Fygi’ direct een
grote vlucht. Vele albums, optredens, tours en prijzen volgde. De
uitzending, met natuurlijk ook
veel van haar muziek, is terug te
luisteren via ‘Uitzending gemist’
(‘Laat van je horen! 22 januari)
(Foto: Ton van Steijn)

Dressuurwedstrijd
senioren op manege
Kennemergaarde

Velsen - Nadat de gemeente
Zaanstad een jaar geleden besloot zich terug te trekken uit
de gemeenschappelijke regeling Afvalschap IJmond-Zaanstad (AIJZ) zet ook Velsen nu deze stap. De eerste aanzet daartoe werd afgelopen zomer al
gegeven. Het Velsense college
nam op 2 juli 2019 het besluit
om zelfstandig aandeelhouder
van afvalverwerker HVC te worden, door middel van een nog
te nemen raadsbesluit kan dat
proces nu worden geëffectueerd.
Afvalverwerker HVC werd in 1991
opgericht en de gemeenten waarin het bedrijf actief was, werden
aandeelhouder. De gemeenten in
de regio’s Zaanstad en IJmond kozen ervoor om hun aandelen onder te brengen in een gemeenschappelijke regeling. In de loop
der jaren zijn diverse andere gemeenten en ook waterschappen
als aandeelhouder van HVC toegetreden. Daarmee werd de invloed, die een individuele gemeente heeft tijdens de aandeelhoudersvergadering, kleiner. Ook
veranderde de werkwijze van HVC
in de loop der jaren, het percentage verwerkt afval dat uit de ‘eigen’
gemeenten afkomstig was daalde. De gemeenteraad van Zaanstad nam in 2017 al het besluit om
uit de gemeenschappelijke regeling te stappen en zelfstandig aandeelhouder te worden. ,,De gemeente kan daarmee sterker haar
standpunten benadrukken’’, werd
destijds als belangrijkste verklaring voor het nemen van die stap

gegeven. Wel gaf Zaanstad daarbij aan dat men wilde blijven samenwerken met de gemeenten in
de IJmond en dat ook bij aandeelhoudersvergadering afstemming
zou blijven plaatsvinden.
Nu Velsen het voorbeeld van
Zaanstad volgt, zal vanuit de gemeenschappelijke regeling om
toestemming moeten worden gevraagd tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders. De
eerstvolgende gelegenheid daartoe is in de vergadering van mei
dit jaar. Dan zal ook definitief duidelijk worden hoeveel aandelen
de gemeente Velsen na het vertrek in handen krijgt. Uitgangspunt is dat dit er 132 zullen zijn,
de heft van het aantal aandelen
dat AIJZ momenteel beheert. Velsen staat namelijk op dit moment
ook voor vijftig procent garant in
die gemeenschappelijke regeling.
Na verkregen goedkeuring blijven
alleen Beverwijk en Heemskerk
nog deel uitmaken van de AIJZ.
Afgesproken is dat Velsen de werkelijke kosten draagt die noodzakelijk zijn voor het uittreden,
deze kosten worden geschat op
drieduizend euro. Het betreft onder meer de kosten voor de ambtelijke uren die besteed worden
aan de voorbereiding en juridische toetsing van de uittreding en
de kosten van de te nemen stappen. Het college van Velsen komt
dus met een raadsvoorstel om het
proces in gang te kunnen zetten,
algemeen wordt aangenomen
dat dit zonder veel discussie door
de raad zal worden aangenomen.
(tekst: Bos Media Services)

Informatieavond Waldorf
aan Zee druk bezocht

Aan het eind van de avond
werden de prijzen uitgereikt:
In de rubriek F3-F4 ging de eerste prijs naar Danique de Graaf
op Picasso met 225 punten en

tweede werd Paul Monsma op
Sam met 220+ punten.
De rubriek F5-F6 had als winnaar Tineke Hooijer op Flair
met 224 punten en Renate
Boxem werd tweede op Dancing Queen met 221 punten.
De rubriek F7-F9 werd gewonnen door Myrthe Kersbergen
op Adorable met 223 punten
en Anja Vogel won op Flair de
tweede prijs met 222+ punten.
Tot slot de rubriek F12-F17 en
daar werd Iris van der Veldt
eerste op Tover met 223 punten.
Op de foto: Danique, Iris, Myrthe, Paul, Renate, Tineke en
Anja. (Foto: Eline Goossens)

IJmuiden - De Nationale Voorleesdagen zijn weer van start gegaan met het traditionele voorleesontbijt. Op peutercentrum
Zoeff! kwam een agent van politie IJmond voorlezen aan de
peuters. Onder het genot van
een klein ontbijt luisterden ze
naar het spannende verhaal van
Agent en Boef. Natuurlijk mochten de peuters na afloop een kijkje nemen in de politiebus die
voor de deur van Zoeff! geparkeerd stond. Ook kregen alle peuters nog een doosje stoepkrijt en

een mooie politiepet! Tijdens de
voorleesdagen zijn er meerdere
activiteiten op Zoeff! Ouders lezen voor tijdens de koffieochtenden en leerkrachten van de Zefier komen voorlezen aan de peuters terwijl de leidsters van Zoeff!
gaan voorlezen in de kleuterklassen. Zo werken ze samen aan het
bevorderen van een leuk en gezellig leesklimaat.
Het thema van de Nationale Voorleesdagen is tenslotte ‘voorlezen
maakt je leuker!’ (Foto’s: aangeleverd)

Open dag Inloophuis
Kennemerland

Santpoort/Haarlem - Inloophuis ker maar op de kwaliteit van leven.
Kennemerland opent op 4 februa- Wat heeft iemand nodig om in evenri ter gelegenheid van Wereldkan- wicht te blijven, te leren omgaan met
kerdag in Santpoort-Noord (Wulver- de gevolgen van de ziekte of als een
derlaan 51) en in Haarlem-Schalkwijk dierbare kanker heeft of daaraan is
(Leonardo Da Vinciplein 73) tussen overleden? Psychosociale zorg is be10.00 en 16.00 uur haar deuren. Be- schikbaar in alle fasen van het ziekzoekers zijn van harte welkom om te-, herstel- of acceptatieproces.
geheel vrijblijvend eens een kijkje te
komen nemen en onder het genot ,,De impact van kanker is groot, niet
Velsen - Woensdagavond 22 ja- te vrijeschool. Na de voorjaars- van een lekkere kop koffie de sfeer alleen voor de patiënt, maar ook voor
nuari was de tweede informatie- vakantie zal de kleutergroep van op beide vestigingen te ervaren.
de naaste omgeving. Eerst draait alavond van de nieuwe vrijeschool- start gaan in het gebouw van
les om onderzoek en behandelinstroom Waldorf aan Zee in Velsen. Basisschool Het Kompas aan de Ieder jaar wordt op 4 februari we- gen. Als je dat allemaal achter de rug
De opkomst was wederom hoog. Heerenduinweg 41 te IJmuiden. reldwijd stilgestaan bij de impact hebt, valt het vaak enorm tegen om
Er waren zowel mensen die hun Voor de start is er nog een mo- van kanker. Deze dag is bedoeld om het gewone leven weer op te pakkind al hebben ingeschreven als gelijkheid om meer informatie het bewustzijn rondom kanker te ken”, vertelt Eline Wielinga, een van
geïnteresseerden. De gastspre- te krijgen en vragen te stellen op vergroten en om preventie,
detecde coördinatoren
Bezoek
onze
website: van het Inloophuis.
ker, Greta Vink (vrijeschoolkleu- woensdagochtend 12 februari tie en behandelingen aan te moe- ,,Wij bieden zowel in Haarlem als in
terjuf ) gaf een helder beeld van van 9.00 tot 10.30 uur. Graag hier- digen, maar ook om het belang van Santpoort-Noord in een warme, huide spelontwikkeling in een kleu- voor aanmelden via waldorfaan- een goede kwaliteit van leven voor selijk omgeving ondersteuning aan
tergroep. Zij wist op geanimeer- zee@atlantbo.nl
mensen met kanker - én voor hun patiënten, naasten, mantelzorgers
de wijze het publiek mee te ne- Na de voorjaarsvakantie zal naasten of nabestaanden - te onder- en nabestaanden. Het Inloophuis is
men in het ‘vrijeschoolgevoel’ een derde informatieavond ge- strepen.
geheel afhankelijk van sponsoren en
door een dag in een kleutergroep pland worden, gericht op klas 1/2
donaties.
beeldend te beschrijven.
(groep 3/4) die na de zomerva- Het Inloophuis biedt psychosociale Afgelopen zomer hebben wij, dankEr was een sterk gevoel van ver- kantie zal starten. Houd hiervoor ondersteuning aan iedereen die met zij onder meer een bijdrage van het
trouwen in de verdere opbouw de website van de school in de kanker te maken heeft (gehad) door Oranjefonds, onze vestiging in Santvan Waldorf aan Zee, een ech- gaten. (Foto: aangeleverd)
het bieden van een luisterend oor, poort-Noord op kunnen knappen.
deskundige begeleiding en vele ac- Wij zijn erg trots op onze vestigingen
tiviteiten. De focus ligt nadrukkelijk en willen die graag aan iedereen lavan M
kan-Hten
M A A K V A N J E H U I S Jniet
OopUdeWmedische
D Rkant
OO
Uzien.
I S” !

Bezoek onze website:
WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

Plus-Wijzer

Santpoort - Het was weer een
gezellige en spannende zaterdagavond: 23 ruiters van
manege
Kennemergaarde
deden mee aan de dressuurwedstrijd voor senioren. De
paarden werden in groepjes
ingereden in de binnenbaan
en vervolgens reden de combinaties één voor één hun
proeven voor de jury.

Spannende start Nationale
Voorleesdagen op Zoeff!

WWW.50PLUSWIJZER.NL

Expositie TerpenTijn
Velsen - In de maanden februari/
maart exposeert Teken- en Schilderclub TerpenTijn in de bibliotheek in IJmuiden. Er hangen in
die maanden schilderijen van de
leden met het thema ‘Bevrijding’.
Ieder
Mlid
A Aheeft
K V op
A NzijnJ Eeigen
H UmaIS
nier dit thema weergegeven.
De opening is op zaterdag 8 februari om 11.00 uur. Bezoekers
kunnen tijdens de tentoonstelling op hun favoriete schilderij stemmen en dan het schilderij winnen. Dit is de Publieksprijs.
Na afloop van de tentoonstelling
op 28 maart zal de Publieksprijs
bekend gemaakt worden en worden overhandigd aan de winnaar.
De vereniging heeft de teken- en

schilder bijeenkomsten in ‘Het
Terras’ in Santpoort Noord aan de
Dinkgrevelaan 17. Er wordt zelfstandig gewerkt zonder begeleiding op de dinsdag- en woensdagmiddag en op woensdagavond.
JO
U W Nieuwe
D R O leden
O M Hzijn
U Ivan
S ! harte welkom.
TerpenTijn bestaat al 65 jaar. Gewerkt wordt met verschillende
technieken, aquarel, acryl, olieverf, pastel, pentekeningen e.d.
1 à 2 keer per jaar worden er bij
voldoende deelname workshops
gegeven door een kunstenaar.
Voor meer informatie kan men
bellen naar met het secretariaat: Monique van ’t Schip, 0255755999, e-mail: mvts@xs4all.nl.
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Neem de tijd voor vrijheid in de
Bevrijdingspop Vrijheidsweek
Regio - Ter gelegenheid van
twee bijzondere jubilea, 75 jaar
vrijheid en 40 jaar Bevrijdingspop, vindt dit jaar vanaf 28
april een week lang de Bevrijdingspop Vrijheidsweek plaats.
En omdat vrijheid van iedereen
is, nodigt Bevrijdingspop ook
iedereen uit mee te helpen het
programma voor deze week te
vullen.

Grootste Band van Nederland schenkt
jarige stad nieuw popnummer
Regio - De Grootste Band Van
Nederland (DGBVN) roept componisten en tekstschrijvers op
om een Haarlem-song te schrijven. Er zijn al vele nummers over
Haarlem geschreven, maar een
catchy, hitgevoelig popnummer
ontbreekt nog, volgens de organisatie. DGBVN wil de jarige stad,
Haarlem viert dit jaar 775 jaar
stadsrechten, een nieuw Haarlemlied schenken. Het winnende
liedje wordt door 500 muzikanten gespeeld op 7 juni op de Botermarkt in Haarlem.
Het optreden van DGBVN in 2020
belooft meer te worden dan alleen maar een concert. “Het concert zal bestaan uit een aantal
bekende popsongs en natuurlijk ons lijflied ‘Rockin In A Free
World’ van Neil Young. Het optreden wordt afgesloten met een
speciaal nummer over Haarlem.
Dat wordt ons cadeau aan de jarige stad; een popnummer over
Haarlem!” legt initiatiefnemer
Alain Timmers uit.

Gespeeld door 500 muzikanten
De organisatie hoopt op verschillende inzendingen waaruit
een vakjury kan kiezen. De jury
bestaat, naast Timmers zelf, o.a.
uit Jaco van der Steen (muzikale leider DGBVN) en de voormalige burgemeester van Haarlem
Bernt Schneiders.
Tijdens een bijeenkomst in een

café beoordelen zij de inzendingen op speelbaarheid en hit potentie. Het winnende nummer
wordt op de grote dag, waarop
500 muzikanten van De Grootste
Band Van Nederland een aantal
nummers spelen, gespeeld.
Het nummer dient te voldoen
aan een aantal voorwaarden. Zo
moet de muziek en de tekst (Nederlands of Engels) origineel zijn
en dus nog niet eerder in het
openbaar ten gehore zijn gebracht en het moet een uptempo
popnummer zijn. Componisten
kunnen hun nummer aanmelden via www.dgbvn.com uiterlijk
op 20 februari 2020. “En wie weet
wordt jouw nummer wel door
500 muzikanten gespeeld. Dat is
toch geweldig!” lacht een trotse
organisator Alain Timmers.
Het grote optreden van De
Grootste Band Van Nederland
vindt plaats op 7 juni op de Botermarkt in Haarlem. Meer informatie is te vinden op www.
dgbvn.com. (Foto: aangeleverd)

COPD-patiënt ervaart ‘Coolblue
service’ van Rode Kruis Ziekenhuis
Regio - Thuismeten voor COPDpatiënten is een groot succes in
Beverwijk. Het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) begon twee jaar
geleden met de dienstverlening samen met zorginnovator Luscii. Het aantal opnamen
in de gebruikersgroep daalde
met liefst 26%. Patiënten zijn
buitengewoon tevreden. Vanwege de uitstekende resultaten
komt het eHealth programma
dit jaar breed beschikbaar met
ondersteuning van zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

WIJZER.NL

R.NL

Nieuw Haarlems popnummer
Om te vieren dat de stad 775 jaar
bestaat is de organisatie dus op
zoek naar een nieuw Haarlems
popnummer. “New York, London,
Amsterdam, Parijs en menig andere grote wereldstad zijn al diverse malen bezongen. Haarlem
ontbreekt nog in de hitlijsten.
Hoe mooi zou het zijn als dit jaar
tijdens Haarlem 775 ‘ons’ nummer de hitparades bestormd? Iedereen die denkt een popnummer over Haarlem te kunnen
schrijven nodigen wij uit om deze in te zenden.”

COPD
Onder druk van de vergrijzing
stijgt het aantal mensen met de
longziekte COPD snel. Zeker in
de winter loopt het RKZ daarom
snel vol. ,,We zien dan een toename van bacteriële en virale infecties waardoor mensen met COPD
zich vaker op de spoedeisende
hulp melden”, verklaart longarts
Erik Kapteijns. ,,Op zo’n moment
moeten we alle zeilen bijzetten
om de nodige zorg te leveren.”
Toezicht en coaching
Om het tij te keren, besloot Kapteijns begin 2018 te starten met
thuismeten. Patiënten geven via
de zogenaamde Luscii app door
hoe het thuis met hen gaat. Mid-

dels een beeldverbinding ontvangen zij coaching van gespecialiseerde verpleegkundigen. Alleen als het echt nodig is, komen
zij nog naar de polikliniek.
Na een eerste pilot bleek al snel
dat thuismeten bijzonder gewaardeerd wordt. Kapteijns:
,,Door de begeleiding op afstand
ontstaat meer grip op de ziekte.
En als het thuis toch even minder
gaat weten we dat razendsnel en
kunnen dus vroeg ingrijpen. Patiënten voelen zich daardoor veiliger en fysiek beter. Er ontstaat
weer ruimte voor sociale activiteiten. Mensen krijgen soms letterlijk hun leven weer terug.”
Ongekende waardering
Het RKZ wist het aantal opnames
in de gebruikersgroep met 26%
te verminderen. En als mensen
toch werden opgenomen daalde
de ligduur met 13%. Het meest
indrukwekkend is de waardering
van patiënten zelf. Zij gaven een
Netto Promotor Score van 60. Ongekend voor de zorgsector en bijna net zo hoog als de klantwaardering van Coolblue. “Daaraan
zie je dat patiënten zich echt beter en veiliger voelen”, aldus Kapteijns. “De toegenomen levenskwaliteit vertaalt zich in de waar-

In 2020 viert en herdenkt heel Nederland dat de Tweede Wereldoorlog 75 jaar geleden werd beeindigd. Een bijzonder jubileum.
Want vrijheid is nooit vanzelfsprekend en is iets om te koesteren.
Bevrijdingspop heeft als doelstelling daar in Haarlem en omgeving jaarlijks met zijn allen bij stil
te staan en dit te vieren. Dit doet
zij door het organiseren van een
Herdenkingsconcert op 4 mei en
een Bevrijdingsfestival op 5 mei

in de Haarlemmerhout. Het festi- elk individu dat iets wil organival vindt in 2020 voor 40ste keer seren van harte uit zich bij de Beplaats. Een dubbel jubileum dus! vrijdingspop Vrijheidsweek aan te
sluiten en een activiteit te organiOm dit dubbele jubileum te vie- seren. Dit kan in allerlei vormen;
ren, vindt vanaf 28 april 2020 in vrijheid staat voorop. Organiseer
Haarlem een week lang de Bevrij- bijvoorbeeld een vrijheidsontbijt
dingspop Vrijheidsweek plaats. in je buurt waar iedereen bij aan
Een week vol muzikale, culturele kan sluiten, een debat over vrijen educatieve activiteiten, waar heid op school of een culturele
iedereen aan kan deelnemen. El- avond in het buurtcentrum. Er is
ke dag een andere activiteit, op een aantal voorwaarden waaraan
een andere plaats in de stad. Én voldaan moet worden, die lees je
een aantal activiteiten waar de op onze site. Samen maken we er
hele week aan deelgenomen kan een onvergetelijke week van!
worden. Hou de site bevrijdingspopvrijheidsweek.nl de komen- Neem ook de tijd voor vrijheid!
de maanden in de gaten voor het Meld je zo snel mogelijk aan en
volledige programma.
inspireer en verras anderen met
jouw activiteit! Kijk voor alle inforVrijheid is van iedereen. Daarom matie over deelnemen, aanmelnodigt Bevrijdingspop elke orga- den en voorwaarden op bevrijnisatie, elk bedrijf, elke stichting, dingspopvrijheidsweek.nl of mail
elke vereniging, elke school, el- je vragen naar vrijheidsweek@beke club, elk groepje mensen en vrijdingspop.nl.

Areopagus met schrijver Jeroen Smit
Regio - Schrijver en predikant
van de Bloemendaalse Dorpskerk
Ad van Nieuwpoort (1966) heeft
sinds 2013 elke maand een openbaar gesprek met iemand, die
midden in het leven staat en een
zekere mate van algemene bekendheid geniet. Op zondag 2 februari om 16.00 uur gaat hij in gesprek met schrijver en journalist
Jeroen Smit over zijn recent verschenen boek “Het grote gevecht
& en het eenzame gelijk van Paul
Polman”. De wereld snakt naar
een bedrijfsleven dat zich over de
grote vraagstukken van deze tijd

ontfermt. In ‘Het grote gevecht’
laat Smit op meeslepende wijze zien dat we daarvoor allemaal,
als consumenten, werknemers en
vooral ook als beleggers, een grote draai moeten maken. Maar de
grote vraag, ook op deze Areopagusmiddag, zal zijn of dit werkelijk een kans van slagen zal hebben. Zondag 2 februari van 16.00
tot 17.00 uur, Dorpskerk Bloemendaal, Kerkplein 1. Na afloop
een meet&greet. Muziek (vleugel) door Amos Osterhaus. Toegang: vrijwillige bijdrage. (Foto: Ilja Keizer)

Recycle-certificaat als beloning

Velsense basisscholen redden
apparaten uit de kliko

Velsen - Met een inzamelactie
hebben basisschool De Pleiaden
uit IJmuiden en De Rozenbeek
uit Velserbroek veel kleine apparaten uit de kliko gered, zodat ze
kunnen worden gerecycled. Voor
hun inzet hebben zij niet alleen
dering voor het programma.”
een beloning, maar ook een Wecycle certificaat met een ster ontVergoedingen verzekeraar
Kapteijns is dan ook verheugd vangen. De inzamelactie was ondat er een akkoord is met Zilveren derdeel van een landelijke camKruis over opschaling. ,,Dat bete- pagne, waar meer dan 200 bakent dat we thuismeten mogen sisscholen verspreid over heel
inzetten voor alle patiënten die Nederland aan hebben deelgevoldoen aan de criteria. Ook star- nomen. De actie werd gecombiten we in de loop van dit jaar met neerd met lesmateriaal en is gezelfmanagement via de Luscii organiseerd door Wecycle, verapp. Iets minder zieke patiënten antwoordelijk voor de inzameling
ontvangen dan digitale coaching en recycling van afgedankte elekin hoe zij in het dagelijks leven trische apparaten en energiezuihet beste met hun ziekte om kun- nige lampen.
nen gaan.”
De landelijke inzameling is ook
Longarts Erik Kapteijns (foto: aan- nog eens goed voor een cheque
van €10.000 voor Stichting Jarige
geleverd)
Job. Wecycle doneert voor iedere
deelnemende school een bedrag.
Met het bedrag kan Stichting Jarige Job kinderen uit minder bedeelde gezinnen een onvergetelijke verjaardag geven. De jarige Jobjes ontvangen een verjaardagsbox met versiering, cadeautjes en traktaties voor op school
en thuis.
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Wecycle voert de regie over de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en
energiezuinige lampen, kortweg
e-waste. Via ons landelijk dekkend inzamelnetwerk van 10.000
punten kunnen consumenten en
professionals e-waste gratis inleveren. Samen met onze inzamel-,
sorteer- en recyclepartners dragen we dagelijks bij aan de circulaire economie. Dit doen we voor
ruim 1.800 producenten en importeurs van elektrische appara-

ten en energiezuinige lampen in
opdracht van zes producentenorganisaties: Stichting Fiar, Stichting ICT Milieu, Stichting LightRec
Nederland, Stichting Metalektro
Recycling, Stichting Verwijdering
Elektrische Gereedschappen en
Stichting Witgoed. In 2018 hebben we 105 miljoen kilo e-waste ingezameld en gerecycled met
een nuttige toepassing van 95
procent. Hiermee is een CO2-uitstoot vermeden van 294 miljoen
kilo. (Foto: aangeleverd)
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Start kaartverkoop Caprera

HUIS
UIS!

Regio - Op zaterdag 25 januari is gramma is daarom een mooie
de algemene kaartverkoop voor mix van muziek, cabaret, jeugdhet nieuwe seizoen van open- voorstellingen en theatercolleluchttheater Caprera van start ges.”
gegaan. Bezoekers kunnen uit Naast publieksfavorieten als
ruim 30 WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
voorstellingen kiezen Edwin Evers, Veldhuis en Kemen in de komende maanden zul- per en BLØF, biedt Caprera ook
len daar meer voorstellingen aan graag een podium aan Nedertoegevoegd worden.
lands jonge talenten als Maan,
Niet eerder gingen er al zo vroeg Snelle, Jeangu Macrooy en Henin het jaar zoveel voorstellingen ry van Loon. Ook toporkesten,
in de voorverkoop. Directeur Lo- zoals het Metropole Orkest en
de van Piggelen: ,,Caprera is een het Jazz Orchestra of The Conbijzondere plek, waar wij zoveel certgebouw, komen terug naar
mogelijk mensen van willen la- Caprera. En voor wie meer houdt
ten genieten. Het zomerpro- van rust en bezinning: op een zo-

N

N!
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merse zondagmorgen geeft pianist Jan-Willem Rozenboom
een prachtig theatercollege over
Frans Schubert.
Van Piggelen: ,,In de komende
maanden zullen er meer nieuwe voorstellingen en samenwerkingen bekend gemaakt worden. Ik kijk nu al uit naar de zomer en hoop dat we samen met
onze bezoekers en artiesten veel
onvergetelijke avonden mogen
beleven in de Bloemendaalse natuur.”
Voor een overzicht van het programma, zie: www.caprera.nu.
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Voetbalwedstrijd tussen
Almere City en Telstar
in teken van pesten

Thomas Scholten (rechts), een lange tijd uit de roulatie geweest, speelde
een ongelukkige wedstrijd door te veel kansen te missen (foto: aangeleverd)

Stormvogels boekt te
kleine zege op Flamingo’s
In het laatste duel van de eerste
competitiehelft
heeft
Stormvogels een 2-1 overwinning geboekt op laagvlieger
Flamingo’s ‘64 uit Alkmaar. Deze kleine uitslag doet vermoeden, dat Stormvogels heel veel
moeite heeft gehad met dit
laaggeklasseerd
Alkmaarse
team, maar dat is absoluut niet
het geval geweest: Stormvogels domineerde bijna de gehele wedstrijd en creëerde zich
vele kansen, die alle, hoofdzakelijk door nonchalance, om
zeep werden geholpen. Gelukkig was rechterspits José Leone in de eerste en tweede helft
met een doelpunt trefzeker; in
blessuretijd wist Flamingo’s ‘64
het enige doelpunt te scoren.
Moeizaam pakte Stormvogels
drie punten en heeft daardoor
nog steeds de beste papieren
voor een tweede periodetitel.

di redde op een inzet van Scholten, die even later de bal over het
doel schoot.
Aan het gemis van deze vele kansen kwam in de 29ste minuut een
einde toen Leone op rechts door
Brian Ezeoke in de diepte werd
gestuurd en nu had de Alkmaarse doelman zijn antwoord niet
klaar, 1-0. Van der Voort en Krop
konden voor de rust de magere
stand opnieuw niet vergroten.
In de vierde minuut van de tweede helft had Stormvogels opnieuw het geluk niet aan haar zijde, want een pegel van Keus belandde op de paal. Scholten was
eveneens zes minuten later ongelukkig met zijn ‘vliegende’ kopbal vanaf 5 meter door naast te
koppen.
Elf minuten voor de officiële
speeltijd kon Stormvogels eindelijk haar voorsprong verdubbelen: Leone kopte een voorzet van
Ezeoke bekwaam binnen, 2-0.
Hierna volgden nog twee opgelegde kansen voor de invallers
Danny Blok en Joey Wolthuis, die
de bal keihard op de binnenkant
van de staander schoot.
Een minuut in blessuretijd gebeurde het onmogelijke, want
bij een van de schaarse aanvallen
schoot Richard Rijsterborg keihard op de lat en vervolgens belandde de bal voor de voeten van
Ruben Beentjes, 2-1. Flamingo’s
kwam zelfs bijna langszij, maar
doelman Serné ranselde de bal
na een vrije schop op katachtige
wijze uit de hoek; hij voorkwam
een debacle voor zijn team.

Na een aarzelend begin kreeg
Stormvogels van de tiende tot
de negentigste minuut een overwicht; in de zevende minuut
vloog de zeer aanvallend ingestelde rechtsback Stijn van der
Voort twee tegenstanders voorbij en in het strafschopgebied
werd hij door Ton Vlaar onderuit gehaald, maar scheidsrechter Marees wuifde alle protesten
weg. Daarna volgden vele kansen: Rick van Westen verscheen
alleen voor doelman Tufan Kivandi die met zijn vingertoppen
redde; het vizier van goaltjesdief
Patrick Krop stond eveneens niet
op scherp, want vanaf zes meter
schoot hij over en dit deed Van Zaterdag staat in Heemstede
der Voort een paar minuten la- de volgende tegenstander, Kon.
ter eveneens; doelman Kivan- HFC, op Stormvogels te wachten.

Weer winst voor VVIJ
Het was even aftasten in de wedstrijd tegen Beverwijk. Hoe waren
de mannen van Tom Jacob uit de
winterstop gekomen?
Het was al snel duidelijk dat
IJmuiden de betere ploeg was.
Met goed spel kreeg IJmuiden de
meeste kansen. Het duurde een
kwartier voordat Milan van Essen
de 0-1 op mooie wijze scoorde.
De 0-2 kwam wederom van Milan van Essen en was er een om
in te lijsten.
De rust kon goed worden benut
door Tom Jacob. De ploeg kwam
nog feller en scherper uit de
kleedkamer. Het was Daan Heine-

meijer die al snel de 0-3 maakte.
Het spel van IJmuiden was goed
en het was wel heel lekker dat Milan van Essen op dreef was. Hij
zette even de 0-4 en 0-5 en 0-6 op
het scorebord. Het slotakkoord
was voor Mick Dubbelaar die de
0-7 nog mocht binnen prikken.
Dat Beverwijk in de slotfase nog
twee keer rood pakte was duidelijk te danken aan de overmacht
van VV IJmuiden
Zaterdag speelt IJmuiden thuis
tegen HYS om 14.30 uur. De jongens van IJmuiden hebben nog
wat recht te zetten na een nederlaag in de uitwedstrijd.

Vandaag is het de Landelijke dag
‘Aandacht voor pesten bij mensen met een (licht) verstandelijke beperking’. Jongeren met
een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn vaak kwetsbaarder en eerder slachtoffer van (cyber)pesten, manipulaties en seksueel misbruik dan andere jongeren. Op 31 januari vraagt HandicapNL samen met Almere City
FC extra aandacht voor dit probleem tijdens de voetbalwedstrijd Almere City FC tegen SC
Telstar.

Pesten en eenzaamheid
Veel van het pesten gebeurt online of op scholen. Daarbij komt
dat ruim 60% van de verstandelijk beperkte jongeren eenzaam
is. Yvette Veerman (35 jaar) uit
Almere: ‘Ik ben vroeger vaak gepest en daardoor ben ik echt terughoudend geworden. Ik maak
niet meer zo makkelijk vrienden.’
[Buddies] zorgt voor vriendschap
Om pesten te voorkomen en

eenzaamheid terug te dringen
zet HandicapNL zich met het
[Buddies] programma in om bijzondere vriendschappen te creeren tussen jongeren met en
zonder (licht) verstandelijke beperking.
De jongeren ontwikkelen een
oprechte vriendschap die de
jongere met een verstandelijke
beperking helpt om weerbaarder en zelfverzekerder te worden. Bovendien laat het jongeren zonder een beperking zien
dat het waardevol is om vriendschap te sluiten met iemand die
Telstar heeft de volle winst genet even anders is dan zij.
pakt in het thuisduel tegen TOP
Wedstrijd Almere City - Telstar Oss. Weer is Reda Kharchouch
De voetbalwedstrijd vindt plaats de matchwinner. In de 64e miop vrijdag 31 januari 20.00 uur in nuut ontving de topscorer de
bal van Redouan El Yaakoubi en
het Yanmar stadion in Almere.
Mensen met een licht verstande- schoot vanaf de rand van het
lijke beperking en hun familie, strafschopgebied zijn ploeg
vrienden, zorgverleners en col- naar de drie punten.
lega’s zijn van harte uitgenodigd
de wedstrijd gratis bij te wonen. Trainer/coach Andries Jonker had
weer de beschikking over Charlie
Aanmelden kan via: buddies@ Gilmour en Elayis Tavsan. Zij ontbraken tegen SBV Excelsior vorige
handicap.nl.
week. Beiden zaten één wedstrijd
schorsing uit.

Ook Top Oss zonder
punten naar huis

VSV pakt periode, maar
laat De Kennemers
ontsnappen

De Zaterdag 1 van VSV sleepte de eerste prijs in de vorm van
een periodetitel uit tegen UNO
binnen, maar had wel de nodige moeite om dit doel te bereiken (3-6). Bij de Zondag 1 stond
de kraker thuis tegen De Kennemers op het programma. Daar
waar VSV de mooiste kansen
wist te verprutsen, waren De
Kennemers met de spaarzame
doelpogingen wel effectief en dit
leverde voor hen uiteindelijk een
0-1 overwinning op.
Een overwinning op UNO uit was
voor de zaterdag 1 voldoende om
de eerste periode binnen te slepen.
VSV vatte deze opdracht in het begin duidelijk te licht op want na 20
minuten spelen keken zij tegen een
2-0 achterstand aan. Voor de mannen van trainers Paul Meinders het
sein om de bakens te verzetten en
al vòòr de rust was de stand omgebogen naar een 2-3 voorsprong
met doelpunten van Jorian Faassen, Max Hummel en Wesley v.d.
Wal. Diezelfde v.d. Wal scoorde na
de rust nog 3 maal en UNO wist
nog 1 maal het doel te vinden, zodat VSV met een 3-6 overwinning
aan het langste eind trok. Hiermee
is het binnenhalen van de 1e periode een feit, maar VSV wil meer en
gaat nu voor het kampioenschap
op, waarbij HBC en Hoofddorp nog
de belangrijkste concurrenten zijn.
As zaterdag komt nummer laatst
Vogelenzang op bezoek en die
wedstrijd mag normaal gesproken
geen problemen opleveren.
De zondag 1 had met de 0-5 overwinning op Sporting Leiden een
week eerder een goede generale beleefd en begon daardoor met
vol vertrouwen thuis aan de wedstrijd tegen De Kennemers. In de
beginfase waren de ploegen aan
elkaar gewaagd en Rick Michielsen had zich na 12 minuten on-

Op de rand van de zestien ontving Reda Kharchouch het leer.
Hij draaide om zijn as, fopte met
deze actie een drietal Ossenaren
en schoot raak: 1-0. Acht minuten
later probeerde Elayis Tavsan het
een keertje van afstand. De bal
vloog hard over het Osse doel.
Opstelling Telstar: 12. Sven van
der Maaten, 4. Charlie Gilmour,
5. Redouan El Yaakoubi, 6. Frank
Korpershoek, 7. Elayis Tavsan
(90e min. 8. Senne Lynen), 9. Reda Kharchouch, 13. Ilias Bronkhorst (72e min. 29. Glynor Plet),
17. Sven van Doorm, 18. Benaissa Benamar, 21. Anass Najah en
25. Shayne Pattynama (86e min.
2. Shaquill Sno). Wel op de bank
maar niet ingevallen: 1. Anthony Swolfs, 10. Melle Springer, 15.
Rashaan Fernandes, 19. Richelor
Sprangers en 20. Abdel El Ouazzane.
Gele kaarten: 24e min. Shayne
Pattynama (zijn vijfde gele kaart,
geschorst tegen Almere City FC)
71e min. Jason Bourdouxhe
79e min. Anass Najah
Toeschouwers: 1.883.

Vanaf het eerste fluitsignaal van
scheidsrechter Gansner liet het
team van trainer/coach Klaas
Wels zijn strijdwijze zien. Met z’n
allen terug op eigen speelhelft
en bij balverlies van Telstar gokken op een snelle counter. Desterfelijk kunnen maken, maar faal- ze speelwijze leverde de Ossenade oog in oog met de keeper. Dat ren geen zege op en ook geen
De Kennemers over een meer ge- gelijkspel. Pas na de 1-0 gingen
slepen ploeg beschikt bleek wel bij ze zich meer op aanvallen richde eerste de beste kans van hen, ten maar echt gevaarlijk werd het
die doeltreffend werd omgezet. (0- niet voor het doel van Sven van
1). Vlak voor rust had VSV op gelij- der Maaten.
ke hoogte moeten komen want uit Dat eerste doelpunt viel in de 64e
een goed genomen vrije trap van minuut. Vanaf de linkerflank gaf (Marja Korbee, foto: 1963-pictuNick v.d. Meer had Rick Michiel- Redouan El Yaakoubi de bal voor. res.nl)
sen de gelijkmaker voor het intikken maar schoot te gehaast naast.
In de rust kreeg de staf van de Kennemers een waarschuwing, op
straffe van het staken van de wedstrijd, van de leidsman omdat zij bij
overtredingen een aantal keren het
van de Rotterdammers bleef tot
veld in waren gelopen en daar was
tweemaal toe overeind.
die zelfde leidsman niet van geOok VOC zat niet stil en Velsen
diend. Dit gedrag was na de rust
moest alle zeilen bijzetten om een
op sommige spelers van De Kennenieuw Rotterdams doelpunt te
mers overgeslagen want geen envoorkomen. Net voor rust kwam
kel middel werd geschuwd om de
Velsen langszij. Een goed opgezetoverwinning over de streep te trekte aanval bereikte via Richie Agyken. Dit leidde slechts tot 1 rode
apong en Gilermo Pengel Patrick
kaart voor De Kennemers, maar als
Castricum die de steekpass op
de leidsman consequent was gewaarde wist te schatten en met een
weest hadden er nog meer moehalve omhaal doelman Sven van
ten volgen.
Hees verraste: 1-1.
Direct na de thee was opnieuw MiGelukkig bleven de spelers van VSV
chiel Broeders gevaarlijk. Zijn schot
wel bij de les, maar Rick Michielvanaf de zijkant ging rakelings
sen had duidelijk zijn middag niet,
naast. Vijf minuten later schoot Dawant ook zijn 3e levensgrote kans
werd door hem om zeep geholpen. Zondag reisde de ploeg van Mar- niël Zuiverloon de bal na een pass
Keeper Noby Plug hield met een tin Haar af naar Rotterdam voor de van Richie Agyapong boven op
geweldige safe VSV in de wedstrijd wedstrijd tegen rode lantaarndra- de lat. Velsen was nu duidelijk been vlak voor tijd had Moreno Blom ger VOC, een elftal dat net als de ter en de voorsprong kwam na een
nog een punt voor VSV binnen bezoekers vorig seizoen kampioen minuut of twintig: Marc Kloosterkunnen slepen, maar ook hij faal- werd en promoveerde. Nadat Vel- boer kopte een hoekschop van Gide oog in oog met de keeper. VSV sen vorige week in de laatste minu- lermo Pengel door en Richie Agydeed zichzelf met de uiteindelijke ten een voorsprong uit handen gaf apong zette zijn voet ertegen: 1-2.
0-1 nederlaag ernstig te kort, maar zou een overwinning vanmiddag De thuisploeg zette een tandje bij
het getoonde spel met daarbij de een aardige opsteker zijn ook ge- en bleef gevaarlijk: Yorinn Albers
redde met de voet op een inzet
tomeloze inzet van de ploeg doet zien de positie op de ranglijst.
hopen op meer in het vervolg van Gelukkig kon Velsen weer over van S.C.B. Quispel. Het bleef oppasde competitie. As zondag staat de een fitte selectie beschikken: Marc sen voor de defensie van Velsen: zo
uitwedstrijd tegen Van Nispen op Kloosterboer was hersteld na de schoot Michiel Broeders in kansrijhet programma en dan moet blij- vervelende blessure vorige week ke positie van dichtbij hoog over na
ken of de jonge ploeg zich over de- en ook Bastiaan Scholten was be- een voorzet van Kas Dullemans die
schikbaar. Velsen begon rustig aan even later ook al moeite had met de
ze teleurstelling kan heen zetten.
de wedstrijd en liet veelvuldig de juiste richting. Vlak voor tijd stuitte
bal in de achterste linie rondgaan. Patrick Castricum bij een geweldiDat kan ook te rustig: al snel was er ge kans op doelman Sven van Hees.
balverlies en Michiel Broeders profi- Uiteindelijk bracht Angelo Beck Velteerde namens VOC: met een droge sen in veilige haven met een droge
schuiver verraste hij Yorinn Albers knal vanaf rand strafschopgebied
bij de eerste paal: 1-0. Kort daarna na afgeslagen hoekschop van Gilernoteerden wij de eerste kans voor mo Pengel: 1-3. Een prima overwinVelsen: Zeno ontdeed zich van zijn ning die vertrouwen geeft voor voltegenstander en bracht Richie Agy- gende week thuis tegen SJC. (Foto:
apong in stelling. De verdediging Frans van der Horst)

Velsen haalt drie
punten bij VOC
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Bernt Schneiders nieuwe
voorzitter Bevrijdingspop

Hondeneigenaren voeren actie

‘Handhaaf losloopgebied
De Bokkedoorns’
Regio - De gemeente Bloemendaal heeft kenbaar gemaakt een
nieuw losloopbeleid te lanceren.
Voor het Wethouder van Gelukpark, ook bekend als De Bokkedoorns, betekent dit dat de honden niet meer los mogen lopen.
Dit is een heftig besluit waar de
hondenbezitters en -liefhebbers
enorm van zijn geschrokken. Er is
dan ook een actie gestart.
De Kennemerduinen is een prachtig duingebied wat goed wordt
onderhouden en waar veel mensen van genieten, want onze duinen zijn voor iedereen. Voor het
grootste deel is het echter afgesloten voor honden, óf ze moeten
aangelijnd worden, ondanks het
feit dat bijna 1 op de 3 huishoudens een hond heeft.
Echter is er een plaats waar de
honden en hun eigenaren hun
geluk niet op kunnen: Het Wethouder van Gelukpark. De honden kunnen er veilig rennen en

in schoon water zwemmen. Het
is uitgegroeid tot een bijzonder
ontmoetingsplaats voor mens en
hond. Iedereen kent iedereen; het
is een klein deel van de duinen
waar men niemand tot last is.
Vanwege de onderhoudskosten
wil de gemeente Bloemendaal
hier echter een eind aan maken.
Inmiddels is de gemeente aangeschreven met het voorstel om
jaarkaarten voor dat gebied in
te voeren voor mensen met een
hond. Van dat geld kan het onderhoud betaald worden, en kan het
voor de honden en hun eigenaren
de fijne plek blijven die het is.
Voor de actie en petitie vragen
we de medewerking van alle hondenbezitters. Op de website van
de gemeente Bloemendaal kunt u
uw zienswijze kenbaar maken als
u het met de beslissing van de gemeente niet eens bent. Ook kunt
u de petitie tekenen op hondenlosindeduinen.petities.nl.

Expositie Young Art &
imPRESSions bij ISOO

Regio - Het wordt inmiddels een
traditie: fotografiecentrum ISOO
start elk nieuw jaar met een expositie van Young Art & imPRESSions.
Het afgelopen jaar is er weer flink
gefotografeerd in Beverwijk,
Heemskerk en IJmuiden. Verschillende culturele en sportieve
activiteiten trokken de aandacht
van de fotografen van imPRESSions. Zo zijn er foto’s te zien van
de zeepkistenrace Wijk aan Zee,
de harddraverij, roze zaterdag en
gitaarfestival in Beverwijk, Zo-

merfestival en Wonderland in
Heemskerk en theatermanifestatie Luwte in IJmuiden.
Naast deze foto’s hangen er ook
prachtige sfeerfoto’s van het afgelopen Young Art Festival, gemaakt door een vaste groep van
fotografen.
De expositie is tot en met 15 februari te bezoeken tijdens de zaterdagen van 12.00 - 16.00 uur
in het fotografiecentrum ISOO
aan het Stationsplein 46 in Beverwijk.

Regio - Stichting Bevrijdingspop heeft een nieuwe voorzitter. Muziekliefhebber en oudburgemeester van Haarlem Bernt
Schneiders neemt per direct het
voorzitterschap over van Monique Rietveldt, die als bestuurslid
programma en vicevoorzitter deze functie waarnam.
Monique Rietveldt over de nieuwe voorzitter: ,,Bernt is al jaren
een goede vriend van ons festival. Toen hij nog burgemeester van Haarlem was, kon je zijn
enthousiasme voor Bevrijdingspop al duidelijk merken. Dat hij
in zijn vrije tijd zelf ook muzikant
is, heeft daar ongetwijfeld mee
te maken. Daarnaast is Bernt natuurlijk een zeer ervaren bestuurder, een prettig mens én hij beschikt over een breed netwerk in
Haarlem en omstreken. Alle reden voor ons als bestuur om hem
met veel plezier in ons midden
te verwelkomen. Met Bernt aan
het roer verwachten we opnieuw
een topeditie neer te zetten en
willen we onze organisatie en het
merk Bevrijdingspop de komende jaren verder uitbouwen.”

het een grote eer om voorzitter
van Bevrijdingspop te mogen
worden.
Het is prachtig om samen met
meer dan 350 vrijwilligers dit
grote festival neer te zetten. Zodat Haarlem op 4 mei waardig
kan herdenken en op 5 mei uitbundig vrijheid kan vieren. Waarbij iedereen welkom is, ook van
ver buiten de gemeentegrenzen.
Voor mij komt hier veel samen.
Mijn liefde voor de stad en voor
muziek, het plezier om met gedreven mensen samen te werken
en de uitdaging om op een creatieve manier het belang van vrijheid over het voetlicht te brengen.”

Jubileumeditie
Bernt Schneiders neemt de voorzittersrol van Bevrijdingspop
Haarlem op een bijzonder moment over. Op 5 mei 2020 – een
nationale vrije dag –is het 75 jaar
geleden dat ons land werd bevrijd van de Duitse overheersing.
Ook viert bevrijdingspop Haarlem dit jaar haar 40e verjaardag.
In 2020 wordt op verschillende
manieren extra stil gestaan bij 75
‘Vrijheid over het voetlicht jaar vrijheid, onder andere met
brengen’
het Bevrijdingspop HerdenkingsGevraagd naar zijn redenen om concert en met extra activiteiten
voor Bevrijdingspop te kiezen, in de dagen voorafgaand aan het
zegt Bernt Schneiders: ,,Ik vind festival.

Jessica uit IJmuiden helpt
lotgenoten met vliegangst

Nieuwe expositie KZOD
Regio - Op vrijdag 17 januari is de
expositie ‘Alles is rond/Beweging”
in de Kloostergangen van het
Stadhuis in Haarlem geopend.
Acht kunstenaars van kunstenaarsvereniging Kunst Zij Ons
Doel hebben zich laten inspireren
door deze thema’s. Hun bijzondere werken zijn te zien tot en met

21 februari 2020.
De exposanten zijn Josée Gouda,
Mary Admiraal, Rob Clous, Adriaan Brand, Hans van Duivenbode,
Lottie Buit, Jan Nijland en Arnold
Janssen. De expositie is voor publiek geopend op werkdagen.
Meer informatie vindt u op: www.
kzod.nl. (Foto: aangeleverd)

Pletterij komt met
ambitieus concertseizoen
Regio - Het nieuwe concertseizoen van de Pletterij in Haarlem
is ambitieuzer dan ooit. Tussen
januari en juni zijn 25 concerten
te bezoeken. Het programma
biedt een mooie mix van jong
talent, gerenommeerde namen,
een spannende nieuwe serie, de
Pletterij Impro Sessies en een
drietal concerten in het kader
van de BIM Podiumprijs 2019.
Opvallende namen zijn het ICP
orkest, het Michael Moore Fragile kwartet met Gerry Hemmingway, Boy Edgarprijs 2019 winnaar Jasper Blom, die met twee
groepen speelt, een hommage aan John Coltrane door het
Ben van der Dungen kwartet, en
het Tineke Postma kwartet met
trompettist Ralph Alessi.
Uitgesproken nieuw, jong en
experimenteel zijn de concerten van het Uldis Vitols trio, de
groep The Selva van de Portugese bassist Goncalo Almeida,
het trio van de Belgische gitarist Dirk Serries en de Guy Salamon Group, het hoogtepunt
van het Pletterij-programma tijdens Jazz&More 2019.
De Haarlemse geluidskunstenaar en componist Ernst Oosterveld en bassist Quirijn van Reg-

ZER.NL

teren Altena komen met een
spannende serie van 4 concerten waarvoor zij steeds een andere gast uitnodigen onder
wie Leo van Oostrom, RobbertJan Stips, Pete Harden en Saskia Lankhoorn, en David Kweksilber.
Ook dit seizoen weer een serie concerten in de JazzX- reeks
voor jong jazztalent met Quartzite kwartet, The Impact Band
en The Redbourgh Group.
Bovendien zijn er weer maandelijks de Pletterij Impro Sessies met onder anderen het duo
Zea en Oscar Jan Hoogland en
meesterdrummer Frank Rosaly.
Vanwege de BIM Podiumprijs
die de Pletterij oktober vorig
jaar ontving kan een drietal bijzondere concerten worden georganiseerd. Het duo Ben van
Gelder en Reinier Baas, het trio
Picatrix met Willem Breukerprijs
2019-winnares Nora Mulder en
het trio Han Bennink, Michael
Moore en Jorrit Westerhof treden in deze serie aan.
Het volledige programma is te
vinden op de website van de
Pletterij en op de nieuwe FaceBookpagina 023jazz.nl.

Regio - De IJmuidense Jessica
de Vries (24) ging al vanaf haar
jeugd gebukt onder vliegangst.
Nu helpt ze lotgenoten tijdens
het Nationaal Vliegangstfestival op zondag 2 februari bij
Schiphol. Met haar eigen overwinningsverhaal wil ze mensen
die bang zijn om te vliegen een
hart onder de riem steken.
Jessica ging al vanaf haar jeugd
gebukt onder vliegangst. ,,Ik
was doodsbang om neer te
storten”, vertelt ze. “ Bij elke beweging van het vliegtuig dacht
ik dat het einde verhaal was. Vorig jaar zat ik drie uur lang te
shaken tijdens een vlucht naar
mijn
vakantiebestemming.
Toen vond ik het tijd worden
voor professionele hulp.”

Dieperliggende angsten
,,Vliegangst is voor iedereen anders”, volgens piloot en vliegangstbehandelaar Kelly Otte.
“Er liggen altijd een aantal dieper liggende angsten of onzekerheden aan ten grondslag
zoals claustrofobie, hoogtevrees, sociale angst en controledwang. Je zit immers in een hele kleine ruimte, op zo’n 10 kilometer hoogte, met honderden ‘vreemde’ mensen en verder moet je je totaal overgeven
aan de piloten. Maar gelukkig
is vliegangst ook heel goed te
behandelen, met een slagingskans van 98%”.

Virtual Reality vlucht
Naast workshops kunnen bezoekers met vliegangst met
Ontspannen
een therapeut rondlopen in
Bij vliegangstinstituut Onbe- een Boeing 747 die op het terzorgd Vliegen leerde Jessi- rein staat van het Vliegangstca onder meer hoe een vlieg- festival. ,,Voor veel mensen met
tuig vliegt, wat turbulentie is en vliegangst is de confrontatie
waarom een vliegtuig het vei- met een echt vliegtuig al een
ligste vervoersmiddel ter we- hele grote stap naar de overreld is. ,,Dat heeft mij zo gehol- winning van hun angst”, aldus
pen. Ik weet nu wat elke bewe- Otte. ,,Voor degenen die nog
ging en elk geluidje betekent. een stapje extra durven te zetHet is ongelofelijk maar waar. Ik ten, stellen we in samenwerking
zit nu dus gewoon ontspannen met de Vrije Universiteit Amin een vliegtuig. Dat gun ik ie- sterdam (VU) een Virtual Realidereen.”
ty omgeving beschikbaar waar
ze een vlucht kunnen maken en
Speeddate café
ervaren.”
Hoewel een vliegtuig het meest
veilige vervoersmiddel ter we- Praktische informatie
reld is, heeft toch ruim 30% van Het vliegangstfestival is op zonde westerse bevolking last van dag 2 februari 2020 in het Covliegangst. In Nederland zijn er rendon Village Hotel in Bad4 miljoen bange luchtreizigers hoevedorp. Aanvang: 10.00
en in België ruim 3 miljoen. Tij- uur. Einde: 17.30 uur. De entree
dens het vliegangstfestival op is 24,95 euro per gezin. Iedere
zondag 2 februari geven pilo- bezoeker met vliegangst ontten en vliegangsttherapeuten vangt gratis het boek ‘Overwin
de hele dag workshops. Er is je vliegangst’, geschreven door
ook een speeddate café waar Kelly Otte. De workshops en allotgenoten kunnen praten met le andere ervaringen en activiervaringsdeskundigen die hun teiten tijdens het Vliegangstfesvliegangst hebben overwon- tival zijn gratis. Meer info: www.
nen.
onbezorgdvliegen.nl.

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

Muurschilderingen
in Fort Benoorden
blijven bewaard
Regio - Na een grondige onderzoeks- en voorbereidingsperiode
start de conservering van muurschilderingen in het Fort Benoorden Spaarndam. In opdracht van
het recreatieschap Spaarnwoude
zetten experts hun specialistische
kennis en vaardigheden in om
historische muurschilderingen te
behouden. Afhankelijk van het
verloop zijn de eerste werkzaamheden in maart gereed.

Eerder werd door experts geadviseerd haast te maken met restauratie van het lekke dak van het
fort. Nu het dak weer dicht is en
de muren in het fort aan het drogen zijn is het conserveren van
muurschilderingen nodig zodat
deze niet verloren gaan. De kans
dat restaurateurs in opleiding van
de Universiteit van Amsterdam
onder begeleiding van ervaren
conservatoren van Stichting Restauratie Atelier Limburg het werk
kunnen uitvoeren heeft het recreatieschap met beide handen aangegrepen. De provincie NoordHolland heeft de uit te voeren
conserveringswerkzaamheden financieel mede mogelijk gemaakt.
Het Fort Benoorden is onderdeel
van de Stelling van Amsterdam
en is in beheer van het recreatieschap Spaarnwoude. De hoeveel-

heid en diversiteit aan historische
schilderingen en tekeningen,
ontdekt door vrijwilligers van de
stichting Krayenhoff, maken het
fort uniek binnen de Stelling van
Amsterdam. Door Spaarnwoude loopt een aanzienlijk deel van
het Werelderfgoed Stelling van
Amsterdam. De rijke cultuurhistorie bepaalt in belangrijke mate
het karakter van het gebied. Het
bestuur van het Recreatieschap
Spaarnwoude vindt het belangrijk dat het fort zijn cultuurhistorische waarde behoud en daarmee
de belevingswaarde van de omgeving vergroot.
Meer informatie staat op de website van Spaarnwoude www.
spaarnwoude.nl/nieuws. (Foto’s:
aangeleverd)

