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Door Arita Immerzeel

Driehuis - Zondagmiddag, het is 1 
graad boven nul. Er ligt dooiend rijp 
op de velden en er schijnt een heer-
lijk zonnetje. Met een verheerlijkt 
gezicht banjert Jasmijn van Slooten, 
12 jaar, door de greppel naast een 
wandelpad in buitenplaats Beecke-
stijn. Door de nachtvorst is het water 
voorzien van een ijslaagje. Haar 
moeder kijkt lachend toe. Jasmijn 
zegt het ijs te testen, of er al 
geschaatst kan worden. ,,Het is nog 

niet sterk genoeg, maar wie weet 
gaat het binnenkort toch nog 
lukken!” lacht zij. Een �inke plak ijs 
houdt zij voor zich uit. Onderwijl 
loopt zij, voortdurend door het ijs 
zakkend, door de greppel. Haar 
rubber laarzen houden haar droog. 
,,Jasmijn is altijd al gek op ijs 
geweest,” aldus moeder. ,,Brugpieper 
of niet, laat haar maar even lekker 
spelen zo!” De bibberende hondjes, 
die moeder en dochter vergezellen 
en voorzien zijn van een warm jasje, 
doen het Jasmijn niet na. 

Kunnen we al schaatsen?

IJmuiden - Zondagmiddag kwam de zeesleper Alp Defender langsvaren. Dit in 2017 gebouwde, bijna 90 meter lange 
en ruim 21 meter brede werkpaard van Alp Maritime was onderweg van haar thuishaven Rotterdam naar Damen in 
Amsterdam voor onderhoud. Bij wijze van groet werden vlak buiten de IJmuider pieren de boordkannonen even 
aangezet. Letterlijk water naar de zee spuiten dus. Dit leverde een mooi schouwspel en deze fraaie foto gemaakt door 
Bas Groen op! Foto: aangeleverd

Water naar de zee spuiten

Door Arita Immerzeel

IJmuiden aan Zee - Boswachter en 
vogelaar Camilla Dreef, één van de 
presentatoren van het welbekende en 
veelbekeken televisieprogramma 
BinnensteBuiten, deed in een editie 
van medio vorige week verslag van 
een bezoek aan de Zuidpier. Enthou-
siast vertelde zij de pier graag te 

bezoeken, omdat er altijd iets te 
beleven valt. ,,De stenige omgeving 
en het open water zorgen voor 
bezoek van bijzondere vogels, zoals 
zwarte zee-eenden, zeekoeten, steen-
lopers, kuifeenden en eidereenden’’, 
aldus de ambassadeur van Vogelbe-
scherming Nederland. Opvallend 
detail was wel, dat het woord ‘meeuw’ 
geen enkele keer viel. Op weg naar de 

pier lopend, ter hoogte van Seaport 
Marina speurde zij naar een ijsvogel. 
,,Die tref je hier regelmatig aan,” aldus 
Camilla. Ze sprong bijna een gat in de 
lucht omdat er inderdaad een ijsvogel 
op de steiger zat. ,,Hier kan hij heel 
goed jagen op voedsel door de open-
heid,” lichtte zij toe. Vervolgens liep zij 
blij een stukje de zee in, zoals zij haar 
pierbezoek noemde. 

Zuidpier in de hoofdrol in televisie-
programma BinnensteBuiten

Boswachter Camilla Dreef vertelt in BinnensteBuiten over hoe blij zij en vogels zijn met de Zuidpier. Foto: Arita Immerzeel

Het ijs was ondanks de nachtvorst nog niet te beschaatsen in Velsen. 
Foto: Arita Immerzeel
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Ook mensen met een beperking 
doen mee!

Heleen Eijkhout, stafarts Jeugdgezond-
heidszorg GGD Kennemerland beant-
woordt de binnengekomen vragen over 
de vaccinaties. 

1. Ik wil graag weten of het verstan-
dig is beide injecties van hetzelfde 
merk/dezelfde fabrikant te ontvan-
gen, omdat er nog verschillende 
vaccins geleverd worden.

 
Er zijn verschillende typen vaccins tegen 
het coronavirus ontwikkeld. In de landeli-
jke richtlijnen is duidelijk aangegeven dat 
een persoon tijdens de tweede vaccinatie 

met hetzelfde type vaccin, dus van dezelfde 
fabrikant, gevaccineerd moet worden. Al-
leen op deze manier kan de vaccinatiekuur 
worden voltooid. Het is nu nog onbekend of 
u voldoende beschermd bent tegen corona 
als u gevaccineerd wordt met twee verschil-
lende vaccins. 
 
2. Ik ben moeilijk ter been. Kan ik mij 

thuis laten vaccineren?
 
Als u moeilijk ter been bent en niet zelfstan-
dig naar een vaccinatielocatie kan komen, 
mag u een begeleider meenemen. 
 
Heeft u zelf geen vervoer, dan kunt u ook 
hulp vragen aan familie of andere bekende. 
Ook zijn er andere vrijwillige initiatieven en 
organisaties. Als u al gebruik maakt van ge-
meentelijke vervoersvoorzieningen of Valys-
vervoer, dan kunt u deze gebruiken om naar 
de vaccinatielocatie te komen. 
 
3. Heb ik meer last van bijwerkingen 

als ik gezond bent?
 
Na een vaccinatie, ook bijvoorbeeld na vacci-
natie ter bescherming tegen tetanus, kunnen 
er altijd bijwerkingen optreden. De bekend-
ste bijwerkingen na vaccinatie zijn onder an-
dere pijn op de plek van prik, moe, hoofd- en 
spierpijn en koorts. Deze bijwerkingen kun-
nen voorkomen bij gezonde personen en bij 
personen bekend met een bepaalde ziekte.  

Uw vragen over vaccinatie 
beantwoord

Inwonersvraag over de vaccinatie tegen corona
Iedere donderdag wordt hier een inwonersvraag behandeld. Heeft u een vraag 

over de vaccinatie? Stuur dan ook uw vraag naar communicatie@velsen.nl 

Ook als u een verstandelijke of lichame-
lijke beperking heeft, wilt u zo actief mo-
gelijk zijn, iets zinvols doen en meedoen 
in de maatschappij. Zoekt u iets leuks om 
te doen, maar weet u niet goed wat u aan-
kunt of wat bij u past? Dan kunt u terecht 
bij MEE & de Wering. Deze organisatie 
zorgt ervoor dat iedereen die kwetsbaar 
is, zijn leven zo normaal mogelijk kan lei-
den. Ook in tijden van corona!

Zij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van 
mensen met autisme, licht-verstandelijke 
beperkingen en niet-aangeboren hersenlet-
sel.                              

Natasja (24) vertelt: “Ik had al jaren last van 

paniekaanvallen. Door een speciale werk-
wijze van de consulent leerde ik hoe ik beter 
met mijn aanvallen kon omgaan. Ook kreeg 
ik tips. Ik heb nu een dagbesteding waar ik 
een paar keer per week honden uitlaat, iets 
wat ik al heel lang wilde. En ik heb al een paar 
maanden geen paniekaanvallen meer.”
De consulenten van MEE & de Wering weten 
goed waar u terecht kunt en ondersteunen u 
als het nodig is. Bel 088 – 00 75 000 of kijk op 
www.meewering.nl.
Onze professionals en talloze extra vrijwilli-
gers staan klaar om u te ondersteunen.
Onze hulp is gratis. Bel ons als u hulp kunt 
gebruiken. Wij zijn elke werkdag van 09.00 
tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op 088 - 
0075 000.

Velsen slaat handen ineen voor 
gezonde inwoners
In de komende maanden slaan Velsense 
organisaties uit zorg, welzijn, onderwijs, 
sport, cultuur, inwoners(organisaties), 
private partijen en de gemeente de han-
den ineen voor een lokaal Preventieak-
koord.   Dit gaat over een rookvrije leef-
omgeving, het tegengaan van overmatig 
alcohol- en drugsgebruik en bevorderen 
van gezonde voeding. 

Voorkomen van ziekte: zaak van iedereen 
Jaarlijks sterven er nog steeds te veel Neder-
landers aan de gevolgen van roken, overge-
wicht of probleemdrinken. Hier liggen ook 
factoren als stress, eenzaamheid, schulden 
en laaggeletterdheid aan ten grondslag. Het 
toekomstbeeld is dat  binnen 20 jaar 60% van 
de bevolking overgewicht heeft en dat de ge-
volgen van nicotineverslaving en overmatig 

alcoholgebruik bij steeds meer jongeren en 
ouderen niet alleen leiden tot gezondheids-
problemen, maar ook de kwaliteit van leven 
verminderen. 

Enquête; Help ook mee!
Van verpleegkundige tot jongerenwerker, 
van predikant tot leraar, van huisarts tot ho-
reca-eigenaar, van betrokken inwoner tot 
ouderen vrijwilliger: iedereen wordt opge-
roepen input te leveren om de gezondheid 
van Velsenaren te bevorderen. Op basis van 
deze input worden gezamenlijk concrete ac-
tieplannen ontwikkeld. Het streven is om in 
april de plannen af te hebben en de uitvoe-
ring ervan voor te bereiden. Laat via een en-
quête uw mening horen! https://www.velsen.
nl/velsen-slaat-handen-ineen-voor-gezon-
de-inwoners  
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Heb je klachten? 

Blijf in thuisquarantaine. 

Ontvang geen bezoek. 

Laat je testen.

Werk thuis, tenzij  
het niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter  
afstand.

Hoest en nies in je  
elleboog.

Is het druk?  
Ga dan weg.

Draag een mondkapje 
waar dat verplicht is.

Sport

Buiten met max. 2 personen op 
1,5 meter afstand. Kinderen t/m 17 
jaar en topsporters uitgezonderd.  
 
 
Binnensportlocaties dicht. 
 
 
Geen wedstrijden en groeps -
lessen. Topsporters uitgezonderd.

Onderwijs en kinderopvang

Primair onderwijs en kinderopvang 
vanaf 8 februari open. 
 
 
Buitenschoolse opvang dicht. 
Noodopvang voor kinderen van ouders 
met cruciale beroepen en kinderen in 
een kwetsbare positie. 
 
 
Onderwijs op afstand voor vo, 
mbo, hbo, wo en alle overige 
onderwijs-, trainings- en 
educatieve activiteiten.  
Onder andere examens, praktijklessen 
en onderwijs voor kwetsbare leerlingen 
uitgezonderd.

Winkelen en boodschappen

Ontmoetingen

Publiek toegankelijke locaties

Avondklok

Ga tussen 21.00 uur en 4.30 uur 
niet naar buiten. Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/avondklok. 

Vervoer en reizen

Blijf zoveel mogelijk thuis.  
 
 
Reis alleen met het ov voor 
noodzakelijke reizen. 
 
 
Blijf in Nederland en boek geen reis 
naar het buitenland in de periode 
t/m 31 maart. 

Onder andere musea, bioscopen en 
bibliotheken dicht.

Contactberoepen

Het uitoefenen van niet-medische 
contactberoepen zoals kappers, 
tatoeëerders en schoonheids -
specialisten verboden.

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden dicht, 
bestellen bij restaurants mogelijk 
en evenementen verboden. 

Niet-essentiële winkels dicht.  
A�alen van bestellingen vanaf 10 
februari mogelijk. 
 
 
Onder andere supermarkten, 
drogisterijen, groentewinkels en 
tankstations open. 
 

Alcoholverbod na 20.00 uur.

Ontvang thuis max. 1 persoon per 
dag (excl. kinderen t/m 12 jaar). 
 

Ga max. 1 keer per dag op bezoek. 

 
Buiten: groep van max. 2 personen 
of 1 huishouden.

 .
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Het uitoefenen van niet-medische 
contactberoepen zoals kappers, 
tatoeëerders en schoonheids -
specialisten verboden.

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden dicht, 
bestellen bij restaurants mogelijk 
en evenementen verboden. 

Niet-essentiële winkels dicht.  
A�alen van bestellingen vanaf 10 
februari mogelijk. 
 
 
Onder andere supermarkten, 
drogisterijen, groentewinkels en 
tankstations open. 
 

Alcoholverbod na 20.00 uur.

Ontvang thuis max. 1 persoon per 
dag (excl. kinderen t/m 12 jaar). 
 

Ga max. 1 keer per dag op bezoek. 

 
Buiten: groep van max. 2 personen 
of 1 huishouden.

 .

Kent u een jongere die een lintje 
verdient?
Jongeren die zich inzetten voor de Vel-
sense gemeenschap verdienen allemaal 
een pluim. Wilt u één van die jongeren 
voordragen voor een jeugdlintje? Dat kan 
tot 21 maart 2021.  

Het jeugdlintje is een speciale onderschei-
ding voor jongeren uit Velsen. Een blijk van 
waardering voor jongeren tot 18 jaar die een 
voorbeeld zijn voor anderen.
Jongeren kunnen een jeugdlintje krijgen als 
zij een voorbeeld zijn voor anderen. Denk aan 
inzet voor andere mensen, natuur of cultuur. 
Jongeren die al langere tijd vrijwilligerswerk 

doen, opkomen voor iemand anders bij pes-
ten, zinloos geweld of alcohol- en/of drugsge-
bruik. Maar ook jongeren die een bijzondere 
prestatie hebben geleverd. 
U kunt een jongere voordragen door het aan-
meldformulier in te vullen en vóór 21 maart 
2021 digitaal te verzenden. Meer informatie 
en het aanmeldformulier kunt u vinden op 
www.velsen.nl/producten/jeugdlintje 
Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met Kabinetszaken 0255-567200 of 
mailen naar kabinetszaken@velsen.nl
De jeugdlintjes worden uitgereikt op 26 april 
2021 tijdens de lintjesregen. 
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Hulp voor gedupeerden van de 
toeslagena� aire in de gemeente 
Velsen
Duizenden ouders zijn getro� en door de 
problemen met kinderopvangtoeslag. De 
Belastingdienst heeft het ‘Serviceteam 
gedupeerden Kinderopvangtoeslag’ op-
gezet om de fouten te herstellen. Op be-
lastingdienst.nl staat wat u kunt doen en 
kunt u zich aanmelden als gedupeerde. 

De Belastingdienst/Toeslagen compenseert 
gedupeerden fi nancieel. Maar voor wie in 
de problemen is geraakt is dat niet altijd vol-
doende. Er kunnen bijvoorbeeld problemen 
zijn ontstaan rondom huisvesting, schulden, 
inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. 
Het gaat om de volgende situaties: 
•  U bent gedupeerd door vooringenomen 

handelen van de Belastingdienst en door 
onderzoek naar georganiseerde fraude 
(CAF-zaken); 

•  U bent gedupeerd doordat de wet te 
streng was; 

•  U krijgt de kwalifi catie opzet/grove 
schuld waardoor u in het verleden geen 
persoonlijke betalingsregeling kon krij-
gen.

Hulp van de gemeente
De gemeente helpt u graag met praktische 
hulp en advies. Of met hulp bij schulden. Ook 
biedt de gemeente een luisterend oor, omdat 
u als gedupeerde veel stress en ellende hebt 
meegemaakt. U kunt op 2 manieren contact 
met ons opnemen: 

•  Telefonisch via 0255 567200 of 14 0255 
(zonder kengetal)

•  Via e-mail: hersteloperatietoeslagen@
velsen.nl  

Geeft u alstublieft duidelijk aan dat het gaat 
om de kinderopvangtoeslaga� aire. 

Online bijeenkomsten van de Belasting-
dienst
De Belastingdienst organiseert regelma-
tig online bijeenkomsten voor ouders en 
voor professionals over het oplossen van 
de problemen met de kinderopvangtoeslag.
Tijdens de online bijeenkomsten kunt u vra-
gen stellen aan onder anderen:
•  Alexandra van Hu� elen, staatssecretaA-

lexandra van Hu� elen, staatssecretaris 
van Toeslagen 

•  Anne Coenen, directeur van de herstel-
organisatie bij Toeslagen 

Aanmelden kan op de website van de Belas-
tingdienst.

Hulp van BOink
Zoekt u hulp, maar liever niet van de over-
heid? Dan kunt u onder andere terecht bij de 
Belangenvereniging van Ouders in de Kin-
deropvang (BOink). U kunt telefonisch con-
tact opnemen via het nummer 030-2331400 
of via de mail boink@boink.info. 

 Digitale bijeenkomst sport-
verenigingen
Sluit aan met uw vereniging bij de digita-
le bijeenkomst voor Velsense verenigingen. 
Kom met Sportloket Velsen en vooral met el-
kaar in gesprek over de coronamaatregelen 
en de eventuele problemen wat dit met zich 
meebrengt. Door ideeën met elkaar te delen, 

hopen we deze coronaperiode zo goed moge-
lijk door te komen.

Aanmelden is mogelijk tot 12 februari a.s. 
via sportloket@velsen.nl, waarna u later een 
link voor deze bijeenkomst ontvangt.

Vanaf maandag 15 februari 2021 worden 
er werkzaamheden uitgevoerd aan de ro-
tonde bij het Zon Bastion. De aanpassin-
gen worden uitgevoerd om het fi ets- en 
voetpad veiliger te maken.

De werkzaamheden beginnen op 15 februari 
en naar verwachting 19 maart klaar. De ro-
tonde wordt heringericht en we plaatsen ver-
keersremmende maatregelen in het fi etspad 
van de rotonde. 

Tijdens de werkzaamheden is er een omlei-
ding van/en naar het winkelcentrum en ook 
de buslijnen van Connexxion worden tijde-
lijk omgeleid. Kijk voor actuele informatie 
hierover op connexxion.nl. 

Door de aannemer (De Bie) worden er ver-
keersmaatregelen getro� en en verkeersre-
gelaars ingezet om de werkzaamheden veilig 
uit te kunnen voeren.

Kruisingen naar Langemaad en Zon Bastion 
tijdelijk afgesloten
Werkzaamheden rotonde
 winkelcentrum

 

Afsluiting 
Het voet- & fietspad ter hoogte van rotonde Zon Bastion, 
Langemaad en Velserbroekse Dreef is afgesloten 

 
Kruising Zon Bastion van/en naar Velserbroekse Dreef 

afgesloten voor al het verkeer 
 

Kruising Langemaad van/en naar Velserbroekse Dreef 
afgesloten voor al het verkeer 

 
Periode afsluiting van 15-02-2021 t/m 19-03-2021 

OMLEIDING  
Omrijden kan ook via de Aletta Jacobstraat 

 

OMLEIDING 
Om bij het winkelcentrum te komen, is er een 

omleiding langs de Schokker en de Vromaadweg 
 

Velserbroek 
Omleiding richting winkelcentrum 

 

OMLEIDING
Om bij het winkelcentrum te komen, 

is er een omleiding langs de 
Schokker en de Vromaadweg

Vogelspeurtocht in Velsen
Doe mee!
Op vijf plekken in Velsen kunt u vanaf 
vrijdag 29 januari speuren naar vogels. 
Sportloket Velsen, gemeente Velsen en 
Pieter Vermeulen Museum organiseren 
deze speurtocht om kinderen naar buiten 
te halen en te laten bewegen. Kinderen 
kunnen de speurtocht doen in IJmuiden, 
Velserbroek, Driehuis, Santpoort en Vel-
sen-Noord. 

Tijdens de speurtocht moeten kinderen met 
behulp van een kaartje op zoek naar vogels. 
Als ze een vogel hebben gevonden, vinden ze 
een letter. Uiteindelijk vormen al deze let-
ters een zin. Naast de letters wordt er bij de 
vogels ook gevraagd hoe ze heten. Wethouder 
Sebastian Dinjens: ‘Met deze speurtocht wil-
len we ervoor zorgen dat kinderen weer iets 
leuks kunnen doen buiten en ze ook wat meer 
kunnen bewegen. Ik hoop dat veel kinderen 
meedoen met de speurtocht!’

Waar kunt u meedoen? 
•  IJmuiden – startlocatie Sporthal Zee-

wijk
•  Driehuis – Startlocatie Pieter Vermeu-

len Museum
•  Velserbroek– Startlocatie Polderhuis.
•  Santpoort-Zuid – Startlocatie ‘t Gym-

huys
•  Velsen-Noord – Startlocatie De Stek
De routekaartjes van de speurtocht zijn te 
vinden op velsen.nl/vogelspeurtocht en Pie-
tervermeulenmuseum.nl. Onderaan deze pa-
gina zijn ook de antwoorden van de speur-
tocht verstopt. 

Collectie Pieter Vermeulen Museum
Het Pieter Vermeulen Museum stelt vo-
gels uit haar collectie beschikbaar voor deze 
speurtocht. Naast opgezette vogels zijn er 
ook vogels op posters te vinden. 

Velsen vol vogels
Om nog iets extra’s te doen en ervoor te zor-
gen dat kinderen op nog meer plekken in Vel-
sen op zoek kunnen naar vogels, willen we 
ook een oproep doen aan de inwoners van 
Velsen. Zet/plak of hang een vogel achter uw 
raam (net als bij de berenjacht dit voorjaar)! 
Zo kunnen kinderen ook in hun eigen wijk op 
zoek naar nog meer vogels.  
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Nieuws van de raad

   Controleprotocol voor de accountant-
scontrole jaarstukken 2020
De raad stelt jaarlijks een opdracht vast 
voor de controle van de jaarrekening 
door de accountant. Dit protocol is una-
niem aangenomen. 
    Toewijzing openbare weg de Veenen
  In 2020 is naast de spoorbaan in Sant-
poort-Zuid een nieuwe weg gerealiseerd, 
waardoor twee niet bewaakte spoorweg-
overgangen kunnen worden gesloten. De 
raad heeft unaniem ingestemd om deze 
weg vrij te geven als openbare weg. 

    Voorgenomen fusie tussen basisschool 
De Vuurtoren met de Pleiadenschool
  Het aantal leerlingen van basisschool De 
Vuurtoren in IJmuiden is de afgelopen 
jaren gedaald. Het bestuur van de On-
derwijs Stichting wil de Vuurtoren la-
ten samengaan met de Pleiadenschool in 
IJmuiden. Dit voorstel is unaniem aan-
genomen.  

    Regiovisie verbindingen en  
versterken in de aanpak huiselijk ge-
weld 2020-2024 
Geweld achter de voordeur is de meest 
voorkomende vorm van geweld in Ne-
derland. De 8 gemeenten in de regio heb-
ben samen een visie opgesteld om huise-
lijk geweld en kindermishandeling tegen 
te gaan. De raad is blij met de verbeterde 
aanpak van huiselijk geweld. Diverse 
partijen gaven nog wel aandachtspunten 

mee. Zo werd er nog aandacht gevraagd 
voor de loketfunctie, de positie van 
mannen en de relatie tussen dierenmis-
handeling en huiselijk geweld. De visie 
is unaniem aangenomen. 
    Maatschappelijk vastgoed
  De gemeente bezit veel vastgoed voor 
maatschappelijke doeleinden, zoals 
buurthuizen en de bibliotheek. Er moet 
een nieuwe aanpak komen om het vast-
goed toekomstbestendig en betaalbaar 
te houden. D66V en CDA vinden het nog 
te onduidelijk wat de invulling wordt 
van het vastgoed, zij dienden daar-
om een amendement in om het voor-
stel aan te passen. Deze is verworpen.  
VVD en LGV willen dat het college eerst 
aan de raad goedkeuring vraagt, alvo-
rens zij de gereserveerde 2,2 miljoen uit-
geven. Tevens geven zij aan dat er ver-
schillende huurbedragen mogen worden 
gevraagd. Dit voorstel is aangenomen.  
Met deze aanpassing is het voorstel 
maatschappelijk vastgoed aangenomen, 
D66V en CDA stemde tegen. 

    Motie Velsen Doet
  Velsen Lokaal en LGV dienden een mo-
tie in om inwonersinitiatieven beter te 
faciliteren, naar voorbeeld van de ge-
meente Ede. Er kwamen diverse vragen 
over de timing, de financiën en de relatie 
met andere participatie instrumenten. 
De motie is ingetrokken.

Besproken in de raad

  Bestemmingsplan Bedrijven-terreinen  
Velsen-Noord
  Voor de bedrijventerreinen Velsen-
Noord is een nieuw bestemmingsplan 
opgesteld. Het huidige bestemmingsplan 
is 10 jaar oud. Inmiddels zijn er nieuwe 
soorten bedrijvigheid ontstaan. Het nieu-
we bestemmingsplan maakt het mogelijk 
voor deze bedrijven om zich in het gebied 
te vestigen. Digitaal 19:30 – 21:00 uur

  Bestuursopdracht Lokaal  Klimaat- 
akkoord 
  De gemeente Velsen werkt aan de am-
bitie om een Lokaal Klimaatakkoord af 
te sluiten met inwoners, organisaties en 
het bedrijfsleven. Het Lokaal Klimaatak-
koord moet leiden tot 49% CO2 reductie 
in 2030. Deze bestuursopdracht heeft als 

doel om afspraken te maken, zodat het 
duidelijk is op welke momenten de raad 
een rol speelt in dit proces naar en tijdens 
de uitvoering van het Lokaal Klimaatak-
koord. Digitaal, 19:30 – 21:00 uur

  Visie op Velsen 
De visie op Velsen moet worden geactu-
aliseerd. Deze visie geeft richting aan de 
ontwikkeling van Velsen tot 2050. De raad 
heeft eerder een bestuursopdracht vast-
gesteld over het proces. De activiteiten 
die zijn ondernomen leveren nu de eer-
ste input op (terugblik bijeenkomsten, in-
terviews met buurgemeenten, mogelijke 
toekomstscenario’s). Tijdens deze sessie 
ontvangt de raad informatie over deze in-
put en de dilemma’s die daaruit naar voren  
komen. Digitaal, 21:30 uur – 23.00 uur

Agenda van de sessies

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u meer informatie over 
vergunningen, burgerzaken, buurtbemid-
deling, bureau discriminatiezaken, onder-
nemersloket, openbare ruimte, sociale za-
ken en nog veel meer.

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

Vanwege de coronamaatregelen is het ge-
meentehuis alleen nog toegankelijk voor:
• Mensen met een afspraak bij Burgerzaken.       
• Het laten ondertekenen van toestemming 

beslag deurwaarder.
• Persoonlijk ontvangst in het kader van aan-

bestedingstrajecten.
• Inzien ter inzage gelegde stukken.
• Ophalen gevonden voorwerpen

Voor inhoudelijke vragen over bestemmings-
plannen, omgevingsvergunningen of vragen 
die daarmee te maken hebben, kunt u een te-
lefonische afspraak maken met één van de 
vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur
per dag een afspraak maken. U kunt 
ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00 uur bel-
len met het Klant Contact Centrum voor een
afspraak.

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen
of klachten over discriminatie. Bij het Klant 
Contact Centrum van het gemeentehuis kunt 
u telefonisch een formulier opvragen, waar-
op u uw melding of klacht kunt noteren. Graag 
deze vervolgens versturen naar: Bureau Dis-

criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie op
www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
Sinds 31 mei 2018 worden alle vergunningen,
beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www.o�  cielebekendmakingen.nl/gepu-
bliceerd.

U kunt zich abonneren op een door u gestelde 
zoekvraag. U wordt vervolgens op de hoogte 
gesteld als er nieuwe publicaties verschijnen
die aan uw zoekterm(en) voldoen.

Aanvragen
Geplaatst op   www.overheid.nl  (zie Be-
richten over uw buurt) op 4 februari 2021.
Voor informatie kunt u contact opnemen 
met afdeling Fysiek Domein (tel. 140255)

Ingediende aanvragen omgevingsvergun-
ning
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij de 
volgende aanvragen voor een omgevings-
vergunning hebben ontvangen op grond 
van de wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Kennemerlaan 63, wijzigen gebruik kantoor 
naar detailhandel (26/01/2021) 11837-2021
Vlissingenstraat 43, plaatsen 2 opslagcontai-
ners (26/01/2021) 12008-2021
Meeuwenlaan 40, plaatsen dakopbouw reali-
seren nokverhoging (27/01/2021) 12365-2021
Pieter Nuytsstraat 6, plaatsen dakopbouw 
(28/01/2021) 12797-2021
Fultonstraat 6, uitbreiden van het schaftlokaal 
(28/01/2021) 12909-2021
Grote Beerstraat 33, plaatsen dakkapel (ach-
terzijde) (29/01/2021) 13657-2021

Velsen-Zuid
‘t Roode Hart 15, plaatsen (23/01/2021) 10992-
2021  tussen Zuiderdorpstraat 4 en Hoofd-
buurtstraat 5, gedeeltelijk verhogen, vervan-
gen erfafscheiding (26/01/2021) 12100-2021

Velsen-Noord
Grote Hout- of Koningsweg 175, plaatsen sta-
len portaal (intern) (28/01/2021) 13317-2021

Santpoort-Zuid
De Veenen 14, aanleggen en verbreden pad 
(25/01/2021) 11340-2021
Duinlustparkweg 59, plaatsen kap op garage 
plaatsen schuine kap op garage (28/01/2021) 
12878-2021 ten noorden van het perceel 
De Veenen 14, verbreden 2 watergangen 
(29/01/2021) 13578-2021  
Wüstelaan 5, veranderen en vergroten 2e ver-
dieping (voorgevel) (29/01/2021) 13764-2021

Santpoort-Noord
Dokter de Grootlaan 11, plaatsen dakkapel 
(voorzijde) (24/01/2021) 11121-2021
Kerkerinklaan 4, aanpassen erker en voordeur 
(23/01/2021) 11022-2021
J.T. Cremerlaan 27, plaatsen nokverhoging 
(26/01/2021) 12113-2021
Rijksweg 442, kappen boom (28/01/2021) 

13286-2021
Burgemeester Enschedelaan 55, kappen boom 
(29/01/2021) 13612-2021

Velserbroek
Lepelaar 11, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(28/01/2021) 13243-2021

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning betrekking hebben op 
een bouwactiviteit kunnen deze worden voor-
gelegd aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over welstand: 
140255

Verlengen beslistermijn 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Velsen maken bekend dat zij van de volgende 
aanvragen voor een omgevingsvergunning de 
beslistermijn hebben verlengd met 6 weken. 
De datum van verzending van de verlenging is 
tussen haakjes vermeld.
IJmuiden
Gerard Doustraat 17, plaatsen dakopbouw 
(28/01/2021) 131919-2020

Santpoort-Noord
Frans Netscherlaan 19, uitbreiden 

BG, 1e en 2e verdieping, plaatsen dak-
kapellen (28/01/2021) 131921-2020

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning
IJmuiden
Vleetstraat 29, bouwen verdieping op garage 
(26/01/2021) 119532-2020
Mercuriusstraat 44, plaatsen containerstal-
ling (28/01/2021) 131386-2020

Driehuis
Driehuizerkerkweg 28, legaliseren dakopbouw 
(26/01/2021) 91815-2020

Ingediende aanvraag onthe�  ng werk-
zaamheden buiten reguliere werktijden  
APV artikel 4:4
Driehuis
Van den Vondellaan 100 (station Driehuis), 
realiseren bouwkuipen in nachten van 2 tot 5 
april 2021 (28/01/2021) 13037-2021

Ingetrokken ingediende aanvragen stand-
plaatsvergunningen APV artikel 5:15
 IJmuiden
Driehuizer Friethuis, locatie Thaliaplein ong. 
(25/01/2021) 128994-2020



Infopagina

4 februari 2021 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |  gemeentevelsen |  gemvelsen |  gemeente_velsen

De directeur van Omgevingsdienst 
IJmond maakt namens het algemeen be-
stuur van Omgevingsdienst IJmond be-
kend dat een besluit is genomen voor het 
vaststellen van een hogere waarde voor 
de geluidbelasting in het kader van de Wet 
geluidhinder, voor bestemmingsplan De 
Schouw Velsen-Noord

Het besluit heeft betrekking op industriela-
waai vanwege het gezoneerde industrieterrein 
IJmond.
De bevoegdheid van het college van burgemees-

ter en wethouders van Velsen tot het vaststellen 
van hogere waarden voor de geluidbelasting is 
gedelegeerd aan het algemeen bestuur van Om-
gevingsdienst IJmond.

Het besluit, met de daarop betrekking hebben-
de stukken, ligt vanaf 5 februari 2021 geduren-
de 6 weken op werkdagen van 9.00 tot 17.00 ter 
inzage bij Omgevingsdienst IJmond, Stations-
plein 48b te Beverwijk en bij de balie van het ge-
meentehuis van Velsen, Dudokplein 1 1971 EN 
te IJMUIDEN. Vanwege de coronamaatregelen 
is het gemeentehuis van Velsen alleen geopend 

op afspraak. Wilt u het besluit inzien dan kunt u 
een afspraak maken via 0255-567200. 

Tevens kunt u het besluit inzien bij Omgevings-
dienst IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk, 
op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur en op 
www.odijmond.nl.

Binnen de bovenstaande termijn kan een ie-
der schriftelijk of mondeling zienswijzen naar 
voren brengen bij de directeur van Omge-
vingsdienst IJmond. Schriftelijke zienswijzen 
kunnen kenbaar gemaakt worden bij Omge-

vingsdienst IJmond, Postbus 325, 1940 AH Be-
verwijk, onder vermelding van “Besluit hogere 
waarde Wet geluidhinder Bestemmingsplan 
De Schouw Velsen-Noord”. Voor mondelinge 
zienswijzen kunt u telefonisch een afspraak 
maken met Omgevingsdienst IJmond, tele-
foonnummer 0251-263863.

Besluit hogere waarde Bestemmingsplan De Schouw 
Velsen-Noord

Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebbende 
bij het (de) onderstaande besluit(en) ge-
durende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van burgemeester en wet-
houders van Velsen of burgemeester van 
Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; werkt 
alleen in combinatie met inloggen via Di-
giD). In spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden gevraagd 
bij de voorzieningenrechter van de recht-
bank 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 - re-
guliere procedure

Het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben omgevingsver-
gunning verleend voor: 

IJmuiden
Marktplein 2, verbouwen tot winkel en 6 ap-
partementen (27/01/2021) 124641-2020
Velserduinweg 178, plaatsen dakopbouw 
(27/01/2021) 134555-2020
Kanaalstraat 150, plaatsen dakkapel (voorzij-
de) (28/01/2021) 136624-2020
Lindenstraat 25, plaatsen dakopbouw inclu-
sief dakkapel, plaatsen uitbouw begane grond 

inclusief dakterras, vergroten 1e verdieping 
(28/01/2021) 136627-2020
Fultonstraat 6, tijdelijk (10 jaar) plaatsen kan-
tine (28/01/2021) 121442-2020

Velsen-Zuid
Zuiderdorpstraat 15, plaatsen erfafscheiding 
(27/01/2021) 130945-2020

Santpoort-Zuid
De Veenen 14, tijdelijk (2 jaar) plaatsen paar-
denbak (28/01/2020) 121828-2020

Santpoort-Noord
Fresiastraat 10, bestaande raam vervan-
gen met gevelpaneel en uitgifte-automaat 
(27/01/2021) 136079-2020

Driehuis
naast Driehuizerkerkweg 148 (kadastraal F 
5753), bouwen woning (26/01/2021) 5252-

2020

Velserbroek
Elisabeth Vijlbriefstraat 2, legaliseren erfaf-
scheiding (28/01/2021) 103696-2020
Schoener 61, vergroten 2e verdie-
ping (28/01/2021) 135128-2020

Geweigerde omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben omgevingsvergunning ge-
weigerd voor: 

 IJmuiden
Kompasstraat 43, legaliseren kamerge-
wijze bewoning (4 kamers, 4 personen) 
(28/01/2021) 120515-2020  

Besluiten

Adres: Noordkant fl y-over Santpoortse Dreef.
Betreft het kappen van een Wilg. De boom is in 
slechte staan

Adres: in het gras tegenover Eenhoornstraat 14 
in IJmuiden.
Betreft het kappen van een Berk. De boom is 
dood.

Adres: de groenstrook tussen Roggeland en 
Schapenland in Velserbroek.
 Betreft het kappen van 11 Berken. De bomen 
zijn dood of in slechte staat. 

Kapmeldingen

www.odijmond.nl

Bekendmaking Wet algemene bepalingen  
omgevingsrecht (Wabo)
De directeur van Omgevingsdienst IJmond maakt namens het algemeen bestuur van  
Omgevingsdienst IJmond het volgende bekend:

Bekendmaking Besluit mer-beoordeling
International Slop Disposal B.V, gelegen aan Trawlerkade 94a te IJmuiden, heeft op 4 maart 2020 
een aanmeldingsnotitie voor het Besluit Milieueffectrapportage ingediend voor het oprichten van 
een depot om de door de visserij-scheepvaart afgegeven afvalstoffen te verzamelen op één locatie, 
gesorteerd op te bulken en om het afval te transporteren naar een erkende inrichting voor verdere 
verwerking.

Op grond van artikel 7.2 van de Wet milieubeheer is de activiteit aangewezen in de bijlage van  
het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.) in onderdeel D onder categorie 18.1.

Volgens artikel 7.17, lid 1 van de Wet milieubeheer dient er een milieueffectrapport gemaakt te  
worden, als er sprake is van een activiteit die wordt ondernomen, welke belangrijke nadelige gevol-
gen voor het milieu kan hebben. De directeur van Omgevingsdienst IJmond maakt bekend dat op 
basis van de aanmeldingsnotitie en de ingediende aanvraag er geen belangrijke nadelige gevolgen 
voor het milieu zijn. Om deze reden is besloten dat er geen milieueffectrapportage noodzakelijk is. 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Op 4 maart 2020 is voor de bovenstaande activiteit tevens een aanvraag om een  
omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
ingediend door International Slop Disposal B.V., voor het oprichten van een inrichting gelegen  
aan Trawlerkade 94a te IJmuiden. 

De directeur van Omgevingsdienst IJmond is van plan de gevraagde omgevingsvergunning te 
verlenen.

Inzage
Het ontwerpbesluit ligt tijdens werkuren van 19 juni tot 1 augustus 2020 ter inzage bij  
Omgevingsdienst IJmond en bij de receptie van het gemeentehuis en is tevens in te zien  
op: www.odijmond.nl.
Voor inzage in stukken kan men op werkdagen telefonisch een afspraak maken tussen  
09.00 en 17.00 uur bij Omgevingsdienst IJmond. Stukken liggen tevens ter inzage bij  
de receptie van het gemeentehuis op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur en op  
donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur.

Zienswijzen
Tot 1 augustus 2020 kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen  
bij de directeur van Omgevingsdienst IJmond.

Algemene informatie
Bezoekadres: Stationsplein 48b, Beverwijk. Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk.
Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88. E-mail: info@odijmond.nl 

Beverwijk, 18 juni 2020

Burgemeester en wethouders willen de 
gemeenteraad voorstellen een nieuw be-
stemmingsplan vast te stellen voor het ge-
bied De Schouw in Velsen-Noord.

Het bestemmingsplan maakt de bouw van 36 
woningen mogelijk op het terrein van het voor-
malig conferentiecentrum van Tata Staal in 
Velsen-Noord. 

Ligging plangebied
Het gebied wordt aan de westzijde begrensd 
door de Grote Hout- of Koningsweg, aan de 
zuidzijde door de Schulpweg, aan de oostzijde 
door de Bleyenhoevelaan en aan de noordzijde 
door de Wenckebachstraat.

Plan inzien
Het ontwerpbestemmingsplan De Schouw 
(idn: NL.IMRO.0453.BP0403DESCHOUW1-
O001) ligt met ingang vrijdag 5 februari 2021 
tot en met donderdag 18 maart 2021 voor een 
ieder ter inzage. Naast het ontwerpbestem-
mingsplan liggen tevens de daarop betrekking 

hebbende onderzoeken en rapportages ter 
inzage. 
Daarnaast is het plan digitaal raadpleegbaar op 
ruimtelijkeplannen (http://www.ruimtelijke-
plannen.nl).

Zienswijze indienen
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage 
ligt, kunt u een zienswijze indienen op het ont-
werpbestemmingsplan. Dit doet u door een 
brief te richten aan:
 
Gemeenteraad van Velsen, Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden
U kunt ook een zienswijze indienen via ro@
velsen.nl. Onder vermelding van “zienswijze 
bestemmingsplan De Schouw”. Vergeet daar-
bij niet duidelijk uw fysieke postadres aan te 
geven.

Voor het indienen van een mondelinge ziens-
wijze kunt u een afspraak maken met de be-
handelend ambtenaar, de heer Bethlehem, tele-
foonnummer 0255-567200.

 Ontwerpbestemmingsplan De Schouw
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Chris en Aniek hebben er zin in. Foto: Jeroen van Duijn

Veel IJmuidenaren zullen zich onge-
twijfeld de � etsenwinkel van Jan van 
Bugnum herinneren. In de loop der 
jaren kwamen er diverse andere 
ondernemers in het pand, maar 
vanaf deze week prijkt de naam Van 
Bugnum dus weer op de gevel. 
In coronatijd een nieuwe winkel 
starten is spannend, maar Chris laat 
weten dat in 2020 alles al getekend 
en geregeld is. ,,We hebben ons 
daarom de afgelopen tijd kunnen 
aanpassen aan alle maatregelen die 
nu van kracht zijn en kunnen prima 
open!’’ 
De werkplaats zal geopend zijn van 
maandag tot en met zaterdag. Extra 
personeel is aangenomen in de 
persoon van Dennis Friedrich, de 
tweewielerspecialist die de klanten 
zal bijstaan met gerichte kennis.

Elektrische scooter
Het bedrijf verzorgt de reparatie van 
zowel � etsen als brommers en scoo-
ters. In de winkel worden nieuwe en 
tweedehands � etsen, brommers en 
scooters verkocht. The Bike Guru Van 

Bugnum is dealer van alle grote 
merken in Nederland. Het is boven-
dien de enige dealer in de regio van 
het elektrische scootermerk merk 
NIU. Chris vult aan: ,,Goed om te 
weten is dat de overheid verplicht 
stelt dat alle snorscooters na 2025 
alleen nog volledig elektrisch gemo-
toriseerd mogen zijn.’’ Mensen met 
een kritiek beroep kunnen bij Chris in 
de winkel terecht voor het kopen van 
een nieuwe � ets, brommer of 
scooter. Ieder ander kan op www.
bikeguru.nl terecht. Ook biedt hij een 
haal- en brengservice. Bel voor een 
afspraak: 0255 515290.

Reacties
In de aanloop naar het openen van 
de winkel kregen Chris en Aniek al 
veel reacties. ,,De familie Van 
Bugnum is uiteraard erg blij en opge-
togen dat de naam doorgaat en ook 
nog in hetzelfde pand als waar opa 
zestig jaar geleden begon!’’ Ook veel 
vrienden en kennissen brachten 
bossen bloemen en feliciteerden het 
stel met deze stap.

IJmuiden - Precies zestig jaar nadat Jan van Bugnum aan de Planetenweg 
40 zijn � etsenwinkel opende, is het nu de beurt aan diens kleinzoon 
Chris. Samen met zijn vrouw Aniek heropende hij deze week het bedrijf 
onder de naam The Bike Guru Van Bugnum. Daarmee is de zaak weer 
terug in de familie, met een volledig vernieuwde winkel maar met de 
vertrouwde service van toen.

milie n n m ter  met fi etsen k

opa Jan van Bugnum opende hier 60 jaar geleden zijn � etsenwinkel. 
Foto: aangeleverd

M A A K  VA N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !
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Regio - Momenteel zitten veel 
mensen verplicht in thuisquaran-
taine of isolatie vanwege een coro-
nabesmetting of contact met een 
besmet persoon. Zo’n periode 
binnenblijven kan praktische, 
sociale en psychische problemen 
met zich meebrengen. Het Rode 
Kruis, de GGD en het ministerie van 
VWS zijn maandag gestart met een 
proef met zogenoemde quarantai-
necoaches. Deze coaches gaan 
mensen op vrijwillige basis onder-
steunen bij praktische of psychoso-
ciale problemen tijdens hun 
coronaquarantaine.
De proef met de quarantainecoach 
start in twee regio’s waaronder ook 
Kennemerland. De coaches staan 
mensen bij in de regio Haarlem, 
Haarlemmermeer, IJmond of Zand-
voort die via de GGD te horen 
krijgen dat zij in isolatie of quaran-
taine moeten. De coach is bedoeld 
om mensen in isolatie of quaran-
taine extra te ondersteunen als zij 
daar behoefte aan hebben. De 
coach houdt regelmatig contact en 
helpt bij het vinden van passende 
hulp, bijvoorbeeld via het burger-
netwerk Let op Elkaar van het Rode 
Kruis. De vrijwilligers uit dat 
netwerk kunnen bijvoorbeeld 
boodschappen doen, de hond 
uitlaten, een kind naar school 
brengen of een luisterend oor 
bieden als iemand zich eenzaam 
voelt.
 
Uitbreiding huidige hulp
De quarantainecoaches zijn een 
uitbreiding van de huidige hulp 
voor mensen in quarantaine. 
Momenteel besteden GGD-mede-
werkers tijdens het bron- en 
contactonderzoek al aandacht aan 
praktische en sociale dilemma’s die 
komen kijken bij een lange periode 
binnenblijven. Zij verwijzen onder 
andere naar de Rode Kruis Hulplijn, 
de telefoonlijn van ANBO en de 
Luisterlijn voor praktische en 
mentale ondersteuning. Indien 
gewenst, blijft de coach in contact 
gedurende de quarantaine. Het 
werk van de quarantainecoaches zal 
in eerste instantie gedaan worden 
door de hulpverleners die ook het 
bron- en contact onderzoek doen 
en de hulpverleners in de regio. 
Deze teams zijn uitgebreid en 
hebben een speciale training 
gehad. 
 
Machiel Pouw, Coördinator Nood-
hulp in Kennemerland: ,,Als je te 
horen krijgt dat je vijf of tien dagen 
in isolatie of quarantaine moet dan 
kan dat hard aankomen. En een 
heleboel praktische problemen 
opleveren. Bedenk dan: je hoeft het 
niet alleen te doen! Het Rode Kruis 
staat voor je klaar. Durf om hulp te 
vragen, dan zoeken we samen naar 
de beste oplossing die bij jou past.”
 
De proef met de quarantainecoach 
loopt in de regio’s Kennemerland en 
Drenthe en duurt twee weken, 
daarna kijken het Rode Kruis, de 
GGD en het ministerie van VWS 
samen hoeveel vraag er is en of het 
nodig is om deze dienstverlening te 
continueren en landelijk uit te 
breiden. De mensen die willen 
helpen in het burgernetwerk van 
het Rode Kruis kunnen terecht op 
www.rodekruis.nl /doe-mee/#�lter.

Rode Kruis 
start proef met 
quarantainecoaches

Haarlem - Vrijdag was het zover, 4 
acteurs stonden bijna de hele dag in 
de schijnwerpers op hun eigen 
school. Dat was spannend, maar 
vooral ook erg leerzaam. De acteurs 
zijn leerlingen uit de eerste en 
tweede klas van praktijkschool de 
Schakel. De leerlingen laten in dit 
�lmpje zien wat zij allemaal leren op 
hun school. Zij bese�en zich maar al 
te goed dat de leerlingen van groep 8 
het nu lastig hebben, want welke 
school ga je kiezen als je niet altijd 
kan kijken? In het �lmpje laten de 
leerlingen zien dat er vooral geleerd 
wordt door te doen. Want dat is zo 
belangrijk, zelfredzaam worden. 
Wil jij leren een lampje te verwisselen, 
een kachel te ontluchten, een over-
hemd te strijken of koken? Dan is 
deze school misschien wel wat voor 
jou. Je leert door te doen. Je werkt 

met andere leerlingen voor bedrijven, 
voor mensen uit de buurt. Daarbij 
leer je vaardigheden die passen bij 
jouw interesse en ontwikkeling. Je 
bakt bijvoorbeeld taarten, je maakt 
en levert broodjes voor lunches, je 
houdt de voorraad van onze eigen 
school bij en bestelt nieuwe artikelen, 
je repareert een �ets of je ontvangt 
bezoekers achter de balie. Je leert 
vaardigheden die je later nodig hebt 
in je stage en daarna in je werk.

Doe-en-ontdek-middag
Op de website www.deschakel-
haarlem.nl kun je je aanmelden voor 
de doe-en-ontdek-middag op 10 
februari, want daar zijn nog enkele 
plaatsen vrij. Heb je de online open 
avond gemist? Kijk dan naar het 
�lmpje op onze website www.
deschakelhaarlem.nl.

De Schakel in de spotlight

Je kunt de Schakel ook volgen op Insta en Facebook. Foto: aangeleverd

Wagenmakerstraat 2, Velserbroek
Tel: 023 - 513 29 46
www.velserbeek.hyundai.nl

Revolutionaire design · Hoogwaardige interieur · Allernieuwste technologieRevolutionaire design  Hoogwaardige interieur  Allernieuwste technologie

Maak kennis 
met de nieuwe
Hyundai Tucson
Leverbaar in benzine-uitvoering met 48-volt mild hybrid-technologie, 
een hybride- en een plug-in hybride-versie.

Plan uw kennismaking met een proefrit op locatie!
proefritoplocatie@velserbeek.nl

Vanaf y 34.995
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Inzamelingsactie Voedselbank
Bij Vomar konden klanten in mei en 
december 2020 vier weken lang een 
boodschapje extra doen voor de 
Voedselbank door één of meerdere 
waardebonnen te laten scannen bij 
de kassa. Klanten rekenden door het 
scannen van de waardebon, de prijs 
van het product bij de kassa af. Daar-
naast konden klanten in mei ook hun 
statiegeld doneren. Het opgehaalde 
bedrag is omgerekend naar 
producten die gedoneerd konden 
worden. 
Alle in totaal 136.790 gedoneerde 
producten zijn in het Distributiecen-
trum van Vomar verzameld om te 
doneren aan de Voedselbank. Op 
deze manier werd onnodig transport 
voorkomen. 

Inzamelingsactie het Rode Kruis
In 2020 zijn er diverse inzamelingsac-
ties geweest voor het Rode Kruis om 
geld in te zamelen ten behoeve van 
nationale COVID-noodhulp. In totaal 
is er maar liefst € 54.954 opgehaald. 
Klanten konden 20 weken lang hun 
statiegeld doneren aan het Rode 
Kruis, waarmee een groot bedrag is 
opgehaald. 
Daarnaast is er bijvoorbeeld een 
tulpen-actie geweest, waarbij er 1 
euro per drie bossen door Vomar 
werd gedoneerd aan het Rode Kruis 
en kort daarna is er ook een soortge-
lijke actie met Campina zuivel 
geweest. 
Met deze acties werd niet alleen de 
hulpverlening van het Rode Kruis 
ondersteund, maar ook de tulpen-

kwekers en melkveehouders die het 
op dat moment zwaarder hadden. 
Naast een geldbedrag is er door 
middel van een inzamelingsactie ook 
een groot aantal producten ingeza-
meld voor voedselpakketten, die zijn 
verstrekt aan mensen die door de 
Corona-crisis niet meer in hun basis-
behoeften konden voorzien.

Ondersteuning 
Naast deze inzamelingsactie zet 
Vomar zich gedurende de strijd 
tegen het coronavirus op diverse 
manieren in om (lokale) doelen te 
steunen. Zo zijn er in de maand 
december samen met partner AZ 
Alkmaar 1.000 kerstpakketten 
weggegeven aan mensen die geno-
mineerd waren door dierbaren. Ook 
zijn er 1.000 Happy Socks gedoneerd 
aan het Spaarne Gasthuis en werden 
er eerder in 2020 ruim 700 bood-
schappenpakketten bezorgd bij alle 
AZ-seizoenkaarthouders van 70 jaar 
en ouder. 

Regio - De inzamelingsacties van Vomar Voordeelmarkt voor de Voedsel-
bank en het Rode Kruis in 2020 zijn een groot succes geweest. Namens de 
klanten van Vomar heeft het supermarktbedrijf in totaal 136.790 
producten kunnen doneren aan de Voedselbank en € 54.954 aan het 
Rode Kruis. Deze steun is in deze tijd extra welkom.

Donatie Vomar voor 
Voedselbank en Rode Kruis

Namens Vomar en haar klanten overhandigde Jim Zwanenburg, Financieel Directeur van Vomar, digitaal een cheque aan Maaike 
Eijkelkamp, Corporate Partnerships Manager van het Nederlandse Rode Kruis. Foto: aangeleverd

COLUMN GGD KENNEMERLAND

In een van mijn eerste wekelijkse columns stond ik stil bij de e�ecten van 
de coronacrisis op de jeugd. Door een aantal puberende jongeren zal toen 
bijvoorbeeld het sluiten van de scholen in eerste instantie ongetwijfeld 
met een licht gejuich ontvangen zijn. Dat levert ten slotte per saldo meer 
tijd op voor andere belangrijke zaken, zoals vrienden, liefdes, gamen en 
meer. Dingen die je doet in een fase van je leven dat je nog van alles en 
nog wat aan het verkennen bent. We zijn snel ingehaald door de realiteit. 
Jeugd is de groep die weliswaar het minst getro�en wordt door het coro-
navirus, maar wel het meeste door de maatregelen. Ze vallen op dit 
moment tussen wal en het schip. Ze hebben zelf relatief weinig klachten, 
maar met de nieuwe Britse variant spelen ze wel een grote rol in de 
verspreiding ervan. De eerste Nederlanders krijgen ondertussen een 
vaccin toegediend, maar zelf komen zij in het vaccinatieschema niet voor. 
Er wordt veel gevraagd van een groep die zichzelf misschien nog niet als 
een volwaardig onderdeel van de volwassen maatschappij beschouwt, 
maar zich daar wel naar moet gedragen en ook gedraagt. Dit is voor hen 
een heftige tijd die veel van jongeren vraagt. Haalt u zich nog maar eens 
voor de geest waar u zelf mee bezig was in uw jonge jaren.
Maak daarom eens gebruik van deze periode om over de generatiekloof te 
springen en in gesprek te gaan met de jongeren om verbinding te zoeken. 

Te vragen hoe dit voor hen is, hoe 
zij de toekomst zien, wat zij van u 
verlangen en wat u voor hen zou 
kunnen betekenen. 
Als GGD staan wij met Jeugdge-
zondheidszorg normaal gesproken 
in nauw contact met scholen en 
scholieren. Ook voor ons zijn er 
uitdagingen. Ik wil benadrukken 
dat onze jeugdverpleegkundigen 
er voor jullie zijn, zowel voor kind 
als ouder. Voor jongeren is het 
Instagram account VraaghetCharlie 
opgericht en via JouwGGD kunnen 
zij anoniem vragen stellen over 
bijvoorbeeld mentale gezondheid. 

Moedig de jeugd aan om te praten 
over deze situatie. We zitten in 
hetzelfde schuitje en moeten het 
samen doen.  

Spring eens over de generatiekloof

Bert van de Velden (GGD GHOR). 
Foto: aangeleverd

Heemskerk - De hele dag achter een 
beeldscherm zitten, dat gaat 
niemand in de koude kleren zitten. 
Ook de leerlingen en docenten van 
het Kennemer College Beroepsge-
richt niet. Met verschillende chal-
lenges zorgt het docententeam van 
lichamelijke opvoeding er daarom 
voor dat leerlingen en docenten van 
de school in beweging komen en 
naar buiten gaan.

,,Het is goed om je lijf en brein wat 
beweging te gunnen,” zegt Patrick 
Hulshof, docent lichamelijke opvoe-
ding. ,,Het zorgt ervoor dat je daarna 
weer optimaal aan je schoolwerk 
kunt en dat je weer fris bent voor je 
volgende online les!” Een geslaagde 

opdracht voor leerlingen was een 
�guur lopen via de navigatie van de 
app. Daarnaast is de wandel-chal-
lenge voor docenten ook een succes. 
Het docententeam dat het meeste 
wandelt de komende weken, krijgt 
een etentje te goed in het eigen 
restaurant van de school, het 
Lestaurant.
Wie legt er de meeste kilometers af 
en gaat voor de winst: de taaldo-
centen, de technici of misschien de 
economen? Docent Valery van der 
Pluijm waagt zich niet aan een voor-
spelling: ,,Docenten én leerlingen zijn 
zo fanatiek. Ik laat de uitkomst graag 
aan Strava (een applicatie waarmee 
sportprestaties kunnen worden 
bijgehouden via GPS, red.) over.”

Een uitdaging om in 
beweging te komen

Docenten Valery van der Pluijm (links) en Patrick Hulshof (vooraan) met leerlingen 
voor het Lestaurant. Foto: aangeleverd

Regio - We zitten meer thuis dan 
ooit, missen sociale contacten en 
corona ligt op de loer. Het is daarom 
extra belangrijk om goed voor jezelf 
te zorgen. Zowel lichamelijk als 
mentaal. Daarom biedt maaltijdser-
vice Uitgekookt een nostalgische 
winterspecial aan voor een klein 
prijsje: hete bliksem met wildstoof en 
rode kool. Voor iedereen die zichzelf 
een verwenmomentje gunt en tege-
lijkertijd goed en gezond wil eten, 
voor een betaalbare prijs.
  
De  �loso�e van Uitgekookt is dat 
iedereen altijd lekker en gezond 
moet kunnen eten, wat de omstan-
digheden ook zijn. Dus ook als je 
thuis zit, de supermarkt wilt mijden 
of gewoonweg even niet wilt koken. 
Daarom bezorgt Uitgekookt koel-
verse maaltijden aan huis, boordevol 
groenten en zonder onnodige 
toevoegingen.
Speciaal voor de koude winter-
maanden is er nu een aanbieding om 
toch een klein beetje verlichting te 
brengen in deze lastige en mogelijk 
eenzame tijden.  Want iedereen 

verdient het in deze tijd namelijk om 
te genieten van een echte lekkernij.  
Het gaat om een typisch winters 
gerecht op luxe wijze, met zorg 
ontwikkelt door de chef-kok van 
Uitgekookt: stamppot hete bliksem 
met frisse appeltjes, lichtzoete rode 
kool en een kruidige wildstoof van 
hert. ,,Gezonde comfort food: eten 
waar je blij van wordt met dat nostal-
gische gevoel. Een gerecht zoals oma 
hem zou maken, maar nu gratis en 
gekoeld bij je thuisbezorgd. Heerlijk 
om thuis bij de kachel van te 

genieten en je betaalt er maar €5,- 
voor, in combinatie met vier andere 
gerechten.  
Het is altijd, maar juist in deze tijd, 
belangrijk om gezond en gevarieerd 
te eten. Bij Uitgekookt staan daarom 
alleen gezonde maaltijden op het 
menu. Alle maaltijden worden met 
zorg samengesteld door chefs en 
diëtisten en bevatten minimaal 200 
gram verse groenten.  

Gun uzelf ook wat lekkers, bestel via 
uitgekookt.nl of bel 085-04 06 065.

Luxe maaltijden voor iedereen 
bereikbaar via Uitgekookt

Jachtstoof met rode kool en hete bliksem. Foto: aangeleverd door Uitgekookt
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Door Ingeborg Baumann

Uitbreiding
Het winkelcentrum Velserbroek is 31 
jaar oud en heeft de tand des tijds 
goed doorstaan, zo vindt ook Wouter 
van den Eshof, senior portefeuillema-
nager van de Segesta Groep. Het 
Alkmaarse vastgoedbedrijf Segesta 
Groep is sinds 2014 eigenaar van het 
winkelcentrum en wil wat meer vier-
kante meters realiseren. Er is al wel 
een omgevingsvergunning verleend. 
De grond is in eigendom van de 
gemeente Velsen en het is nog niet 
duidelijk wat die grond moet gaan 
kosten. Van den Eshof wacht op 
toezeggingen van de gemeente 
inzake die grondprijs. 

Hoeken 
De plannen zijn niet schokkend 
rigoureus, het gaat in principe om 
het dichtmaken van de twee hoeken 
bij de entree aan de kant van de 
Bruna en waar de Rabobank heeft 
gezeten. Ook wordt de gevel aan de 
achterkant van Van Vessem, Dieren-
speciaalzaak Discus, D-Reizen en ‘Uw 
Schoenmaker’ doorgetrokken. 

Speciaalzaken
Voorzitter van de ondernemersver-
eniging Rob van den Berg vindt de 
plannen op zich prima maar is wel 
een klein beetje teleurgesteld over 
de communicatie. ,,In feite weten we 
er niet zo heel veel van en we 
worden ook niet op de hoogte 
gehouden. Het zou �jn zijn geweest 
als we met partijen om de tafel 
hadden kunnen zitten om eens te 
praten en te brainstormen. In grote 
lijnen valt de verbouwing mee, 
volgens mij worden alleen de 
hakkenbar en het reisbureau 
verplaatst om die hoeken vol te 
bouwen.’’

Action
Inmiddels zullen de meeste mensen 
wel begrepen hebben dat op de plek 
waar eerst de Rabobank zat een 
�liaal van Action komt. 
Van den Berg: ,,Dat is natuurlijk een 
enorme publiekstrekker, daar komen 
veel mensen op af. Ook uit de kernen 
Santpoort-Noord en Driehuis, 
iedereen vindt Action een leuke 
zaak.’’ 
Het schijnt dat heel chique mensen 

de naam van de enorm uitgebreide 
en betaalbare winkel van Sinkel 
met een Frans accent uitspreken 
zelfs. 

Luxe
Winkelcentrum Velserbroek presen-
teert zichzelf graag als ‘luxe bood-
schappencentrum’ voor de dagelijkse 
inkopen. En inderdaad zitten er 
prima kwaliteitsspeciaalzaken als de 
met lokale producten bakkende 
bakkerij Van Vessem, het Volen-
dammer Viscenter, keurslagerij Van 
Haaster, opticien Federmann, groen-
tewinkel Mijn Fruit en bloemist 
Bloemberg ofwel Bloemsierkunst 
Rob van den Berg, een goede opti-
cien en straks ook weer hopelijk een 
geopende cafetaria voor een lekker 
kopje ko�e of broodje. 

Verder natuurlijk de ketens die in elk 
zichzelf respecterend winkelcentrum 
te vinden zijn en heel goed gesor-
teerde supermarkten. De meeste 
zaken zijn dan ook gewoon geopend 
want nodig voor de levensbehoeften 
van mensen. 

Traject
Hoelang het traject gaat duren is 
vooralsnog niet te zeggen. Het blijkt 
dat onder de grond, juist in die 
hoeken, kabels liggen. Als er veel 
moet worden omgelegd dan zijn 
daar kosten aan verbonden die door-
berekend zullen worden in de 
grondprijs. 

Zodra dat alles geregeld is kan met 
de verbouwing worden begonnen. 

Velserbroek - Zaterdagochtend rond een uur of elf in Winkelcentrum 
Velserbroek. De wind is snijdend koud en vooral bij de in- en uitgangen 
van het winkelcentrum is dat voelbaar. Ondanks corona is het toch zaak 
de weekendboodschappen in huis te halen dus gewapend met dikke 
jassen en mondkapjes sjouwen mensen met grote tassen. Afstand 
houden is geen probleem, maar dat zal meer liggen aan het weer dan aan 
de coronamaatregelen. In ieder geval biedt het winkelcentrum niet de 
trieste aanblik van elders in Velsen en heel Nederland. Ondanks de drei-
ging van ‘ko�edrinken’ tegen de coronamaatregelen, zoals de oproepen 
tot rellen en vernielen worden genoemd, was het niet nodig de puien te 
barricaderen.

‘Luxe boodschappencentrum 
Velserbroek’ wordt uitgebreid

De ‘oksels’ van Winkelcentrum Velserbroek zullen aangepakt gaan worden. Foto: Ingeborg Baumann

Velsen - De staalfabriek in Velsen zal 
niet worden verkocht aan het 
Zweedse bedrijf SSAB. Dat heeft 
SSAB vrijdag bekend gemaakt. Het 
bedrijf wilde de Nederlandse tak van 
Tata Steel in lijn brengen met de 
duurzame strategie die ook voor de 
eigen fabriek wordt gehanteerd, 
maar de kosten die daarvoor zouden 

moeten worden gemaakt, wegen 
volgens een woordvoerder niet op 
tegen de baten. In Velsen is men zeer 
teleurgesteld over deze onverwachte 
wending. In feite is men nu weer 
terug bij af. Zowel de centrale onder-
nemingsraad van Tata Steel in Neder-
land als vakbond FNV hadden deze 
stap niet zien aankomen en willen nu 

naar de minister van Economische 
Zaken stappen om te bekijken of er 
extra geld kan komen voor het staal-
bedrijf. FNV-bestuurder Roel Berg-
huis vindt bovendien dat de voorge-
nomen ontkoppeling van de staalfa-
briek in Velsen en die in het Verenigd 
Koninkrijk evengoed uitgevoerd 
moet worden.

SSAB ziet af van overname Tata

THUIS IN SANTPOORT

In 1903 heeft Dirk Peereboom, eigenaar van Middenduinerweg 2 en 4, 
het pand laten bouwen van de stenen die hij overhield na de bouw van 
nr. 4. Hij heeft de gevel laten pleisteren omdat de stenen verschillende 
maten en kleuren hadden. Na 1920 hebben hij en zijn vrouw hun winkel 
in huishoudelijke artikelen en speelgoed “De Nieuwe Kindervriend” 
verplaatst naar dit pand.
Kerkweg nr. 1 heeft ook enige tijd gediend als opslagruimte van een 
groenteboer. Daarna kwam het in gebruik als opslagruimte van de uitge-
verij C.A. Mees.
Rond 1935 huurde Toon Visser een deel van het pand voor zijn reparatie-
werkplaats van �etsen. Ernaast, op Kerkweg 3, had hij zijn winkel en 
woning. Vlak na de oorlog verhuisde hij met de zaak naar de Hoofdstraat. 
Van ongeveer 1950 tot 1960 huurde Piet Stuyt het pand om er kippen te 
slachten.
Vanaf 1960 huurt Joop Wielhouwer de ruimte voor zijn zadelmakerij. 
In 2010 is het pand gekocht door familie Doornenbal, Middenduinerweg 
2. In 2013 is het licht gerestaureerd, met behoud van het oorspronkelijke 
karakter. Op de zolderetage is een sauna gebouwd. De werkplaats zal t.z.t. 
na beëindiging van de zadelmakerij als “museum” behouden blijven.

Stichting Santpoort
Tekst: Pim Boer
Foto: Florian van der Horst

Zadelmakerij, Kerkweg nr. 1  

VERHAALTJE BIJ EEN KABAALTJE

Ruim twee weken 
geleden loopt Sandra 
Bouwmeester in de 
Bickerlaan in Sant-
poort-Noord naar de 
verzamelcontainers 
aldaar, om wat weg te 
gooien. Haar oog valt 
op een zilveren 
armbandje, dat op de 
stoeptegels vóór de 
containers ligt. ,,Het is 
een welbekend naam-
plaatje, echt voor om 

een polsje van een kind. Het is onbeschadigd, het slotje is bijvoorbeeld 
niet stuk. Ik hoop niet dat iemand het weg wilde gooien, maar per 
ongeluk verloren is. De naam is heel goed leesbaar,” aldus vijftigjarige 
Sandra, die hoopt dat het armbandje weer bij de rechtmatige eigenaar 
terecht zal komen. Tot nu toe zijn er helaas nog geen reacties gekomen. 
,,Ik heb bewust de naam niet genoemd in het kabaaltje, want anders kan 
iedereen wel zeggen dat hij het verloren heeft.”

Kabaaltjes, al meer dan 25 jaar staan ze wekelijks in De Jutter en De 
Hofgeest. Soms zijn er kabaaltjes die de nieuws-gierigheid wekken. 
Arita Immerzeel neemt regelmatig een kabaaltje ‘onder de loep’. Haar 
oog viel deze week op:

Gevonden: Baby / kinderarmbandje met naam, gevonden in Santpoort. Tel. 06-29331163.
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Velsen - Voor de culturele sector is het 
een loodzware tijd. Geen voorstel-
lingen, geen applaus, geen omzet, 
maar wel doorlopende kosten. Vier-
honderd culturele instellingen in ons 
land, waaronder de Stadsschouwburg 
Velsen, wachten vol spanning af wat 
komen gaat. Eén ding is duidelijk; ze 
geven de moed niet op en dromen de 
zalen alvast weer vol. Droom mee en 
maak kans op twee vrijkaarten voor 
een voorstelling!
Het begon als een hoopvolle tekst, 
speciaal geschreven voor één theater. 
Al snel werd het omarmd door de 
gehele culturele sector en groeide het 
uit tot een poëtisch statement dat 
binnen de hele sector is verspreid. Een 
boodschap aan alle mensen die 
theater een warm hart toedragen. Het 
kunstwerk, bestaande uit een column 
(geschreven door Jan Beuving) en een 
video, gaat over de belofte van een 
lege zaal, waarin de magie sluimert 
van wat straks weer kan en mag. De 
vierhonderd theaters, podia, produ-
centen, impresariaten, academies, 
sectorinstellingen, festivals, koren, 
orkesten, ensembles, dans- en theater-
gezelschappen kijken reikhalzend uit 
naar dat moment. De door Katja 
Akkerman geregisseerde videobood-
schap is eigenlijk een mini-theater-
voorstelling met hoofdrollen voor 
Hans van Manen (dans), Peter Panne-
koek (cabaret), Soumaya Ahouaoui 
(toneel), Jaap van Zweden (muziek) en 
Simone Kleinsma (musical). Verder 
werd samengewerkt met danser Uri 
Eugenio (LeineRoebana) en een viertal 
pianisten: Hannes Minnaar, Yang Yang 
Cai, Helena Basilova en Iris Hond. Zij 
spelen op vier vleugels een deel uit 
Canto Ostinato van Simeon ten Holt. 
Kijk op www.droom-mee.nl om de 
video te bekijken en kans te maken op 
twee vrijkaarten voor een concert of 
theatervoorstelling.

Schouwburg droomt 
de zaal alvast weer vol

De door Katja Akkerman 
geregisseerde videoboodschap is 
eigenlijk een mini-theatervoorstelling. 
Foto: aangeleverd

Door Bart Jonker

Van essentiële informatie 
verstoken blijven
Essentiële informatievoorziening 
over bijvoorbeeld corona, overheids-
informatie, belastingen, aanvraag 
van toeslagen, online facturen, bank-
zaken, afspraken met zorgverleners 
en dergelijke, er wordt maar van 

iedereen verwacht dit allemaal 
online via het internet te regelen. 
Instanties en organisatie zijn onge-
vraagd massaal tot het internet over-
gegaan, mede uit overwegingen van 
kostenbesparing en milieubelasting. 
Voor de meeste ouderen is deze digi-
talisering echter een grote hobbel. 
Vele redenen liggen hieraan ten 
grondslag, zoals het niet hebben van 

een computer en de angst voor de 
onveiligheid van het internet (onder 
meer door hacking en phishingmails 
van oplichters). Maar liefst 48 procent 
van ouderen wil niet aan het internet 
vanwege oplichtingspraktijken. 
Bankzaken worden door deze groep 
veelal nog met de oude acceptgiro 
geregeld. 
Tevens achten veel ouderen het 
online zaken regelen als te ingewik-
keld of zijn ze vaak beperkt of totaal 
niet vaardig om met de computer te 
werken. Dit resulteert erin dat 
ouderen verstoken blijven van nood-
zakelijke informatie of dat ze niet 
meer in staat zijn om hun zaken te 
regelen. De roep om papieren formu-

lieren of gedrukte informatie-
bronnen, zoals de Jutter/Hofgeest, 
blijft daarom enorm groot, zodat de 
noodzakelijke informatievoorziening 
gewaarborgd blijft. Zoals informatie 
over corona, waarin vaak alleen 
verwezen wordt naar internetsites, 
waardoor (digibete) ouderen van 
essentiële informatie verstoken 
dreigen te blijven. Deze rol van infor-
matievoorziening wordt gelukkig 
door de gedrukte lokale huis-aan-
huisbladen adequaat ingevuld.

Dwangmatig
Niet alleen ouderen hebben moeite 
met de internetdwang, ook achten 
veel mensen de sociale mediaka-

nalen als tamelijk dwangmatig in 
hun benadering. Hoe vaak gebeurt 
het niet dat je telkenmale aan een 
verjaardag, tagging of uitnodiging 
voor een bepaalde groep wordt 
herinnerd? Ook aangemaakte 
whatsappgroepen, waaraan je 
account ongevraagd wordt toege-
voegd door iemand uit je kennissen-
kring zijn vaak ongewenst. Dit leidt 
vaak tot ergernis en een gevoel dat je 
geleefd wordt bij velen. 

Nochtans blijven bovengenoemde 
zaken een aandachtspunt en uitda-
ging om hier een gefundeerde 
gebruiksvriendelijke en veilige oplos-
sing voor te vinden. 

Velsen - De onlinezucht en internetdwang die steeds meer worden opge-
legd door overheidsinstanties, banken en bedrijven, zijn een blok aan het 
been voor een meerderheid van de ouderen. Dit concludeert seniorenor-
ganisatie KBO-PCOB, naar aanleiding van de resultaten uit een groot-
schalig onderzoek. 98 procent van de respondenten wenst niet alles online 
te willen regelen. Een deel verwerpt zelfs volledig het internet. Ze voelen 
dat het digitale mes op hun keel wordt gezet en roepen om alternatieven.

Gedrukte media blijven essentieel: 
ouderen niet gediend van internetdwang

Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

BESPAAR OP UW WEGENBELASTING
BETAAL TOT 2025 SLECHTS DE HELFT! 

De Renault CAPTUR E-TECH Plug-in Hybrid:
•  Ongekend rijplezier
•  Geavanceerd en comfortabel
•  Elektrische expertise
•  Standaard rijke uitrusting
•  Rijdt tot 65 km volledig elektrisch

De Renault CAPTUR
E-TECH Plug-in Hybrid
De ultieme SUV is nu een 
oplaadbare hybride

Vanaf € 33.290,-

Onze showroom is online geopend!

  Live chat

  Proefrit en taxatie op locatie

Mail proefritoplocatie@velserbeek.nl of 
kijk op www.renaultvelserbeek.nl

Kleermakerstraat 71, 1991 JL Velserbroek
Tel: (023) 513 29 28
www.renaultvelserbeek.nl 





We weten hoe fijn het soms is om 
iemand mee te nemen naar uw af-
spraak. Toch is het dringende ver-
zoek om alléén naar uw afspraak 
te komen. Zo raken de wachtkamers 
niet te vol en kan iedereen zich 
houden aan de anderhalve meter 
afstand.

Kom alleen en niet te vroeg
Misschien lukt het u niet om al-
leen naar het ziekenhuis te gaan 
en wordt u gebracht. In dat ge-
val vragen we uw gezelschap om 
buiten het zieken huis te wachten 
tot u klaar bent met uw afspraak. 
Daarnaast vragen we iedereen 
om maximaal 10 minuten vóór een 
afspraak of bezoek het ziekenhuis 
binnen te gaan. We begrijpen 
heel goed dat dit een vervelende 
maatregel is. Maar het is belang-
rijk om te voorkomen dat er te veel 
mensen tegelijkertijd in het zieken-
huis zijn. Zo zorgen we samen 

met u dat het coronavirus zich 
niet verspreidt.

Wanneer kan er een 
begeleider mee?
Natuurlijk zijn er situaties waarin 
het écht nodig is dat er iemand 
mee gaat naar de afspraak. Dat 
geldt in elk geval voor:
• Kinderen
•  Patiënten met een afspraak op 

de polikliniek oncologie
•  Patiënten die mentaal en/of 

fysiek hulp nodig hebben
• Geriatrische patiënten
• Patiënten die een tolk meenemen
•  Patiënten waarbij de zorgverlener 

gevraagd heeft om iemand mee 
te nemen

Begeleiderskaartje
Heeft u een afspraak op de poli-
kliniek en maakt u een vervolg-
afspraak? Vraag dan om een 
begeleiderskaartje als een van de 

bovenstaande situaties op u van 
toepassing is. U kunt dat de vol-
gende keer bij binnenkomst in het 
zieken huis tonen, zodat u samen 
met uw begeleider door kunt lopen 
naar de polikliniek. Uw begeleider 
mag vanzelfsprekend géén klach-
ten hebben die passen bij corona.

Zo is er toch iemand bij
Veel mensen vinden het prettig als 
iemand anders óók hoort wat de 
arts vertelt. Dat begrijpen we heel 
goed, twee mensen horen immers 
meer dan één. Daarom kunt u 
natuurlijk altijd een familielid of 
vriend laten meeluisteren met het 
gesprek*. Zo is er tóch iemand bij.

*U kunt iemand laten meeluisteren 
via uw eigen mobiele telefoon. Zet de 
telefoon op de speaker. Opnemen van 
het gesprek is volgens wetgeving alleen 
toegestaan als uw zorgverlener daar-
voor toestemming heeft gegeven.

Het Spaarne Gasthuis 
staat voor u klaar

—
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TYPISCH IJMUIDEN

De Wilde Walrussen van IJmuiden
Wekelijks staat Erik Baalbergen aan de hand van 
een foto stil bij een IJmuidens onderwerp naar 
aanleiding van de actualiteit, een bijzondere 
gebeurtenis, een evenement of gewoon een van de 
mooie taferelen die IJmuiden biedt. In deze a�eve-
ring aandacht voor de Wilde Walrussen van 
IJmuiden.

Door Erik Baalbergen

Rond ons strand en de vloedlijn komen we altijd wel 
dieren en mensen tegen. We kijken niet op van honge-
rige meeuwen, scholeksters, strandlopertjes en 
aalscholvers, en af en toe een rustende zeehond of een 
nieuwsgierige vos. Daarnaast zien we wind- en water-
sporters, strandwandelaars en in de zomer zon- en 
zeebaders. En laten we vooral de jaarlijkse stoere 
Nieuwjaarsduikers niet vergeten! Maar sinds enige tijd 
is ons strand ook in trek bij een nieuw soort koudwater-
liefhebbers: ijsbaders, of ‘walrussen’ zoals zij zichzelf 
noemen…

IJsbad
Enkele weken terug, tijdens een wandeling rond het 
kleine strand, zie ik een groepje van zes mensen druk 
bezig met oefeningen en stukjes hardlopen op de 
parkeerplaats. Niks bijzonders, toch? Terwijl de koude 
wind verder rond mijn oren blaast, steek ik m’n handen 
nog wat dieper in m’n jaszakken en wandel verder. Na 
enige tijd zie ik dezelfde groep in zwemkleding richting 
strand rennen. M’n geprikkelde nieuwsgierigheid 
neemt de overhand en ik wandel achter het zestal aan.

Mijn achtervolging stopt op gepaste afstand van de 
vloedlijn, terwijl de zes badgasten verder het water 
inlopen. Alleen al de aanblik van zes baders in zeewater 
van amper zes graden met een luchttemperatuur van 
net aan drie graden bezorgt mij extra bibbers. De 
baders nemen de tijd en babbelen gezellig met elkaar. 
De handen en hoofden blijven boven water. Ze vinden 
het prima als ik wat foto’s maak. Ze gaan er zelfs even 
voor poseren, met glimlach en zonder te klapper-
tanden. Zo’n tien minuten na de tewaterlating lopen de 
eerste vier weer het strand op. Terwijl ze terugkeren 
naar hun auto, raak ik met een van de baders aan de 
praat. In het Engels vertelt hij enthousiast dat ze net 
een ijsbad hebben genomen. Na uitwisseling van mail-
adressen zoekt ook hij zijn warme kleren en auto op. De 
laatste twee ijsbaders volgen even later en poseren 
zelfs nog even lachend als ware zonnebaders voor een 
foto.

Wilde Walrussen
Via de mail kom ik in contact met Marcel Kapelan, de 
initiatiefnemer van deze groep. Marcel komt uit Polen 
en beoefent het ijsbaden al vijf jaar. In Polen behoort 
hij tot een groep van driehonderd mensen die regel-
matig ijsbaden nemen. Hij werkt nu in de omgeving. 

Marcels’ oproep op Facebook begin dit jaar voor mede-
ijsbaders levert veel reacties op vanuit de lokale Poolse 
gemeenschap. Na twee weken hebben zo’n tien vooral 
nog beginnende ijsbaders uit IJmuiden, Velsen en 
Beverwijk zich aangesloten. Zondags rond 12.00 uur 
komen de baders bijeen bij het kleine strand. Ze 
noemen zichzelf ‘walrussen’. Via de inmiddels gestarte 
facebookgroep ‘Wild Walruses – IJmuiden’ onderhoudt 
Marcel contact met de walrussen.

Marcel ziet zichzelf absoluut niet als de groepsleider. 
,,Binnen de groep is iedereen leider. Ik ben alleen maar 
een initiatiefnemer en een wat meer ervaren walrus. Op 
basis van mijn ervaringen bied ik advies en hulp aan 
iedereen die dit avontuur wil aangaan. Dat iedereen 
anders is en de kou ook weer anders ervaart is geen 
enkel probleem.’’ Over het ijsbaden zelf vertelt Marcel: 
,,Het ijsbaden vindt plaats bij een watertemperatuur 
van beneden de acht graden. Vooraf warmen we 
onszelf goed op met hardlopen en rek- en strekoefe-
ningen. Daarna gaan we het water in. Vooral in het 
begin moet je je hoofd en je handen boven water 
houden, omdat juist daar veel lichaamswarmte 
ontsnapt. Ieder bepaalt zelf hoe lang hij of zij in het 
water blijft. Het is geen wedstrijd van wie het langst in 
het water kan blijven. Na het ijsbad moet je jezelf goed 
afdrogen en opwarmen om de bloedcirculatie weer op 
het normale peil te krijgen.’’

Goed voor geest en lichaam
Waarom ijsbaden? Marcel legt uit: ,,Een ijsbad is goed 
voor de geest. Het geeft een goed gevoel en een 
geweldige energieboost. Het bevordert de bloedsom-
loop, vergroot de weerstand, is goed voor de huid, 
bevordert de vetverbranding en geneest en verlicht 
ontstekingen. Eigenlijk kan iedereen, die geen hartpro-
blemen heeft, een ijsbad nemen.’’ De meeste IJmui-
dense walrussen doen mee voor de gezondheid, voor 
de gezelligheid en om ‘ns uit de eigen comfortzone te 
stappen. ,,De sfeer onder de ijsbaders is altijd goed, 
omdat de deelnemers een positieve levenshouding 
hebben’’, aldus Marcel. Gevaarlijk? Marcel heeft in zijn 
hele ijsbadcarrière nog nooit iemand met gezond-
heidsproblemen door het ijsbaden meegemaakt. ,,Het 
is belangrijk dat je nooit in je eentje maar met een 
groep een ijsbad neemt. En doe dat op een veilige en 
ondiepe plaats. Mocht er zich toch een probleem voor-
doen, dan kun je rekenen op je groepsgenoten.’’

Meedoen
De walrussen vormen een open groep, zonder lidmaat-
schap. Marcel: ,,Iedereen mag met ons meedoen. Je 
hoeft je niet vooraf aan te melden. We verzamelen ons 
elke zondag om 12 uur ’s middags op de parkeerplaats 
bij het kleine strand. De taal is geen barrière; bijna 
iedereen van de walrussen spreekt Engels en een enke-
ling spreekt zelfs al een beetje Nederlands.’’ 
Ik ben benieuwd hoeveel walrussen zich de komende 
zondagen laten zien op het kleine strand en zich 
wagen aan een IJmuidens ijsbad!

Op de foto zien we van links naar rechts de walrussen Przemek, Bartek, Adam, Arek, Marta en initiatiefnemer Marcel. 
Foto: Erik Baalbergen

AANGENAAM

Dit is Milan Tol, broertje van Noud (3). Milan is zaterdag 30 januari ter 
wereld gekomen in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. De blije 
ouders zijn Meike en Jasper Tol, ze wonen in de Radarstraat in IJmuiden. 
Milan woog bij zijn geboorte bijna 8,5 pond en is nu al bijna weer uit zijn 
eerste kleertjes gegroeid. De opa’s en oma’s Jan en Lida in Velserbroek en 
Wessel en Renée in Dordrecht staan te popelen om dit nieuwe wereld-
wonder in hun armen te mogen nemen.
Aangenaam, Milan!

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.

Milan Tol

Regio - Op de ramen van het ABC 
Architectuurcentrum aan het Groot 
Heiligland in Haarlem hangen sinds 
27 januari a�ches met QR-codes. 
Met de camera van de smartphone 
kan een voorbijganger de code 
scannen waarna hij of zij een �lmpje 
met een korte impressie van de 
exposities te zien krijgt.
Nu musea al wekenlang gesloten zijn 
vanwege de coronacrisis, moet je wat 
anders verzinnen om het publiek te 
bereiken. Daarom heeft het ABC 
bedacht om korte �lmpjes te maken 
over de exposities die je na de lock-

down weer kunt bezoeken. Onder de 
noemer #troostarchitectuur zijn er al 
wandelend over het Groot Heiligland 
drie verschillende QR-codes te 
scannen. Zo kan het publiek virtueel 
een kijkje nemen bij de tentoonstel-
lingen Haarlemse Hoogbouw, De 
Kerk van Morgen en Panorama 
Lokaal.
Het ABC hoopt dat andere musea en 
kunstinstellingen dit initiatief 
oppikken. Hoe mooi zou dat zijn, een 
culturele wandelroute door Haarlem, 
met sneakpeeks van wat er achter de 
gesloten deuren te zien is.

ABC Architectuurcentrum toont 
exposities in korte filmpjes

Het architerctuurcentrum hoopt dat andere musea dit initiatief overnemen. 
Foto: aangeleverd
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal  1. nationale sport in Amerika; 7. scheldnaam voor een
Hollander; 12. seksueel overdraagbare aandoening (afk.); 13. het is
in orde; 14. dameskledingstuk; 15. United States (afk.); 17. boter-
ton; 19. restje opgewarmd eten; 21. lengtemaat (afk.); 22. geldende
rechtsvoorschriften; 24. smuller (fijnproever); 27. eer (roem); 28.
authentiek; 30. nieuw (in samenstelling); 31. vochtmaat van vier
ankers wijn; 32. het niet-stoffelijke gedeelte van waaruit de mens
leeft; 33. explosieven opruimingsdienst (afk.); 35. koninkrijk in de
Himalaya; 37. schil (pel); 38. scherp kijken; 41. jong dier; 42.
beschamend; 44. eikenschorsschiller; 46. spijskaart; 47. opstap-
pen; 48. aanleggen met een geweer (mikken); 49. elektrische een-
heid van vermogen; 50. Griekse schapenkaas; 52. plantaardige olie
(cultuurgewas); 54. mannelijk lid; 56. voorzetsel; 58. tak van sport;
61. bloeiwijze; 62. besef (notie); 64. uitroep van schildwacht; 65.
deel van boom; 67. reuzenslang; 68. in andere woorden (afk.); 70.
voornaam schaatser Kramer; 72. knaagdier; 73. hevig enthousiast;
76. gewicht; 77. persoonlijk voornaamwoord; 78. vuilstortplaats; 79.
jongensnaam; 81. rivier in Friesland; 82. schimmelachtige reuk; 83.
persoon van adel; 84. algemene ouderdomswet (afk.); 86. kuit van
de steur; 87. eetbaar knoldragend gewas.

Verticaal  1. hakwerktuig; 2. Nederlandse spoorwegen (afk.); 3.
mannelijk beroep; 4. grote (gevulde) zak van grof linnen; 5. verlei-
delijke blik op iemand werpen; 6. direct (rechtstreeks) op televisie;
7. voetbalterm; 8. rijstbrandewijn; 9. kledingstuk; 10. kosten koper
(afk.); 11. strooifolder; 16. droog (van wijn); 18. kippenloop; 20. ver-
tragingstoestel; 21. afgemat; 23. warme drank; 25. frisjes; 26. ven-
ster; 27. paarsachtige kleur; 29. hoog bouwwerk; 32. neuroloog; 34.
scheepsvloer; 36. op huur lijkende overeenkomst van agrarische
grond; 37. heidemeertje; 39. plaats in Japan; 40. marterachtig roof-
dier; 42. algemene fijne gewaarwording; 43. land (staat); 45. meis-
jesnaam; 46. snijwerktuig; 51. Europa (afk.); 53. vleesnat; 54.
industriële inrichting (werkplaats); 55. scheepslading; 56. tegen elk
aannemelijk bod (afk.); 57. gecastreerd paard; 59. Noord Atlanti-
sche Verdragsorganisatie (afk.); 60. onzin (wartaal); 62. vissers-
boot; 63. schuiftrap; 66. binnenvaartuig; 67. deel van zitvlak; 69.
vragend voornaamwoord; 71. een zekere; 73. Europese voetbal-
bond (afk.); 74. melkklier; 75. gewicht; 78. plotselinge regenval; 80.
boerderijdier; 82. meervoud (afk.); 85. waarnemer (afk.).

Tijdens de eerste Corona lock-down klom Evelien weer in de pen 
en heeft ze haar nieuwe boek in 30 dagen geschreven. Het boek 

gaat niet over kanker maar over leven. Van lijden naar leiden, 
ongeacht de omstandigheden. Evelien dacht dat ze door de 
kanker alles was kwijtgeraakt: onbezorgdheid, energie, schoon-
heid en toekomstperspectief. Evelien vertelt: “Toen ik ging medi-
teren en lezen over mindset ontdekte ik dat ik besta uit twee 
personen: mijn zelf en mijn sel� e. In mezelf bleek al het gereed-
schap te zitten voor een gelukkig leven en in mijn sel� e alles van 
en voor de buitenwereld.” Door het schrijven van dit boek en het 
beantwoorden van de vragen hierin, heeft Evelien ontdekt wat 
haar écht blij en gelukkig maakt. Evelien: “Dit boek heeft mij heel 
veel geluk gebracht! En dat gun ik iedereen.”
Evelien schreef eerder ‘Routeplanner door de jungle van kanker’ 
nadat ze voor de tweede keer borstkanker overleefde. 

Puzzel mee en win 1 van de 3 boeken t.w.v. € 17,50  
ISBN: 9789082946116 | www.evelienvanderwer� .info

Dit boek brengt geluk

Hoe zou het zijn als je op een eenvoudige manier een 
leven krijgt waar je graag de wekker voor zet?
‘Dit boek brengt geluk,’ van Evelien van der Wer� , is een zelf-ontdekboek, een gebruiksaanwijzing voor geluk. Na het lezen kun 
je betere keuzes maken voor de dingen en mensen die jou voldoening geven en gelukkig maken.
Externe omstandigheden veranderen constant, we kunnen ze vaak niet beïnvloeden en dat geeft een machteloos gevoel. Steek 
daarom je energie in datgene waar je wél controle over hebt.

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

Puzzel mee en win 1 van de 3 boeken t.w.v. € 17,50  
Mail de oplossing voor woensdag 10 februari naar puzzel@jutter.nl





26 inderegio.nl • 4 februari 2021NIEUWS

Velsen/Wijk aan Zee - Jorden van 
Foreest heeft het Tata Steel Chess 
Tournament 2021 gewonnen. Het 
buitengewoon spannende toernooi 
kreeg een passend slot, met een 
zinderende tiebreak tussen Jorden 
en Anish Giri. Bij de start van de 
laatste ronde maakten nog vier 
spelers kans op de overwinning. 
Anish Giri werd tweede en Andrey 
Esipenko legde beslag op de derde 
plek. Wereldkampioen Magnus 
Carlsen eindigde als zesde. Jorden is 
de eerste Nederlander die het 
schaaktoernooi in Wijk aan Zee wint 
sinds de overwinning van Jan 
Timman in 1985. Door zijn overwin-
ning op Grandelius vandaag heeft 

Jorden de in het schaken magische 
ratinggrens van 2700 weten te door-
breken. Zijn resultaten in Wijk aan 
Zee betekenen dat Jorden, die de op 
twee na laagste ranking had aan het 
begin van het toernooi, nu op de 
wereldranglijst van de 66e naar de 
37e plek is gestegen. Het Tata Steel 
Chess Tournament 2021, dat 
vanwege het coronavirus zonder 
amateurs en publiek werd gespeeld, 
heeft online alle records gebroken. 
Tijdens de voorlaatste ronde volgden 
maar liefst 705.000 mensen de klas-
sieke schaakpartijen via de 
livestream van het toernooi. 

,,Ik ben enorm trots dat de 83e editie 

van het Tata Steel Chess Tournament 
zo succesvol is verlopen”, aldus toer-
nooidirecteur Jeroen van den Berg. 
,,Miljoenen mensen over de hele 
wereld hebben genoten van het 
eerste klassieke topschaaktoernooi in 
lange tijd. En de 14 grootmeesters 
hebben de schaakliefhebbers een 
spectaculair toernooi voorgescho-
teld, met een zinderende �nale. En 
die krijgt een vervolg: de 84e editie 
van het Tata Steel Chess Tournament 
vindt plaats in Wijk aan Zee van 14 
tot en met 30 januari 2022.”

Het laatste nieuws en informatie over 
het Tata Steel Chess Tournament is te 
vinden op www.tatasteelchess.com. 

Jorden van Foreest wint Tata 
Steel Chess Tournament 2021

Voor het eerst sinds 1985 winst voor een Nederlander. Foto: aangeleverd

Wat kun je winnen?
De winnaar van de online voorronde 
krijgt de titel ‘Online Pokerkampioen 
van Beverwijk 20/21’ die gepaard 
gaat met een mooie trofee. Daar-
naast kwali�ceert diegene zich voor 
de halve �nales van het ONK Poker. 
Daar strijden pokerliefhebbers uit het 
hele land voor een plaats in de lande-
lijke �nale. Niet alleen de winnaar 
maakt kans op een plek in de 
volgende ronde. Aan de hand van het 
deelnemersaantal wordt bepaald 
hoeveel deelnemers zich kwali�ceren 
voor de halve �nales en zal er ook 
nog een bepaald percentage de kans 
krijgen door te breken via de online 
kwart�nales.
Zowel de halve �nales als de �nale 
van het ONK Poker zullen in de zomer 
van 2021 live gespeeld worden aan 
echte pokertafels. De winnaar van de 

�nale zal worden gekroond tot 
‘Pokerkampioen van Nederland 
20/21’ en laat daarmee naar verwach-
ting ruim 20.000 deelnemers achter 
zich. Je weet nooit waar een goede 
prestatie in de �nale toe kan leiden. 
In het verleden zijn meerdere 
amateurpokerspelers benaderd voor 
sponsordeal. Zo werd Ruurd Nauta in 
2017 gesponsord lid van Team ONK 
Poker waardoor hij de kans kreeg 
mooie (inter)nationale pokertoer-
nooien te spelen. In zijn eerste jaar als 
gesponsorde pokerspeler won Ruurd 
al meer dan €30.000.

Laagdrempelig toernooi
Iedereen die mee wil doen kan zich 
via de website https://www.
onkpoker.nl/ inschrijven. Het kost 
iedere deelnemer slechts €7,50 aan 
inschrijfgeld om mee te doen. ,,Door 

mee te doen krijgen zij niet alleen de 
kans om een gooi te doen naar de 
titel”, zegt Mathijs Jonkers, organi-
sator van het ONK Poker. ,,Met name 
voor beginnende spelers zijn de 
online voorrondes de meest laag-
drempelige manier om kennis te 
maken met het spel en met andere 
pokerspelers.” De online voorronde 
van Beverwijk begint om 19.30 uur.

Regio - Het Open Nederlands Kampioenschap Poker organiseert op 19 
februari een online voorronde voor de inwoners van Beverwijk en omge-
ving. Verspreid over het land worden er in totaal 200 voorrondes 
gespeeld met als ultieme doel het halen van de landelijke �nale.

Meedoen aan voorronde
Open NK Poker in deze regio

De winnaar van het NK Poker in 2019, 
Martin van Meel. Foto: aangeleverd

Regio - Alle medewerkers uit de 
acute zorg van het RKZ die begin 
januari zijn gevaccineerd tegen 
COVID-19, ontvingen op donderdag 
28 januari hun tweede prik. Hiermee 
worden ze optimaal beschermd 
tegen het virus. Het RKZ is blij dat 
juist haar medewerkers in de directe 
COVID-zorg hiermee veilig aan het 
werk kunnen.
De vaccinatiedag ging vroeg van 
start. De eerste medewerkers 

kwamen meteen na hun nachtdienst 
om 07.00 uur langs. Vergeleken met 
de vorige vaccinatiedag lag het 
tempo van prikken nu hoger. Daar-
voor was ruimte in het schema, zo 
bleek begin januari. Nog voor het 
middaguur waren alle genodigde 
collega’s geprikt. Wanneer de overige 
collega’s gevaccineerd kunnen 
worden, is nog niet bekend. Hierin 
volgt het RKZ de landelijke vaccina-
tiestrategie van de Rijksoverheid.

Tweede vaccinatieronde voor 
RKZ-medewerkers acute zorg

De tweede prik is ook voor deze medewerker een feit. Foto: aangeleverd

Velsen - De jongerenwerkers van 
Stichting Welzijn Velsen gaan de 
komende tijd tot 21.00 uur de straat 
op om in verbinding te blijven met 
jongeren. De jongerenwerkers gaan 

nadrukkelijk niet de straat op als 
handhavers. Daardoor kunnen juist 
zij nu op een positieve manier in 
gesprek blijven met jongeren en 
preventief optreden als dat nodig is.

Jongerenwerkers de straat op

Velsen - De coronaregels hebben gezorgd voor veel nieuwe natuurbezoekers. 
Beheerders van natuurgebieden zijn daarom campagnes gestart om deze 
bezoekers te wijzen op de kwetsbaarheid ervan. Als iedereen op de paden 
blijft, kunnen we nog lang van de natuur blijven genieten. En oh ja, pas goed 
op je handschoenen. Als ze achterblijven in het gebied, kunnen ze een gevaar 
vormen voor de dieren die er leven. Gelukkig zijn er altijd wel wat vrijwilligers 
te vinden die een gevonden handschoen oprapen en, zoals hier in het Natio-
naal Park Zuid-Kennemerland, bij de ingang aan het kunstzinnig vormge-
geven hekwerk prikken. Wellicht vindt een passant bij de volgende wandeling 
zijn eigen handschoen terug! Foto: Anja Vogel

Uhh… vergeet je 
handschoenen niet!
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IJmuiden - Zaterdag hebben de 
Jeugd Activiteiten Commissie en het 
Jeugdbestuur van Stormvogels een 
sportieve ochtend georganiseerd. 
Een paar uur vol sport en spel, geor-
ganiseerd voor de jeugdleden van 
de JO9 tot en met de JO16 en MO15. 
De eigen trainers waren vol enthou-
siasme als begeleiding bij verschil-
lende onderdelen neergezet en zo 
konden zij goed bij de jongste leden 
kijken hoe leuk zij het voetbalspel-

letje speelden. Voer voor de 
toekomst!
De trainingsvormen bestonden uit 
kleine partijvormen en techniektrai-
ning en de activiteiten uit voetbal 
sjoelen, doelkleedschieten, maar het 
meest interessante was toch wel het 
UEFA bekerschieten. Waar een 
aantal kinderen nog dachten dit met 
gemak even te doen, viel dat toch 
even tegen.
Met het doelkleedschieten konden 

de kinderen mooie prijzen winnen. 
Deze lekkere snoepprijzen komen 
bij Zoet aan Zee vandaan. In de cate-
gorie JO9 tot en met JO13 zijn op de 
1e plaats Joey (JO13), op de 2e 
plaats Muhammed Ali (JO10) en op 
de 3e plaats Chahid (JO09) geëin-
digd. In de categorie JO14 tot en 
met JO16 en MO15 zijn op de 1e 
plaats Lisa (MO15), op de 2e plaats 
Arda (JO14) en Mauro (JO16) op de 
3e plaats geëindigd. 

Ook is deze ochtend de uitreiking 
van de oorkondes en het aantal 
verkochte loten per kind van de 
Grote Clubactie gedaan. Siem uit de 
JO10 had het hoogste aantal 
verkochte loten, maar liefst 46 stuks.
Limonade en een warm hapje per 
pauzeronde per team mochten 
uiteraard niet ontbreken.
De vereniging kijkt terug op een 
sportieve, zeer geslaagde ochtend, 
en is trots dat zij zo’n sportieve clinic 

hebben kunnen neerzetten.
In de voorjaarsvakantie, woensdag 
24 februari, organiseren zij samen 
met voetbalscholing ‘de beste 
jeugdspelers van Nederland’. Voor 
leden 15 euro en voor niet-leden 20 
euro. 

Voor meer informatie of het 
inschrij�ormulier stuur een email 
naar jeugdactiviteiten@stormvogels.
nl. 

Stormvogels werkt met leuke activiteiten aan volhouden!

Door Bart Jonker 

Robin: ,,Ik ben op driejarige leeftijd 
bij RCH Heemstede met voetballen 
begonnen. Daar heb ik tot mijn 13de 
gevoetbald, altijd in de hoogste jeug-
delftallen met wat maatjes van me. 
Vervolgens ben ik bij de Koninklijke 
HFC terechtgekomen. In deze 
periode ben ik er eventjes een half 
jaartje tussenuit geweest om bij ADO 
Den Haag te gaan voetballen. Ik heb 
altijd in de hoogste regionen van het 
jeugdvoetbal gespeeld. Bij terugkeer 
naar HFC kwam ik in het eerste team. 

Ik was toen net 17. Bij HFC speelde ik 
eerder onder assistent-trainer 
Gertjan Tamerus.’’  

Vorig jaar zomer is Robin voor een 
half jaartje naar Cyprus verkast. ,,Ik 
was benaderd om daar te gaan voet-
ballen op het tweede niveau in een 
profclub. Ik heb het daar erg naar 
mijn zin gehad, maar het is daar iets 
anders gelopen dan ik had verwacht. 
Er waren wat bestuurlijke verande-
ringen in de club, waarop ik na lang 
nadenken heb besloten om terug te 
gaan.”  

Terug in Nederland ging Robin in 
2019 voetballen bij SV Spakenburg in 
de tweede divisie. Robin: ,,Afgelopen 
oktober had ik aanvankelijk besloten 
om met twee jaar te verlengen bij SV 
Spakenburg. Ik voelde mij daar goed 
op mijn plek en had het daar erg naar 
mijn zin. Nu ga ik per direct over naar 
Telstar. Ik wilde graag in het prof-
voetbal terugkeren als spits.‘‘ 

Telstar kan alvast met recht trots 
zijn op zijn nieuwe ‘Witte Leeuw’. ,,Ik 
moet bij Telstar voor de doelpunten 
gaan zorgen”, lacht Robin. ,,Dit 
seizoen heb ik zes wedstrijden 
gespeeld in de competitie en heb ik 
vier doelpunten en een assist 
gemaakt, dus ik ben lekker op 
dreef.” 

Velsen/Heemstede - De 22-jarige Heemsteedse spits Robin Eindhoven 
heeft onlangs een contract voor 2,5 jaar getekend bij Telstar. De Jutter/
Hofgeest sprak de jonge aanvaller over zijn aansluiting bij de Witte 
Leeuwen. 

Heemsteeds talent Robin 
Eindhoven tekent bij Telstar

Foto: Robin Eindhoven nog in het uit-tenue van SV Spakenburg. Foto: Stefan Koops Photography

Het was zaterdagochtend erg koud maar dat deerde de deelnemers aan deze leuke ochtend bij Stormvogels niet. Foto: aangeleverd

De eerste vijf minuten komt Telstar 
over de rechter�ank twee keer door. 
De bal uit deze twee voorzetten 
komen niet aan bij de spitsen Plet en 
Van Velzen. In de 11e minuut is daar 
de eerste dreiging van de Helmon-
ders. De Telstardefensie voorkomt 
een vroege achterstand door de bal 
over de achterlijn te schieten. Twee 
minuten later schiet Berenstein de 
bal uit een vrije trap in de voeten van 
een Helmonder. Uiteindelijk komt 
Loukili aan de bal. De aanvaller schiet 
de bal recht in de handschoenen van 
Schendelaar. In de 15e minuut maakt 
Duijvestijn een overtreding op 
Bronkhorst. De bal uit de vrije trap 
van Cagro verdwijnt in de handen 
van Van Gassel. Zes minuten verder 
probeert Duijvestijn het van afstand. 
De bal wordt een prooi voor Schen-
delaar. Zestig tellen later gaat keeper 
Van Gassel in de fout. Hij twijfelt met 
het uittrappen van de bal. Plet zit er 
tussen. Via zijn lichaam verdwijnt de 
bal naast het doel. Even later lijkt 
Goselink de openingstre�er te 
scoren. Het doelpunt vindt geen door-
gang want de spits staat buitenspel. In 
de 31e minuut speelt Bronkhorst de 
bal naar Adshead. De huurling van 
Norwich City schiet op doel. Van 
Gassel pak de bal in twee keer vast. 
Twee minuten later is het aan de 
andere kant van het speelveld raak. 
Reith kan de bal ongehinderd voor-
zetten. Duijvestijn schiet raak: 1-0. 
Deze tre�er zat er aan te komen. 
Telstar is Telstar niet. Vlak voor rust 
speelt Van Velzen de bal naar Over-
toom. Buiten de zestien schiet hij de 
bal op het Helmonder doel. Van Gassel 
is attent en vangt de bal. Dit is het 
laatste wapenfeit van de eerste helft.
In de tweede helft tapt Telstar uit een 
ander vaatje. De betere kansen zijn 
voor de Velsenaren. Al is de eerste 
kans voor de thuisclub. Duijvestijn 
lijkt op weg naar de 2-0. El Yaakoubi 
staat in de baan van zijn schot en 

voorkomt de tweede tre�er van hem. 
In de 55e minuut mag El Yaakoubi 
het middenveld oversteken. Zijn 
schot wordt van richting veranderd 
en verdwijnt net naast de paal. Vijf 
minuten later vinden er drie wisse-
lingen bij Telstar tegelijkertijd plaats. 
Adshead, Berenstein en Overtoom 
worden naar de kant gehaald. Dit trio 
wordt door Fernandes, Kökcü en 
Najah vervangen. In de 62e minuut 
speelt El Yaakoubi de bal diep op 
Kökcü. Van Gassel is op tijd zijn doel 
uit en pakt de bal op. Eén minuut 
later trekt Reith maar weer eens mee 
ten aanval. Uit zijn voorzet kopt 
Loukili de bal ruim naast. Even later 
geeft Loukili de bal mee aan Gose-
link. De redding van Schendelaar op 
zijn inzet mag er zijn. In de 69e 
minuut komt Telstar op gelijke 
hoogte. Uit een hoekschop van 
Cagro kopt Pattynama de gelijk-
maker in: 1-1. Zeven minuten voor 
het verstrijken van de o�ciële speel-
tijd is Korpershoek dicht bij de 1-2. 
Uit een corner van Cagro onder-
schept Van Gassel de bal met één 
hand. De Velsense aanvoerder schiet 
over. Na deze kans staat de wedstrijd 
in het teken van een drietal wissels. 
Twee aan de kant van de thuisclub. 
Bij Telstar wordt Pattynama door 
Taha vervangen. In de slotfase 
gebeurt er niets meer voor beide 
doelen. Beide ploegen dienen zich 
tevreden te stellen met één punt na 
het laatste �uitsignaal van scheids-
rechter Hensgens. 
Opstelling Telstar: 1. Jasper Schen-
delaar, 2. Ilias Bronkhorst,  5. 
Redouan El Yaakoubi, 6. Frank 
Korpershoek, 9. Glynor Plet, 10. 
Daniel Adshead (60e min. 7. Rashaan 
Fernandes), 11. Anthony Berenstein 
(60e min. 21. Anass Najah), 18. 
Gyliano van Velzen, 25. Shayne Patty-
nama (90e min. +2 15. Redouan 
Taha), 26. Tom Overtoom (60e min. 
30 Ozan Kökcü) en 28. Welat Cagro. 

Gelijkspel tegen Helmond Sport
Velsen-Zuid - Het 1-1 gelijkspel geeft een juiste afspiegeling van het duel 
in Helmond. Telstar heeft de tweede helft het beste van het spel, 
Helmond Sport de eerste helft. De thuisclub komt in de eerste helft op 
voorsprong. In de tweede helft kopt Pattynama de gelijkmaker achter 
keeper Van Gassel.
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MEESTER SERNÉ HAALT HERINNERINGEN OP

Tijdens een zeer strenge winter in de jaren 80 van de 
vorige eeuw, kon er geschaatst worden op natuurijs. 
Het team van de Marnixschool vatte het plan op, het 
schoolplein te veranderen in een ijsbaan. Het was een 
groot schoolplein. Dat zou een klus worden.
Maar.. de leerkrachten waren enthousiast. We zouden 
de brandslang gebruiken, die in de gang hing bij de 
deur naar het plein. Dat was gunstig. 
In die jaren was de slang nog niet verzegeld door de 
brandweer. Dat gebeurde pas jaren later. Dus… slang 
hing klaar voor gebruik!!! We stonden er niet bij stil, dat 
een brandslang niet bedoeld was een hele dag tot laat 
in de avond open te staan, om een schoolplein onder 
water te zetten!! (’s Zomers werd het ook gebruikt bij 
het Spetter..Spatterfeest). We beschouwden het toen 
gewoon als een handig gebruiksvoorwerp, waar 
kinderen en…leerkrachten plezier aan beleefden. 
De klus , een ijsbaan te realiseren, kon niet door één 
persoon gedaan worden.  We stelden daarom een 
“Spuitrooster” op. Enkele teamleden gingen een tijdje

aan de brandslang op het plein. De verwachting was, 
dat de vorst zou aanhouden, dus kozen we een dag uit 
voor het schaatsfestijn. De dag, voorafgaand aan het 
spektakel,vertelden we de kinderen, dat ze de 
volgende dag schaatsen en slee mochten meenemen. 
De reden vertelden we niet. 
De brandslang  werd overdag al uitgerold en een 
collega ,die op dat moment geen klas had, begon met 
de eerste laag. De oudere kinderen hadden door wat er 
ging gebeuren. Ze wilden graag meehelpen (onder 
schooltijd!!). Om de beurt het schoolplein onderwater 
zetten..Niets was leuker!!!
Ons rooster trad daarna in werking.
Na schooltijd gingen de collega’s die buiten IJmuiden 
woonden, aan de slag tot het donker werd. De mensen 
die in IJmuiden woonden, konden dan eerst thuis eten 
en op afgesproken tijden naar de Marnix, om een 
collega af te lossen. Ik hoorde tot de avondploeg. 
Het was onheilspellend om alleen, ’s avonds laat op een 
donker, kletsnat, ijskoud schoolplein te staan. Het vroor 
dat het kraakte. 
Maar…het rooster had gewerkt. Er lag tegen midder-
nacht een enorme laag water op het plein. De strenge 
vorst  deed daarna de rest. 
De volgende ochtend lag er een prachtige ijsbaan op 
het plein. De kinderen kwamen met schaatsen of een 
slee op school en het festijn kon beginnen. Ook de leer-
krachten bonden de  schaatsen onder.

Het  werd een fantastische dag!

Schaatsen op het schoolplein

41 jaar stond hij voor de klas in IJmuiden, meester 
Serné. Op de Marnixschool, die later plaatsmaakte 
voor Het Kompas. Honderden IJmuidenaren 
hebben bij hem in de schoolbanken gezeten tussen 
1974 en 2015. Ongezien over straat lopen is er dan 
ook niet bij voor deze 68-jarige IJmuidenaar. Met 
enige regelmaat haalt hij herinneringen op in de 
Jutter/Hofgeest. Deze week:

Een recordaantal van 1132 baders en 
zwemmers kwam in de problemen 
en kon worden geholpen, zo blijkt uit 
de jaarcijfers. Daarvan werden 306 
mensen uit een levensbedreigende 
situatie gered, van overlijden of 
ernstig blijvend letsel. Vooral de 
sterke stroming in muien zorgde er 
afgelopen zomer voor dat veel vaker 
recreanten (ver) de zee in werden 
gesleurd. 
Onervarenheid met zwemmen in de 
zee, maar ook onbekendheid met 
muien en hoe te handelen als je 
daarmee te maken krijgt, vormden 
een groot probleem. De goed opge-
leide vrijwilligers van de reddingsbri-
gades maakten overuren om te 
zorgen voor meer veiligheid in, op en 
langs het water. 

Vermiste kinderen
De stijging van het aantal vermiste 
kinderen had nog veel hoger kunnen 
uitvallen als er niet via de jaarlijkse 
06-polsbandjescampagne preventief 
zoveel aandacht op het risico ervan 
was gevestigd. In 2020 stelde 
Reddingsbrigade Nederland bijna 
300.000 06-polsbandjes gratis ter 
beschikking aan jonge recreanten via 
onder meer zo’n 100 posten van 
reddingsbrigades.

Zorgen
,,De explosieve toename van hulp 
aan baders en zwemmer baart ons 
grote zorgen’’, stelt Koen Breedveld, 
directeur van Reddingsbrigade 
Nederland. ,,Veel Nederlanders 
kwamen deze zomer naar de kust, 

waaronder ook die weinig ervaring 
hebben met zwemmen in zee en die 
dus in problemen kwamen. Met de 
politieke herkenning en steun bij dit 
zorgelijke beeld zijn wij blij. We gaan 
voor de aankomende zomer hard 
aan de slag met het programma ‘Het 
strand veilig!’ om ervoor te zorgen 
dat iedereen vooral kan genieten van 
het vele water dat Nederland telt.’’

Veiligheid
Het nieuwe programma ‘Het strand 
veilig!’ geeft in 2021 en 2022 handen 
en voeten aan de vele verbetersug-
gesties om de veiligheid nog sterker 
te borgen. Op basis van drie hoofd-
lijnen, gericht op de reddingsbri-
gades, lagere overheden en het 
publiek, wordt hieraan vormgegeven. 
Twee thema’s krijgen in eerste 
instantie aandacht: strandvlaggen en 
publiekscommunicatie. De betekenis 
van de gebruikte strandvlaggen moet 
breed bekend zijn en het vlaggenpro-
tocol moet uniform gebruikt worden. 
Publiekscommunicatie moet eraan 
bijdragen dat baders, zwemmers en 
andere recreanten beter bereikt 
worden met actuele informatie.

Regio - Reddingsbrigades kwamen in 2020 veel vaker in actie voor baders 
en zwemmers in problemen dan in voorgaande jaren. Ging het in 2019 
om 92 reddingen, vorig jaar is een recordaantal van 306 (+233 procent) 
geregistreerd. Ook het hulpverleningscijfer aangaande vermissing steeg 
sterk: in 2020 zijn door lifeguards 1127 kinderen met hun ouder(s) of 
begeleider(s) herenigd tegen 841 in 2019. Met 9301 hulpverleningsin-
spanningen overstijgt voor het derde jaar op rij het totaal dat van het 
jaar ervoor. Voor deze ontwikkelingen is binnen Reddingsbrigade Neder-
land nadrukkelijk aandacht in het nieuwe programma ‘Het strand veilig!’.

Reddingsbrigade registreert explosieve 
stijging hulp aan baders en zwemmers

Drukte op het strand van Castricum. Foto: Reddingsbrigade Castricum Bruno Molenaar

De genomineerden laten alle drie 
zien hoe logisch, belangrijk en divers 
duurzaam ondernemen kan zijn. Een 
jury bestaande uit wethouders en de 
winnaar van de laatste uitreiking 
bepaalt wie de IJmond Duurzaam 
Award in ontvangst mag nemen.
De genomineerden zijn BTAC Solu-
tions, een elektronica-productiebe-
drijf, Patina Dakdenkers en Papierfa-
briek Crown Van Gelder. Meer lezen 
over deze bijzondere bedrijven? Kijk 
op www.odijmond.nl/award2021

Startconferentie Upcycle Your Waste
De uitreiking van de IJmond Duur-
zaam Award vindt plaats tijdens de 
startconferentie van Interreg-project 
Upcycle Your Waste. Hierin werkt 
Omgevingsdienst IJmond samen met 
internationale partners. Dit project wil 
bedrijven in de IJmond ondersteunen 
bij het omzetten van afval naar een 

grondstof; voor het realiseren van een 
circulaire economie. Het doel: de 
afvalstromen bij de deelnemende 
bedrijven tot wel 20% verminderen. 
Op 11 februari 2020 neemt dagvoor-
zitter Harm Edens ondernemers, 
medewerkers van kennisinstellingen, 
bestuurders en beleidsmakers mee 
langs praktische voorbeelden, work-
shops over afvalhergebruik en interes-
sante business cases.
 
Aanmelden
Mis de uitreiking van de IJmond 
Duurzaam Award niet! Laat u inspi-
reren door onze genomineerden. 
Ook bent u van harte welkom bij de 
conferentie van Upcycle Your Waste 
om kennis op te doen en te 
ontdekken welke circulaire mogelijk-
heden er voor uw bedrijf zijn. Meld u 
aan via www.odijmond.nl/
kicko�-uyw.

Regio - Sinds 2013 reikt Omgevingsdienst IJmond de IJmond Duurzaam 
Award uit. Elk jaar zijn er drie genomineerde bedrijven die elk op hun 
eigen manier investeren in duurzaam ondernemen. Dit jaar zal de award 
voor een internationaal publiek uitgereikt worden: tijdens de (digitale) 
startconferentie van Interreg-project Upcycle Your Waste op 11 februari.

Uitreiking IJmond Duurzaam Award 
2021 krijgt internationaal tintje

De prijzen zijn dit jaar gemaakt door kunstenaar Michelle Veldman. Foto: aangeleverd

Het platform vormt een aanvulling 
op de huidige, grotendeels klassikale, 
dienstverlening. Het idee om trai-
ningen digitaal vorm te gaan geven 
bestond al langer maar de imple-
mentatie is door de Coronacrisis is 
een stroomversnelling gekomen.

IJmond Werkt! heeft in ELAUNCH een 
partner gevonden om dit platform 
op te zetten. ELAUNCH heeft veel 
ervaring met het opzetten van 
dergelijke platforms en ziet het als 
een uitdaging een passend platform 
voor IJmond Werkt! te creëren. Met 
de inzet van zogenaamd blended 
learning via ELAUNCH verwacht 
IJmond Werkt! een bijdrage te 
leveren aan de volgende 
doelstellingen: 

•	 Effectiever	leren;	werkzoekenden	
krijgen meerdere tools in handen 
om hun zoektocht naar hun ideale 
baan makkelijker te maken

•	 Uitbreiding	capaciteit;	met	het	
platform wordt de groeiende 
vraag naar extra trainingslocaties 
deels beantwoord

•	 Efficiënt(er)	trainen,	trainers	
kunnen ook op afstand nauw 
contact houden met 
werkzoekenden

In het laatste kwartaal van 2020 is 
een start gemaakt met de ontwikke-
ling van het platform, naar verwach-
ting kan het platform eind 1e kwar-
taal in de praktijk worden gebruikt. 

Momenteel wordt het platform inge-
richt en vinden de opnames plaats 
voor de online trainingsmodules. In 
de toekomst kan het platform ook 
voor andere doeleinden worden 
ingezet dan alleen trainingen voor 
doelgroepen, zoals voor eigen mede-
werkers (onboarding, medewerkers-
tevredenheid) en stakeholders 
(campagnes, klanttevredenheid).

Regio - IJmond Werkt! gaat haar doelgroepen met moderne leertech-
nieken e�ciënter en meer locatie-ongebonden trainen en ondersteunen 
bij hun ontwikkeling. Hierdoor wordt een nog e�ectievere doorstroom 
naar werk nagestreefd. IJmond Werkt! realiseert dit via het mobiele leer-
platform dat leren echt leuk en doeltre�end maakt: ELAUNCH

IJmond Werkt! breidt 
dienstverlening uit








