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Pontweg in Velsen-Noord
krijgt groener uiterlijk

Liset hoopt genoeg geld
in te zamelen voor een
stamceltherapie in Moskou

Zesde editie Vissenloop
wordt een unieke belevenis

Geen droge voeten meer op deze loopbrug in de haven. Foto: Erik Baalbergen

REGIO MEDIA GROEP

Met wortel en al werd deze boom uit de grond gerukt. Foto: Ton van Steijn

Jmuiden kreeg er ink van langs

IJmuiden - De eerste echte storm
van 2022 raasde maandag over ons
land. Een storm die, op voordracht
van het KNMI, de naam Corrie heeft
gekregen. Dit was een eerbetoon aan
Corrie van Dijk, in 1964 de eerste
vrouwelijke meteoroloog van het
KNMI.
De storm zorgde maandag voor heel
wat overlast, al lijkt het totale schadebedrag mee te vallen. IJmuiden
haalde wel dubbelop het nieuws. Ten
eerste omdat in deze omgeving de
hoogste windsnelheden werden
gemeten van wel 110 kilometer per
uur vlak aan zee maar ook omdat

voor de kust van IJmuiden door de
storm het anker van vrachtschip
Julietta D met 18 bemanningsleden
aan boord losschoot waardoor een
aanvaring werd veroorzaakt met de
eveneens voor anker liggende olietanker Pechora Star. De bemanning
werd met helikopters van boord
gehaald maar de Julietta D dreef
daarna stuurloos richting ZuidHolland. Door de wilde zee, met
volgens de Kustwacht golven van
wel 18 meter hoogte, konden vier
bergers pas aan het eind van de
middag aan boord komen om een
sleepverbinding te maken. Rond

zeven uur in de avond was de situatie
onder controle.
In de uren daarvoor ramde de bijna
lege Julietta D nog een platform in
aanbouw dat gebruikt gaat worden
voor een windpark. Die aanvaring
was niet zo hard dat de 100 mensen
die hier aan het werk waren moesten
worden geëvacueerd.
De kapitein en de eerste stuurman
zijn dinsdag aangehouden. Onderzocht wordt of ze ten onrechte het
schip hebben verlaten. Als dat zo is,
zijn ze mogelijk verantwoordelijk
voor de schade.

In IJmuiden zelf was niet veel schade.
Een boom bij het Pontplein werd
door een windvlaag compleet uit de
grond geblazen en belandde op het
fietspad. Gelukkig raakte niemand
gewond. De brandweer moest losge-

waaide gevelplaten van een woonhuis in IJmuiden halen en het
springtij zorgde voor een bijzonder
hoge waterstand, waardoor in het
havengebied menig loopbrug tijdelijk onder water verdween.

SC TELSTAR
DE GRAAFSCHAP

VRIJDAG 4 FEBRUARI 20.00 UUR

VERKOOPPLANNEN? GRATIS WAARDEBEPALING!
Zeeweg 227 | (0255) 524660 | www.G-Omakelaars.nl

ac ten op de koning
IJmuiden - Over de opening van de zeesluis door de koning is al genoeg
geschreven en op tv uitgezonden, maar deze foto willen we u niet onthouden.
Het leven is een feestje, maar je moet wel zelf de slingers ophangen. Zoiets
moet deze familie vorige week ook gedacht hebben, toen koning WillemAlexander naar IJmuiden kwam voor de opening van de nieuwe zeesluis.
Compleet met oranje hoedje, oranje sjaal en de nationale driekleur wapperend in de wind zocht het gezelschap een mooi plekje bij de Kanaaldijk, wachtend op wat zou komen. Of het gezin de koning in levenden lijve heeft
kunnen aanschouwen, vertelt het verhaal niet. Foto: Ton van Steijn
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Mededelingen
Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen in uw
buurt? Abonneer u op de e-mailservice, download de app of
bekijk de berichten online op www.overheid.nl/overuwbuurt

gemeentevelsen

Vraag de Rots in de
branding-speld aan
Als Velsenaar kunt u gratis een uniek Rots
in de branding-speldje aanvragen voor iemand die veel voor u betekent. Iemand die
u helpt, steunt, voor u zorgt of iets anders
liefs doet. Kortom; iemand die het verschil maakt! De rotsen in de branding. We
hebben ze zo nodig. Tot de storm afneemt
en de zee weer kalm wordt.

Pontweg in Velsen-Noord
krijgt groener uiterlijk
Met het officieel planten van de eerste
boom gaven wethouder Sebastian Dinjens
van gemeente Velsen en stakeholdermanager Hollandse Kust (noord) (west) Manon
Raats van TenneT op woensdag 26 januari
het startschot voor de vergroening langs de
Pontweg in Velsen-Noord.
“De afgelopen maanden zijn er in Velsen-Noord
veel bomen gekapt”, vertelt wethouder Sebastian Dinjens. “Onder meer doordat de iepziekte
hier hard heeft toegeslagen. Gelukkig gaan we
nu veel bomen en struiken aanplanten. Met dit
herstel krijgt de Pontweg zelfs een groener uiterlijk dan voorheen.”
Met de pont in de rug komen links 60 resistente
iepen te staan langs het fietspad. Die kunnen
prima tegen de sterke zeewind. Deze bomen

maken deel uit van de compensatie van de bomenkap door TenneT in 2019 langs de Zeestraat
in Wijk aan Zee. Dat was nodig voor de bouw
van het transformatorstation.
In het kader van deze compensatie door TenneT
worden vanaf 2 februari ook in Velserbroek en
Santpoort 91 bomen aangeplant. Deze komen
aan weerszijden van de taludhellingen van de
fly-over te staan.
Renovatie groenstrook
Door de iepziekte is ook de groenstrook aan de
rechterkant toe aan nieuw leven. Hier komen
geen iepen terug, maar een mix van populier,
berk en eik. Deze groene buffer tussen het fietspad en de industrie wordt gevuld met in totaal
5.500 stuks bosplantsoen. Hierbij zitten zo’n
duizend zaailingen, die TenneT samen met vrijwilligers uit het Wijkeroogpark heeft gered.”

Wanneer vergaderen de Wijkplatforms Velsen 2022
Velsen is verdeeld in 10 wijken. In vier hiervan
is een wijkplatform actief. In onderstaande tabel
treft u een overzicht aan wanneer ze vergaderen.

heel vaak gevraagd deel te nemen aan discussiegroepen. Voor meer informatie, ga naar de
website https://www.wijkplatformsvelsen.nl/
en kies in de kaart voor de gewenste wijk.

Een wijkplatform bestaat uit vrijwilligers uit
de betreffende wijk. Zij komen op voor het
algemeen belang van de wijk, maar zijn geen
actiegroep. Ze kijken naar de plannen van
de gemeente en geven daarover gevraagd of
ongevraagd advies. Wijkplatforms worden

Op dit moment staat wijkplatform VelsenNoord nog op non-actief.
Als u een vergadering wil bijwonen: hier volgen de locaties en vergaderdata voor 2022.
Aanmelden is niet nodig.

Wijkplatform

Locatie

Tijd

Velsen-Noord

Non-actief

IJmuiden-Noord
(WBV)

Planetenweg 2

19:30

9 febr., 9 maart

IJmuiden-Zuid
Velserduin

Zalencentrum

19:30

20 april

Zee- en Duinwijk

De Dwarsligger

19.30

23 maart

U kent vast zo iemand met en groot hart,
iemand die u lief is. Aan wie geeft u deze
Rots in de branding-speld als blijk van
waardering? Vraag hem vandaag nog aan
via
https://www.velsen.nl/producten/
aanvraag-rotsindebrandingspeld.

gemvelsen

gemeente_velsen

Achtentwintig gemeenten
ondertekenen Noord-Hollands Energiebesparingsakkoord
Velsen maakt zich met 27 andere Noord-Hollandse gemeenten hard voor energiebesparing
bij bedrijven. Donderdag 27 januari zette wethouder Floor Bal hiervoor namens onze gemeente de handtekening onder het Noord-Hollandse Energiebesparingsakkoord, tijdens het
eerste Energiebesparingsberaad. De gemeenten, de provincie en de 4 omgevingsdiensten in
Noord-Holland maken met het akkoord samen
afspraken om bedrijven te stimuleren energie
te besparen. De verwachting is dat nog meer gemeenten het akkoord gaan ondertekenen. Lees
meer over het energiebesparingsakkoord op
www.velsen.nl.

ONDERBUIKGEVOELENS VAN
ONDERMIJNENDE CRIMINALITEIT?

MELD HET!

SAMEN DRAGEN WE DE VERANTWOORDELIJKHEID
VOOR EEN VEILIG HAVENGEBIED.

Je kunt een melding doen via onderstaande organisaties:

0900-8844

0800 - 7000

Indien geen spoed.

Meld anoniem.

112

Indien spoed.

Contact met de wijkagent?

Digitaal

Scan de QR-code!

Scan de QR-code!

Datum
(anoniem) Melden via de gemeente?

14 0223

14 0255

088 - 321 5000

AGENDA VAN DE SESSIES
10 februari 2022
Stedenbouwkundig Programma van Eisen Waal- en Dolfijnstraat te IJmuiden
De gemeenteraad heeft in november 2021
de gebiedsvisie Pont tot Park vastgesteld.
De locatie Waal- en Dolfijnstraat is de eerste
locatie die onder deze visie wordt aangepakt.
De gemeente en het Woningbedrijf gaan de
locatie niet zelf ontwikkelen, hiervoor is een
derde partij nodig. Om deze partij te selecteren én de juiste opdracht mee te geven, hebben (buurt)bewoners, Woningbedrijf, Huurdersraad en de gemeente kaders opgesteld die
staan in het Stedenbouwkundige Programma
van Eisen (SPvE).

Recycletarief
Om ook in Velsen de hoeveelheid restafval
terug te dringen, wordt in de sessie gesproken over het invoeren van een recycletarief.
Hoewel er geen onomkeerbare stappen gezet
worden, is voor de invoering van het recycletarief voorbereidingstijd nodig. Als de raad zijn
intentie hiertoe uitspreekt dan wordt gestart
met de verdere voorbereidingen voor de invoering van het recycletarief. Mocht de (nieuwe)
raad eind juni positief zijn over het recycletarief, dan kunnen opdrachten worden verstrekt
en de inzamelmiddelen worden aangepast
zodat dit eind 2022 klaar is.
Bomenbeleidsplan Velsen 2022-2037
Het Bomenbeleidsplan Velsen 2022-2037 is

bedoeld om een kader en ambities te formuleren voor de gemeentelijke bomen en
beschermwaardige particuliere bomen. Het
plan geeft handvatten voor de verbetering
van de kwaliteit van het bomenbestand,
de bestaande en nieuwe bomen en boomstructuren. Het plan sluit ook aan op actuele
maatschappelijke ontwikkelingen. Inwoners
hebben bijgedragen aan de totstandkoming
van het plan. De gemeenteraad gaat in de sessie in gesprek om te bepalen of er een besluit
kan worden genomen in de volgende raadsvergadering.
Rekenkamerrapport Grote Projecten
De rekenkamercommissie Velsen heeft een
onderzoek uit laten voeren naar de sturing op
grote projecten in de gemeente. De gemeente-

raad bespreekt het rapport en wordt voorgesteld de aanbevelingen over te nemen.
Evenementenlocatie-beleid Velsen 2022
De gemeente Velsen wil evenementenlocatiebeleid vaststellen om ruimtelijke kaders vast
te stellen voor evenementen die in Velsen
worden georganiseerd. Het beleid bevat 29
buitenlocaties en 2 binnenlocaties. De locaties in Spaarnwoude maken geen onderdeel
uit van het beleid, omdat voor die locaties al
eerder een afzonderlijk traject is gestart.
Ga voor meer informatie over bovenstaande
onderwerpen naar www.velsen.nl/gemeenteraad. Wilt u inspreken? Neem dan contact op
via griffie@velsen.nl of 0255-567251.
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Informatie over corona
rijksoverheid.nl/corona
0800-1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

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

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

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

Bekendmakingen

Aanvragen omgevingsvergunning

IJmuiden:
• Wijk aan Zeeërweg 144, vergroten 2e
verdieping (wijziging op verleende
vergunning 76474-2021) (24/01/2022)
11348-2022
• Slingerduinlaan 4, verplaatsen toegangshek en verlengen hekwerk
(24/01/2022) 11510-2022
• Beukenstraat 5, plaatsen dakopbouw
(24/01/2022) 11619-2022
• Uranusstraat 13, wijzigen van de constructie (intern) (25/01/2022) 118802022
• Strandweg 80, plaatsen opslagcontainers voor oliën en vetten (26/01/2022)
12780-2022
• Willemsbeekweg 8, plaatsen dakopbouw (27/01/2022) 13092-2022
• Kanaaldijk 226, kappen 3 bomen (voorzijde) (27/01/2022)
• Kleine Pan 8, vergroten woning (voorgevel) (27/01/2022) 13298-2022
• Van Ostadestraat 83-8000, bouwen
woning (28/01/2022) 13454-2022
• De Rijpstraat 15B - 15D, het vergroten
van 3 bedrijfunits, vervangen kozijnen
(28/01/2022) 13837-2022
Santpoort-Noord
• Kennemergaardeweg 3, kappen boom

(25/01/2022) 12065-2022
Kweekerslaan 21, kappen 4 bomen
(27/01/2022) 13120-2022 (Gemeentelijk monument)

Velsen-Zuid
Dr. Kuyperlaan 19, wijzigen gebruik bijgebouw naar Air-B&B (24/01/2022) 1363402021

Driehuis
• Albert Verweylaan 3, vergroten 1e verdieping (achtergevel) (28/01/2022)
13619-2022
Velserbroek
• Broekeroog ong. thv VSV (Hofgeest
Buiten West)., aanleggen 2 tijdelijke bouwinritten, kappen 4 bomen
(22/01/2022) 13703-2022

Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10

•

Welstand

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

Verlengen beslistermijn

IJmuiden
• Cederstraat 52, vergroten dakkapel
(zijkant) (21/01/2022) 142020-2021
• nabij Monnickendamkade en Vlissingenstraat, maken aanlegplaatsen,
plaatsen laadkranen en hekwerken
(25/01/2022) 144863-2021

Velsen-Zuid
• ‘Koningsdag 2022’, op 27 april 2022
van 10:00 tot 21:00 uur, locatie: Van
Tuyllweg 15 (27/01/2022) 128322022
• Santpoort-Noord
• ‘Koningsdag Santpoort-Noord’, op 27
april 2022 van 09:00 tot 21:00 uur, locatie: ‘Landje van Scholz’, nabij Hoofdstraat (25/01/2022) 12223-2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

IJmuiden
• Laurentiushof ong. - kad. perceelnr.
10449, bouwen 8 woningen met 8 bergingen (25/01/2022) 123343-2021
• De Olmen 25 C, plaatsen balkonbeglazing (27/01/2022) 4144-2022
• De Olmen 25 K, plaatsen balkonbeglazing (27/01/2022) 3635-2022
Velsen-Zuid
• Stelling 48, plaatsen woonark

(25/01/2022) 122379-2021
Velsen-Noord
• Ladderbeekstraat 118, plaatsen opbouw (27/01/2022) 147646-2021
Santpoort-Noord
• Vlietweg 20, brandveilig gebruik hotel (n.a.v. brandschade) (25/01/2022)
18742-2021
Velserbroek
• Westbroekerweg 144, plaatsen 2
dakkapellen (zijkant) (27/01/2022)
151911-2021

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning

IJmuiden
• Velserduinweg 247, verbreden deurkozijn (27/01/2022) 137300-2021

Overige bekendmakingen
•

Geen.

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

Herten in de achtertuin van Velsen
Velsen - Wat hebben we toch een
mooie achtertuin in Velsen! Een
wandeling in de duinen is op zich al
een heerlijk uitje, maar als je dan
ook nog een stel herten spot, wat
tegenwoordig geen zeldzaamheid
meer is, dan maakt dat het feest
compleet. Fotograaf Erik Baalbergen

vertelt: ,,Afgelopen weekend een
paar wandelingen in Midden Herenduin en Duin en Kruidberg gemaakt.
Als je een beetje om je heen kijkt zie
je zelfs vanaf de paden veel herten
met indrukwekkende geweien. Het
leek wel hertenmannetjesweekend!
De oudere mannetjes waren aan het

slenteren, herkauwen of dutten en
de jongere mannetjes waren aan
het sparren, zich blijkbaar voorbereidend op de gevechten in de
bronsttijd later dit jaar. Geen vrouwtjesherten gezien... die waren blijkbaar aan het niet-essentieel
winkelen.’’

En Johan Dalhuijsen, bewoner van
Zeewijk schreef ons: ,,Verbazend wat
je zoal kan zien in de directe omgeving! Een tijdje terug ging ik met
m’n dochter herten spotten op de
Hoge Veluwe. Entrée 11 euro voor
volwassenen, kind 5,65 plus reiskosten. Érg koud, resultaat: niks

gezien, geen musje! Alléén opgezette dieren en warme chocolademelk in het restaurant. Vandaag in
IJmuiden stralend weer, tegen de
zonnige kant van het duin rusten de
herten hier en daar uit, prachtig.
Mooi dat we dit zo dicht bij huis
kunnen zien.’’ Foto: Erik Baalbergen
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VERSCHIJNT DONDERDAG
EDITIE 8
VELSEN-NOORD, IJMUIDEN,
VELSEN-ZUID, DRIEHUIS,
V E L S E R B RO E K , S A N T P O O R T NOORD EN SANTPOORT-ZUID
Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Openingstijden
ma. t/m wo. 09.00-17.00 uur
donderdagmiddag 09.00 - 12.30 uur
vrijdag gesloten
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
Advertentieverkoop
Jeroen van Duijn
Tel. 06-33836478
Ellen Gouda
Tel. 06-51128572
Petra Schiltmeijer
Tel. 06-53942911
Advertentie-tarieven
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Renée Wouwenaar
Marja van der Wulp
Raimond Bos
Arita Immerzeel
Ingeborg Baumann
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.jutter.nl/kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Uitgave van
Kennemerland PERS B.V.
Onderdeel van
Regio Media Groep B.V.
Oplage de Jutter|Hofgeest: 31.400
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient
ondertekend te zijn en voorzien van
naam, adres, telefoonnummer en/of
e-mailadres. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/of
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt
gesteld aan derden. Dus ook niet per
e-mail, fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.jutter.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt
op FSC-Mix papier van verantwoorde
herkomst.
WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

Filmavond
voor vrouwen
IJmuiden - Op dinsdag 15 februari
wordt voorzichtig de draad weer
opgepakt van de maandelijkse filmavonden voor vrouwen in de Brulboei. U ziet dan Envole Moi, een film
met spanning, avontuur en humor!
Als de 25-jarige levensgenieter
Thomas opeens de zorg krijgt voor
de 12-jarige ernstig zieke Marcus
verandert dat hun beide levens
totaal.
Vanwege de maatregelen begint de
film om 19.30 uur! Reserveren wordt
aanbevolen. Een kaartje kost 3,50
euro.
Meer weten? Bel 0255 510652, Buurthuis De Brulboei, Kanaalstraat 166,
IJmuiden.

Liset (41) kan niet meer zonder haar scootmobiel. ,,En als ik nu niets onderneem wordt het alleen maar erger’’. Foto: aangeleverd

Liset hoopt genoeg geld in te zamelen
voor een stamceltherapie in Moskou
Velserbroek - De Velserbroekse Liset
van Wijnen is 41 jaar jong en heeft
multiple sclerose, beter bekend als
MS. Dit is een progressieve aandoening van de zenuw-aangestuurde
spieren. Samen met haar partner en
dochter woont Liset op een leuke
woonark in Velserbroek. ,,Door deze
aandoening wordt mijn bewegingsvrijheid steeds meer beperkt, word ik
snel heel erg moe en ben ik nu
aangewezen op het gebruik van
krukken, rollator en een rolstoel’’,
vertelt Liset. Desondanks kan ze zeer
genieten van de natuur en gaat ze er
graag op uit met hond Dua. Omdat
lekker wandelen de laatste tijd niet
meer lukt neemt ze haar scootmobiel als ondersteuning mee. ,,Ons
ooit zo mooie leventje met heerlijk
uitzicht op de toekomst is drastisch
veranderd.’’
Haar laatste MS-aanval kreeg Liset
ergens in april 2021. ,,Van de ene op
de andere dag kon ik ineens mijn
benen helemaal niet meer
gebruiken. Mijn benen hingen slap
aan mijn lichaam. Ik schrok me
wezenloos. De eerste dagen moest
mijn partner mij overal naartoe
tillen. Ik was zo bang om niets meer
te kunnen en afhankelijk te zijn. Na
een heftige prednisonkuur en ruim

zes weken revalidatie in Heliomare,
kon ik gelukkig weer mijn ene been
voor ongeveer 70% gebruiken. Mijn
andere been doet niet echt meer
mee. Maar ik kan nog wel mezelf
behelpen en ben nog niet helemaal
afhankelijk.’’
Liset is er wel achter dat, als ze nu
niet snel iets gaat ondernemen, ze er
alleen maar op achteruit gaat. Het
blijkt dat er in het buitenland stamceltherapie (aHTSC) wordt toegepast
op MS-patiënten. Liset: ,,Artsen in
Moskou werken al bijna twintig jaar
met deze therapie en de slagingspercentages zijn erg hoog. Ik heb
zelf ook contact gezocht met het
ziekenhuis in Moskou. Ik weet nu dat
ze mij in Moskou kunnen helpen met
de aHTSC-behandeling. Inmiddels
zijn er al 2500+ mensen geweest
voor een behandeling met geweldige resultaten. In Nederland lopen
we helaas achter en wordt het op dit
moment getest op MS-patiënten.
Het wordt nog niet erkend als
behandelmethode en ook niet
vergoed. Er zijn om deze reden
diverse Crowdfundacties geweest
van mensen in Nederland die
dezelfde aandoening hadden als ik.
Na hun geslaagde Crowdfunding
hebben zij een stamceltherapie-

behandeling ondergaan in het
buitenland. De MS is gestopt bij deze
mensen. Ze hebben weer meer
energie en kunnen nu lichamelijk
steeds meer.’’
De behandeling kost € 55.000,-.
Liset: ,,Dat geld hebben we natuurlijk
niet. We dachten, moeten we onze
ark verkopen? Geld lenen? Onze
vrienden hebben ons voor gek
verklaard. Iedereen gaf ons aan dat
we een doneeractie moesten
starten. Mijn partner en ik hebben
daar enorm over na moeten denken.
Het is niet niks om je kwetsbaar op
te moeten stellen en je hand te
moeten ophouden voor hulp. Wij
hebben altijd hard moeten werken
voor ons bestaan en hebben nooit
iets hoeven te vragen. Om ons heen
vroegen vrienden en kennissen waar
ze geld konden doneren om ons te
helpen. Dit gaf ons de doorslag om
een stichting te starten, Stichting
Steun Liset.’’
Voor de behandeling zal Liset een
maand naar Moskou moeten. Door
de behandeling gaat ze haar haar
kwijtraken en haar immuunsysteem
zal in eerste instantie helemaal
worden vernietigd. ,,Ik vind het alle-

maal heel erg spannend. Maar toch
ben ik er klaar voor! Ik wil zo graag
een MS-vrije toekomst!’’
Diverse acties hebben inmiddels
plaats gevonden en het opgehaalde
bedrag is ruim 36.000 euro. Een
mooi bedrag, maar helaas nog niet
genoeg. Liset vertrekt in mei richting
Moskou, dus wordt er druk gezocht
naar sponsors en acties. De eerste
actie is een online veiling die sluit op
12 maart. Hier worden mooie prijzen
geveild zoals een uur meevliegen in
een privévliegtuig, fotoshoots, schilderij en tegoedbonnen van diverse
winkels/webshops. Maar ook een
sponsorloop gekoppeld aan de
Zandvoortcircuitrun op zondag 27
maart. Mensen lopen dan in een
‘Steunliset-t-shirt’ en zorgen zelf voor
sponsors.
Allemaal mooie initiatieven om het
doel: “een MS-vrij leven” voor elkaar
te krijgen. Om dit allemaal mogelijk
te maken is Liset nog op zoek naar
mensen die kunnen helpen. Donaties, giften voor de veiling, lopers
voor de circuitrun, noem maar op,
alle hulp is welkom.
Meer informatie over meedoen is te
vinden op www.steunliset.nl of de
facebookpagina van Steun Liset.

Resultaat dorpsdialoog Driehuis
niet unaniem positief ontvangen
Driehuis - De dorpsdialoog is afgerond en een meerderheid van de
gemeenteraad stemde vorige week in met de nota van uitgangspunten
voor de ontwikkelingen in het dorp tot 2030. Wijkcomité Driehuis is niet
op alle fronten tevreden over de gang van zaken. Zeker waar het de
ontwikkelingen in de zuidoostrand van het dorp betreft, valt volgens het
comité het nodige op te merken.
Dat er gebouwd gaat worden in het
bedoelde gebied, is inmiddels wel
duidelijk. De gemeenteraad is vóór,
maar volgens de enquête van Wijkcomité Driehuis is zeventig procent van
de inwoners tegen. ,,De vele
gesprekken en brieven die wij aan de
zuidoostrand hebben besteed waren

in onze optiek aan dovemansoren
gericht. Het gemeentebestuur grijpt
terug op oude afspraken en heeft
verzuimd om het bestaan van die
oude afspraken te vermelden vóór
aanvang van de dorpsdialoog’’,
reageert het comité. Men voelt zich
op het verkeerde been gezet en stelt

dat de gang van zaken het
vertrouwen in het college van burgemeester en wethouders een knauw
heeft gegeven.
Dat er voorlopig niet gebouwd gaat
worden op de velden van RKVV
Velsen vindt Wijkcomité Driehuis een
goed besluit. Eerst zal moeten
worden gekeken welke mogelijkheden er zijn voor herhuisvesting
van de voetbalclub, vooralsnog is
daar geen zicht op.
Tevredenheid is er bij het comité ook

over het uitgevoerde verkeersonderzoek. Men reageert: ,,Bureau Goudappel heeft een aantal uitstekende
aanbevelingen gedaan om bij groei
van het dorp de infrastructuur te
verbeteren. We zullen in de gaten
houden of de gemeente deze aanbevelingen overneemt.’’
Ook is Wijkcomité Driehuis hoopvol
over de toekomst van de parochietuin. De gemeente gaat met het
kerkbestuur en omwonenden in
overleg, het comité is graag bereid
om hieraan een bijdrage te leveren.
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THUIS IN SANTPOORT

De groene long (tussen Burgemeester
Enschedélaan, Middenduinerweg/
Vlugthovenstraat en Hoofdstraat)

Eindelijk mogen de spelers van De Jonge Stem weer in actie komen. Foto: aangeleverd

De Jonge Stem speelt tóch
The Addams Family
Velsen - Zaterdag 12 februari voert De Jonge Stem tóch de musical The
Addams Family uit in Stadsschouwburg Velsen. Na eerdere annulering in
december kunnen we toch een voorstelling geven, waarbij 125 bezoekers
in de zaal mogen zijn. De kaartjes zijn inmiddels uitverkocht.
De Jonge Stem vindt dat ze moet
laten zien waaraan de afgelopen 2
jaar zo hard aan is gewerkt. Het
project The Addams Family moet op
een goede manier worden afgesloten, waarna in maart met de repetities van de nieuwe musical Joseph
and the Amazing Technicolor Dreamcoat kan worden gestart. De decorbouwers en het naai-atelier hebben
zich maximaal ingezet om in een
beperkt aantal weken een ook voor
het oog aantrekkelijke voorstelling
neer te zetten. De lat ligt misschien
iets minder hoog dan voorgaande
jaren maar desondanks wordt er iets
op de planken gezet waar we enorm
trots op kunnen zijn! Helaas is
kunnen maar 125 personen de voorstelling zien. Dat zal voornamelijk
naaste familie zijn.

The Addams Family, wie kent ze niet?
Deze bijna legendarische figuren,
bekend uit strips, films en van TV,
betreden in februari het podium van
Stadsschouwburg Velsen.
De gepassioneerde Gomez, zijn
bloedstollende echtgenote Morticia,
hun bloedjes van kinderen
Wednesday en Pugsley, de gestoorde
Oom Fester en de stokoude Grootje,
en natuurlijk Cousin Itt en butler
Lurch, vormen samen geen gewone
familie. Ze houden van martelingen,
schaduw en verderf, en ze walgen
van bloemen, puppy’s en de kleur
geel. Want heet je Addams, dan hou
je van dansen op een kerkhof en sta
je met Magere Hein op goede voet.
Maar dan: Wednesday is verliefd
geworden – op een jongen uit Bloemendaal! En erger nog, deze Lucas

en zijn ouders komen op bezoek!
De wereld van de familie Addams
wordt op z’n kop gezet door de
komst van dit normale gezin, en na
een rampzalig etentje worden ieders
meest duistere geheimen geopenbaard. Als er ook nog een storm
uitbreekt, is het huis te klein en
moeten beide families elkaars duistere kanten leren accepteren…
De Jonge Stem bestaat uit 30 spelers
tussen 12 en 22 jaar oud en werkt
met een professioneel artistiek team
bestaande uit Erik Goetjaer, Bas
Jongsma en Sanne Ooms. De Jonge
Stem repeteert iedere zondagmiddag en kan weer leden toelaten
ná de uitvoering van The Addams
Family.
Hou de socials en de website in de
gaten over de start van het nieuwe
seizoen, waarin ze gaan werken aan
Joseph and The Amazing Technicolor Dreamcoat (uitvoering in
november).

D66Velsen stimuleert afvalscheiding
en een circulaire economie
Velsen - D66Velsen wil sterker
inzetten op een circulaire economie,
waarin grondstoffen zo goed mogelijk hergebruikt worden. Wij zetten
in op (nog) beter afval scheiden,
zodat de afvalstoffenheffing omlaag
kan. Door hergebruik en repareren
te stimuleren, voorkomen we dat
spullen afval worden. Zo kan
iedereen bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen van onze
gemeente!
Ewoud Kuin is raadslid voor
D66Velsen en staat op plek 6 op de
lijst van de gemeenteraadsverkiezingen. Ewoud werkt bij Rijkswaterstaat aan een duurzame Noordzee.
“Ik vind het belangrijk dat we goed
omgaan met de aarde. Zorgen dat
we afval zoveel mogelijk hergebruiken is onderdeel daarvan. Een
recycletarief waarmee scheiden
beloond wordt kan daarbij helpen,
maar dan moet afvalscheiding wel
makkelijk zijn en scherp gelet
worden op afvaldumping. Een beter
milieu en meer afval scheiden, daar

Ewoud Kuin is raadslid voor D66Velsen en staat op plek 6 op de lijst van de
gemeenteraadsverkiezingen. Foto: aangeleverd

zet ik mij voor in!”.
D66Velsen wil verduurzamen voor
iedereen aantrekkelijk maken door
aandacht te geven aan kostenbesparing. Woningbouwbedrijven en
particulieren stimuleren we
versneld huizen te isoleren zodat de
gasrekening omlaag kan. Inwoners

moeten kunnen participeren bij
energieprojecten, zodat zij er ook
van profiteren. We zorgen voor
meer containers om afval te
scheiden en dat die voor iedereen
toegankelijk zijn. Zo zorgt
D66Velsen voor een beter milieu en
loont het voor iedereen!

Er zijn een hoop groene longen in Nederland. Wat de groene long van
Santpoort bijzonder maakt is dat deze ook een hart is. Groene long
spreekt voor zich: een stukje groen in een bebouwde omgeving dat zorgt
voor zuurstof en natuurbeleving. Dat je die van Santpoort ook nog een
hart kunt noemen komt doordat in de middeleeuwen op deze plek wat
bedrijvigheid is ontstaan, waaromheen zich in de loop van vele jaren het
dorp Santpoort-Noord heeft ontwikkeld. Het was een kruispunt van
belangrijke wegen. Die naar kasteel Brederode en de Heereweg (tegenwoordig Wüstelaan en Hoofdstraat).
De eerste geschreven bronnen betreffende de groene long dateren van
het midden van de zestiende eeuw. Al vroeg is sprake van blekerijen en
van bijbehorende droogbergen in de Molenduinen. Veel van de talloze
verwikkelingen nadien, van (ver)koop, (ver)huur en van nalatenschappen
zijn nauwkeurig gedocumenteerd (J. Morren en B.J. Oosterop, De Zandpoort 1999). In de negentiende eeuw bijvoorbeeld was de groene long
een ‘tuin van vermaak’ met moestuinen en een boomgaard die deel
uitmaakte van de buitenplaats Vlugthoven
Rond 1990 vond de gemeente met de nodige wijsheid dat de groene
long in aanmerking moest komen voor een conserverend bestemmingsplan. Het gebiedje is vrijgemaakt van ‘aanslibsels’ en kan nu genoten
worden als een uniek landelijk stukje weide met majestueuze bomen,
met vriendelijk ogend kleinvee en met cultuurhistorische betekenis
vooral. Je moet er niet aan denken dat het zou zijn opgeofferd aan
kantoren of een appartementengebouw, waartoe wel eens pogingen zijn
ondernomen. Dat de groene long tijdens de Santpoortse feestweek dient
als verzamelpunt van jonge en oude Santpoorters voor dorpse spelletjes
onderstreept de landelijke en cultuurhistorische waarde.
Tekst: René Stommel
Foto: Florian van der Horst
Stichting Santpoort

COLUMN GGD KENNEMERLAND
Het belangrijkste onderwerp
In mijn column van vorige week schreef ik: ‘De vraag die zich nu aandient
is: hoe verder met de corona aanpak?’ Ik gaf aan dat we op dit moment
zien dat de maatschappelijke schade als gevolg van de maatregelen en
het quarantainebeleid relatief groot zijn ten opzichte van de directe
gezondheidsschade als gevolg van het virus. En dat het dan niet meer
dan logisch is dat de discussie over de balans breed gevoerd wordt. We
gaan voor nu een nieuwe fase in, die wel eens wordt aangeduid als het
nieuwe normaal. Maar ik had de vraag eigenlijk nog iets algemener
kunnen formuleren. Hoe nu verder?
De rol van de GGD blijft van belang en wordt anders. Ook na de huidige
periode die zeker tot in het voorjaar zal doorlopen, zullen er – zij het
beperkt – nog vormen van testen en BCO zijn en zullen we bepaalde
burgers nog vragen in quarantaine te blijven, bijvoorbeeld als ze uit
landen komen waar nieuwe varianten opdoemen. Vaccineren blijven we
ook doen; het is één van de belangrijkste sleutels voor het verminderen
van de druk op de zorg.
Door de pandemie kwamen we erachter dat de inrichting van onze
samenleving (veel mobiliteit, veel bij elkaar, veel groepsactiviteit e.d.) een
pandemie min of meer bevordert. Dat inzicht betekent covid-19 onder
ons zal blijven en er – zeker de komende jaren – blijvende aandacht
nodig is voor basale hygiënemaatregelen, ventilatie in scholen en
kantoren, burgers die een grotere afstand tot elkaar willen in de trein of in
een restaurant, aparte koopuren voor kwetsbare personen in supermarkten, duidelijke looproutes en sta-vakken in
musea, etc.
Maar vooral wil ik het de komende weken met u
gaan hebben over het belangrijkste onderwerp:
uw gezondheid. Blijvende, maar vooral ook
grote aandacht voor preventie, gezonde leefstijl,
vaccinaties, slim reisgedrag en voor de overige
domeinen van positieve gezondheid, zoals
mentale gezondheid en sociale activiteiten.
Gezondheidspreventie en een gezonde leefomBert van de Velden
geving verdienen het om de komende jaren de
(GGD GHOR).
hoogste prioriteit te krijgen. Wordt dan ook
Foto: aangeleverd
vervolgd.
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Wijkplatform positief over bestrijding
drugsoverlast in Zee- en Duinwijk
IJmuiden - Vorig jaar trok het Wijkcomité Zee- en Duinwijk bij de
gemeente aan de bel vanwege de overlast door drugscriminaliteit. Het
leidde tot een gesprek met burgemeester Dales in december. Inmiddels
zijn door de politie meerdere aanhoudingen verricht en zet men alles op
alles om deze vorm van criminaliteit zo goed mogelijk aan te pakken. De
leden van het wijkplatform reageren opgelucht en sporen bewoners aan
om overlast direct bij de politie te melden.
De gemeente voert overleg met de
vier wijkplatforms in IJmuiden om
de drugsoverlast integraal te
kunnen aanpakken. Die integrale
aanpak spreekt Alex van der Molen,
voorzitter van Wijkplatform Zee- en
Duinwijk, zeer aan.
Hij reageert: ,,We hebben niet voor
niets vorig jaar aan de bel
getrokken. Ik roep de bewoners in
Velsen op om overlast te melden,
dan kan de politie ook optreden.

Daarmee kunnen we voorkomen dat
kleine boefjes grote boeven worden
en onze straten en wijken terroriseren.’’ De gemeente liet een zogenoemde Sociaal Netwerk Analyse
uitvoeren. Hierdoor kwam meer
duidelijkheid over onder meer het
drugsnetwerk van de dealers, de
overlastgevers, slachtoffers en facilitators. Deze laatstgenoemden
stellen - gedwongen of vrijwillig zaken als woningen of vervoermid-

delen ter beschikking van de criminelen. Het onderzoek bevestigt het
bestaande beeld en geeft
voldoende aanknopingspunten om
aan de slag te gaan om verdere
criminaliteit te voorkomen en te
bestrijden. Van der Molen: ,,Het kan
toch niet zo zijn dat de inwoners van
Velsen en met name IJmuiden
drugsoverlast en drugscriminaliteit
ervaren. Dit brengt gevoelens van
onveiligheid met zich mee.
Sommige inwoners ervaren zelfs
beperkingen in hun bewegingsvrijheid. Vooral in de donkere uren,
tijdens de avond en de nacht.’’
Om hieraan iets aan te doen slaan
de gemeente, politie en het OM
maar ook de inwoners de handen
ineen.

Controledag helpt haven
IJmuiden veiliger te maken
IJmuiden - Ondernemers bewust maken van de mogelijke inmenging van
criminaliteit in het havengebied. Dat is een van de doelen van de integrale controle in de havengebieden van Den Helder, Den Oever en
IJmuiden op donderdag 27 januari. Ondernemers kregen bij de controle
in de IJmuidense haven een flyer over het kunnen herkennen en melden
van misstanden.
Burgemeester Frank Dales: ,,In
zeehavens komen mensen, geld en
goederen bij elkaar. Je bent buitengrens en poort naar het achterland.
Dat zijn ingrediënten die havens
aantrekkelijk maken voor criminelen. Om die reden voeren we Douane, KMAR, Politie, de Omgevingsdienst en gemeente - gezamenlijk controles uit als deze. Ook
de in de BIZ verenigde ondernemers
zijn een belangrijke partner. Ik ben
blij met de BIZ als bondgenoot want
een veilig havengebied waar je
goed kunt ondernemen, staat ook
bij hen hoog op de agenda.”
Integrale controle
De controle in IJmuiden bestond uit

een verkeerscontrole, een bedrijvencontrole en controle op illegale
bewoning. Toezichthouders vanuit
de gemeente, Omgevingsdienst
IJmond en de politie hebben een
controle uitgevoerd bij zes
bedrijfspanden. De meeste ondernemers hadden hun zaken goed op
orde. Bij een aantal zijn milieuovertredingen geconstateerd en een
aantal panden voldoet niet aan de
brandveiligheids- en bouwtechnische eisen. De gemeente en Omgevingsdienst IJmond pakken deze
overtredingen in het eerste kwartaal
op. Bij de controle bij de
bedrijfspanden zijn geen illegale
situaties aangetroffen en zijn geen
vondsten gedaan die wijzen op

criminaliteit. Het heeft wel een
goede inkijk gegeven achter de
voordeur. De ondernemers hebben
aangegeven begrip te hebben voor
de controle omdat zij inzien dat dit
nodig is voor een veilig en economisch gezond havengebied. Ook
werd illegale bewoning geconstateerd, dit zal worden aangepakt.
In 2022 zullen er naar verwachting
maandelijks controles en acties
plaatsvinden vanuit het haventeam
op verschillende thema’s en in
verschillende samenstellingen.
Informatie en doorgeven tips
Om ondernemers te informeren
over waar op te letten als het gaat
om criminele activiteiten in de
haven, reikten de controleurs flyers
uit. Heb je een vermoeden dat er
iets niet in de haak is in het havengebied? Meld dat dan bij Misdaad
Anoniem via 0800-7000 of bij de
politie via 0900-8844 (bij spoed
112).

AGENDA
DONDERDAG 3 FEBRUARI

Filmtheater Velsen: 16.45 The
Truffle Hunters (AL) en 18.45 No
Time to Die (12+). www.filmtheatervelsen.nl.
VRIJDAG 4 FEBRUARI

Open dag op Wereldkankerdag in
Inloophuis Kennemerland op de
Wulverderlaan 51 in Santpoort
Noord van 10.00 tot 16.00 uur.
Filmtheater Velsen: 16.15 De
Luizenmoeder (9+) en 18.45 House
of Gucci (12+). www.filmtheatervelsen.nl.
Telstar - De Graafschap 20.00 uur.
ZATERDAG 5 FEBRUARI

Virtueel open huis Vellesan College
in IJmuiden, 09.00-14.00 uur. www.
vellesancollege.nl.
Filmtheater Velsen: geen
programma vanwege
theatervoorstelling.

er een speciaal escaperoomspel.
In de kleine museumshop zijn er
velerlei boeken en andere zaken over

Stadsschouwburg Velsen: Hoog
Spel, thrillerkomedie vol spanning
en hilariteit met onder andere
Johnny Kraaykamp en Trudy Labij,
16.00 uur. www.stadsschouwburgvelsen.nl.

DINSDAG 8 FEBRUARI

De kledingbeurs in Het Kruispunt
Velserbroek is weer open van 10.00
tot 12.00 uur.
Online Informatieavond Kennemer
College Büllerlaan Beverwijk om
19.30 uur. Inschrijving is nog
mogelijk via www.kennemercollege.nl.
WOENSDAG 9 FEBRUARI

‘t Mosterdzaadje: Anastasia Safonova- piano speelt Scriabin,
Pasternak, Medtner. Aanvang
15.00 uur. www.mosterdzaadje.nl.
Foto: Marc Borggreve.

Kringloopwinkel OIG-IHD is weer
open.
EXPOSITIES

Stadsschouwburg Velsen: Dolfje
Weerwolfje, spannende familiemusical vol tovertrucs (6+), 19.0020.15 uur. www.stadsschouwburgvelsen.nl.
ZONDAG 6 FEBRUARI

Pieter Vermeulen Museum: alles
over dino’s. Open dinsdag tot en
met vrijdag en zondag van 13.0017.00 uur. www.pietervermeulenmuseum.nl. Foto: aangeleverd

Hoogovens en ijzer en staal maken te
koop. Informatie: www.hoogovensmuseum.nl.

Museumhuis Beeckestijn zie onder
Exposities. Vandaag bovendien
maandelijkse rondleiding Huis en
tuinen. De rondleiding begint om
10.30 uur en eindigt 12.00 uur.
Deelname bedraagt 9 euro p.p. U
kunt u aanmelden via:
www.natuurmonumenten.nl/
natuurgebieden/buitenplaatsbeeckestijn. Foto: Jan Koks
Filmtheater Velsen: geen
programma vanwege theatervoorstelling. Die (12+). www.filmtheatervelsen.nl.

Ook de buitenexpositie is de moeite waard

‘t Mosterdzaadje: Duo la Serena:
Lucette van den Berg - zang en
Annedee Jaeger - gitaar. Een tijdreis vanuit Spanje langs de Middellandse Zee naar het Ottomaanse
rijk. 15.00 uur. www.mosterdzaadje.nl. Foto: aangeleverd

Concert Camerata RCO in Oude
Kerk Spaarndam, 16.00 uur. Entree
15 euro. Info en aanmelden: www.
vriendenoudekerk.nl.

Hoogovensmuseum ook weer open
Velsen-Noord - Met de versoepeling
van de covid-regels kan het Hoogovensmuseum haar deuren weer
openen. Bezoekers kunnen elke
zaterdag en zondag van 10.30 tot
16.00 uur het museum bezoeken,
aanmelden via www.hoogovensmuseum.nl en met alle nog geldende
covid-maatregelen.
Ook is het museum woensdagmiddags open van 13.00 tot 16.00 uur.In
het museum kunnen de bezoekers in
de tijdlijn de ontwikkeling van het
staalbedrijf in IJmuiden zien, terwijl
in de grote zaal getoond wordt hoe
de staalproductie van erts tot blik
verloopt. In het museum kan veel
aangeraakt worden en worden de
bezoekers zelfs uitgenodigd zelf
actief de vele monitors te bedienen
om daarop foto’s, films of animaties
te bekijken.
Maar ook de buitenexpositie is de
moeite waard met veel onderdelen
die voor de staal fabricage gebruikt
werden zoals een hoogoven top of
een deel gasleiding met een auto er
in als foto punt. Voor de kinderen is

13.30, reserveren: 0255-510652.
Entree 5 euro.

ZondagMiddagPodium in woonzorgcomplex de Hofstede, Aletta
Jacobsstraat 227, Velserbroek: Duo
Carmen brengt bekende liedjes in
het Nederlands, Spaans, Engels en
Frans. Aanvang 14.00 zaal open

Museumhuis Beeckestijn is open
op vrijdag, zaterdag en zondag
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 4
euro. Tickets uitsluitend online via
www.museumhuizen.nl.
Zee- en Havenmuseum is open op
woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur.
Exposities: ‘IJmuiden van badplaats
tot cruiseport’ en ‘125 jaar papier
maken in Velsen’. ‘Ongepolijst’ van
Ymkje Veenstra. Vier speurtochten
en escapespel. www.zeehavenmuseum.nl.
Hoogovensmuseum in VelsenNoord open op woensdagmiddag
van 13.00-16.00 en zaterdag en
zondag van 10.30-16.00 uur.
Escaperoom-spel voor kinderen.
www.hoogovensmuseum.nl. Foto:
aangeleverd
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TYPISCH IJMUIDEN

Op het KLennemer College wordt veel aandacht besteed aan de goede sfeer

en onderlinge band in de klas. Foto: aangeleverd

Kennemer College Büllerlaan:
vwo+, mavo en nieuwe naam
Beverwijk - Vanaf volgend jaar biedt het Kennemer College aan de Büllerlaan niet alleen havo, atheneum en gymnasium, maar ook vwo+ en mavo.
De school wordt hiermee weer een brede scholengemeenschap, waarin
doorstromen nog beter mogelijk wordt. Niet alleen nieuw onderwijs,
maar met ingang van het volgende schooljaar ook een nieuwe naam.
Leerlingen en ouders kunnen meedenken wat deze nieuwe naam gaat
worden.
VWO+: uitdaging op vele vlakken
Leerlingen met een vwo-advies
kunnen naast de havo/vwo- en de
atheneum-brugklas nu ook kiezen
voor of de vwo+ brugklas. Gerwin
Grolleman, begaafheidscoördinator,
vertelt: ,,In deze brugklas krijgen de
leerlingen een aantal uitdagende
modules, zoals sterrenkunde, filosofie,
Russisch en programmeren. Ook bij
de reguliere vakken worden de leerlingen extra uitgedaagd en er is wekelijks een denkles, waarin we met
elkaar interessante raadsels, puzzels
en vraagstukken oplossen. Deze
brugklas bereidt de leerlingen niet
alleen voor op een doorstroom naar
gymnasium, maar ook naar
atheneum+.’’
Mavo vanaf de brugklas
,,Leerlingen met een mavo, mavo/
havo en havo-advies hebben weer
meer te kiezen in onze regio,” aldus
rector Marc van Buuren. ,,In onze
brugklassen krijg je twee jaar de tijd
om te kijken welk niveau het beste bij
je past. De mavo kun je dus gewoon
afmaken bij ons op school, en als je
meer aan kunt stroom je net zo
makkelijk door naar de havo. Je krijgt
in de brugklas cijfers op twee niveaus,
zodat je goed kunt zien wat voor jou
de beste keuze is. En vanaf half 3 is er
huiswerkbegeleiding en vakhulp voor
wie dat nodig hebben. Kosteloos!”
Les in een overzichtelijke omgeving
De brugklassen krijgen het grootste

deel van hun lessen in het juniorpaviljoen. Deze overzichtelijke ruimte
geeft de leerlingen houvast om rustig
te wennen aan de middelbare school.
De brugklas duurt twee jaar, de leerlingen hebben dan dezelfde klas en
veelal dezelfde docenten en mentor.
In deze tijd worden de leerlingen
extra begeleid door de mentor en
juniormentoren bij het leren leren,
plannen en organiseren. Ook wordt er
veel aandacht besteed aan de goede
sfeer en onderlinge band in de klas.
Iedereen die dat wil kan zich
aansluiten bij leuke commissies die
van alles organiseren.
Alle brugklassen krijgen vier vakoverstijgende projecten: Science,
Art&Design, Sports,Health&Nature en
Business. Zo leren ze over de verschillende vakken en maken ook kennis
met de profielen uit de bovenbouw,
die hier goed op aan sluiten.
Informatierondes op school
Voor ouders is er 8 februari om 19.30
uur nog een Online Informatieavond,
inschrijving is nog mogelijk via de
website. Voor de leerlingen zijn er 11
februari van 17.30 uur tot 21.00 uur
info rondes in school. De rondes
duren 1 uur, waarbij de leerlingen
over verschillende nieuwe vakken
informatie krijgen. De ouders mogen
helaas nog niet mee naar binnen,
maar voor hen staat achter de school
een grote tent klaar met koek en
zopie, waar zij ook al hun vragen
kunnen stellen.

Collectanten gezocht
Velsen - Meer dan 83 miljoen
mensen zijn op de vlucht voor een
oorlog of natuurramp. Dat is ruim 1
procent van de wereldbevolking.
Geeft u een paar uurtjes van uw tijd
om hen te helpen?
ZOA helpt mensen met eerste
levensbehoeften, zoals eten, drinken
en onderdak. Vanuit haar christelijke
identiteit wil men er zijn voor
naasten in nood. ,,We geven perspectief voor vandaag, maar ook hoop
voor morgen’’, aldus Petra Brussee,
organisator van de ZOA-collecte in
Velsen. ,,Daarom blijven we trouw
tijdens het weer opbouwen van een
bestaan door in te zetten op werk,

onderwijs en goede basisvoorzieningen.’’ Voor deze hulp is veel geld
nodig. Brussee: ,,Daarom houden we
ook dit jaar een huis-aan-huiscollecte: van 28 maart tot en met 2 april.
Mogen we rekenen op uw inzet?’’
Dat kan op twee manieren:
• Meld u aan als collectant via
https://steun.zoa.nl/collectant of kijk
voor meer informatie op www.zoa.nl/
collecte.
• Organiseer een collecte voor ZOA
in uw kerk. Kijk voor meer informatie
op www.zoa.nl/kerken.
U kunt ook contact opnemen met
Petra Brussee via pbrussee@diversityaudio.nl.

De Bontrup Amsterdam vaart de Zeesluis IJmuiden uit en wordt begroet met een erehaag van gepavoiseerde schepen van de
betrokken organisaties. Helemaal links op de foto zien we een stukje van het buitenhoofd van de nieuwe sluis.
Foto: Erik Baalbergen

Terugblik op de opening
van de Zeesluis IJmuiden
Wekelijks staan we in deze rubriek aan de hand van
een foto stil bij een IJmuidens onderwerp naar
aanleiding van de actualiteit, een bijzondere
gebeurtenis, een evenement of gewoon een van de
mooie taferelen die IJmuiden biedt. In deze aflevering een korte terugblik op de opening van de
Zeesluis IJmuiden.
Door Erik Baalbergen
Wat valt er nog te zeggen over de opening van Zeesluis
IJmuiden? De liefhebber heeft zijn of haar hart allang
via de diverse media kunnen ophalen aan de vele
reportages, video’s en foto’s. De grote tegenvaller was
natuurlijk dat de opening vorige week woensdag niet
zo’n volksfeest was als bij de opening van de vorige
grootste sluis ter wereld, de Noorderluis, door koningin
Wilhelmina in 1930. Dit allemaal vanwege de coronaperikelen. De sluisroute was rond de opening hermetisch
afgesloten om het aantal lijfelijk aanwezigen in en rond
het scheve Sluis Operatie Centrum tot een absoluut
minimum te beperken. Zelfs de lokale pers en de vele
bobo’s moesten thuisblijven!
‘De binnendeur van Zeesluis IJmuiden is open!’
Maar dankzij de moderne techniek was de openingshandeling vanuit de eigen luie stoel online bij te
wonen. De hele wereld heeft kunnen toezien hoe onze
koning met een muisklik en de legendarische woorden:
‘Aan al het verkeer bij IJmuiden: de binnendeur van
Zeesluis IJmuiden is open’ de sluis opende. Toen de
binnendeur eenmaal openstond, werd de zelflossende
bulkcarrier Bontrup Amsterdam door de trotse
IJmuider sleper Svitzer Venus uit de sluis getrokken. De
Svitzer Tempest hielp als achterschip de Bontrup
Amsterdam in toom houden. Je moet er niet aan
denken dat het binnenhoofd van de nieuwe sluis al bij
de opening, met de koning aan de muis, beschadigd
zou raken…
Beleven
De doorgewinterde IJmuidenaar, als die daartoe gelegenheid had, wilde de opening toch van zo dichtbij
mogelijk zelf “beleven”. En dat kon! Enkele uren voor de
opening werd met aanhoudend luid scheepsgetoeter
de aankomst van de Bontrup Amsterdam bij de sluis
aangekondigd. Honderden IJmuidenaren werden door

dit getoeter en de daarop volgende scheepstoeterconcerten naar de Kanaaldijk gelokt om de opening toch
een beetje lijfelijk mee te maken. Het gebeurt tenslotte
niet vaak dat je de opening van de grootste zeesluis ter
wereld, nota bene in je eigen voortuintje, zelf kunt
meemaken!
Voor de opening hadden diverse schepen van de organisaties, die bij de diensten rond de sluis en havens
betrokken zijn, zich verzameld in het kanaal bij het
binnenhoofd. Opvallend was de Steven 1 van de
IJmuider sleepdienst Heida, die namens Citymarketing
Velsen, met de .IJmuiden-letters aan dek meevoer. Na
de opening van de deur vormden deze schepen een
erehaag rond de Bontrup Amsterdam, die traag uit de
nieuwe zeesluis tevoorschijn kwam. De patrouilleschepen Castor en Pollux van de Port of Amsterdam, de
Amsterdamse havendienst, verzorgden met waterkanonnen het erewater voor de bulkcarrier.
‘Ik was erbij!’
Al met al toch een klein feestje, weliswaar zonder
kinderstemmetjes die de koning toezongen en zonder
IJmuider koren en fanfares. Scheepsgetoeter en meeuwengezang, daar bleef het bij. En natuurlijk de mooie
beelden. De enkele honderden toeschouwers kunnen
achteraf zeggen: ‘Ik was erbij!’. Anderen kunnen zeggen:
‘Ik was er online bij!’. Gelukkig kunnen we nog nagenieten van de opening door middel van de foto’s,
video’s en de aandenkens met een afbeelding van de
gedenkwaardige tekening van Eric Coolen. Mijn verzameling IJmuiden-hebbedingetjes is in elk geval weer
een stukje uitgebreid. Verderop in het jaar zullen we via
de vissenloop en het havenfestival nog een beetje
getrakteerd worden op “sluisopening”!
Nog even wachten
De Noordersluis mag met z’n tweeënnegentig levensjaren nog niet met pensioen. Hoewel de Zeesluis
IJmuiden in technische zin al gebruikt kan worden, zal
het daadwerkelijke gebruik nog een paar jaar op zich
laten wachten. De nieuwe sluis laat namelijk aanzienlijk
meer zout het Noordzeekanaal instromen dan de Noordersluis. Dat zout zal een schadelijk effect hebben op
de natuur, de landbouw en de installaties langs het
kanaal. Daarom laat Rijkswaterstaat in het Binnenspuikanaal een constructie voor ‘selectieve onttrekking’
bouwen, waarmee zout water terug naar zee zal
stromen. We zijn dus nog niet van de bouwactiviteiten
af...

Repair Café in Santpoort-Zuid
Santpoort-Zuid - Zaterdag 12
februari is het Repair Café in Santpoort-Zuid weer geopend. Wist u dat
u een gaatje in uw mooie trui
onzichtbaar kunt laten repareren?
Dat een kapot meubeltje of uw klok
die stil staat wellicht een tweede
leven kan krijgen? Ook sieraden,
elektrische apparaten kunnen vaak
gerepareerd worden en problemen

met uw pc of mobiele telefoon zijn
ook regelmatig te verhelpen. Zo
proberen ze te voorkomen dat kostbare grondstoffen verloren gaan en
dragen ze bij aan een meer duurzame samenleving.
Om een zo veilig mogelijke omgeving voor de bezoekers en vrijwilligers te creëren, vraagt men u thuis te
blijven bij griepklachten, de hygiëne-

regels in acht te nemen en de anderhalvemeterregel waar mogelijk te
respecteren. Bij binnenkomst wordt
u gevraagd uw coronatoegangsbewijs te laten zien.
Het Repair Café is geopend tussen
13.30 en 16.00 uur in ’t Brederode
Huys, Blekersveld 50 in
Santpoort-Zuid.
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NIEUWS VAN ONZE WITTE LEEUWEN!
ontwikkelen. Voor het opleiden van
talent is er de Telstar Vrouwen Voetbal
Academie en het Mendel College voor
Topsport vriendelijk onderwijs. Het
Vrouwen Beloftenteam ontwikkelt
jong talent en samen leggen ze een
stevige basis voor de deelname aan
de Pure Energie Vrouwen Eredivisie.

De Pure Energie Vrouwen Eredivisie krijgt steeds meer publiek en aandacht in de media zoals live wedstrijden op zondagen en
samenvattingen. Foto: aangeleverd

Telstar gaat naar de Pure
Energie Vrouwen Eredivisie!
De KNVB heeft Telstar Vrouwen opgenomen in de Pure Energie Vrouwen
Eredivisie. Hierdoor maakt Telstar opnieuw haar entree op het hoogste
niveau in de Nederlandse voetbalcompetitie. Samen met de andere
nieuwkomer Fortuna Sittard zijn er 11 clubs die in seizoen 2022-2023
met elkaar de strijd zullen aanbinden. Initiatiefnemers Anton Jansen en
Hans de Winter zijn blij met dit goede nieuws na jaren van voorbereiding:
,,Het is een belangrijke stap en geweldige stimulans voor het vrouwenvoetbal in Kennemerland, een sport die nog steeds groeit”.

Met de regionale vrouwenvoetbal
clubs en DSS in Haarlem, die in de
Vrouwen Topklasse speelt, wordt
samengewerkt om het aanbod van
vrouwen en meiden voetbal in de
breedte en naar de top zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Iedere speelster moet op het eigen niveau kunnen

Voormalig Olympisch goud schaatsster Yvonne van Gennip is voorzitter
van Telstar vrouwen: ,,Wij willen
ontwikkelen, perspectief bieden en
dromen uit laten komen. Meedoen in
de Pure Energie Vrouwen Eredivisie
voetbal competitie is de kroon op het
werk van iedereen die zich hier met
enthousiasme voor ingezet heeft.
Jong talent in de sport een kans
geven is waar ik mij voor inzet en als
trotse voorzitter van de Telstar
Vrouwen een bijdrage aan wil leveren.
De ‘Witte Leeuwinnen’ zijn weer thuis
bij Telstar in het BUKO stadion!”
De Pure Energie Vrouwen Eredivisie
krijgt steeds meer publiek en
aandacht in de media zoals live
wedstrijden op zondagen en samenvattingen. Zowel sportief als commercieel maakt het vrouwen voetbal
flinke stappen. Pieter de Waard is als
directeur van Telstar blij dat het
topvoetbal voor vrouwen weer terug
is in het BUKO stadion, Pieter: ,,Binnen
onze kantoororganisatie spelen

vrouwen sinds jaar en dag eredivisie.
We zijn blij dat we dat ook weer op
het veld kunnen gaan zien”
De komende maanden gaat Telstar
Vrouwen werken aan de samenstelling van staf en selectie. Daarnaast
blijft Telstar Vrouwen sponsoren
zoeken om samen het beste resultaat
neer te zetten. Sinds vorig jaar heeft
Telstar een Businessclub met de sponsors van de vrouwen, de mannen en
de jeugd samen. Nieuwe sponsors
van Telstar Vrouwen komen gelijk in
een groot en actief netwerk terecht.
Telstar doet een oproep aan ondernemers in Kennemerland om zich aan te
sluiten bij de Businessclub en de
vrouwen te steunen. Momenteel
worden er gesprekken gevoerd met
potentiële hoofdsponsors.
De aanvraag tot toetreding werd in
december aangekondigd met de
video #tikhemdoor daarin roepen
speelsters, Yvonne van Gennip, Pieter
de Waard en Michael van Praag op om
te doneren en de boodschap door te
tikken. Telstar Vrouwen wil iedereen
bedanken voor de vele donaties, en
herhaalt de oproep. Telstar Vrouwen
in de Eredivisie:
Ben jij voor? Doneer en #tikhemdoor!
https://tikkie.me/pay/Telstar/
dCskYNigngFxRkwSXPFA6R

Gelijkspel tegen Almere City
Zondag stond de wedstrijd tegen de
rode lantaarndrager op het
programma: Almere City. Eindelijk
weer met wat publiek in het stadion.
Helaas moest Andries Jonker noodgedwongen thuis blijven. Zijn assistenten Anthony Correia en Michael
Dingsdag namen de honneurs waar.
De opstelling was gelijk aan die van
de overwinning op Jong Ajax.
De openingsfase was erg wisselvallig
van beide kanten en er werden
nauwelijks kansen gecreëerd. In de
3e minuut was er een schot op doel
van Giovanni maar de doelman wist
deze makkelijk tegen te houden. Jip
Molenaar kreeg geel in de 13e
minuut en op een kopkans van

Almere na viel er weinig te genieten.
Er werd amper gevoetbald door
Telstar. Veel lange ballen naar voren
zonder een idee er achter. De thuisploeg daarentegen kwam iets beter
in de wedstrijd. In de 24e minuut
belandde een voorzet bij de tweede
paal en bracht Koeman knap
redding. Paar minuten later moest
Koeman weer handelend optreden. e
thuisploeg speelde aardig, wist goed
te combineren en zorgde ervoor dat
Telstar niet in het spel kwam.
Rein Smit bleef na de rust achter in
de kleedkamer en werd vervangen
door de jarige Glynor Plet.
Het spelbeeld veranderde niet veel

Gelukkig had Koeman een goede dag en wist hij doel schoon te houden.
Foto: Pro Shots, aangeleverd door Telstar

t.o.v. de eerste helft. De thuisploeg
was aan het voetballen en Telstar
kwam er nauwelijks aan te pas. In de
58e minuut was het eindelijk Telstar
dat via Van Doorm een kans kreeg.
Een verre uittrap van Koeman kwam
bij Zakir die de bal teruglegde op Van
Doorm. De middenvelder bedacht
zich geen moment en haalde uit.
Doelman Bakker tikte de bal knap uit
de kruising. Na deze kans kwam
Telstar toch wat meer aan het voetballen toe en wisten de spelers elkaar
beter te vinden. In de 66e minuut
kwam Van Velzen in het veld. Hij
verving Giovanni die zijn draai niet
kon vinden vanmiddag. De wedstrijd
kabbelde voort en alhoewel Telstar
minder slecht voetbalde was het de
thuisploeg die toch de beste mogelijkheden kreeg. O.a. Aktas en Molenaar moesten regelmatig ingrijpen
om een doelpunt te voorkomen. Een
kwartier voor tijd kwamen Vandermeulen en Akoy binnen de lijnen in
de plaats van Aktas en Dijkstra.
In de 81e minuut was het bijna 1-0
voor Almere City. In het 16-meter
gebied kapte de aanvaller zich knap
vrij en zijn schot ging via het been
van Van Doorm net naast het doel.
Telstar wist geen kans meer te
creeeren en Almere City deed dat wel
maar wist de bal niet in het netje te
krijgen. Eindstand 0-0.

TELSTAR

VS. DE GRAAFSCHAP
VRIJDAG 4 FEBRUARI 2022
AANVANG: 20.00 UUR

SHIRTSPONSOREN:

BROEKSPONSOREN:

MOUWSPONSOR:

NEDERLOF
FISH

KAARTEN TE KOOP VIA WWW.TELSTARTICKET.NL
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Politie zoekt getuigen van
steekincident aan De Noostraat
IJmuiden - De politie is op zoek naar
getuigen van een steekincident dat
vrijdagavond 28 januari plaatsvond
in een woning aan De Noostraat.
Daarbij raakte een 20-jarige man uit
IJmuiden gewond.
Rond 19.55 uur kreeg de politie een
melding binnen dat een man zou zijn
neergestoken. Toen toegesnelde
agenten op de locatie arriveerden,
troffen zij op straat de gewonde man
aan. De IJmuidenaar is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is direct een onderzoek gestart.
Voor zover bekend is er nog geen
aanhouding verricht.

Getuigenoproep
De recherche doet onderzoek naar
dit steekincident en komt graag in
contact met mensen die rond 19.55
uur iets verdachts gezien of gehoord
hebben in de omgeving van De
Noostraat. Weet u wie hierbij
betrokken is? Heeft u andere informatie over deze zaak? Neem dan
contact op met de politie via het
telefoonnummer 0900-8844. Informatie delen kan ook anoniem: bel
dan Meld Misdaad Anoniem via
0800-7000. Informatie doorgeven dat
kan ook via dit tipformulier onder
vermelding van zaaknummer:
2022018887.

Voorzitter Fred van Dam overhandigt het eerste lot, met nummer 1963, aan wethouder Jeroen Verwoort. Rechts Citymarketeer
Friso Huizinga. Foto: Reinder Weidijk

Zesde editie Vissenloop
wordt een unieke belevenis
Dode zeevogels opgeruimd
IJmuiden - Vrijwilligers van Reddingsteam Zeedieren IJmuiden en de Dierenambulance Velsen zijn dit weekend in actie gekomen om dode vogels van het
strand te halen. In totaal werden 17 dode vogels gevonden tussen IJmuiden
en Zandvoort. Ondermeer meeuwen, zeekoeten, een Jan van Gent, een
Noordse stormvogel en futen. Ook is een gewonde zeekoet naar het Vogel
Hospitaal in Haarlem gebracht. Dit alles in overleg met de Universiteit Diergeneeskunde in Utrecht, de NVWA en RTZ Nederland. Foto: aangeleverd

Een winterse ochtend op Beeckestijn. Foto: Jan Koks

Maandelijkse rondleiding Huis
en Tuinen Beeckestijn hervat
Velsen-Zuid - Op zondag 5
december is het weer mogelijk een
boeiende rondleiding door het
Museumhuis en de tuinen van
Buitenplaats Beeckestijn mee te
maken.
De rondleiding begint om 10.30 uur
en eindigt 12.00 uur. Onder leiding
van een deskundige gids leert u al

wandelend meer over het huis en
haar bewoners en eenmaal buiten
zult u ervaren waarom deze historische tuinen zo bijzonder zijn.
Deelname bedraagt 9 euro.
Aanmelden via: www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/
buitenplaats-beeckestijn.

IJmuiden - Afgelopen week vond in het knusse kerkje in Oud- IJmuiden,
waar Citymarketing .IJmuiden zetelt, de aftrap van de zesde editie van de
Vissenloop plaats. De vele vrijwilligers hebben er ontzettend veel zin in
en met reden; het wordt een heel bijzondere editie die over onze trots en
glorie, Zeesluis IJmuiden, gaat lopen. De Vissenloop wordt georganiseerd
door het afdelingsbestuur KWF Kankerbestrijding Velsen en wordt dit
jaar gelopen op zaterdag 21 mei 2022. Inschrijven kan vanaf heden en
doe dat vooral want behalve dat er wordt gelopen voor een bijzonder
goed doel wordt het een feestje! En een feestje hebben we allemaal, jong
en oud, een beetje gemist.
Door Ingeborg Baumann
Fred van Dam, voorzitter commissie
Vissenloop en voorzitter KWF
Kankerbestrijding Velsen onderstreept het belang van deze loop.
,,We durven het aan na die twee
coronajaren, we gaan van start! Een
op de drie mensen in Nederland
krijgt op een of andere manier te
maken met kanker. Samen véchten
we voor levens en dat zou zonder
alle vrijwilligers en sponsoren
onmogelijk zijn. Ik hoop dat ook veel
bedrijven zich gaan inschrijven want
de Vissenloop is gezond, verbindend
en gezellig.’’ Zo is het. En na alle
ommetjes en min of meer gelukte
pogingen om 10.000 stappen per
dag te doen zijn we natuurlijk in
topvorm. En zo niet hebben we nog
even om te trainen om vervolgens
alleen maar te hoeven hopen op
stralend weer. Wat heel erg helpt is
dat het er hier in Velsen prachtig
wandelen is. De landgoederen, de
duinen, het strand en ook de rauwe
routes zorgen voor afwisseling en de
kilometers vliegen onder je voeten
weg.
Prachtig doel
Wethouder Jeroen Verwoort neemt
het eerste lot voor de Vissenloop
Loterij in ontvangst. Hij mag een
nummer kiezen en dat wordt
natuurlijk 1963, het jaar van oprichting van Telstarrrrr, zoals de die hard
fans onze betaaldvoetbalclub
noemen. De trekking wordt gedaan
vlak voor de Vissenloop. Verwoort:

,,Een prachtig doel en fijn dat het
weer mag. Ik verwacht een record
aantal deelnemers. Dus trek je
stoute wandelschoenen maar uit de
kast.’’
Uniek aandenken
Er zijn vast heel veel mensen die
ergens een paar medailles hebben
liggen, gewonnen bij de avondvierdaagse als kind, bij een speciale
sportieve prestatie, of wellicht zelfs
omdat ze kampioen zijn in iets. Die
verzameling gaat niet aangevuld
worden maar er komt iets heel
unieks voor in de plaats.
Citymarketeer Friso Huizinga
beloofde bij de opening van
Zeesluis IJmuiden al dat er tijdens
de Vissenloop en het Havenfestival
aandacht zou worden geschonken
aan Zeesluis IJmuiden. Door de
coronamaatregelen konden de
talloze belangstellenden niet lijfelijk
aanwezig zijn om de officiële ingebruikname door Koning Willem
Alexander mee te maken. Wel via
een livestream die in feite meer liet
zien maar de teneur was toch dat
men dit stuk geschiedenis graag op
een wat feestelijker manier had
willen meemaken. Daarom voeren
alle afstanden, behalve de vijf kilometer, dwars over Zeesluis IJmuiden.
Best een belevenis om met zo veel
mensen dit imposante bouwwerk
over te lopen. En Huizinga zegt
verder: ,,Dit wordt echt de Vissenloop Zeesluis IJmuiden Editie. In
plaats van een medaille krijgt iedere
deelnemer iets heel bijzonders. Een

unieke herinnering aan zowel de
loop als aan de sluis gemaakt door
Eric Coolen. Iedere deelnemer dus!’’
Bijzondere routes
De routes lopen van de vijf tot en
met de 40 kilometer. Dus voor de
-ver- gevorderde wandelaar maar
ook voor mensen die niet getraind
zijn, op hun gemakje willen
genieten van natuur en de sluizen
met onderweg een gezellig praatje
of met een buggy, kinderwagen of
zelfs rolstoel lopen. Iedereen kan
meedoen. Inmiddels blijkt trouwens
50 procent van de enthousiaste
wandelaars van buiten de gemeente
te komen en dat is te snappen. Het
is in Velsen heel best wandelen.
Ruud van Hooijdonk zette samen
met Theo Kips de routes uit en ze
zijn er in geslaagd om groen met
rauw en industrie met natuur te
combineren tot heerlijke, interessante en gevarieerde routes. De start
is bij het BUKO stadion en de finish
op Plein 1945 waar BIZ Centrum
IJmuiden meehelpt om er een feest
van te maken dat ook geschiedenis
gaat schrijven. Onderweg valt er van
alles te beleven en te zien. Er zijn
punten waar je terecht kunt voor
hapjes en drankjes, waar sanitaire
stops kunnen worden gemaakt en
langs de routes zijn ook punten
waar verrassende en gezellige, vaak
typisch IJmuidense evenementjes
plaatsvinden. Het stevige bestuur
van Vissenloop IJmuiden, Stineke
Alsema, Yvonne Peters en voorzitter
Fred van Dam, de meer dan honderd
vrijwilligers, aangestuurd door Cor
Haver en alle anderen als de 300
collectanten, de ondernemers en
bedrijven, de sponsoren en nog heel
veel mensen meer hebben heel erg
hun best gedaan om er een onvergetelijke dag met een mega
opbrengst voor het KWF Kankerfonds van te maken.
Inschrijven via: https://vissenloop.nl/
het-evenement/inschrijven
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Duo Carmen in De Hofstede
Velserbroek - Het ZondagMiddagPodium verzorgt zondag 6 februari
een optreden van Duo Carmen in
woonzorgcomplex de Hofstede,
Aletta Jacobsstraat 227, Velserbroek.
Duo Carmen bestaat uit Maurits Buis
( gitaar en saxofoon) en Caroline
Rademakers ( zang accordeon en
viool). Duo Carmen brengt bekende
liedjes in het Nederlands, Spaans,
Engels en Frans. Zij spelen bekende
hits van de jaren 50/60 tot popmu-

ziek van nu. Dat wordt een middagje
genieten.
De voorstelling begint om 14.00 uur
en vanaf 13.30 uur is de zaal open. Er
is een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar. Kaarten à 5,00 euro kunt
u reserveren van maandag t/m
donderdag bij Buurthuis De Brulboei,
Kanaalstraat 166, IJmuiden.
Meer weten? Bel 0255 510652, Buurthuis De Brulboei.

De protestactie is in samenwerking geweest met Extinction Rebellion Haarlem. Foto: Ton van Steijn

Voorlezen maakt je leuker!
IJmuiden - Op woensdag 26 januari gingen de Nationale Voorleesdagen van
start met het grote Nationale Voorleesontbijt. Op peutercentrum Zoeff! in
IJmuiden kwamen twee enthousiaste vrijwilligers van de Dierenambulance in
IJmuiden voorlezen. Onder het genot van een krentenbroodje, luisterden de
peuters geboeid hoe vrijwilliger Monique voorlas uit het prentenboek Ssst…..
de tijger slaapt! Daarna was het tijd voor de peuters om een kijkje te nemen in
de dierenambulance. Vrijwilliger Mitchell liet alles zien en beantwoordde
vragen van de peuters: want natuurlijk wilden ze precies weten in welke
hokken de hondjes, vogels en poezen vervoerd werden. Na afloop ontvingen
alle peuters een leuke attentie van Monique en Mitchell. Dierenambulance
Velsen heeft de peuters van Zoeff! een fijne start van de Nationale Voorleesdagen bezorgd! Foto: aangeleverd

Jazztrio en filmmuziek
in ‘t Mosterdzaadje

Filmmuziek ‘La Vita è Bella’
Drie grote klassiek geschoolde
talenten vonden elkaar in de liefde
voor filmmuziek en werden het
Tuschinski Trio. Josje Goudswaard
(piano), Camilla van der Kooij (viool)
en Lisette Emmink (sopraan) zijn op
zondag 13 februari om 15.00 uur te
gast in ‘t Mosterdzaadje.
Het concertprogramma ‘La Vita è
Bella’ omvat een prachtige verzameling nieuwe en oude filmcomponisten; van Bizet (Habanera), Brahms
(Hongarian Waltz) en Verdi (Parigi o
Cara), tot Badelt (Pirates of the Carib-

Santpoort - Zaterdag voerde een
groep actievoerders van Animal
Rebellion-actie tegen de McDonald’s.
De rebellen bezetten vreedzaam het
parkeerterrein en stonden met
banners en protestborden om
aandacht te vragen voor de schadelijke effecten van de bio-industrie op
het klimaat. Ook werden er milieuvriendelijke rookbommen afgestoken en flyers uitgedeeld met
informatie.
Animal Rebellion eist dat de fastfoodketen een compleet plantaardig
menu aanbiedt vóór 2025. Als
grootste fastfoodketen in Nederland
en wereldwijd hebben zij volgens
Animal Rebellion een voorbeeldfunctie en tevens een machtspositie

om hierin het voortouw te nemen.
,,Uit wetenschappelijke rapporten
blijkt dat de bio-industrie een van de
meest vervuilende speler is van de
klimaatcrisis’’, aldus een van de actievoerders. ,,Wereldwijd zorgt deze
industrie voor 14,5 procent van alle
uitstoot van broeikasgassen. Volgens
het World Resources Institute is de
veehouderij voor 80% verantwoordelijk voor de ontbossing van de
Amazone vanwege het telen van soja
dat gebruikt wordt voor veevoer.
Daarnaast is de bio-industrie de
grootste vervuiler van rivieren.’’
Animal Rebellion heeft al eerder
actiegevoerd tegen de McDonald’s,
onder andere in Amsterdam,

Rotterdam en Haarlem. Dit is de
eerste keer dat het protest plaatsvond in Santpoort Noord. Ook is
Animal Rebellion, meerdere keren, in
gesprek geweest met de (nationale)
woordvoerder van McDonald’s. Uit
de gesprekken bleek dat McDonald’s
niet bereid is om op korte termijn de
fastfoodketen duurzaam in te
richten. Hamburgers en zuivelproducten zullen voorlopig op het menu
blijven staan.
Animal Rebellion is een zusterbeweging van Extinction Rebellion en nu
twee jaar actief in Nederland. De
acties richten zich o.a. tegen de bioindustrie. Er wordt gestreden voor
een eerlijk, duurzaam en plantaardig
voedselsysteem.

‘Engelmundus en Meer’ start weer

Het Erik Verwey Jazztrio. Foto: aangeleverd

Santpoort - Het vermaarde Erik
Verwey Jazztrio is op vrijdag 11
februari om 20.00 uur te gast in ‘t
Mosterdzaadje. Het klassieke podium
maakt ruimte voor een jazz concert
door een trio dat internationaal hoog
scoort en fantastische recensies
kreeg bij het uitgaan van hun nieuwe
album People Flow. Het trio bestaat
uit de pianist Erik Verwey, de bassist
Hendrik Müller en de drummer
Daniel van Dalen.

Actievoerders Animal Rebellion
protesteren bij McDonald’s

Het Tuschinski Trio. Foto: aangeleverd

bean), Webber (Memory) en Rota
(Parla Più Piano). Gecombineerd met
filmthema’s uit onder andere The
Godfather, Les Miserables, Titanic en
Lord of the Rings, vormen deze
meesterwerkjes een perfecte combinatie van filmthema’s en muziek. Live
concertfragmenten van eerdere
optredens zijn te beluisteren op
www.tuschinskitrio.nl.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, Santpoort-Noord 023-5378625.
reserveren: penningmeester@
mosterdzaadje.nl of via de website:
www.mosterdzaadje.nl.
Men houdt zich aan de voorgeschreven richtlijnen.

Velsen-Zuid - Nu de lockdown is
opgeheven, komt ook “Engelmundus
en meer” uit de startblokken. Met
inachtneming van de recente coronamaatregelen kan men de deuren
openen.
In dit vierde seizoen is een gevarieerd programma samengesteld:
Concerten, lezingen, toneel en
andere vormen van kleinkunst, op
zondagmiddag van 15 tot 17 uur. De
organisatoren willen op deze manier
veel mensen laten genieten van
bijzondere momenten in onze
mooie, eeuwenoude kerk.
De voorverkoop is nu begonnen.
Kaarten kunt u bestellen via de
website: www.engelmunduskerkoudvelsen.nl. Daar vindt u ook meer
informatie.
Op zondag 13 februari is het ‘The
Hague String Trio’ te gast. Dit strijktrio werd in 2006 opgericht door
Justyna Briefjes, Julia Dinerstein en
Miriam Kirby. Justyna en Miriam
maken deel uit van het Residentie
Orkest in Den Haag. Julia is een vooraanstaand altviooldocente aan
verschillende conservatoria.
Na jaren van studie en optreden in
vele landen, waaronder Rusland,
Mexico, Noorwegen, Engeland,
Duitsland en Nederland, zijn ze
uiteindelijk in Den Haag neerge-

Het The Hague String Trio treedt 13 februari op on de Engelmunduskerk in VelsenZuid. Foto: aangeleverd

streken. Zij kwamen bij elkaar om
hun liefde voor de kamermuziek te
delen. Zo hebben zij zich in de loop
der jaren tot een hecht ensemble
gevormd. Het trio verkent graag het
uitgebreide strijktriorepertoire, van
de geliefde meesterwerken tot de
minder bekende composities die
zeker ook het beluisteren waard zijn.
Op 30 oktober 2021 kwam hun
nieuwe album “Celebrating Women!”
uit, een verzameling wereldpremières van strijktrio’s van vrouwelijke
componisten uit de tweede helft van
de 19e en eerste helft van de 20e
eeuw. Met dit project brengt het trio

hulde aan deze componisten, ook in
de hoop zo hun namen en muziek
meer bekendheid te geven en te
vieren! Meer info: www.thehaguestringtrio.com.
Op het programma in de Engelmunduskerk staan werken van Joseph
Haydn, Emmy Frensel Wegener en
Dame Ethel Smyth.
De komende maanden kunt u nog
genieten van een Natuurlezing door
Johan Stuart op 13 maart en een luisterconcert met Lenny Kuhr op 10
april. Kijk op de website voor meer
informatie.
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KRUISWOORDPUZZEL

1

2

Verticaal 1. sterke drank; 2. muzieknoot; 3. gewicht; 4. dierenvacht; 5. deel van kerkklok; 6. ledemaat; 7. onder ede verklaren;
8. wang; 9. vluchtige brandstof; 10. boomsoort; 11. bijdrage
(gift); 16. over (langs); 18. lidwoord; 20. hoofddeksel; 21. sporenplant; 23. boterton; 25. berggeel; 26. lastdier; 27. eiland in
Indonesië; 29. zijn mond voorbij pratend; 32. kaap onder Spanje; 34. steen; 36. deel van koeienmaag; 37. Organisatie van
Amerikaanse Eenheid (afk.); 39. Antilliaans eiland; 40. voormalig Russisch staatsman; 42. appelwijn; 43. dichterbij; 45. brand;
46. Nederlandse vakbond (afk.); 51. kippenloop; 53. explosieven opruimingsdienst (afk.); 54. deel van een woonkamer; 55.
deel van koeienmaag; 56. jongensnaam; 57. deel van een jas;
59. zangstuk uit een opera; 60. zuivelproduct; 62. blunder of
domme fout; 63. jeugdig persoon; 66. kloosteroverste; 67. niet
gebonden (los); 69. waterloop; 71. Nederlands Centrum Vrijwilligerswerk (afk.); 73. afgebroken vast deel; 74. steekwapen; 75.
hoofdstad van Letland; 78. vaatwerk; 80. troefkaart; 82. muzieknoot; 85. nikkel (scheik. afk.).

4

5

12
15

Horizontaal 1. sterke sportkleding; 7. traktement; 12. Engels
telwoord; 13. katachtig roofdier; 14. Organisatie van Amerikaanse Staten (afk.); 15. naamloze vennootschap (afk.); 17. wintervoertuig; 19. heldendicht; 21. met name (afk.); 22. boomsoort;
24. van vervolging afzien; 27. reuzenslang; 28. grauw en flets;
30. deel van hals; 31. schaakterm; 32. iemand die op bezoek is;
33. dameskleding; 35. tijdelijk in gebruik nemen; 37. brandstof
(Engels); 38. rugtas voor soldaten; 41. opstootje; 42. voorstuk
van een vrachtwagen; 44. vriendelijk en goed van karakter; 46.
trots; 47. hooimaand; 48. geen enkel persoon; 49. opera van
Verdi; 50. inenting; 52. talrijk; 54. tv-zenders zoeken; 56. waterkering; 58. club van zakenlieden; 61. Duits telwoord; 62. blaasinstrument; 64. mannetjesbij; 65. gereedschap; 67. nagerecht;
68. nachtroofvogel; 70. sieraad; 72. hogere burgerschool (afk.);
73. hulpdienst; 76. uiting van droefheid; 77. deel van bijbel
(afk.); 78. staafje gips; 79. Duitse ontkenning; 81. vrije universiteit (afk.); 82. voormalig Chinees leider; 83. Drents vliegveld; 84.
erfelijke factor; 86. straatsteen; 87. iemand die alleen rekening
houdt met de feiten.
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Puzzel mee en win een TC-Cryo behandeling van Beauty & Afslankstudio Velserbroek!
Mail de oplossing voor maandag 7 februari naar: puzzel@jutter.nl vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnummer.

Win een TC-Cryo behandeling van
Beauty & Afslankstudio Velserbroek
Klompenmakerstraat 7 in
Velserbroek tel. 023-5490556
Wereldkampioen Carlsen wint
Tata Steel Chess Tournament
Regio - Wereldkampioen Magnus Carlsen heeft vandaag voor de 8e keer
het Tata Steel Chess Tournament gewonnen, een unieke prestatie. Hij
versloeg vandaag met zwart Fabiano Caruana. Bij de Tata Steel Challengers heeft Erigaisi Arjun uit India vandaag de overwinning in de wacht
gesleept. Daarmee verdient hij voor volgend jaar promotie naar de Tata
Steel Masters. De 85e editie van het Tata Steel Chess Tournament wordt
gespeeld van 13 tot en met 29 januari 2023.
,,Magnus Carlsen heeft een sterk
toernooi gespeeld”, aldus toernooidirecteur Jeroen van den Berg. ,,Zijn 8e
overwinning in Wijk aan Zee is een
unicum in de geschiedenis van het
Tata Steel Chess Tournament. We
hebben natuurlijk nog een speeldag
voor de boeg, maar ik kan nu al

stellen dat het in schaaktechnisch
opzicht een succesvol toernooi is
geworden.
Erigaisi Arjun heeft me bijzonder
aangenaam verrast. Hij is een
aanwinst voor de Tata Steel Masters
volgend jaar. Ik ben ook trots op
iedereen in de organisatie. Met veel

60

inspanningen hebben we de uitdagingen rondom het coronavirus zo
goed mogelijk het hoofd weten te
bieden.”
Het laatste nieuws en informatie
over het Tata Steel Chess Tournament is te vinden op www.tatasteelchess.com
Winnaar Magnus Carlsen met Hans
van den Berg, directievoorzitter Tata
Steel Nederland tijdens de
prijsuitreiking van het Tata Steel Chess
Tournament 2022. Foto: aangeleverd

32

26 NIEUWS

inderegio.nl • 3 februari 2022

Corona laait ook weer op
in Velsense zorgcentra
IJmuiden - Dertig cliënten van
woonzorgcentrum Velserduin zijn
positief getest op het coronavirus.
Volgens een woordvoerster van de
overkoepelende organisatie Zorgbalans heeft het merendeel van de
bewoners milde klachten. Ook in de
woonzorglocaties Breezicht en W.F.
Visserhuis zijn enkele besmettingen
geconstateerd. Voor deze bewoners
zijn passende maatregelen getroffen.

Bezoek blijft op alle locaties welkom,
met daarbij wel het nadrukkelijke
verzoek om de coronamaatregelen
na te leven. Samengevat houdt dit in:
niet langskomen bij klachten,
hoesten in de ellenboog, handen
wassen, anderhalve meter onderlinge afstand houden en een mondneusmaster type II-R dragen. Per dag
mogen maximaal twee bezoekers
per bewoner langskomen.

Ondernemers organiseren
politieke bijeenkomst op 3 maart
Velsen - In het congrescentrum van
Tata Steel vindt op 3 maart een politieke bijeenkomst plaats. Ondernemersvereniging IJmond nodigt hiervoor de politieke partijen in Velsen,
Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest
met minimaal vier zetels in de
huidige gemeenteraden uit om deel
te nemen. In een pitch van drie
minuten kunnen ze die avond elk
hun visie geven op de regionale
economie. Ze maken daarvoor eerst
een keuze uit de onderwerpen
herstel coronacrisis, vestigingskli-

maat, ruimtelijke ordening, duurzaamheid, veiligheid, bereikbaarheid,
arbeidsmarkt en toerisme/gastvrijheid. Het is de bedoeling dat elke
partij in die drie minuten tenminste
drie en maximaal vijf van deze
thema’s behandelt. Een deskundig
team zal vervolgens reflecteren op
de inhoud van de pitches en vragen
te stellen.
Ook de leden van OV IJmond zijn in
de gelegenheid vragen te stellen.
Frénk van der Linden zal de bijeenkomst leiden.

Industrieel Velsen bij nacht
Velsen - De nieuwe windturbines langs het Noordzeekanaal hebben de skyline van dit stukje Velsen wezenlijk veranderd. Gezien vanaf het water levert dat, vooral als de avond valt, een bijzonder plaatje op. De vele lampen van de
bedrijfsgebouwen, gespiegeld in het water en de wieken van de windturbines, half verscholen achter de stoom- en
rookpluimen van Tata Steel, zorgen voor een bijna surrealistisch beeld. Foto: Mattijs Kuiper

Aanhoudend veel klachten over
schimmelvorming in woningen
Stremming Julianakade
IJmuiden - Sinds 24 januari is de Julianakade ter hoogte van de Van Leeuwenstraat gestremd wegens wegwerkzaamheden. Het autoverkeer wordt via
verkeersborden omgeleid. Er wordt een wateroverstort gerealiseerd, omdat bij
heftige regenval er sprake was van wateroverlast. Bovendien wordt de bestrating aangepast, zodat er voor wandelaars en fietsers veiliger over te steken zal
zijn. Foto: Arita Immerzeel

Velsen - Nog altijd zijn er veel
klachten over schimmelvorming in
woningen. Gemeenteraadslid
Süleyman Çelik (Velsen Lokaal) heeft
de kwestie onder de aandacht van
burgemeester en wethouders
gebracht. Hij wil duidelijkheid krijgen
over de omvang van het probleem
en de aanpak ervan. Onlangs werden
door de gemeente nieuwe prestatieafspraken met de woningcorporaties

gemaakt. Çelik wil weten of het
aanpakken van achterstallig onderhoud, waaronder het bestrijden van
schimmelvorming, hiervan ook
onderdeel uitmaakt. Uit een kort
eigen onderzoek van het raadslid is
al duidelijk geworden dat de problematiek in verschillende buurten in
IJmuiden en Velsen-Noord speelt. De
huurders schetsten een situatie
waarbij sprake is van veel vochtover-

last met als gevolg ernstige zwarte
schimmelvorming in de woningen.
Bij sommige gezinnen was sprake
van gezondheidsproblemen bij
kinderen.
Çelik: ,,De huurders voelen zich niet
gehoord, omdat zij het probleem zelf
maar moeten zien te op te lossen
met lapmiddelen.’’ Een antwoord van
het college wordt in de loop van
deze maand verwacht.

Vervolg op artikel over Lyda
Semeyn over explosie munitiedepot
IJmuiden - In onze editie van 20 januari publiceerden wij een interview
met de 90-jarige Lyda Semeyn uit Velserbroek. Zij vertelde over de
explosie van het munitiedepot in Beverwijk op 12 juli 1945, waarvan ze
zelf ooggetuige is geweest. Zij en haar broer wisten zich tijdig in veiligheid te stellen, maar herinneren zich de gebeurtenis nog alsof het
gisteren was. In het artikel is een storende fout geslopen. Het betreft de
naam van haar vader, die onjuist vermeld stond. Zijn naam was Jac. de
Weijer en naar hem is in Beverwijk ook een straat vernoemd.

Bos iets van lente in zich?
Driehuis - Een oude boomstronk op de Driehuizerkerkweg biedt huisvesting
aan onder andere mooie zwammen. In tegenstelling tot herfstkleuren zoals
bruin en beige, dragen deze zwammen lichtere kleuren zoals geel en groen.
Het oogt voor wie wat fantasie heeft, als een belofte naar de naderende lente.
In China wordt op 1 februari, toen deze foto genomen werd, het nieuwjaar
gevierd. Een andere naam voor deze viering is het lentefeest of lentefestival.
Een oplettende kijker en luisteraar merkt in het bos inderdaad nieuw leven op,
knoppen aan de bomen, lichtere kleuren en her en der een fluitende vink.
Foto: Arita Immerzeel

Kort na onze publicatie ontving de
redactie van deze krant een handgeschreven brief van de eveneens
90-jarige Ada Rollenberg-Böhm uit
IJmuiden. Ze werd geraakt door het
verhaal van Lyda Semeyn, omdat ze
een soortgelijke ervaring meemaakte
in haar eigen woonplaats, nota bene
een dag na de explosie in Beverwijk.
Als meisje van ongeveer veertien jaar
woonde ze destijds aan de Gerard
Doustraat, maar op die bewuste dag
was ze iets verderop, in de woning
van haar oom en tante aan de Tuindersstraat. Ze vertelt: ,,Ik was aan het
oppassen op hun zoontje. Het

jongetje zal toen een jaar of twee
geweest zijn. Mijn oom en tante
waren naar het PEN-gebouw toe, het
pand waar later het Witter Theater
kwam. Mijn oom werkte daar, ik denk
dat er die dag een feestje was.’’ Terwijl
Ada op het jongetje paste, kwam een
vriendin van haar op visite.
Na het bezoek liet ze het meisje via
de achterdeur naar buiten. ,,Zij ging
de poort uit en ik deed die achter
haar op slot. Daarna ging ik via de
keukendeur weer naar binnen en
deed ik die ook dicht. Op dat
moment klonk er een enorme knal.

Die was zo hard, dat de glas-in-loodramen in de voorkamer helemaal bol
stonden vanwege de luchtdruk.’’ De
peuter waarop ze paste schrok
wakker en zelf zette Ada het op een
gillen, zo bang was ze geworden. ,,Ik
heb schijnbaar zo hard gegild, dat
een buurmeisje uit de Cypressenstraat het hoorde en over de schutting klom. Ze vroeg om de achterdeur open te doen en ze heeft ons
toen uiteindelijk allebei meegenomen naar haar huis om ons te
kalmeren.’’
Toen in 2000 een hele woonwijk in
Enschede met de grond gelijk
gemaakt werd door een vuurwerkexplosie, kwamen de herinneringen
aan die gruwelijke ervaring in
IJmuiden weer boven. En nog altijd is
mevrouw Rollenberg-Böhm bang
van vuurwerk. ,,Siervuurwerk vind ik
prachtig om naar te kijken, maar ik
zie elk jaar weer op tegen die
bomgeluiden die je hoort.’’

