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Vragen over het vaccineren?
Lees de brief van
burgemeester Frank Dales

Immaculate verlangt
naar haar dochters

Bomenkap draagt bij aan
natuurlijk herstel van
duingebied

REGIO MEDIA GROEP

Benieuwd wat uw woning waard is?
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Speelt u wel eens met de gedachte om te verhuizen? De belangstelling voor woningen in uw buurt blijft onveranderd groot.
Geregeld spreken wij mensen die graag naar uw wijk zouden willen verhuizen. Er zijn namelijk nog steeds veel zoekers op
de woningmarkt. In de afgelopen jaren zagen we dat de woningmarkt ‘droog kookte’. Zo lang er nog veel zoekers zijn,
verwachten we niet dat de prijzen van woningen zullen dalen. Hier kunt u uw voordeel mee doen!
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Brantjes Velsen
Marktplein 40
1972 GC IJmuiden
0255 - 700 201
Genieten in Beeckestijn. Foto’s: Arita velsen@brantjes.nl
Immerzeel

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

Sneeuwpret en ijsvrij!

Koene auto, dealer in Velserbroek is niet alleen specialist voor Fiat, AlfaRomeo, Abarth en Jeep, maar wij onderhouden ook alle andere merken

Cheque

E-mail:

Door Arita Immerzeel

Velsen - Veel mensen en vooral
VUL UW GEGEVENS IN EN LEVER DEZE VOUCHER AF OP ONS KANTOOR.
kinderen genieten deze week volop
VIA DE POST KAN OOK: BRANTJES MAKELAARS, ANTWOORDNUMMER 828,
van de zeldzame witte wereld.
1940 VG HEEMSKERK. EEN POSTZEGEL IS NIET NODIG.
Sleeën, wandelen, sneeuwpoppen
maken, een feest voor jong en oud.
Basisschool Jan Campert bleef LIEVER ONLINE? GA NAAR WWW.BRANTJESMAKELAARS.NL EN VRAAG DAAR DE
VRIJBLIJVENDE WAARDEBEPALING AAN.
maandag net als veel andere scholen
gesloten. Mochten de scholen eindelijk weer open, valt er zo’n pak
Dhr
Mw
sneeuw, dat de toegangswegen zo
Pc:
Plaats:
goed als onbegaanbaar waren. Adres:
Valentino (8 jaar) en Jelte (9 jaar)
Telefoon:
E-mail:
vermaakten zich evengoed opperValentino en Jelte kregen ijsvrij
van school en ruimen sneeuw op de Van den Vondellaan
best. Ze waren op de Van den
Onze redactie vroeg lezers via www.
Vondellaan sneeuw aan het ruimen.
slee zal hen daarbij helpen. Op de
jutter.nl en onze facebookpagina foto’s
,,Er slipte een auto en toen kon hij
vraag of Jelle later zo’n sneeuwaan te leveren van de sneeuwpret. Een
heel moeilijk uit de sneeuwberg
schuiver wil besturen zegt hij echter
grote selectie van deze inzendingen
komen,” aldus Jelte. ,,Wij ruimen de
beslist van niet. ,,Ik wil later advocaat
vindt u elders in deze editie.
sneeuw op!” Een grote plank op de
worden!”

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

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

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

Illegaal feestje
in Velsen-Noord:
feestgangers bekeurd
Velsen-Noord - De politie heeft vrijdagavond een feestje beëindigd in
een pand aan de Eendrachtsstraat in
Velsen-Noord. In een bedrijfspand
bleek een feestje aan de gang te zijn
met 11 personen. Geen van hen hield
zich aan de geldende regels. Het
feestje werd beëindigd en de aanwezigen ontvingen de nodige
bekeuringen.

De ooievaars zijn er weer…!
Santpoort - Het lijkt wel alsof deze
twee ooievaars ruzie met elkaar
hebben en elkaar niet meer recht in
de ogen willen kijken. Hoog boven
het terrein rond de hoeve Duin en
Kruidberg turen ze elk een andere
kant op. Het valt te hopen dat de
twee binnenkort elkaar wederom
de liefde verklaren, zodat we over
enige tijd jonge ooievaars kunnen
begroeten.
Overigens, op deze foto staan de
ooievaars met beide poten op het
nest. Veelal zien we de dieren
echter op slechts één poot staan.
Dit heeft te maken met de temperatuur. Via de lange poten verliest
een ooievaar veel warmte, dus bij
kou wordt één poot ingetrokken,
als een soort isolatiemaatregel.
Deze foto werd vorige week
genomen, voordat de kou intrad.
Nu staan ze hoogstwaarschijnlijk
op 1 poot.

VOOR EEN VRIJBLIJVENDE
WAARDEBEPALING VAN
UW WONING

Marktplein 40
1972 GC
IJmuiden
0255 - 700 201
velsen@brantjes.nl

Intensieve handhaving
illegale feesten
Bij aantreffen van illegale feesten
treedt de politie direct verbaliserend
op. Ze richten zich daarbij niet alleen
op de organisator, ook de bezoekers
worden beboet. De handhaving rond
illegale feesten en andere samenkomsten moet verdere verspreiding
van het coronavirus tegengaan.

KRUISWOORDPUZZEL

Verticaal 1. kinderspeelplaats; 2. eerwaarde heer (afk.); 3.
pluisje op wollen stoffen; 4. olievat; 5. Europese hoofdstad; 6.
deel van voet; 7. reclamedrukwerk; 8. gecastreerd paard; 9.
voordeel; 10. bijbelse stad; 11. lekkernij; 16. plaats in Brazilië
(afk.); 18. Europeaan; 20. Union Européenne de Radiodiffusion (afk.); 21. Chinese vermicelli; 23. wending; 25. azijn; 26.
werklust; 27. insect; 29. iemand die van zijn geld leeft; 32. rijden in een gestolen auto; 34. Raad voor Economische Aangelegenheden (afk.); 36. soort antilope; 37. ik (Lat.); 39.
plaats in Japan; 40. kleine onderbroek; 42. hemelgeest; 43.
grafmonument; 45. soort papegaai; 46. bekende strandjutter;
51. gewicht; 53. eikenschors; 54. open portaal voor de deur
van een huis; 55. doorzichtige harde stof; 56. grappige dieren; 57. insnijding; 59. kleine gemeente; 60. onvermengd
(puur); 62. koude drank met ijs; 63. proper (schoon); 66. binnenvaartuig; 67. bloeimaand; 69. Zuid-Koreaans automerk;

De ooievaars in het nest bij de hoeve Duin en kruidberg. Foto: Ton van Steijn
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Horizontaal 1. oplichterij; 7. kooktoestel met oven; 12. raamscherm; 13. voor de bakker (in orde); 14. deel van etmaal; 15.
nummer (afk.); 17. bouwafval; 19. snaarinstrument; 21. soort
onderwijs (afk.); 22. corpulent; 24. zich andermans verdriet
aantrekken; 27. vragend voornaamwoord; 28. agrariër; 30.
kleur (Engels); 31. afgelegen; 32. militair voertuig; 33. hoog
aanzien; 35. land in Afrika; 37. Griekse godin; 38. gebogen
blaashoorn; 41. voertuig; 42. land in het Midden-Oosten; 44.
werk dat iemand is opgelegd; 46. knevel; 47. drinkgelegenheid; 48. onderdanig; 49. honingbij; 50. lekkernij; 52. verdriet;
54. deel van een boek; 56. zwemvogel; 58. plaats in Zuid-Holland; 61. onderricht; 62. deel van een zuigfles; 64. keel-,
neus- en oorheelkunde (afk.); 65. vreemd; 67. afgemat; 68.
elasticiteit; 70. onderaardse ruimte; 72. stapel; 73. zeer
begaafd; 76. paraplu (afk.); 77. persoonlijk voornaamwoord;
78. bagger; 79. tijdsperiode; 81. erbium (scheik. afk.); 82.
voormalig Chinese leider; 83. persoon van adel; 84. deel van
hals; 86. vierstemmig muziek- of zangstuk; 87. teken (sein).

PUZZEL MEE!
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GLADDE WEGEN?
MONTEER WINTERBANDEN!

11

32

41
45

47

10

20

31

40

9

26

30

44

65

8

14

18

29
33

38

7

13

17

28

6

74

75

78

79

82

80

83

84

86

76

81
85

87
2

79

83

66

19

28
62

53

60

32

25

43
86

55

8

51

13

61

33

49

35

44

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN
www.albatrosbanden.nl

Bij aankoop van een
Mycosan product
gratis voet- en
schoenpoeder
t.w.v. 12,49 kado

Bij aankoop vanaf 20,aan Solgar producten een
proefverpakking Solgar 7
(voor soepele gewrichten)
1 per klant

OP=OP

180 tabl. Bij stress en vermoeidheid.
Goed voor de spieren

van
Geldig t/m 24 februari 2021

Geldig t/m 24 februari 2021

Louis Widmer handcrème
+ 50% extra inhoud

25% KORTING

op Weleda Skin Food
Voedende alles in crème
voor gezicht en lichaam

11.70

p.st voor

Geldig t/m 24 februari 2021
Aanbiedingen op
deze pagina zijn
exclusief voordelig
verkrijgbaar bij:

8.

70

34.

Herôme
Wonderpen
Voor gezonde
nagelriemen en
stralende nagels
in 1 week

99

Alle combinaties mogelijk

van

15,90

voor

12.
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Geldig t/m 24 februari 2021

25% KORTING

op Boss geuren Boss
douchegel of bodylotion
cadeau bij een geur
vanaf 50 ml

11,41

voor
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voor

44,99
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♥ Valentijntip ♥
2 doucheproducten
van Janzen

MetaRelax
voordeelverpakking

8.

99
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RITSKES
Frans Naereboutstraat 66-68 • IJmuiden • tel. 0255-515207
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Sneeuw en gladheid
Afgelopen dagen is veel sneeuw gevallen en
vriest het overdag en ’s nachts ook flink. HVC
en de gemeentelijke wijkploegen zijn druk bezig om de wegen schoon te maken en te houden.
Bij de gladheidbestrijding volgen we een routeplan. Deze route bestaat uit een combinatie van
hoofdverkeerswegen, belangrijke verbindingswegen en fietspaden. De wegen in de wijken
zelf zitten niet in de route. Om veilig de deur
uit te kunnen, vragen we iedereen om de stoep
sneeuwvrij te maken. En om buren die dit niet
kunnen hierbij te helpen.

Afval
Door het winterse weer is het lastig om veilig
afval te kunnen inzamelen. HVC doet er alles
aan om zoveel mogelijk afvalbakken en containers te legen, maar dit zal niet goed mogelijk zijn in woonwijken waar de wegen nog glad
zijn. Tot en met 14 februari wordt in Velsen
geen GFT en papier ingezameld.
Houd de website van HVC ( https://www.hvcgroep.nl/ ) goed in de gaten, want hier plaatsen
zij het laatste nieuws over de inzameling.
8 februari 2021
8 februari 2021

Beste Velsenaren,

In mijn nieuwjaarstoespraak noemde ik 2021 het jaar van de hoop.
En al voelt het op dit moment misschien nog niet zo: het gaat
echt een jaar van hoop worden.
De hoop die we mogen koesteren, heeft alles te maken met het
vaccinatieprogramma dat in januari gestart is. Zoals de meesten
van ons, stroop ik straks ook graag mijn mouwen op om de prikken tegen het virus te ontvangen. Ik weet dat er over dit onderwerp veel vragen leven. Zoals: kan het vaccineren niet sneller?
Wanneer is mijn naaste aan de beurt en wanneer ik? Hoe ben ik
beschermd in de tijd tussen de eerste en de tweede prik? En misschien twijfel je nog of jij je wel of niet laat vaccineren, en
wil je hier extra informatie over.
Sinds enkele weken beantwoorden we vragen over het vaccineren
op de gemeentelijke informatiepagina’s in de Jutter / Hofgeest.
We zijn erg blij dat de GGD Kennemerland hieraan meewerkt en ons
voorziet van antwoorden uit de dagelijkse praktijk. Een van de
artsen bij de GGD die veel kan vertellen over dit onderwerp, is
internist-infectioloog Milly Haverkort. Haar heb ik uitgenodigd
om op 12 februari mijn gast te zijn tijdens de Corona Live uitzending, te volgen via Facebook en YouTube. Dus heb jij vragen
over het vaccineren? Vrijdagmiddag heb jij de kans om ze live
aan Milly te stellen!
Natuurlijk spreken we tijdens Corona Live ook andere actuele zaken. Over initiatieven die we in Velsen zien. Over de gebeurtenissen in de afgelopen periode en over de avondklok. En over hoe
het met jou gaat, na bijna een jaar corona.
Om mij heen merk ik dat iedereen, net als ik, steeds meer klaar
is met corona. We verlangen allemaal naar vitamine S: sociaal
contact. Het paradoxale is echter dat we dit alleen bereiken
door nu onze sociale contacten in fysieke zin te beperken, en
dat valt niet mee. Ik ben benieuwd hoe jij hiermee om gaat. Wat
jij bedenkt om op een veilige manier je sociale contacten te onderhouden en het met anderen prettig te hebben. Bel je vaker met
vrienden? Organiseer je wel eens een zoomborrel of een online
verjaardag? Of word jij enthousiast van de initiatieven van onze
horeca, zoals de Santhapbox in Santpoort en de IJzersterkbox in
IJmuiden? Ik word blij van de acties die onze ondernemers weten
te bedenken om ons toch te laten genieten, en jij hopelijk ook.
Over al deze onderwerpen ga ik vrijdagmiddag om 16.30 uur graag
weer met jou in gesprek. Ik hoop dat je dan aansluit bij Corona
Live via het Facebook of YouTube kanaal van de gemeente.
Tot vrijdag!
Jouw burgemeester,
Frank Dales

Avondklok: blijf binnen
Avondklok: blijf binnen

In Nederland geldt een avondklok. Deze zware maatregel moet ervoor zorgen dat minder
mensen elkaar ontmoeten. Zo voorkomen we verspreiding van het coronavirus.
In Nederland geldt een avondklok. Deze zware maatregel moet ervoor zorgen dat minder
mensen elkaar ontmoeten. Zo voorkomen we verspreiding van het coronavirus.

21.00 uur

4.30 uur

21.00 uur

4.30 uur

Het is van 21.00 uur 's avonds tot 4.30 uur ’s ochtends verboden om buiten te zijn.
redenen
tijdens
de avondklok
buitenuur
te zijn:
op rijksoverheid.nl/
HetGeldige
is van
21.00om
uur
's avonds
tot 4.30
’s ochtends verboden omKijkbuiten
te zijn.
In een noodsituatie

Voor werk

Geldige redenen om tijdens de avondklok buiten te zijn:
Dringende (medische) hulp aan
In een noodsituatie
mensen en dieren

Reizen naar het buitenland en
Voorterug
werknaar Nederland

Dringende
hulp aan
Uitlaten(medische)
van een aangelijnde
mensen
dieren
honden
(dit
doe je alleen)

Reizen naar het buitenland en
Na een oproep van een rechter of
terug naar Nederland
officier van justitie

Uitlaten van een aangelijnde
Voor een uitvaart
hond (dit doe je alleen)

Na een oproep van een rechter of
Een examen voor mbo, hbo of wo
officier van justitie

Voor een uitvaart

Een examen voor mbo, hbo of wo
De avondklok geldt tot 3 maart 4.30 uur.

avondklok voor de
mogelijke verklaring(en)
Kijkdie
opjerijksoverheid.nl/
bij je moet hebben
avondklok
voornoodzakelijk
de
als het toch
is
mogelijke
verklaring(en)
dat je buiten
bent.
die je bij je moet hebben
als het toch noodzakelijk is
dat Ga
je buiten
bent.de
je tijdens
avondklok naar buiten,
dan loop je het risico op
Ga je
tijdens
een
boetede
van €95.
avondklok naar buiten,
dan loop je het risico op
een boete van €95.

De avondklok geldt tot 3 maart 4.30 uur.

alleen samen krijgen we
corona onder controle
alleen samen krijgen we
corona onder controle

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

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 handen ineen voor een lokaal Preventieakkoord. Dit gaat over een rookvrije leefomgeving, 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 Nederlanders aan de gevolgen van roken, overgewicht 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 gevolgen van nicotineverslaving en overmatig

alcoholgebruik bij steeds meer jongeren en
ouderen niet alleen leiden tot gezondheidsproblemen, maar ook de kwaliteit van leven
verminderen.
Enquête; Help ook mee!
Van verpleegkundige tot jongerenwerker, van
predikant tot leraar, van huisarts tot horecaeigenaar, van betrokken inwoner tot ouderen vrijwilliger: iedereen wordt opgeroepen
input te leveren om de gezondheid van Velsenaren te bevorderen. Op basis van deze input worden gezamenlijk concrete actieplannen ontwikkeld. Het streven is om in april de
plannen af te hebben en de uitvoering ervan
voor te bereiden.
Laat via een enquête uw mening horen! https://www.velsen.nl/velsen-slaat-handen-ineen-voor-gezonde-inwoners
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Vervoer naar priklocaties

Velserbroek

een Valyspas, dan kunt u een beroep doen op
personenvervoerder Valys (telefoonnummer
0900 -9630).
Zowel RegioRijder als Valys vraagt geen eigen
bijdrage van u. Ook schrijven zij niets van uw
kilometersaldo af.

Thuiswonende ouderen (90+) krijgen sinds
25 januari een uitnodiging van hun huisarts
om zich te laten vaccineren tegen corona.
Sinds 1 februari krijgen de 85-89-jarigen
deze uitnodiging van het RIVM. Behoort u
tot deze groep? Dan is onderstaande informatie voor u van belang.

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
•

Verhoogd risico op flauwvallen na vaccinatie
Verhoogd risico op een epileptische aanval na vaccinatie
Verhoogd risico op een ernstige allergische reactie na vaccinatie

•
•
2.

1.

Kan ik in de auto terugrijden als ik
gevaccineerd ben?

Nadat u bent gevaccineerd, moet u nog 15
minuten wachten alvorens u naar huis mag.
Sommige personen, onder andere personen
bekend met ernstige allergische reacties in
het verleden, blijven nog 30 minuten op de
vaccinatielocatie. Personen kunnen , als zij
zich goed voelen, na de wachttijd van 15 of
30 minuten naar huis. In principe kunt u zelf
naar huis rijden.
Het advies is om niet alleen naar de vaccinatiestraat te komen als er sprake is van:

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
Mondkapje in de taxi
OMLEIDING
Om bij
het winkelcentrum te komen,
Om
bij
het
winkelcentrum
te komen,langs
is er de
een
is
er
een
omleiding
Gaat u gebruikmaken van het vervoer van ReSchokker en de Vromaadweg
gioRijder of Valys? Zorg er dan voor dat uomleiding
een langs de Schokker en de Vromaadweg
mondkapje bij u heeft, bij voorkeur een medisch mondkapje (een IIR ofwel 2R). U bent
namelijk verplicht een mondkapje in de bus te
dragen. Medische mondkapjes zijn verkrijgbaar bij de apotheek of online te bestellen.

U heeft een wmo-vervoerspas/Valyspas
Met een wmo-vervoerspas kunt u gebruikmaken van RegioRijder (reserveringsnummer: 0900 - 9343), de regionale vervoerder
voor mensen met een wmo-indicatie. Heeft u

Komen we ooit van het coronavirus
af of moeten we ons elk jaar laten
vaccineren?

OMLEIDING
Omrijden kan ook via de Aletta Jacobstraat

Kruisingen naar Langemaad en Zon Bastion
tijdelijk afgesloten

Werkzaamheden rotonde winkelcentrum starten een week later

De werkzaamheden aan de rotonde bij
het Zon Bastion in Velserbroek starten
(vanwege het winterse weer) een week
later. Maandag 22 februari begint De Bie
Infra BV met de werkzaamheden om het
fiets- en voetpad bij de rotonde Zon Bastion veiliger te maken. De werkzaamheden zijn naar verwachting 26 maart klaar.

de buslijnen van Connexxion worden tijdelijk omgeleid. Kijk voor actuele informatie
hierover op connexxion.nl.

Tijdens de werkzaamheden is er een omleiding van/en naar het winkelcentrum en ook

Kijk voor meer informatie op www.velsen.nl
onder het kopje “werk in uitvoering”.

Door de aannemer (De Bie) worden er verkeersmaatregelen getroffen en verkeersregelaars ingezet om de werkzaamheden veilig
uit te kunnen voeren.
2 februari 2021

2 februari 2021

Corona is een nieuw virus en op dit moment
is nog niet duidelijk of elk jaar een vaccinatie
tegen corona nodig is.
3.

Ik ben zwanger. Kan ik mij laten vaccineren?

Het landelijke advies is om zwangere vrouwen niet standaard te vaccineren tegen corona.
Er zijn hier 2 uitzonderingen op:
•

•

Bestellen en afhalen bij winkels
Bestellen en afhalen bij winkels
Het kabinet wil het bestellen en afhalen van producten bij niet-essentiële winkels
per 10 februari mogelijk maken. Hoe werkt het?
Het kabinet wil het bestellen en afhalen van producten bij niet-essentiële winkels
per 10 februari mogelijk maken. Hoe werkt het?
1. Doe op afstand thuis
een (online)
bestelling bij een
winkel of een locatie met een
1. Doe op afstand thuis
winkelfunctie.
een (online)
bestelling bij een
winkel of een locatie met een
winkelfunctie.
3. De afspraakbevestiging
bevat alle praktische
informatie voor het
en vlot afhalen
van de
3.veilig
De afspraak
bevestiging
bestelling.
kan alleen
bevat alleAfhalen
praktische
binnen
het afgesproken
informatie
voor het tijdslot.

Het advies is om zwangere vrouwen
bekend met ernstige ziekten onder andere chronische hartpatiënten, chronische luchtweg-longproblemen en ernstige
leverziekte wel te vaccineren tegen corona. De vaccinatie zal in samenspraak met
de behandelend arts plaatsvinden.
Daarnaast wordt geadviseerd om zwangere vrouwen die door hun beroep hoger
risico lopen om in contact te komen met
corona tegen corona te vaccineren.

veilig en vlot afhalen van de
bestelling. Afhalen kan alleen
5. Winkelpersoneel
zet
binnen het afgesproken
tijdslot.
de bestelling klaar en
je haalt dit op bij de
5.winkel.
Winkelpersoneel zet

Op zoek naar een maatje of wilt u
aan de slag als vrijwilliger?
Veel mensen voelen zich eenzaam. Zeker
in deze tijd van corona.Humanitas biedt
mogelijkheden voor het leggen en onderhouden van contacten, zodat u er niet alleen voor hoeft te staan. Heeft u behoefte
aan een maatje, iemand om mee te praten, een stukje te wandelen of een andere
activiteit? Of wilt u zich inzetten als vrijwilliger? In de gemeente Velsen is Humanitas ook actief en worden mensen die op
zoek zijn naar een maatje gekoppeld aan
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Omleiding richting winkelcentrum

Heeft u geen wmo-vervoerspas/Valyspas?
Kunt u niet zelf rijden, heeft u geen familielid of bekende die u wilt rijden en heeft u geen
wmo-vervoerspas/Valyspas? Dan kunt u contact opnemen met GGD Kennemerland. Zij
zoeken dan voor u naar een vervoerder.
Houd er rekening mee dat RegioRijder uw rit
moet inpassen in zijn vervoersschema. In verband met het afstand houden, is sprake van
een beperkt aantal zitplaatsen in de bus. Reserveer uiterlijk 1 dag voor vertrek.

Vervoer naar priklocatie
Kiest u ervoor om uzelf te laten vaccineren op
de priklocatie van de GGD (Schiphol, Alkmaar
of Purmerend), dan wordt u verzocht een (landelijk) nummer te bellen voor het maken van
een afspraak.
U kunt op verschillende manier naar de priklocaties toe:
• U rijdt er zelf naartoe of gaat met het
openbaar vervoer
• U wordt gereden door een familielid of
bekende (u mag een begeleider meenemen)
• U heeft een wmo-vervoerspas

Heleen Eijkhout, stafarts Jeugdgezondheidszorg GGD Kennemerland beantwoordt de binnengekomen vragen over
de vaccinaties.
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een vrijwilliger.
Heeft u behoefte aan een maatje of wilt u
zich aanmelden als vrijwilliger? Neem dan
contact op met Humanitas via de mail huisbezoek.zkl@humanitas.nl. U kunt ook bellen via 06-40292377 of 023-576 3440. We
zijn telefonisch te bereiken van maandag
tot en met donderdag van 9:00-12:00u.
Ga voor meer informatie naar humanitas.
nl/afdeling/zuid-kennemerland/

de bestelling klaar en
je haalt dit op bij de
winkel.

Heb je klachten?
Blijf in thuisquarantaine.
geen bezoek.
HebOntvang
je klachten?
LaatBlijf
je testen.
in thuisquarantaine.

Werk thuis, tenzij
het niet anders kan.
Werk thuis, tenzij
Was vaak je handen.
het niet anders kan.

Ontvang geen bezoek.
Laat je testen.

Was vaak je handen.

2. Je ontvangt een
bevestiging met een
tijdslot wanneer de
bestelling op te halen is. Er zit
2. Je ontvangt een
minimaal een dagdeel (4 uur)
bevestiging met een
tussen bestellen en ophalen.
tijdslot wanneer de
bestelling op te halen is. Er zit
minimaal een dagdeel (4 uur)
4. Kom in je eentje de
tussen bestellen en ophalen.
bestelling ophalen.
Alleen als je
bent,de
kan de
4. klachtenvrij
Kom in je eentje
bestelling
worden afgehaald.
bestelling ophalen.
Alleen als je
klachtenvrij bent, kan de
bestelling worden afgehaald.
6. Betalen doe je thuis
vooraf, achteraf of
zoveel mogelijk
het afhalen.
6. contactloos
Betalen doe bij
je thuis
vooraf, achteraf of
zoveel mogelijk
contactloos bij het afhalen.

.

.

Houd 1,5 meter
afstand.

Is het druk?
Ga dan weg.

Hoest1,5
enmeter
nies in je
Houd
elleboog.
afstand.

Draag
een mondkapje
Is het
druk?
dat verplicht is.
Gawaar
dan weg.

Hoest en nies in je
elleboog.

Draag een mondkapje
waar dat verplicht is.

alleen samen krijgen we
corona onder controle
alleen samen krijgen we
corona onder controle

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/winkelen
of bel 0800-1351
Meer informatie:
rijksoverheid.nl/winkelen
of bel 0800-1351
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Nieuws van de raad
De tegenstelling

Bas Koppes
VVD

Sander Smeets
D66 Velsen

Ontwikkelingen Jeugdhulp

Maatschappelijk vastgoed in Velsen
Iedere maand gaan er twee partijen met
elkaar in gesprek over een actueel onderwerp. Deze maand Bas Koppes (VVD)
en Sander Smeets (D66Velsen) over het
maatschappelijk vastgoed in Velsen.
Wat wordt er eigenlijk bedoeld met het
maatschappelijk vastgoed?

Koppes: Maatschappelijk vastgoed is
een verzamelnaam voor gebouwen, zoals
buurthuizen, scholen, bibliotheken en theaters. De VVD Velsen is voorstander van
multifunctionele panden, gevormd naar de
behoeftes van verenigingen en gebruikers.
De gemeenteraad moest besluiten over een
voorstel om deze gebouwen beter te benutten, te vormen naar de behoefte en toekomstbestendiger te maken. Iets wat dus
goed aansluit bij het VVD standpunt.
Smeets: Het maatschappelijk vastgoed
gaat over alle gebouwen waarmee de gemeente haar maatschappelijke doelen wil
bereiken. D66Velsen is blij dat we bekijken hoe we beter kunnen omgaan met ons
maatschappelijk vastgoed.
Wat vinden jullie van het voorstel van
het college?

Koppes: Het voorstel ging over onderzoek en investeringen die nodig zijn voor

Sessie-agenda

het bereiken van de gestelde doelen. Een
toekomstbestendige bibliotheek Velserbroek vormde ook een deel van het voorstel, waarbij een reservering van 2,2 miljoen euro voor een ingrijpende verbouwing
werd gevraagd. Een hoop geld in deze tijd.
Smeets: We zijn wij kritisch over het resultaat. Het college heeft er ruim twee jaar
over gedaan, maar een duidelijke visie ontbreekt. D66Velsen wil ons maatschappelijk vastgoed baseren op de gewenste functies en maatschappelijke ambities, maar
deze analyse mist volledig. Toch vraagt het
college, in tijden van bezuinigingen, 2,2
miljoen om de bibliotheek in Velserbroek
“multifunctioneel” te maken, zonder onderliggende visie waarom juist dat nodig is.
Wat hebben jullie nu gedaan om het
voorstel beter te maken?

Koppes: De VVD Velsen heeft een verbetervoorstel (amendement) ingediend, samen met de LGV. Dit amendement zorgde
voor betere sturing op het tijdspad, het gebruik en op het budget van de bibliotheek
verbouwing. Daarnaast zorgt ons amendement voor een nieuw inhoudelijk uitgewerkt voorstel waarmee de gemeenteraad
de verbouwing binnen twee jaar nog kan
goed- of afkeuren. Het VVD amendement

Het gebruik van en de kosten voor de
jeugdhulp in Velsen zijn sinds 2019 toegenomen. Hiermee is het tekort op het
budget voor jeugdhulp opgelopen en is er
noodzaak voor kostenbeheersing. In deze
sessie krijgt de raad een toelichting op de
voortgang en de effecten door de maatregelen. Daarnaast kan de raad reageren op
de concept strategie voor de aanbestedingen.
Samenvoeging woningmarktregio’s

is gelukkig met brede steun aangenomen!
Smeets: D66Velsen vindt dat je beter een
goed besluit kan nemen, dan een snel besluit. D66Velsen heeft daarom voorgesteld eerst naar de maatschappelijke behoeften te kijken en daarna pas besluiten
te nemen over ingrijpende projecten.
Een gebrek aan integrale visie en heldere
kaders heeft in het verleden al vaker tot
problemen geleid. D66Velsen leert liever
van fouten uit het verleden, dan ze te blijven maken.

Sinds eind 2018 is het systeem van Velsen
voor het verdelen van sociale huurwoningen opgegaan in een regionaal systeem
voor IJmond en Zuid-Kennemerland. Er
is ook een rapport waarin deze samenvoeging is geëvalueerd voor de woningzoekenden in de regio. In deze sessie krijgen
de raadsleden een toelichting op de cijfers
over woningzoekenden in Velsen.
Participatiekader

De gemeente Velsen streeft naar goede
(burger)participatie. De uitgangspunten
hiervoor worden vastgelegd in het beleidskader participatie. De gemeente Velsen is
dan ook druk bezig met het opstellen van
het beleidskader participatie, in samenspraak met inwoners. In deze sessie krijgen
de raadsleden inzicht in de opbrengsten en
wordt het vervolgproces besproken.

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

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

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

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

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

Aanvragen
Geplaatst op www.overheid.nl (zie Berichten over uw buurt) op 11 februari
2021.Voor informatie kunt u contact opnemen met afdeling Fysiek Domein (tel.
140255)
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond
van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is
tussen haakjes vermeld.
IJmuiden
Willemsbeekweg
38,
plaatsen
dakopbouw
(01/02/2021)
14216-2021

Julianakade 46, realiseren dakterras
(03/02/2021) 15391-2021
Kennemerboulevard 250, plaatsen reclame
(05/02/2021) 16318-2021
Zuidersluisweg 1, plaatsen elektrakast
(05/02/2021) 16672-2021
Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 59, wijzigen gebruik,
veranderen interieur, plaatsen dakramen
(01/02/2021) 14304-2021(Provinciaal monument)
Laurillardlaan 4, kappen boom (05/02/2021)
16514-2021
Santpoort-Noord
Santpoortse Dreef 68,
(05/02/2021) 16553-2021

plaatsen

erker

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
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 162-RD, plaatsen dakopbouw, bouwen aanbouw, veranderen gevelopening (achterzijde) (04/02/2021) 136720-2020
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
Kanaalstraat 71, wijzigen indeling begane
grond (02/02/2021) 133821-2020
Oranjestraat 2, wijzigen indeling, toegang dakterras (02/02/2021) 133828-2020
Rectificatie ingediende aanvraag omgevingsvergunning
IJmuiden
Kennemerlaan 47, wijzigen gebruik naar bedrijfsruimte met 2 appartementen (eerder
vermeld 3 appartementen) (15/01/2021)
7928-2021

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen
hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende

bij het (de) onderstaande besluit(en) gedurende zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bestuurs-

orgaan dat het besluit heeft genomen
(zoals college van burgemeester en wethouders van Velsen of burgemeester van
Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),

dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt
alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een
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voorlopige voorziening worden gevraagd
bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem,
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003
BR Haarlem. Een voorlopige voorziening
kan alleen worden aangevraagd, indien er
ook een bezwaarschrift is ingediend. De
verzenddatum van het besluit is tussen
haakjes vermeld.
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Gerard Doustraat 17, plaatsen dakopbouw
(02/02/2021) 131919-2020
Uranusstraat 4, plaatsen van een dakopbouw
(04/02/2021) 4609-2021
Van Galenstraat 2A, plaatsen dakopbouw,
wijzigen kozijnen (voorgevel) (04/02/2021)
7812-2021
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Pruimenboomplein 63, plaatsen balkonbeglazing (04/02/2021) 3929-2021
Velsen-Zuid
Buitenhuizerweg 7, bouwen woning, kappen 2
bomen (02/02/2021) 132178-2020
Santpoort-Noord
Dokter de Grootlaan 7, plaatsen dakkapel
(voorzijde) (04/02/2021) 3310-2021
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Driehuis
Driehuizerkerkweg 123 D-B en D-I, tijdelijk
(2 jaar) gebruiken voor wonen (04/02/2021)
109624-2020
Velserbroek
Ster Bastion 92-104, wijzigen entree appartementengebouw (02/02/2021) 139078-2020
Spitsaak 17, plaatsen dakkapel, airco-unit
(achterzijde) (04/02/2021) 5380-2021

Aanwijsbesluit toezichthouders regio Kennemerland
Toezichthouders die zijn aangewezen op de naleving van algemeen verbindende voorschriften in de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal,

Haarlemmermeer, Heemskerk, Haarlem,
Heemstede, Uitgeest en Zandvoort aan te wijzen als toezichthouder op de naleving van alge-

meen verbindende voorschriften in de gemeente Velsen. Het aanwijzingsbesluit is te lezen op
www.overheid.nl.

Nieuw ondernemingsplan Velison Wonen:
Meedoen in IJmond, door maatwerk in wonen
Velsen - Velison Wonen heeft een nieuw ondernemingsplan. Hierin staan de ambities voor de jaren 2021-2025.
In het plan staat ‘meedoen’ centraal. Velison Wonen wil bijdragen aan een samenleving waarin iedereen
meetelt, meedoet en er toe doet. Meedoen ongeacht leeftijd, afkomst, gezinssamenstelling, inkomen of
levensfase.

komende jaren voor dat zoveel
mogelijk mensen kunnen meedoen
en wonen op een manier die bij hen
past.

Met ruim 3800 huurwoningen speelt
Velison Wonen een rol van betekenis
in de IJmond. De kleine club met

Oog voor kwetsbare huurders
Bestuurder Eric van Kaam geeft aan
dat het hard nodig is om maatwerk
te leveren: ,,De samenleving verandert snel en voor veel mensen wordt
het steeds moeilijker om mee te
blijven doen. Door de vergrijzing
groeit het aantal oudere huurders, en
ouderen blijven steeds langer thuis
wonen. Dat gaat vaak samen met
een toenemende behoefte aan
ondersteuning. Ook zien we dat
kwetsbare groepen, bijvoorbeeld
mensen met een lichte verstandelijke
beperking steeds vaker een thuis
vinden in onze woningen. Daarnaast
neemt het aantal huishoudens met
financiële problemen toe. Om huurders te ondersteunen zorgen we
bijvoorbeeld voor betaalbare
woningen, hulp bij betalingsachterstand en voor andere woonarrangementen, die aansluiten bij de wensen
en eisen van onze huurders. Wij zijn
voor hen aan het werk. Dag in dag
uit; van IJmuiden tot Velsen-Noord
en van Velserbroek tot
Santpoort-Noord.”

grote ambities staat midden in de
samenleving en weet wat er leeft en
speelt in de wijken, straten en

woningen. Samen met partners als
gemeente, zorgorganisaties en
anderen zorgt de corporatie er de

Velison Wonen wil bijdragen aan een samenleving waarin iedereen meetelt, meedoet en er toe doet. Infographic: aangeleverd

Maar ook voor de toenemende groep
huurders die alleen zelfstandig kan
wonen met zorg en maatschappelijke ondersteuning. Voor kwetsbare
huurders is Velison Wonen een
schakel in de keten van wonen, zorg
en ondersteuning.
Om deze missie waar te maken,
wordt ook de organisatie intern
aangepast. Velison stroomlijnt, digitaliseert en automatiseert de basisprocessen. Dit levert de corporatie
kostbare tijd op om maatwerk te
leveren en aandacht te geven aan
bewoners die dit nodig hebben.
Daarnaast investeert Velison Wonen
in de interne structuur en hechte
samenwerkingen.
Samen met huurders
Niemand weet beter wat de huurders
nodig hebben dan de huurders zelf.
Daarom betrekt Velison Wonen de
huurders bij renovatie- of onderhoudsprojecten. Ook voor het samen
leven in buurten is betrokkenheid
van bewoners van belang. Hoe
ervaren zij de huidige situatie? Hoe
zien zij hun toekomst? Wat zijn hun
wensen en hun bedenkingen? Niet
elke droom van iedere huurder kan
direct worden waargemaakt. Maar
goed luisteren en oppakken wat wel
mogelijk is: dat zeker.

Maatwerk in wonen
Velison Wonen zorgt voor maatwerk
in wonen. De corporatie wil er zijn
voor huurders die meer willen en
kunnen bijdragen aan hun buurt.

Honger!

Splitsing Tata gaat door

IJmuiden - Fotograaf Erik Baalbergen stond gistermorgen vroeg
even raar te kijken. Toen hij de
gordijnen opende stond hij oog in
oog met een groot hert in de voortuin van zijn woning in Zeewijk,
vlakbij de duinen.

Velsen - De splitsing van Tata Steel
in Nederland en de Britse tak van
het concern gaat door. Dat heeft
een woordvoerder van het staalbedrijf aan NH Nieuws laten weten.

Erik: ,,We schrokken allebei, maar
het dier draaide zich rustig om en
sloot zich aan bij drie andere herten
die hier door de straat liepen. Ik
denk dat ze honger hadden en op
zoek waren naar een lekker
ontbijtje.’’

De ontvlechting van de twee staalfabrieken, die al voor de overname
door Tata Steel bestond, werd vorig
jaar al voorbereid toen duidelijk
werd dat het Zweedse SSAB alleen
belangstelling had voor de Nederlandse tak.
Inmiddels is de overname van de
staalfabriek door de Zweden van de

baan, maar Tata Steel zet de splitsing dus gewoon door. Het boekjaar
van Tata Steel loopt altijd van 1 april
tot 31 maart. Men hoopt om de
splitsing bij het aflopen van het
huidige boekjaar te kunnen
voltooien.
De twee afzonderlijke bedrijven
zullen wel onderdeel uit blijven
maken van Tata Steel. Waarschijnlijk
heeft de maatregel geen personele
gevolgen voor de fabrieksarbeiders,
wel wordt gesneden in het hoger
management.
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Deze sportkrant is een uitgave van Sportloket Velsen

• www.sportloketvelsen.nl • www.zwembadvelsen.nl

Februari 2021

Schoolsporten geannuleerd
Helaas kunnen we alle schoolsporten in Velsen voor de maand
februari en maart niet door laten gaan. Ook het succesvolle
schoolvoetbaltoernooi is hierbij afgelast.
Sportloket Velsen, de verenigingen en organisaties waren al
vergevorderd met alle voorbereidingen en we hadden er echt
zin in om voor alle kinderen leuke toernooien te organiseren.
Het schoolbasketbal gaat mogelijk later in het jaar plaatsvinden,
de overige toernooien worden niet verschoven naar een andere
datum.
Om het coronavirus terug te dringen, moeten het aantal
contactmomenten, groepsvormingen en reisbewegingen tot
een minimum beperkt worden. De essentie van dat pakket
is dat iedereen zoveel mogelijk thuisblijft. We hopen dat het
met jullie en de mensen om jullie heen allemaal goed gaat. De
gezondheid van iedereen staat voorop.

SportInstuif buiten

Naast lokaal Sportakkoord ook
een lokaal Preventieakkoord voor
Velsen!

Samen lol maken en toffe spellen doen!

Elke schoolvakantie zetten de buurtsportcoaches
een sportief evenement op touw, zo ook woensdag 24 februari. Op het kunstgrasveld van DKV in
IJmuiden kunnen kinderen deze dag meedoen aan
de gratis SportInstuif.
Wekelijks zijn er (gratis) wijkgerichte activiteiten
voor de jeugd in diverse kernen van Velsen. Deze
worden zo goed ontvangen dat de buurtsportcoaches ervoor hebben gekozen om tijdens de voorjaarsvakantie een activiteit voor kinderen van groep
1 t/m 8 op het kunstgrasveld naast Sporthal Zeewijk
te organiseren, buiten dus! De buurtsportcoaches
zullen met de kinderen allemaal verschillende sporten en spellen doen.

Laat uw mening horen!
De komende maanden slaan organisaties uit Velsen vanuit zorg, welzijn, onderwijs, sport, cultuur, inwoners(organisaties), private partijen en de gemeente
opnieuw de handen ineen. Samen worden plannen (door)ontwikkeld die een
gezonde leefstijl stimuleren. Daarmee is al een start gemaakt met het Sportakkoord in 2020 ‘Samen naar een vitaal Velsen’. De aanvulling die nu wordt gedaan
vormt een doorvertaling van het Nationaal Preventieakkoord en gaat over een
rookvrije leefomgeving, het tegengaan van overmatig alcohol- en drugsgebruik
en bevorderen van gezonde leefstijl in de strijd tegen overgewicht/obesitas. De
plannen worden ontworpen dankzij de energie, expertise en daadkracht van
professionals, vrijwilligers en inwoners.

Groep 1 t/m 4: 09:30 tot 10:45 uur
Groep 5 t/m 8: 11:30 tot 12:45 uur

Uw hulp komt daar ook bij van pas: iedereen wordt opgeroepen input te leveren
om de gezondheid
van Velsenaren te
bevorderen. Daaruit
worden gezamenlijk
concrete actieplannen
ontwikkeld. Het streven is om in april de
plannen af te hebben
en de uitvoering ervan
voor te bereiden.

Doe je mee? Schrijf je dan in via sportpasvelsen.nl/
sportinstuif-ijmuiden
let op: inschrijven is verplicht, ouders mogen kinderen alleen afzetten en weer ophalen.
Tijdens de voorjaarsvakantie wordt er voor dezelfde
doelgroep ook een speurtocht georganiseerd in
IJmuiden. De kinderen kunnen zelf een moment
in de vakantie kiezen om deze te doen. Informatie
hierover delen we binnenkort via sportpasvelsen.nl.

Ga naar www.sportpasvelsen.nl/preventieakkoord en laat ook
jouw mening horen
door de enquête voor
17 februari in te vullen!

Sportloket Velsen wil
niets liever dan er een
sportief en vitaal 2021
van maken!
Het roerige jaar 2020 hebben we achter ons gelaten,
ook al zitten we nog steeds in een lockdown.
Toch blikken wij graag vooruit op wat er komen
gaat, want in de gemeente Velsen zijn volop
lichtpuntjes op het gebied van sport- en bewegen.
Daarom zetten wij op www.sportpasvelsen.nl/
activiteiten-2021 alvast diverse activiteiten in de
schijnwerpers. Hou voor het actuele aanbod deze
website in de gaten.
Voor alle activiteiten geldt dat te allen tijden de
richtlijnen van het RIVM gevolgd worden omtrent
COVID-19. Afhankelijk van de actuele situatie zullen
data van de activiteiten wellicht aangepast worden.

Zefier en Dolfijnzaal
De huidige Dolfijngymzaal is aan vervanging toe
is én basisschool de Zefier heeft meer lokalen
nodig daarom wordt er achter sporthal Zeewijk een
nieuwe gymzaal en extra lokalen voor de school
gebouwd.
Naar verwachting zal het project in oktober in
gebruik worden genomen.

Kom in gesprek met sportverenigingen
Maandag 15 februari gaan de wethouder Sport en Sportloket Velsen weer in
gesprek met sportverenigingen over de impact van corona op de sport. Sinds
het voorjaar van 2020 organiseren we deze bijeenkomsten om in contact te
blijven. Maar ook om te horen wat er leeft, informatie te bieden, om zo ook als
gemeente goed te kunnen
blijven inspelen op de actualiteit. Daarnaast blijkt deze
vorm van in contact blijven
een goede manier om ook als
sportverenigingen onderling
met elkaar in gesprek te zijn
en van elkaar te leren.
Ben je een bestuurder van
een sportvereniging en wil je
meepraten, meld je dan voor
12 februari aan via sportloket@velsen.nl!

Gezocht: Velsenaren van 75+
Sportloket Velsen en Gemeente Velsen gaan aan de slag met het thema “Eén
tegen eenzaamheid”.
Wij zijn op zoek naar 7 à 8 Velsenaren die willen meepraten en meedenken.
Graag gaan wij in maart met elkaar in gesprek: iedereen van 75+ is welkom!
In verband met de lockdown zal de sessie
digitaal via Zoom worden gehouden, enige
ervaring is een pré.
Aanmelden of meer informatie via
Femke van Baarsen: fbaarsen@velsen.nl
06-43439657.

SPORTGALA

GEMEENTE VELSEN

Sportgala Velsen gaat niet door
Helaas kunnen we het Sportgala Velsen, wat normaal gesproken zou
plaatsvinden in maart, niet door laten gaan. Dit jaar schuiven we alle
geleverde prestaties uit 2020 door naar de sportverkiezingen voor
2021. Vanwege het coronavirus is inmiddels zo veel sport afgelast of
uitgesteld, dat er geen sprake is van een volwaardig sportjaar.
Tijdens het Sportgala worden onder andere de Sportman, Sportvrouw,
Sporter met een beperking, Sportmaster en de Sportploeg van het
jaar gekozen.
Sportloket Velsen, de organisatie en de Juryleden zien er naar uit
om jullie volgend jaar weer te mogen ontmoeten op het Sportgala
Velsen in maart 2022!

Wij zijn ook te volgen via:
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Laten we hopen dat de drie meisjes van Immaculate binnenkort ergens in Velsen op een bankje kunnen zitten. Foto: aangeleverd door Vluchtelingenwerk Velsen

Oegandese Immaculate verlangt
naar haar drie dochtertjes
Velsen - Het verhaal van de 34-jarige Immaculate uit Oeganda is bijna
onvoorstelbaar en heel verdrietig. Zoals eigenlijk alle verhalen van vluchtelingen en statushouders schrijnend zijn. Maar Immaculate woont in
Velsen en hoort nu bij ons. Dus is Vluchtelingenwerk Velsen, samen met
lieve en betrokken vrijwilligers, bezig om deze moeder te herenigen met
haar drie dochters die nog in Oeganda zijn. Er werd een crowdfundingsactie opgezet en Immaculate staat er gelukkig zowel emotioneel als praktisch niet alleen voor.
Door Ingeborg Baumann
Even de procedure. Als een vluchteling in Nederland aankomt wordt
hij of zij opgevangen in en AZC
(Asiel Zoekers Centrum). Nadat
mensen een verblijfsvergunning
hebben gekregen worden zij aan
een gemeente gekoppeld. Voor
Immaculate werd een woning in
IJmuiden gevonden. Zij vluchtte
onder erbarmelijke omstandigheden uit Oeganda. Teneinde haar
pricacy te waarborgen wordt hier,
en ook verder in dit artikel, niet
ingegaan op details of privé
omstandigheden. Haar drie dochters van vijf, acht en twaalf jaar oud
moest ze achterlaten bij haar
nichtje. In 2019 kwam ze in Velsen
aan en Immaculate valt hiermee
onder Vluchtelingenwerk Velsen.
Deze instelling, grotendeels
bemand door vrijwilligers, biedt
begeleiding bij de gezinshereniging, huisvesting, integratie en
participatie.
Els de Leeuw en haar man, die
dagelijks contact met haar hebben
en praktische hulp bieden,
kwamen in contact met Immaculate
rond kerstmis 2019. Els zegt: ,,Ze gaf
aan graag met kerstmis naar de

kerk te willen gaan. We zijn haar
gaan ophalen en bij haar gebleven
tijdens de dienst. Zo is het gaan
rollen en zijn we met haar in
contact gebleven.’’
Drie dochters
Immaculate heeft dus lieve mensen
om zich heen. Zo is er ook Shirley,
vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk en
zelf weliswaar uit een ander land
maar ook uit Afrika komend. Shirley
heeft Immaculate zeer intens begeleid en er is een warme band tussen
de vrouwen ontstaan. Überhaupt
worden er banden gesmeed en
ontstaan vriendschappen. Maar het
missen van haar drie oudste dochters doet Immaculate heel veel pijn.
De procedure van hereniging kent
door alle omstandigheden en
narigheid veel haken en ogen.
Astrid Verschuren, coördinator
Vluchtelingenwerk Velsen vertelt:
,,Voor hereniging heb je toestemming van de achterblijvende ouder
nodig, in dit geval de vader van de
drie meisjes. Maar goed, zonder in
details te treden, Immaculate haar
vlucht heeft onder andere te maken
met de huiselijke situatie. Zij heeft
haar kinderen noodgedwongen
moeten achterlaten, maar wil nu

dolgraag met hen herenigd
worden.‘’
DNA
Omdat de biologische vader dus
een probleem vormt is een DNA
test nodig om aan te tonen dat de
drie meisjes Immaculate als moeder
hebben. Dat moet op de ambassade in Nairobi, Kenia. De ambassade in Oeganda is namelijk nog
steeds gesloten dus moet er uitgeweken worden naar Kenia. Deze
ambassade is nu weer open maar
was lange tijd gesloten door
corona. Waar het om draait is dat er
schot in de zaak zit, maar dat er veel
geld mee gemoeid is. Vliegtickets,
coronatesten, heen en weer naar
Nairobi plus begeleiding, weer naar
Kenia in verband met de Visa die er
hopelijk komen.
Elsa Pruis, juridisch medewerker
regio west- en midden Nederland
legt uit: ,,vanuit Vluchtelingenwerk
zijn er geen financiële middelen. We
zorgen voor begeleiding tijdens
huisvesting, maatschappelijke en
juridische begeleiding en leren de
statushouders de weg te vinden in
het participatiebeleid. Gezinshereniging, hoe wenselijk ook, valt niet
onder de financiële middelen die
we kunnen aanwenden.’’
Immaculate
Met Immaculate gaat het naar
omstandigheden, buiten haar
intense verdriet om, redelijk. Elsa:
,,Natuurlijk sterft ze 1000 doden
van de stress en de formulieren en
de toestanden.’’ En Els de Leeuw

vertelt: ,,Inderdaad heeft ze heel
veel zorgen om haar kinderen, ze is
veel in gedachten verzonken en er
iedere minuut mee bezig. Wel is ze
ongelooflijk blij met alle aandacht
en zorg en hulp die ze krijgt. De
meisjes hebben het ook erg moeilijk, er is wel af en toe telefonisch
contact maar de afleiding van
school hebben ze nu ook niet.
Hartverscheurend.’’
Gofundme
Inmiddels is door Vluchtelingenwerk een crowdfundingsactie
gestart. De gemeente is hiervan op
de hoogte. Ga naar Gofundme en
tik in: ‘Help Immaculate met haar
kinderen te herenigen. Op het
moment van schrijven staat de
teller over de tweeduizend euro,
waar iedereen blij mee is en ook
trots dat er zo veel mensen zijn die
willen en kunnen steunen. Astrid
schrijft op de site: ,,Na een jaar
procederen mochten de kinderen
een DNA test laten doen waarna ze
naar Nederland konden komen.
Door het coronavirus heeft dit 5
maanden stil gelegen. Nu wordt de
procedure heropend en moeten de
kinderen voor deze test 2 keer een
vliegreis maken naar Nairobi.
Deze test is nodig als bewijs,
waarna de 3 kinderen naar Nederland mogen vliegen waar hun
moeder Immaculate met smart op
ze wacht. Maar waar betaalt ze dit
allemaal van? De kerk betaalt een
deel maar er is nog zeker 2500 euro
nodig voor de reis, documenten en
verblijf.’’
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Samen met Valentijn een
gezellig vorkje prikken thuis?
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15-2 T/M ZATERDAG 20-2 2021
AANBIEDINGEN GELDIG VAN MA ANDAG
Alles te bestellen en thuis te laten bezorgen
via onze webwinkel ridder.versbestel.nl
Altijd 15 soorten kant en klare
maaltijden op voorraad.
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Te koop:
Nw. Ergonomisch zit-rugkussen,
topmerk sissel.100% poly,wasbare
hoes. L. 41cm, br. 45 cm, dik 2-9 cm,
30,-(c’str. Tel. 0251-244037

*Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektrische en
gewone fietsen om te knutselen. Tel.
06-14069852
Te koop:
2 kinderfietsjes voor 4 cq 7 jaar.
Vraagprijs: 60 euro voor beide. Tel:
06-52641117
Aangeboden:
18 video’s, Appie Baantjer, gratis. Tel.
06-51260801
Te koop:
Ovale hanglamp , doorzichtige
bruine stof. Lengte 100 cm , breedte
30 cm.Brons ophangsysteem i.z.g.st.
30,-. Tel. 06-20173300
Te koop:
Winterbanden (gebruikt)zitten om
stalen velg (Volvo V50) 7 mm profiel
215/55 r16. 275,- .
Tel. 06-21393838
Te koop:
Winterbanden op lichtmetalen
velgen, 5 gaats, 215/65 r16, profiel 6
mm, in prima staat, vraagprijs 200,-.
Tel. 0255-516659
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Te koop:
Campingbedje/logeerbedje 10,-,
incl. matras ca. t/m 4 jr. Hobbelpaard hout ca. t/m 4 jr., 20,-. Tel.
06-20645562

Voor een optimaal gebit
ga je naar een tandprotheticus

Gediplomeerde tandprothetici maken een
gebitsprothese zelf in nauw overleg met u,
waardoor tandvorm, kleur en zetting worden
afgestemd op uw wensen. Stap eens binnen
voor advies, een prijsopgave of verandering.
Ook voor het aanmeten en vervaardigen
van kunstgebitten op implantaten, overkappingsprothesen en gedeeltelijke prothesen
(zogenaamde frameprothesen) kunt u direct
bij de tandprotheticus terecht. Reparaties (in-

dien mogelijk) binnen één uur gereed.

Fred van der Linde
Planetenweg 14, 1973 BG IJmuiden
0255-520035
Parklaan 88, 2011 KZ Haarlem
023-5321972

Uw
gebit
op de rit

Wim van Hooff
Molenwerfslaan 50, 2103 TD Heemstede
023-5293295
Rustenburgerlaan 4, 2012 AN Haarlem
023-5422400, www.tpvanhooff.nl
weekendreparatie: 06-1777 6777
VivianVoor
Hendrix
een optimaal gebit
ga je naar
een2022
tandprotheticus
Rijksstraatweg
236,
DJ Haarlem
023-5332433, www.tpphendrix.nl
info@tpphendrix.nl
Gediplomeerde tandprothetici maken een
gebitsprothese zelf in nauw overleg met u,
waardoor tandvorm, kleur en zetting worden
afgestemd op uw wensen. Stap eens binnen
voor advies, een prijsopgave of verandering.
Ook voor het aanmeten en vervaardigen
van kunstgebitten op implantaten, overkappingsprothesen en gedeeltelijke prothesen
(zogenaamde frameprothesen) kunt u direct
bij de tandprotheticus terecht. Reparaties (in-

dien mogelijk) binnen één uur gereed.

Uw nieuwe volledige kunstgebit wordt voor
75% vergoed vanuit de basisverzekering.

Fred van der Linde
Planetenweg 14, 1973 BG IJmuiden
0255-520035
Parklaan 88, 2011 KZ Haarlem
023-5321972

Wim van Hooff
Molenwerfslaan 50, 2103 TD Heemstede
023-5293295

Lid van de Organisatie

Rustenburgerlaan 4, 2012 AN Haarlem
023-5422400, www.tpvanhooff.nl
weekendreparatie: 06-1777 6777

van Nederlandse
Tandprothetici

Vivian Hendrix
Rijksstraatweg 236, 2022 DJ Haarlem
023-5332433, www.tpphendrix.nl
info@tpphendrix.nl

Uw nieuwe volledige kunstgebit wordt voor
75% vergoed vanuit de basisverzekering.

Bestel snel onze
kaasfondue!

Lid van de Organisatie
van Nederlandse
Tandprothetici

Dé duurzame oplossing
voor uw meubels!
Vraag vrijblijvend prijsopgave

Circulair
Ondernemen

A Kennemerlaan 161, IJmuiden T 0255-519 007
E info@stoffeerderijvdh.nl W stoffeerderijvdh.nl
Tegenover kapper Creations & naast Luba Uitzendbureau

Vergeet je geliefde
niet te verwennen…

In 2021 al 18 jaar een betrouwbare partner
bij het beëindigen van de relatie!
• een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek;
• een vast tarief voor beide partners;
• “toevoeging” mogelijk (pro deo mediation al vanaf €98,50 p.p.)
• goed overleg en heldere afspraken die voor beiden acceptabel zijn!
• ook online scheiding mogelijk!
Hans van Son heeft kantoor in Haarlem, Beverwijk en Uitgeest.
Ook kan ik bij u thuis komen.
Meer informatie?
Bel of mail voor de gratis scheidingsscan:
Hans van Son, MfN registermediator
06-21236301
son@scheidingsmakelaar.nl
www.scheidingsmakelaar.nl

Te koop:
Dames colbertjasjes Gerry
wWeber mt. 38 en 40, jasjes diverse
kleuren/patronen, z.g.a.n. 7,50. Tel.
06-20645562

Te koop:
Nieuw ds. klassiek, lichtgr. wol
winterjas mt. 42, 80% wol, gevoerd.
Rugl. 96 cm, mouw tot mouw 60 cm,
20,-. Tel. 0251-244037

Te koop:
Matchbox Jaquar ss100, kleur rood.
Boek profile Jaguar ss90/100 veel
technische /tekeningen en foto’s,15,-.
Tel. 023-5376764

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud,
hartelijkheid, zorgzaamheid en liefde is onverwachts
ingeslapen onze lieve moeder, oma en overgrootoma,

Op 2 februari hebben wij afscheid
genomen van onze broer en zwager

Hans de Graaff
Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid, zorgzaamheid en liefde
is onverwachts ingeslapen onze lieve moeder, oma en overgrootoma,

26 juni 1934

Het leven bood hem geen perspectief meer.

6 februari 2021

van
Jenny Weduwe
Cornelia
Henk van Lieshout
van Lieshout - Niessink

Jan en Carolien
Eva en Marcel
Liselotte en Frank
Weduwe van
Marin
Henk van Lieshout
Emma en Mike

26 juni 1934

en Jos
Lennart
Matthijs
Sophie

Daphne
6 februari 2021

Jan en Carolien
Daphne en Jos
Eva en Marcel
Lennart
Liselotte
en Frank
Matthijs
Wij hadden
graag
iedereen de gelegenheid
willen
Marin
Sophie
geven omEmma
bij het
afscheid
aanwezig
te
zijn.
Echter,
en Mike

door de huidige omstandigheden, is dat helaas niet
mogelijk. Wij nemen op vrijdag 12 februari om 13.30 uur
in besloten kring afscheid van haar.

Wij hadden graag iedereen de gelegenheid willen geven om bij het afscheid aanwezig
te zijn. Echter, door de huidige omstandigheden, is dat helaas niet mogelijk. Wij nemen
op vrijdag 12Correspondentieadres:
februari om 13.30 uur in besloten kring afscheid van haar.

J. van Lieshout

Correspondentieadres:
Dammersboog 162, 1991
J. van Lieshout
Dammersboog
162, 1991 XV Velserbroek
van_lieshout@kpnmail.nl
van_lieshout@kpnmail.nl

Frits & Vera

XV Velserbroek

Mijn laatste reis is een goedkope.
Ik heb een enkeltje geboekt.

Ernst Schol
21 maart 1932

3 februari 2021

Intens tevreden en dankbaar voor een goed leven
is Ernst aan zijn laatste reis begonnen.
Wij hebben hem met heel veel liefde gesteund
bij het losgooien van de trossen.
Jo Schol - Boender
Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

Verdrietig om het afscheid, maar dankbaar voor alles
wat zij voor ons betekend heeft, is rustig overleden
onze lieve moeder, mijn geweldige oma en onze
allerliefste buuffie

Het afscheid van Ernst heeft
in kleine kring plaatsgevonden.

Elly Koster-van Beek
Weduwe van George Koster
* Rotterdam,
1 november 1935

† Haarlem,
6 februari 2021
Richard
Wim
Jan
Corina, Elly, Monique, Ria

Tel je zegeningen. Tel ze één voor één…….
en je ziet God’s liefde dan door alles heen.
Na 46 bonusjaren is het hart van onze lieve vader, opa
en opi op vrijdagavond 5 februari stil blijven staan

Arend de Winter

Correspondentieadres:
Casembrootstraat 30
1972 CC IJmuiden
De crematieplechtigheid zal in besloten kring
plaatsvinden.
Wij bedanken de medewerkers van Woonzorgcentrum
W.F. Visserhuis voor de liefdevolle verzorging.

Weduwnaar van Janie de Winter-van Leenen
Barendrecht,
14 december 1929

Haarlem,
5 februari 2021

Hij was na een ziekbed van 7 weken zo moe en kon
niet meer. Gelukkig mocht hij zonder strijd inslapen.
Wat zullen wij zijn belangstelling, liefde en humor
missen. Hij vervulde een grote plek in ons leven.
Leen en Anneke
Gijs en Marieke
Jim, Jack
Sanne
Roos en Peter
Norah-Lynn, Sammy-Lou
Henk en Ad in liefdevolle herinnering
Wij hebben hem met ons eigen gezin, waar hij zo intens
van heeft genoten en zoveel van hield, herdacht op
donderdag 11 februari 2021 en hem daarna naar
zijn laatste rustplaats gebracht bij zijn geliefde Janie
en hun zonen Henk en Ad.
Correspondentieadres:
Fam. L. de Winter, Amstelstraat 1, 1975 BM IJmuiden

Voor uw blijk van medeleven ons betoond tijdens de ziekte
en na het overlijden van

Martha den Nieuwenboer - de Jong
betuigen wij u onze welgemeende dank.
Uw aanwezigheid, condoléances, brieven en bloemen waren
voor ons een grote troost.
Familie Den Nieuwenboer
Driehuis, februari 2021
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Coby Feenstra
www.cf-uitvaartzorg.nl
Tel: 06 - 16 26 45 47

INEKESMIT.NL

liefdevol & betrokken
SAMEN

Ervaren in Uitvaartzorg

INEKE SMIT UITVAARTVERZORGING
06 54661799

DAG & NACHT BEREIKBAAR

‘Een goed
afscheid helpt
je verder’
Wilma Smit - de Waal
Uitvaartverzorger

‘Een goed
afscheid helpt
je verder’
Wilma Smit - de Waal
Uitvaartverzorger

Laan van Meerestein 10
1945 TA Beverwijk

Meldnummer
bij overlijden:
0800-8192
24 uur per dag

Wij bieden u
een uitvaart
vanaf € 2.695,Ongeacht lidmaatschap of
waar u verzekerd bent.

Meldnummer bij
overlijden: 0800-8192
24 uur per dag

Kijk voor meer informatie en/of
een duidelijk kostenoverzicht op
www.uitvaartverzorgingeeken.nl
of bel 0251-231262.

Bij een overlijden komt er veel op u af. Wij kunnen u
zorgen uit handen nemen. Dit doen we met warmte en
persoonlijke betrokkenheid. Wij zijn er voor u, of het
nu gaat om grote uitvaarten of een intiem afscheid
in ons prachtige afscheidshuis in Bloemendaal.
Bel ons voor een liefdevol en persoonlijk afscheid.
Monuta Jonker & Rengers
Kanaaldijk 227, IJmuiden
Afscheidshuis Bloemendaal
Bergweg 60, Bloemendaal
I

Jonker & Rengers

0255 - 729 100 (24 uur per dag bereikbaar)
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Leraren klaar? Swipen maar!
Velsen - Valentijnsdag, love is in the
air! Als je tegenwoordig een leuke
date wilt scoren, doe je dat veelal via
een datingsite. Je liket iemand en als
je een klik hebt, dan kan het zomaar
een date worden!
Atlant Basisonderwijs is hierop ingesprongen en heeft een datingapp
voor leraren ontwikkeld. Niet om de
liefde van jouw leven te vinden, maar
wel om te onderzoeken of er ruimte
is om een fijne werkrelatie te starten.
Je kunt kiezen uit de 10 basisscholen
van Atlant in Velsen. Via de app swipe
je van school naar school. Je vindt
informatie over bijvoorbeeld de

grootte van de school en wat de
speerpunten van de school zijn. Ook
zijn er foto’s en soms zelfs filmpjes te
bekijken. Lijkt het je wat, dan like je
de school! Uiteindelijk krijg je een
selectie van de scholen die je hebt
geliket. Je kunt dan een digitale
afspraak voor een speeddate maken
of eerst informatie vragen. Mocht de
school een goede match voor jou
zijn, dan word je uitgenodigd om
eens op te school te komen kijken en
persoonlijk kennis te maken! De kliks
zijn ‘in the air’!
Kijk voor meer informatie op https://
date.atlantbo.com/ of zoek de advertentie elders in deze krant op.
Het moderne, lichte gebouw van het Ichthus Lyceum aan de Wolff en Dekenlaan in Driehuis. Foto: aangeleverd

COLUMN GGD KENNEMERLAND
Een belangrijke taak
De afgelopen weken is er veel aandacht en ophef geweest over veel
zaken rond de aanpak van het coronavirus. Er zijn data gestolen, het
vaccineren verloopt volgens sommigen te traag, er is zorg over wat de
Britse variant van het virus gaat betekenen en zo nog meer. Het is terecht
dat burgers veel van de overheid verwachten. De overheid moet burgers
veiligheid bieden, beschermen tegen gezondheidsrisico’s, deugdelijk
informeren en respectvol omgaan met de belangen van het individu.
Het gevolg is nu dat de gesprekken scherper worden. De nuance mist
steeds meer en wantrouwen lijkt het te winnen van vertrouwen. De
mythe heerst dat alles oplosbaar is, er geen probleem hoeft te bestaan
en alles beschikbaar is wanneer je het wilt of nodig hebt. Als je dit als
vertrekpunt neemt, dan was malaria de wereld uit, kwam hersenvliesontsteking niet meer voor en hadden we kanker onder de duim. Dat is niet
de realiteit. Er gebeuren dingen die je niet hebt kunnen voorzien, waar je
niet voldoende op bent voorbereid of waar persoonlijke fouten worden
gemaakt. En soms is er gewoonweg geen oplossing voor handen.
Het is crisis. We hebben te maken met ongewone en ongekende omstandigheden. We zijn problemen die we zien aan het oplossen, we tonen
daadkracht en creativiteit.
Naast het uitvoeren van onze reguliere taken, stampen we een bron- en
contactopsporing organisatie (BCO) uit de grond, we richten onder
stoom en kokend water teststraten in, bouwen een klantcontactcentrum
op, informeren we over gezondheidsrisico’s en nog veel en veel meer. Er
zijn ook fouten gemaakt, er zijn
zaken doorgedrukt om tempo te
maken en het heeft soms aan
attentie ontbroken. Daar willen we
van leren. Alles met de bedoeling
om onze aanpak te verbeteren.

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

We hebben een belangrijke taak te
doen. Vanuit de overtuiging dat we
– hoe klein ook – bij willen dragen
aan de bescherming van mensen.
In de meest brede betekenis van
het woord. Dat doen we allemaal
op onze eigen manier, maar we
doen het samen. Dat merken we
iedere dag, in grote en kleine
dingen. Alleen dan houden we het
vol.

Online Open Dag Ichthus Lyceum
Driehuis - Op zaterdag 13 februari
gaan de virtuele deuren van het
Ichthus Lyceum in Driehuis wagenwijd
open voor alle leerlingen van groep 8,
hun ouders en alle andere belangstellenden. Hoewel het Ichthus Lyceum
iedereen natuurlijk het allerliefst
persoonlijk in het moderne, lichte
gebouw aan de Wolff en Dekenlaan
zou verwelkomen, heeft de school een
bruisende online Open Dag op het
programma staan. Dit zal een uitstekend alternatief bieden voor een
fysiek bezoek.
De website zal op zaterdag 13 februari
van 10.00 tot 12.30 uur volledig in het
teken staan van de Open Dag.
Wat is er voor de bezoekers allemaal
te beleven?

Live vlogs via Instagram en YouTube
Een enthousiaste groep leerlingen van
het Ichthus Lyceum zal live via Instagram vlogs verzorgen. Bekijk het
gebouw door de ogen van een leerling, en laat deze vragen stellen aan
de docenten of leerlingen die hij of zij
onderweg tegenkomt! Via YouTube zal
er een live rondleiding door een
docent te zien zijn.

Google Meets met docenten,
mentoren en schoolleiders
Wilt u weten hoe de leerlingen de
school ervaren, of vraagt u zich af hoe
een mentor een leerling begeleidt?
Gedurende de hele Open Dag kunt u
live in gesprek met docenten,
mentoren, leerlingen, het zorgteam en
schoolleiders. Zij kunnen uw specifieke vragen beantwoorden.

Informatiefilmpjes
Welke vakken worden er gegeven in
de brugklas en wat gebeurt er in de
lessen? Met welke methode wordt er
gewerkt en waarom? Wat doet een
brugklasmentor precies? Wat leer je
allemaal op het Technasium? Via informatieve filmpjes wordt er antwoord
gegeven op heel veel vragen.

www.ichthuslyceum.nl
Voor alle bovenstaande Open Dagactiviteiten kunt u zaterdag 13
februari vanaf 10.00 uur terecht op de
website www.ichthuslyceum.nl.

ZondagMiddagPodium op
Valentijnsdag op RTV-Seaport
IJmuiden - Al bijna een jaar kunnen
geen ZoMiPo optredens georganiseerd worden in de buurtcentra. Op
zondag 14 februari is er een speciale
tv-uitzending op RTV- Seaport voor
alle ouderen die zin hebben in een
gezellige meezing middag in hun
huiskamer. De Delta singers hebben
kort geleden een optreden in de
Moerberg opgenomen. Door de

samenwerking van Stichting Welzijn
Velsen met RTV Seaport tijdens deze
vervelende pandemie resulteert dit
nu in een gezellige middag bij de
lokale tv.
Dit programma is om 14.00 uur te
zien op Ziggo kanaal 37.
De vrijwilligers van het ZoMiPo
wensen iedereen een gezellige
huiskamer-meezingmiddag.

LEZERSPOST

Kennemerduinen behoren
tot lawaaiigste stiltegebieden
Regio - De Kennemerduinen zijn verkozen tot één van de zes lawaaiigste
stiltegebieden van Nederland. Grootste boosdoener is volgens Bruno
Braakhuis van de stichting Rust bij de Kust het racecircuit in Zandvoort.
Daarom werd het juryrapport door hem aangeboden aan de Zandvoortse
wethouder Raymond van Haeften.
De Stichting Rust bij de Kust heeft de
nominatie van de Kennemerduinen
ingebracht. Dat leverde diverse reacties van omwonenden op. De NEFOM
(Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen), die de verkiezing heeft uitgeschreven in samenwerking met het programma ‘Vroege
Vogels’, maakte een bloemlezing van
de reacties. Daaruit blijkt dat men

onder meer pleit voor het verplaatsen
van raceactiviteiten naar het circuit
van Assen of strikte handhaving van
een serieus verlaagde norm van het
maximale aantal decibellen op het
circuit in Zandvoort. Bij wethouder
Van Haaften dringt de stichting Rust
bij de Kust opnieuw aan op vernieuwing van de vergunning uit 1997,
met lagere geluidgrenzen.

Weekend, sneeuw op komst,
toch vuilnis naast container plaatsen
Vrijdagmiddag 15 uur. Dit staat naast de ondergrondse vuilcontainer in
de Mercuriusstraat, vlakbij de Dekamarkt in IJmuiden. Vrijdagmiddag
geplaatst. Gaat natuurlijk voor het weekend niet opgehaald worden.
Bovendien gaat het zondag sneeuwen. Is dit normaal?
Een lezer die liever anoniem blijft

Het Ichthus Lyceum is een school voor
gymnasium, atheneum en havo met
een erkend Technasium.

COLUMN

Koorts
Volgens de definitie heeft u
koorts wanneer de lichaamstemperatuur 38 graden of hoger is.
Maar maakt het uit of de
lichaamstemperatuur precies
gemeten kan worden? Wat mij
betreft is de hand op het voorhoofd voldoende. Het belang
van koorts zit hem in de oorzaak.
Mensen kunnen ernstig ziek zijn
met slechts geringe lichaamstemperatuurstijging en vice
versa. Voor de huisartsenpraktijk
geldt, dat datgene wat het
meest voorkomt meestal de
oorzaak is van de koorts. Dat zijn
de virale en bacteriële infectieziektes, maar dat hoeft niet!
Uitdroging dreigt bij koorts.
Neem contact op met de huisarts bij klachten van benauwdheid, sufheid, weinig drinken,
braken of weinig urineren en bij
onderliggende ziektes als suikerziekte of ziekte aan hart, longen
of nieren. Maar ook als koorts
continu of steeds terugkerend
langdurig aanhoudt of wanneer
u in de tropen bent geweest.
Voor een uitgebreide versie van
dit verhaal zie: https://www.
westbroekerplas.nl/koorts/?
Huisartsenpraktijk Westbroekerplas, Vromaadweg 149, 1991 RZ
Velserbroek, tel. 023-5383272,
www.westbroekerplas.nl.

FEERDERI
F
O
J
ST

DIJKSTRA

Hoorne 8a 1911 BE Uitgeest

Tel. 0251 - 31 72 70
www.stoffeerderij-dijkstra.nl

Voor al uw stoffeerwerk
Showroom vol meubel-, gordijn- en tapijtstalen
Gespecialiseerd in leer

Wie verwen jĳ met dit
Valentĳnstaartje?

€ 16,50

Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur. Donderdagavond op afspraak.

Aalsmeer

Uithoorn

Mijdrecht

VERSPREIDNET

Velserduinplein 1 • IJmuiden • 0255-511 340

Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens
Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij twee
aanvragen om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) heeft ontvangen.
De aanvragen betreffen:
- het wijzigen van de reeds verleende vergunning (OLO-5484941)
voor het plaatsen en in gebruik nemen van Elektrofilter 42 bij
de Sinterfabriek. Ten opzichte van de reeds verleende
vergunning worden de positie en de hoogte van de schoorsteen
aangepast, van 37 meter boven maaiveld naar 45 meter boven
maaiveld, ontvangstdatum aanvraag 29 januari 2021,
zaaknummer 10092779;
- het wijzigen van de reeds verleende vergunningen
(OLO-4803341 en OLO-5484941) voor het plaatsen en in
gebruik nemen van Elektrofilter 42 bij de Sinterfabriek.
De wijzigingen betreffen o.a. het plaatsen en in gebruik
nemen van een nieuw emissiepunt (S-43) door het realiseren
van een nieuwe ventilator (fan OV-43) en schoorsteen
(stack S-43), die dient als bypass voor het emitteren van
de afgassen vanuit elektrofilter 41 (ESP-41), in geval van
onderhoud bij ketel 41 of calamiteit. De bestaande
schoorsteen (stack S-41) en ventilator (fan OV-41) blijven
staan, ontvangstdatum aanvraag 29 januari 2021,
zaaknummer 10092728.

Aanvrager: Tata Steel IJmuiden B.V.
Locatie: Wenckebachstraat 1, Velsen-Noord
Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de
aanvragen en bijbehorende stukken nog niet inzien. Ook kunt u
nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een
besluit nemen op de aanvraag. Dit besluit maken wij dan ook bekend.
Dan zullen wij ook de bij het besluit behorende stukken publiceren.
Heeft u een vraag over deze procedures, dan kunt u gebruik maken
van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact
met u opgenomen.
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Noodmaatregel moet verkeersinfarct rond Velsertunnel voorkomen
Velsen - Een noodmaatregel voor
het verkeer in de Velsertunnel moet
voorkomen dat er een verkeersinfarct
ontstaat bij technische storingen.
Van zo’n verkeersinfarct was sprake
op 21 januari vorig jaar. Die dag deed
zich een storing voor in het signaleringssysteem aan de zuidkant van de
tunnel. Dat systeem is bedoeld om
de veiligheid voor het verkeer in de
tunnel te kunnen garanderen. Als het
uitvalt, wordt de tunnel afgesloten
voor het verkeer. Vorig jaar stonden

daarom auto’s soms wel drie uur vast.
Om herhaling van die situatie te
voorkomen, heeft Rijkswaterstaat in
het tweede kwartaal van 2020 een
noodmaatregel ingesteld. Verkeer
wordt op basis van deze maatregel
zo veel mogelijk omgeleid richting
Beverwijk/Alkmaar en het nog
aanwezige verkeer door een weginspecteur door de tunnel geleid.
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de noodmaatregel
deze week goedgekeurd. De

JONGEREN EN CORONA
Velsen - Al een jaar waart een
virus rond dat ieders leven op
zijn kop zet. Buiten het verdriet
dat we hebben om de zieken en
de mensen die we door dat virus
voor altijd moeten missen zijn
de economische, sociale en
maatschappelijke gevolgen die
corona met zich meebrengt
bijna niet te overzien en te
dragen. Het blijkt dat jongeren,
op de drempel van hun zelfstandige leven, het ook pittig voor
hun kiezen krijgen. Wat een tijd
van verkennen, leren en
opbouwen zou moeten zijn is
verworden tot een tijd die stil
lijkt te staan en zelfs achteruit
loopt. Wij vroegen een aantal
van deze mensen naar hun hoop
en frustraties. Deze week vertelt
Janna Kamphof haar verhaal.
Door Ingeborg Baumann
Janna Kamphof is pas 24 jaar en
oplettende Velsenaren zullen haar
misschien wel kennen. Als freelance content creator blogt, vlogt,
instagramt en schrijft ze over
mooie en bezienswaardige
plekken in vooral Duitsland en
Nederland. Dit doet ze voor haar
eigen kanalen maar inmiddels ook
voor onder andere de website van
.IJmuiden. Hartstikke hip natuurlijk, Janna maakt soms zelfs
gebruik van een drone. Ze
studeerde in Leipzig en was stadsambassadeur van Osnabrück en is
zo in het Duitse-Nederlandse
toerisme gerold. Ze heeft een van
de allerleukste beroepen van de
wereld en het is knap dat ze dat als
zelfstandige uitoefent. Het is ook
een onzeker vak, zeker nu.

,,In oktober afgelopen jaar heb ik
het besluit genomen om toch
dichtbij mijn familie te zijn. Voor
corona was er natuurlijk nauwelijks
sprake van grenzen en afstand met
Duitsland. Ik wilde terug naar
Velsen en woon nu weer thuis. Ik
zie dit moment als een mogelijkheid om zelfstandig ondernemer
te worden, heb nu de rust en de
tijd om dingen te proberen. En ja,
ik heb het geluk dat ik terug kan
vallen op mijn ouders. Mijn
broertje woont ook thuis en we
hebben gelukkig een supergoede
balans gevonden van leven en
laten leven. Zodra het weer kan, ga
ik er weer op uit om mooie content
te maken, bijvoorbeeld naar Duitsland met de weidsheid, de natuur
en de bergen. Hoewel ik hier ook
gelukkig ben, de zee ligt om de
hoek en Velsen is ook fijn. Op een
andere manier maar mooi en
divers.
Er zitten twee kanten aan deze tijd.
Negatief is natuurlijk de voortdurende angst om bijvoorbeeld mijn
opa en oma’s. Sta je daar te blauwbekken in de tuin om ze even te
zien. Aan de andere kant ben ik
gedwongen om met beide voeten
op de grond te staan en dat geldt
voor meer mensen. Je kijkt om je
heen wat je voor anderen kunt
betekenen, steunt lokale ondernemers zo veel mogelijk. De wereld is
kleiner geworden, dat heeft ook
goede kanten.’’
Volg Janna maar, ze heeft erg leuke
tips voor nu en ook voor straks en
ze weet dat heel mooi te
verbeelden en verwoorden. #hiermoetjezijn @JannaKamphof, kijk
ook op www.duitslandactief.nl.

gemeente blijft ook in gesprek met
Rijkswaterstaat om te komen tot
structurele maatregelen en scenario’s
die ingezet kunnen worden wanneer
de oostbuis van de Velsertunnel
gestremd is door een ongeval of
andere calamiteiten.
De Velsertunnel wordt afgesloten
wanneer de technische systemen niet
correct functioneren.
Foto: Bos Media Services

TYPISCH IJMUIDEN

Een zandmandala op ons strand

vanaf de keukentrap op een foto vastleggen.

Wekelijks staat Erik Baalbergen aan de hand van
een foto stil bij een IJmuidens onderwerp naar
aanleiding van de actualiteit, een bijzondere
gebeurtenis, een evenement of gewoon een van de
mooie taferelen die IJmuiden biedt. In deze aflevering aandacht voor een zandmandala op ons strand.

Mandala
Lonneke vergelijkt de tekening met een mandala, een
cirkelvormig figuur met symmetrische elementen. Op
een website over yoga lees ik dat het woord ‘mandala’
uit het Sanskriet, een oude Indische taal, komt. Het
betekent letterlijk ‘magische cirkel’ of ‘magisch wiel’. De
website legt verder uit: ‘Volgens oude oosterse wijsheden dienen ze tot inspiratie en innerlijke verrijking.
Ze maken je bewust van de oneindigheid van het
bestaan en de verbinding met alles om je heen.’

Door Erik Baalbergen
Regelmatig schrijf ik in deze rubriek over bijzondere
dingen die ik tijdens m’n wandeltochtjes in en rond
IJmuiden tegenkom. Vorige week nog over de wilde
walrussen bij het kleine strand. Twee dagen na de
kennismaking met de walrussen zie ik tijdens een
wandeling, ditmaal op het grote strand, opnieuw een
bijzonder tafereel. In de verte, niet ver van de vloedlijn,
staat een keukentrap en zijn twee mensen het strand
aan het harken.
Zandtekening
Als ik dichterbij kom, zie ik een grote cirkel in het zand
uitgezet. Het stel is bezig om diverse patronen en
symbolen binnen de cirkel te “harken”. Ik raak aan de
praat met Lonneke en Gerco uit Amsterdam. Enthousiast vertelt Lonneke dat zij al eerder, rond de afgelopen kerst, op het IJmuiderstrand waren. Zij maakten
toen met gevonden takjes een tekening in het gladde
zand. Lonneke heeft “iets met tuinen” en Gerco doet
“iets met water”, dus in het zand zo dicht bij water
voelen ze zich echt thuis. Deze zandtekening smaakte
naar meer!
Gewapend met zwaarder geschut, in de vorm van een
tuinhark, een grashark en een keukentrap, zijn zij
vanmiddag teruggekomen om een wat grotere tekening te maken. Met een touw hebben ze vanuit een
middelpunt een grote cirkel in het zand getrokken.
Vervolgens vullen ze intuïtief de cirkel in, vertelt
Lonneke. Naast geometrische patronen herken ik
bladeren en Yin-Yang symbolen.

Janna Kamphof wordt ook blij van Beeckestijn en dat is te zien.
Foto: aangeleverd

Zijn ze niet bang dat, ondanks het grote en bijna lege
strand, hun zandtekening met voeten betreden wordt,
er een blokarter doorheen rijdt of dat de vloed de tekening wegspoelt? Welnee! Voor Lonneke en Gerco is het
vullen van de cirkel een vorm van meditatief bezig zijn.
Het resultaat is eigenlijk minder belangrijk dan het
maken zelf. Maar voordat ze de thuiswarmte gaan
opzoeken, willen ze de zandtekening toch

Een mandala maak je niet zomaar. Je moet er echt de
tijd en rust voor nemen. Een zandmandala is weer een
bijzondere mandala, die met kleine korreltjes gekleurd
zand wordt gemaakt. Dat duurt soms wel weken en is
omgeven met rituelen. Zo’n zandmandala wordt uiteindelijk ceremonieel vernietigd en aan het stromende
water teruggegeven. Lonneke en Gerco pakken het
maken van de zandmandala wat praktischer aan, maar
de gedachte is dezelfde. De rust die het maken van
deze zandmandala Lonneke en Gerco geeft ervaar ik in
het gesprek. De enige “drang” om te stoppen komt van
de snerpend koude oostenwind.
Moestuinier
In overleg maak ik enkele foto’s, waarbij ik dankbaar
gebruik maak van de keukentrap. En mijn eigen groothoeklens, want de cirkel is best groot! We wisselen onze
mailadressen uit zodat ik de foto’s kan opsturen.
Lonneke maakt zich hierbij bekend als ‘Sjef du Jardin’.
Daarmee wordt meteen de link tussen Lonneke en het
tuinieren duidelijk. Lonneke is enthousiast moestuinier,
heeft een eigen moestuin en bereidt met de opbrengsten van de eigen moestuin allerlei gerechten. In 2015
is zij een van de twee winnaressen van het
EO-programma ‘Van Hollandse Bodem’. In dit
programma strijden acht koppels door middel van
kweek- en kookopdrachten om de titel van ‘beste
Moestuinier van Nederland’.
Terug naar ons strand. Een dag later is de zandmandala
compleet weggevaagd. De achtergrond van deze kortstondige zandcirkel is allerminst vaag, in tegenstelling
tot die van graancirkels die we echt niet rond IJmuiden
zullen tegenkomen...
De makers hebben met het maken van deze zandmandala de natuurlijke rust van ons strand ervaren en een
stukje daarvan mee naar huis kunnen nemen!

15 februari

Harm en
Viènna

12 1/2 jaar getrouwd!

Gefeliciteerd!!
Nikita en Kaithlynn,
Pap en mam, Joury,
Eric, Brent en Liz

Te koop:
Römer auto kinderstoeltje 10,-,
rieten kinderstoeltje, 8,-, hark 5,-. Tel:
023-5271991
Te koop:
Brede strijkplank 10,-, fitness stepper
10,-, Chicco buggy 15,-, Micky
Mouse plafondlamp 6,-, kruissleutel
5,-, gascomfort, 2-pits 11,-. Tel:
06-15273320
Te koop:
Viking noren in doos, maat 41, inclusief beschermhoezen, 12,50. Tel.
0251-222401

Te koop:
Stalen noren Zandstra Ving maat
42 met beschermers. Vrijwel niet
gebruikt. 30,-. Tel. 06-16056998
Te koop:
Tyfoon all seasons banden op velg.
Steekmaat 100 mm. Banden 185/65
r14 h. Nieuwstaat, vraagprijs 200,-.
Tel. 06-22246923
Te koop:
Tekstverwerker, Brother wp-6. In
prima staat. Incl. nwe. inktcassette
en duidelijke handleiding. 30,-. Tel.
06-36009776

naar werk
Op zoek naar werk

Voor de
allerliefste
Cadeau-Blister met
200gr slagroomtruffels
nu voor

€ 9,50

Extra open: do 11 februari 10-17.30 uur, vrijdagmiddag
12 februari 13-17.30 en zaterdag 13 februari 10-16.00 uur

Velserduinweg 111 • IJmuiden • www.chocolaterienoes.nl

✁

ENKEL BLOK: € 19.50
DUBBEL BLOK: € 24.50

Te koop:
Importa-album Nederland, 1965
- 1991, goed gevuld postfris (met
cassette). 30,-. Tel. 06-41804330
Te koop:
Goed onderhouden piano met
bankje. Merk Spaethe. Verrijdbaar.
175,-. Tel. 06-53544465
Te koop:
Doosje met 23 dvd’s horror, 7,50 en
een doosje met 14 dvd’s aktie, 5,-. Tel.
0255-533375
Te koop:
Deel 1, 2 ,3 van het komplete handwerken met 4 dozen met allerlei
oefenmateriaal, 15,-. Tel. 0255533375
Te koop:
Zanussi koelkast tafelmodel, z.g.a.n.
200,-. Tel. 06-19899787
Gevonden:
Fotocamera gevonden, 7 februari
op fietspad door Beeckestijn. Tel.
06-53389720
Te koop:
Ikea witte kledingkast, z.g.a.n. 60 x 55
x 120 x135, verstelbare poten, 1plank,
kledingroede, lichtgrijze deur. 75,-.
Tel. 06-83020671
Te koop:
Schaatsen noren, merk Zandstra
maat 41, incl. ijzer beschermers, 15,-.
Tel. 06-20189637
Te koop:
Fietszitje bobike voor,, incl. bevestiging en windscherm, 29,50. Tel.
023-5254462
Te koop:
Mooi 2p bedstel m. nachtkastjes en
verlichting. Gebr. wit. Incl. z.g.a.n.
matrassen. 150,-. Tel. 06-53124440
Te koop:
29 Cassettebandjes, div. 90 cd’s NL,
country en div. 21 dvd’s, VHS. div. 6
dvd van de Mounties, 4 dev’s van
Herbie, totaal 150,-. Tel: 0255-522863
Aangeboden:
Stripboeken, postegels, munten.
Gratis af te halen. Tel: 0255-522699

Bij inlevering van
deze advertentie
€ 2,50 KORTING
op een zak aanmaak houtkrullen

40,-

inclusief bewijs voor uw brandverzekering

✁

Te koop:
Looprek inklapbaar, alleen gebruikt
na een heup operatie, 15,-. Grijparm,
handig als het bukken niet goed
meer gaat, 10,-. Tel. 06-20261371
Te koop:
Slee, 10,-, lage noren mt. 43/44, 10,en mt. 33/34, 5,-. Tel: 0255-530403
Te koop:
1 Pr. kunstschaatsen, wit, mt. 33 10,-, 1
pr. kunstschaatsen, wit, mt. 42, merk,
nooit gebruikt. 10,-. Tel: 0255-511023
Aangeboden:
18 video’s, Appie Baantjer, gratis. Tel.
06-51260801

Moodz Deco

job IN DE jREGIO
ob IN DE REGIO

Stuc en/of Schilderwerk?
Wij verzorgen dit voor u!
Tel. 06-29174535 • KvK 76598349 • Santpoort

Wij kiezen
voor een
beter milieu.
Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier

GRATIS KABAAL
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd*

1 miljoen
Nederlanders
hebben moeite
hun rekeningen
te betalen.
Help met uw
organisatie of
als vrijwilliger
mee armoede
in Nederland
te bestrijden!

WWW.HULPBIJARMOEDE.NL

Telefoon:

8/9

Deze bon kunt u uitknippen en langsbrengen bij of opsturen naar
onderstaand adres:

Weekblad De Jutter en De Hofgeest
Zeeweg 189-191 | 1971 HB IJmuiden

U kunt uw kabaal nu ook opgeven via internet:
www.jutter.nl of www.hofgeest.nl
GRATIS KABAALTJES WORDEN GEPLAATST
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:
-

Van elk artikel moet een vraagprijs worden vermeld
Géén onroerende goederen, woonruimte of auto’s*
Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,-*
Géén personeels- of zakenadvertenties*
Géén werk gevraagd of aangeboden*
Alléén regionale aanbieders komen in aanmerking voor plaatsing
Maximaal één kabaaltje per week, meer wordt niet geplaatst!
De uitgever kan zonder kennisgeving het aangeboden kabaaltje
weigeren

* Dit zijn commerciele advertenties. Neem contact op met onze verkoopafdeling
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Basisscholen-hockey in Velsen en
hockeyen voor kinderen in India
Velsen - KHC Strawberries, Rotaryclub IJmond en de Bovenlander Foundation slaan de handen ineen en organiseren op vrijdag 14 mei samen
een schoolhockeytoernooi voor leerlingen van alle Velsense basisscholen. Natuurlijk allereerst om een leuk sporttoernooi voor de scholen
te organiseren, maar ook om iedereen kennis te laten maken met hockey
en om geld in te zamelen voor kansarme kinderen in India. Het is daarnaast het allereerste scholentoernooi waarbij ook gespeeld wordt voor
de Bovelander Foundation Hockeyseries!
De slee is dezer dagen een populair vervoermiddel om mee naar school te gaan, zoals hier bij CBS Het Kompas. Foto: aangeleverd

Grote vreugde door terugkeer
naar de schoolbanken
Velsen - het was misschien wel het meest besproken onderwerp van de
afgelopen weken. Moesten de basisscholen wel of niet weer opengaan?
Argumenten voor en tegen wisselden elkaar af. Vanuit pedagogisch
oogpunt was het zeker gewenst, maar gezien het risico op een nieuwe
coronagolf werd gevreesd dat heropening van de basisscholen in dit
stadium te vroeg zou zijn. Of dat laatste ook echt het geval is, zal de tijd
moeten leren. Feit is dat sinds dinsdag de scholen weer open zijn. In
Velsen leidde dat tot veel blije gezichten. Op de scholen die wij voor dit
artikel spraken, heerste in elk geval een jubelstemming.
Door Raimond Bos
Eindelijk mochten de scholen
maandag de deuren weer openen,
maar de combinatie van de strenge
regels en het extreme winterweer
gooide alsnog roet in het eten. ,,Het
is niet alleen vanwege de sneeuw,
dat we maandag dicht bleven’’,
vertelt Kim Beszelsen, intern begeleider bij openbare basisschool De
Vliegende Hollander in IJmuiden.
Deze school is onderdeel van OPO
IJmond, een organisatie met zestien
scholen in de regio IJmond. Kim legt
uit: ,,Normaal gesproken hadden we
de school maandag best open
kunnen doen, maar door de coronamaatregelen lukte dat niet. Wij
hebben zeven leerkrachten die niet
op korte afstand van de school
wonen, bijvoorbeeld in Spaarndam,
Beverwijk of Heemskerk. Dat is bijna
de helft van het team. Normaal
zouden we dan in geval van nood
bijvoorbeeld dubbele klassen
kunnen maken, maar dat mag nu
juist niet.’’
Extra maatregelen
Om aan alle coronarichtlijnen te
kunnen voldoen, heeft het team van
De Vliegende Hollander rigoureuze
maatregelen moeten nemen. ,,Wij
zijn de enige niet-continuschool in de
gemeente, maar we hebben nu tijdelijk ook een continurooster. De

kinderen mogen alleen met de
kinderen uit hun eigen groep in
contact komen, niet met de andere
groepen. Daarom hebben we de
aanvangstijden gewijzigd, hebben
we aparte speeltijden, zodat ze elkaar
niet tegenkomen. Verder hebben we
aparte wc’s aangewezen voor de
verschillende groepen en die wc’s
worden elk half uur schoongemaakt.
Volwassenen worden helemaal uit
het pand geweerd. Het is allemaal
wel te doen, maar handig is het niet.’’
Ondanks al die maatregelen houdt
het team vast aan het positieve
gevoel dat kenmerkend is voor de
school. ,,We zijn heel blij met de inzet
van het team en ook met de reacties
van de ouders. We zagen dinsdag
alleen maar blije koppies en daar doe
je het uiteindelijk allemaal voor!’’
Alle vingers omhoog
Hetzelfde positieve gevoel blijkt ook
in Driehuis op basisschool De Toermalijn te overheersen. ,,We zijn
dolgelukkig’’, reageert schoolleider
Carla Vogelzang opgetogen. Ze gaat
verder: ,,Dinsdag waren zo goed als
alle kinderen weer op school, op een
enkele snottebel na. Het was gewoon
een groot feest om er weer te zijn.
Het schoolplein stond vol sleetjes en
ik ben alle klassen langsgegaan om
te vragen of de kinderen blij waren
dat ze weer op school waren. In alle
klassen gingen alle vingers omhoog!’’

De Toermalijn maakt deel uit van
Atlant Basisonderwijs en ook de
scholen van deze organisatie bleven
maandag dicht. Dinsdag waren de
wegen in de omgeving al een stuk
beter begaanbaar, dus lukte het alle
leerkrachten om de overtocht te
maken. ,,Ik woon zelf in Limmen,
maar de grote wegen waren dinsdag
goed te doen en ook op de Driehuizerkerkweg viel het erg mee.’’ Ook
vanuit hier dus louter positieve
geluiden over de terugkeer naar de
schoolbanken.
Noodopvang
Hetzelfde geldt voor de Bosbeekschool in Santpoort, waar men in de
afgelopen periode noodopvang
verzorgde voor gemiddeld veertig
tot vijftig kinderen per dag. Schoolleider Wouter Sommers is er trots op
dat het allemaal zo goed is gelukt,
mede dankzij de onderwijsassistenten die hieraan een waardevolle
bijdrage hebben geleverd. Nu de
school weer regulier geopend is, was
het tijd voor een blijk van waardering
voor zowel de leerlingen en ouders
als de medewerkers van de school.
Dat gold overigens niet alleen voor
de Bosbeekschool, maar voor alle
scholen van OPO IJmond, waar
dinsdag kleine attenties werden
uitgedeeld. ,,Een kleinschalig gebaar,
maar met grote waarde’’, vindt
Sommers. Ook hij heeft met zijn
team alle zeilen moeten bijzetten om
aan de coronaregels te kunnen
voldoen. ,,Er heerst geen gevoel van
onveiligheid, maar we zijn wel heel
alert. Je probeert je zo goed mogelijk
aan alle regels te houden.’’ Hij hoopt
dat de ouders hieraan zo goed
mogelijk blijven meewerken, bijvoorbeeld door na het brengen van hun
kind direct weer te vertrekken.

Het idee voor dit sponsortoernooi
ontstond in 2019 tijdens een Open
Avond bij Rotaryclub IJmond. Oudhockeyinternational, en meervoudig
olympiër, Floris Jan Bovelander gaf
daar een presentatie over zijn
Bovelander Foundation. Deze stichting helpt kansarme kinderen en
jongvolwassenen in India bij hun
persoonlijke, sociale en educatieve
ontwikkeling. Via een speciaal
hockeyprogramma krijgen zij de
kans te bouwen aan een betere
toekomst. Nog diezelfde avond
besloten de aanwezige Rotarians
spontaan fondsen te willen werven
voor dit project.
Pieter Oosthoek, voorzitter van
hockeyclub Strawberries en lid van
Rotaryclub IJmond: ,,Wij waren al
vorig jaar gestart met de organisatie
van een Basisscholen Hockey Toernooi; het mooie van de huidige opzet
van het toernooi is dat alle kinderen
uit de buurt een kans krijgen meer te
gaan bewegen en kennis te maken
met de hockeysport. Tegelijkertijd
dragen ze spelenderwijs bij aan een
beter leven voor hun leeftijdgenootjes in India.”

De organisatie neemt uiteraard alle
dan geldende coronamaatregelen in
acht.

Een heel bijzonder scholentoernooi op 14 mei in Velsen: kennismaken met de
hockeysport en geld inzamelen voor kansarme kinderen in India. Foto: aangeleverd

Handleiding beschikbaar
voor groenere schoolpleinen
Velsen - Het Pieter Vermeulen
Museum en de gemeente Velsen
slaan de handen ineen om scholen
te ondersteunen bij het waarmaken van hun groene dromen.
Na afronding van het pilotproject
Van Grijs Naar Groen presenteren
zij deze week met trots het
10-stappenplan en het uitgebreide
werkboek Van Grijs naar Groen.
Vanaf nu kan elke Velsense school
die het schoolplein of -dak wil
vergroenen zelf aan de slag.

Blije gezichten van spelende kinderen op het schoolplein van De Toermalijn in Driehuis. Foto: aangeleverd

De initiatiefnemers hopen dat dit
schoolhockeytoernooi zoveel mogelijk navolging krijgt, in de regio en
ook landelijk. Daarom hebben ze in
samenwerking met de Bovelander
Foundation een draaiboek samengesteld voor andere Rotary- en hockeyclubs. De Bovelander Foundation
Hockeyseries organiseert dan jaarlijks
een landelijke finaledag voor de
winnende scholen.
Deze week worden alle basisscholen
uit de gemeente Velsen verder geïnformeerd. De komende weken neemt
de organisatie met alle scholen
contact op. De Bovelander Foundation stelt voor de scholen een educatief pakket samen over de verschillen
en overeenkomsten tussen India en
Nederland en de levenslessen die je
haalt uit sport. Deelname aan het
toernooi is kosteloos en voor materialen wordt gezorgd. Van de scholen
en de leerlingen wordt gevraagd in
hun omgeving steun te zoeken en
middelen in te zamelen voor het
goede doel.

In november is in de gemeenteraad
een breed gedragen motie aangenomen waarin de gemeente toegezegd heeft zich in te spannen om de
aanleg van groene schoolpleinen in

Velsen te ondersteunen. Naar aanleiding van onze campagne in
december 2020 hebben al tien
scholen aangegeven in de startblokken te staan om hun plein te
vergroenen. Dat is een kwart van alle
Velsense scholen.
,,Met het werkboek zetten we een
belangrijke stap’’, aldus directeur
Pieter Aris van het pieter vermeulen
Museum. ,,We geven scholen de kans
om zelfstandig aan de slag te gaan.’’
Wil jullie school met het schoolplein
of het schooldak aan de slag? Download nu het werkboek boordevol tips
en ideeën op https://www.pietervermeulenmuseum.nl/
groene-schoolpleinen/.
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Te koop:
PRIJS Tyfoon all seasons banden op velg.
www.welkoop.nl
Tel.: 0235 - 37 03 57
Steekmaat 100 mm. Banden 185/65
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r14 h. Nieuwstaat, vraagprijs 200,-.
Tel. 06-22246923
Te koop:
Striptijdschriften EPPO, jaargangen
2014-2020. Alle stripbladen (26 st.
p/jr.) zijn compleet en zien eruit als
nieuw. Vraagprijs 7,50 per jaargang.
Tel. 06-23028370
Te koop:
SchaatsenEasygliders, ombindschaatsen, merkZandstra maat M,
32-36, i.g.st. 20,-. Tel. 023-5254462
Te koop:
Mooie houten, witte, wieg, compl.
met matras en lakens, 50,-. Teal
friteuse 10,-, zwart, metalen, fietsmand 10,-. Tel: 0255-511023
Te koop:
2 Kristallen lampen, 1 x 5-arms
en 1 x 6-arms, samen 120,-. Tel:
06-19945601
Te koop:
Viking schaatsen, noren, maat 42, in
originele verpakking. 25,-. Tel: 0255
201619

AANLEG en onderhoud van tuinen
AANLEG en onderhoud van tuinen
AANLEG
en onderhoud
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John en Simone
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10.-
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Te koop:
Keyboard, medelie m361. Nieuw in
doos, slechts 100,-. Tel. 0251-656757
Te koop:
Nieuw ds. klassiek lichtgr. wol
winterjas mt. 42, 80% wol, gevoerd.
Rugl. 96 cm, mouw tot mouw 60 cm.,
20,- . Tel. 0251-244037
Te koop:
Hoge noren Marathon Viking
schaatsen (geen klapschaats) maat
42, 40,-. Tel. 0251-652918

Te koop:
Goed onderhouden piano met
bankje. Merk Spaethe. Verrijdbaar.
175,-. Tel. 06-53544465
Te koop:
Bridgestone Blizzak winterbanden
185/60r15 88t op 4-gaats stalen
velgen met Opel wieldoppen. I.z.f.st.,
85,-. Tel. 06-44762320
Te koop:
Hummel beeldjes per stuk 25,-. Tel.
06-30303007

2 STUKS

10%

10%

KORTING

2e

PRIJS

Rund, kip, zalm en tonijn. Inhoud 44x100 gram.

41.

Tel. 023-5379456

11.

50
99

Droogvoeding of complete worst. Met vers vlees voor een
hoge acceptatie. Bijv. adult lam 2 kg 17.95 nu 13.46

Curtec voertonnen
100% luchtdicht en afsluitbaar. Inhoud 3,6,
6, 26 of 55 liter. Bijv. schroefdeksel 3,6 ltr
11.99 nu 9.59

ACTIE 5020%

99
2041
%.

KORTING

%

KORTING

2 STUKS

2 STUKS

• Uw schoenen zijn in vertrouwde
handen bij Frans Freijser
schoenreparatie;

2

e

Hoofdstraat
193,
Tel. 023-5379456
www.fransfreijser.nl
Santpoort-Noord
www.fransfreijser.nl

halve

PRIJS

• Dinsdag tot en met vrijdag open
van 9.00 tot 18.00 uur en op
zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

11(hoek
. Biezenweg) Tel.: 023 - 537110320.5057
Hagelingerweg 210
KORTING

KORTING

• Wij werken op ambachtelijke
wijze uitsluitend met kwaliteitsmaterialen;

50

KORTING

Alle Natural Fresh hondenvoeding

2 STUKS

* PANTOFFELS

20
119.. %

99

12.

PANTOFFELS
EN TASSEN
10*KOFFERS
%
12.50
LEDERWAREN
10.LEDERWAREN

* KOFFERS * TASSEN

* SCHOENREPARATIE
50

Ook verkrijgbaar 44-pack elke dag feest 14.99 nu 13.50

KORTING

9.99

10.-

12.50
13.99

halve
Felix 44-pack

2e 11.50Deze krant is gedrukt
11
.50
PRIJS
op
gerecycled
papier
e
halve

Verder in onze winkel:
• KOFFERS
• TASSEN
• LEDERWAREN
• HANDSCHOENEN
• ONDERHOUDSMIDDELEN

2

halve

PRIJS
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In het kader van het coronaprotocol is het Vattenfall Solar Team niet samen als team op de foto gegaan. De teamfoto is samengesteld uit 17 individuele foto’s. Foto’s: Jorrit Lousberg/Vattenfall Solar Team

Santpoorters nemen deel aan zonnerace in Australië
Santpoort - Tanya Spee en Christiaan Wiers zetten hun reguliere studie
werktuigbouwkunde voor anderhalf jaar opzij om te kunnen deelnemen
aan een bijzonder project. De twee Santpoorters zijn geselecteerd voor
het Vattenfall Solar Team en mogen deelnemen aan de Bridgestone
World Solar Challenge in Australië. Of de zonnerace dit jaar doorgang
kan vinden, is allerminst zeker. Het team zorgt er in elk geval voor dat het
er klaar voor is en bouwt daarom de komende tijd aan de zonneauto
Nuna11.
De Bridgestone World Solar Challenge is een tweejaarlijkse wedstrijd
voor auto’s die rijden op zonneenergie. De wedstrijd gaat dwars
door Australië over een afstand van
3021 kilometer. Bij de editie in 2019
ging het voor Nederland mis. Het
voertuig NunaX ging vlak voor de
finish in vlammen op. Het team is er
dus extra op gebrand om dit jaar
revanche te nemen. Christiaan Wiers
is teamleider, Tanya Spee houdt zich
onder meer bezig met het werven
van sponsors. Dat er een reële kans is
dat het evenement afgelast zal
worden, realiseren ze zich goed. Toen
ze afgelopen zomer solliciteerden
voor een plekje in het team, was de
wereld immers al geruime tijd in de
ban van de coronapandemie. De

huidige lockdown en de wereldwijde
COVID-maatregelen hangen als een
donkere wolk boven de zonneracewereld. Maar oktober is nog ver weg,
en het team is hoopvol gestemd. ,,De
coronamaatregelen in Australië zijn
zeer streng, maar een jaartje overslaan is voor ons niet aan de orde”,
benadrukt Spee. Wiers vult aan: ,,Het
is voor ons eigenlijk heel eenvoudig:
als de race straks doorgaat, dan is het
geen optie dat wij er niet bij zijn. We
gaan dus volle bak aan de slag,
waarbij we uitgaan van het scenario
dat de race doorgaat.”
Bouwen met coronaprotocol
Het Vattenfall Solar Team is een zelfsturend team van studenten van de
TU Delft. De studenten ontwerpen

Tanya Spee

en bouwen elke twee jaar zelfstandig
een nieuwe auto, die volledig rijdt op
zonne-energie. Met de Nuna’s
strijden ze al jaren mee aan de top
van het zonneracen: ze werden al
zeven keer wereldkampioen in
Australië. Er is dus een reputatie
hoog te houden, zeker gezien het
fiasco in de beslissende fase van de
wedstrijd in 2019. De wereldwijde
coronapandemie maakt het bouw-

proces dit jaar bovendien extra
uitdagend. De teamleden werkten de
afgelopen maanden grotendeels
vanuit huis aan het ontwerp en
komen alleen samen als het nodig is.
Dat gebeurt in kleine groepjes en op
basis van een zelf ontworpen en
streng coronaprotocol, gebaseerd op
de richtlijnen van het RIVM. Toch ligt
het team volledig op schema, vertelt
teamleider Wiers. ,,Na de kennismaking afgelopen zomer zijn we nog
geen enkele keer met z’n zeventienen tegelijk bij elkaar geweest.
Zelfs niet voor de teamfoto: die
hebben we samengesteld uit individuele foto’s. Dat maakt het teamproces wel uitdagend. Gelukkig helpt
oud hockeybondscoach Marc
Lammers ons ook dit jaar met de
teambuilding. De online sessies die
we met hem doen zijn erg goed, en
we zijn echt gegroeid als team.”
Over het Vattenfall Solar Team
Het Vattenfall Solar Team is de onbetwiste kampioen zonneracen. Sinds
2001 ontwikkelt het team zonneauto’s en doet het mee aan internatio-

nale races. In die periode werd zeven
maal de wereldtitel veroverd. Het
team bestaat uit studenten van de
TU Delft en wisselt jaarlijks van
samenstelling. Het doel van het team
is om de wereld te inspireren door de
grenzen van de techniek te
verleggen en de mogelijkheden van
duurzame energie te laten zien.

Christiaan Wiers

Bedankje voor de Rozenbeek
Velserbroek - In een jaar vol uitdagingen hebben ca 190 basisscholen ruim 16.000 kilo aan
kleine apparaten ingezameld voor
recycling. Ook basisschool De
Rozenbeek uit Velserbroek heeft
mee “gewecycled”. Als dank voor
hun inzet krijgt de school een
leuke beloning, een recyclecertificaat en een bedankje van het team
achter Stichting Jarige Job!

Hert ziet door de bomen
het bos niet meer....
Santpoort - Als bewoner van het landgoed Duin- en Kruidberg is Joop Doornbosch wel wat gewend. Toch keek hij vorige week vreemd op, toen hij een
hert op het dak van zijn garage zag staan. Het dier deed zich daar in alle rust
tegoed aan de aanwezige vegetatie. ,,Hij ziet door de bomen het bos niet
meer’’, reageerde Doornbosch op het bijzondere tafereel. Foto: Joop
Doornbosch

Al die apparaten leveren niet alleen
nieuwe grondstoffen op. Namens
iedere school die deelneemt aan de
inzamelactie doneert Wecycle een
verjaardagsbox aan Stichting Jarige
Job. In totaal is deze landelijke
e-waste inzameling goed voor een
cheque van € 10.000. Met dit bedrag
kan Stichting Jarige Job kinderen uit
minder bedeelde gezinnen een
onvergetelijke verjaardag geven.
Deze extra ondersteuning is vooral
dit jaar bij steeds meer gezinnen
meer dan welkom. Huib Lloyd, directeur van Stichting Jarige Job:
,,Vanwege de coronacrisis hebben wij

Namens iedere school die deelneemt aan de inzamelactie doneert Wecycle een
verjaardagsbox aan Stichting Jarige Job. Foto: Wecycle

het aantal aanvragen voor verjaardagsboxen enorm zien stijgen. In
december en januari alleen al
werden meer dan 16.000 boxen

aangevraagd, een stijging van 15%
ten opzichte van het jaar hiervoor.
We kunnen alle hulp juist nu dus
goed gebruiken!”.

uw echte warme bakker

Ben
Vreman
ook voor al uw vers gebak
REKLAME
geldig van 12-2-2021 t/m 25-2-2021
Weekreclame

Moorkop

van € 2,30

Gevuld met de romigste slagroom
voor

Roomboter gevulde koek

€ 1,85

LERAREN KLAAR?
SWIPEN MAAR!

Atlant Basisonderwijs
verzorgt onderwijs
aan tien unieke
basisscholen in de
gemeente
Velsen.

Bereid met 100% roomboter en 100% amandelspijs
van € 1,90
voor

€ 1,60

Vrijdag 12 februari en zaterdag 13 februari hebben wij speciaal voor Valentijnsdag:
Valentijns Red Velvet Cheescaketaartjes
Valentijns tompoucen en Valentijns aardbeiensloffen
Dikke dinsdag 16 februari!!! Dit jaar jammer genoeg geen
carnaval, toch bakken wij voor u onze overheerlijke oliebollen
TERRASWEG 24 - SANTPOORT - TEL/FAX 023-537 69 78

persoonlijk assistent en (levens)executeur
Advies en begeleiding bij:
• het opstellen van uw (levens-) testament
• uitvoeren van uw (levens-) testament
• afhandelen van nalatenschappen, aangifte erfbelasting, vereffening
Maak vrijblijvend een afspraak.
06 55 178 475 | karin@karinrutte.nl | www.karinrutte.nl | lid van

Woensdag 24 maart vanaf 14:30 uur
Plan nu al je date via date.atlantbo.com
Maak tijdens een online speeddate kennis met één
of meerdere fantastische scholen!

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

info@atlantbo.nl
www.atlantbasisonderwijs.nl

Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde
Staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij drie vergunningen
ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft
verleend.
De vergunningen betreffen:
- het vervangen van het bestaande hekwerk aan de Reyndersweg te Wijk
aan Zee, datum besluit 28 januari 2021, zaaknummer 9999545;
- het plaatsen en in gebruik nemen van een afgasbehandelingsinstallatie
bij de Koudbandwalserij (KBW), voor het beperken van de emissies uit de
gloeiovens, datum besluit 1 februari 2021, zaaknummer 9881533;
- het vastleggen van het brandveiligheidsniveau van Dienstgebouw CGM,
datum besluit 2 februari 2021, zaaknummer 9709752.
Aanvrager: Tata Steel IJmuiden B.V.
Locatie: Wenckebachstraat 1, Velsen-Noord
Meer informatie over deze vergunningen kunt u vinden op
loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen. Heeft u een vraag over deze
procedures, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.
odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.
Bezwaar
Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken
na de dag van bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van
de Hoor- en adviescommissie, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Vermeld
in uw bezwaarschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening en de
reden(en) waarom u bezwaar maakt. Stuur ook een kopie van dit besluit
mee en vermeld het referentienummer/kenmerk van dit besluit.

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in, stuur dan een machtiging mee. Verder verzoeken wij u om uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden.
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit
niet op. In spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een
voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van
de Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003
BR Haarlem. Voor het behandelen van het verzoek worden griffiekosten in
rekening gebracht. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij de
genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u de brochure
‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over
procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer
1400 (lokaal tarief).
De bekendmaking van het besluit is gelijk aan de hierboven genoemde
datum van het besluit.
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KRUISWOORDPUZZEL

1

Verticaal 1. plaats in Polen; 2. romanum imperium (afk.); 3.
deel van een nijptang; 4. Duits automerk; 5. soort weefsel; 6.
bedlegerig (onwel); 7. groot soort hagedis; 8. telwoord; 9. droog
(kaal); 10. unie liberaal (afk.); 11. hovenier; 16. nieuw (in
samenst.); 18. (snel)soort; 20. asvaas; 21. aardkluit; 23. inwendig orgaan; 25. gang van een paard; 26. plaats in Duitsland; 27.
badplaats in Frankrijk; 29. deel van bestek; 32. mannelijk
beroep; 34. keel,- neus- en oorheelkunde (afk.); 36. imposant
(geweldig); 37. tuimeling; 39. Joodse godsdienstleraar; 40.
zangstem; 42. tafelfles voor wijn; 43. make-up artikel; 45. strik;
46. afrastering; 51. schrijfgerei; 53. watervogel; 54. klein roofdier; 55. binnenwater; 56. stoom (walm); 57. zwemvogel; 59
openbaar vervoermiddel; 60. Mohammedaanse vastenmaand;
62. jongensnaam; 63. plaats in Overijssel; 66. grappenmaker;
67. kledingstuk; 69. voormalig Chinees staatsman; 71. mollengang; 73. plaats in België; 74. slot (afloop); 75. deel van
schouwburg; 78. boenmiddel; 80. roeipen; 82. rivier in Italië; 85.
lengtemaat (afk.).

3

4

5

12
15

Horizontaal 1. chaotisch geheel; 7. brug over een weg; 12.
loofboom; 13. Spaans eiland; 14. halsboord; 15. radon (scheik.
afk.); 17. binnenste deel; 19. rivier in Duitsland; 21. meetkundig
getal; 22. gevangenverblijf; 24. plattegrond van een land; 27.
kloosterzuster; 28. hevige wervelwind; 30. Sociaal Economische Raad (afk.); 31. keukengerei; 32. rolprent; 33. hoogste
punt van een huis; 35. plaats in België; 37. Verenigde Oost-Indische Compagnie (afk.); 38. spoedeisend; 41. enthousiast
bewonderaar; 42. deel van een gebonden boek; 44. ondiep
water; 46. lichtkrans om zon of maan; 47. zoon van Adam en
Eva; 48. nog niets gegeten of gedronken; 49. edelmetaal; 50.
heldendicht; 52. bewaarplaats voor vis; 54. deel van het oog;
56. aanwijzend voornaamwoord; 58. domme blunder; 61. lidwoord; 62. vervolger van wild; 64. voertuig; 65 vlug; 67. vruchtengelei; 68. Nederlandse Aardolie Maatschappij (afk.); 70.
Amerikaanse boerderij; 72. klein café; 73. deel van auto; 76.
meisjesnaam; 77. erbium (scheik. afk.); 78. insect; 79. zachte
metaalsoort; 81. technische dienst (afk.); 82. kookgerei; 83.
gemeend (oprecht); 84. kleefmiddel; 86. werkschema; 87. man
van adel.
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Puzzel mee en maak deze week kans op 1 van de 3 Storage Boxen!
Mail de oplossing voor woensdag 17 februari naar puzzel@jutter.nl

Opruimen wordt een feest met de Dutch Design Storage Box
Maak kennis met het nieuwste product van Dutch Design Brand: de Dutch Design Storage Box.
Een doos om spullen in op bergen saai? Niet die van Dutch
Design Brand! Ons merk geeft deze manier van opbergen een
compleet nieuwe betekenis. De Dutch Design Storage Boxen
zijn niet alleen praktisch, maar ook blikvangers in huis. Een
handige én stijlvolle accessoire die de complete look en feel
van de ruimte opfleurt.
De Dutch Design Storage Boxen zijn er in 15 verschillende
prints waardoor er altijd een juiste match te vinden is. Zo zijn
er klassieke barok prints, kleurrijke botanische bedrukkingen
en stijlvolle vintage designs. Naast praktisch zijn ze ook nog
eens een lust voor het oog. Dat is nog eens een win-win
situatie!

De Dutch Design Storage Boxen zijn gemaakt van FSC gecertificeerd karton en wordt volledig in Nederland geproduceerd.
De Storage Box is erg sterk en zeer gebruiksvriendelijk doordat
de deksel aan de doos vast zit. Met een formaat van 32 x 39,5 x
21 cm passen ze perfect in een standaard kast of onder het
bed. Vanwege de trendy look is het niet nodig de dozen op te
bergen uit het zicht. Ze mogen absoluut gezien worden en zijn
een aanwinst voor het interieur.
Puzzel mee en maak deze week kans op 1 van de 3 Storage
Boxen!
www.dutchdesignbrand.com

Welstandscommissie wijst aanvraag zelden helemaal af
Velsen - Al heb je een eigen woning, je mag er niet zomaar van alles aan
veranderen. Als bouwtechnische aanpassingen van invloed zijn op de
grootte of het uiterlijk van het pand, krijg je te maken met het zogenoemde welstandsbeleid. Welstandstoezicht is bedoeld om evenwicht
te creëren tussen de eigen identiteit van een woning en de samenhang
binnen een gebied of straat. Maar hoe vaak wordt een aanvraag door
de gemeente geweigerd op basis van deze regels? Nauwelijks, zo blijkt
uit het jaarverslag van het welstandstoezicht in Velsen over 2018 en
2019.
Bij elkaar werden in 2018 en 2019 in
Velsen 555 aanvragen voor het
verstrekken van een omgevingsvergunning getoetst aan de gemeentelijke Welstandsnota. Daarvan kregen
237 aanvragers direct een positief
oordeel van de commissie Stedelijk
Schoon.
Voor vrijwel alle andere aanvragen
geldt dat de indieners na het doen
van aanpassingen alsnog groen
licht kregen voor het plan. Slechts

één aanvraag werd op basis van
welstandseisen geweigerd.
Het college van burgemeester en
wethouders en de commissie Stedelijk Schoon zijn bovendien erg positief over de kwaliteit van ontwikkelingen als De Binnenhaven, Het
Nieuwe Vroeger, de muziekkapel op
het Broekbergenplein en de realisatie van kantoorruimte in de
monumentale Sint Jozefkerk.

Aandachtspunt
Een aandachtspunt vindt de
commissie de trend die men in de
aanvragen ziet om bouwmogelijkheden steeds vaker maximaal te
benutten door middel van de zogenoemde binnenplanse afwijkingsmogelijkheid van 10%. Hiermee
wordt de situatie bedoeld waarin
het bestemmingsplan zelf bepaalt
dat van een bepaald voorschrift in
dat bestemmingsplan kan worden
afgeweken.
Een voorbeeld van een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid is de
regel dat B&W bevoegd zijn om een
omgevingsvergunning te verlenen
voor overschrijding van de maximale maatvoering van bouwwerken
met 10%. Blijft de bewuste overschrijding van het bouwplan binnen
die 10%, dan zijn B&W bevoegd

(maar niet verplicht) om de vergunning te verlenen.
,,Het moet primair gaan om het
oplossen van knelpunten waar het
bestemmingsplan niet in voorziet
en waartegen in planologisch
opzicht geen bezwaar bestaat en
niet om de bouwmogelijkheden bij
voorbaat al te vergroten’’, laat de
gemeente desgevraagd weten.
Overigens gaat het hier om een
algemeen geldende regel binnen
bestemmingsplannen, die in het
hele land gebruikt wordt. De 10%
vrijstellingsmogelijkheid is opgenomen om enige flexibiliteit van het
bestemmingsplan te waarborgen in
die gevallen waarbij het verlenen
van medewerking in planologisch
opzicht geen bezwaar is.

Het betekent niet dat B&W verplicht
zijn om van die afwijkingsbevoegdheid gebruik te maken. Volgens
vaste rechtspraak hebben B&W bij
deze beslissing
beoordelingsvrijheid.
Er zijn geen exacte cijfers bekend
die aangeven hoe vaak in de
gemeente Velsen gebruik wordt
gemaakt van een dergelijke afwijking. De commissie Stedelijk
Schoon stelt ter overweging de
vraag of het eventueel kan leiden
tot afbreuk van de omgevingskwaliteit als steeds meer aanvragen zijn
gebaseerd op die
afwijkmogelijkheid.
Bij het opstellen van nieuwe omgevingsplannen in het kader van de
nieuwe Omgevingswet zou men
hiermee rekening kunnen houden.
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Sneeuwpret in Velsen
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Velsen - Sneeuw! Wat een feest, voor heel veel mensen en vooral ook voor kinderen. Even geen corona, maar lekker
buiten genieten van al het vertier dat dat witte koude goedje met zich meebrengt. Lezers stuurden ons massaal foto’s
toe van de sneeuwpret en nu het plaatselijke nieuws, dat toch al schaars was, door deze vorstperiode vrijwel helemaal
stil komt te liggen, laten we u graag meegenieten. Met dank aan de vele fotografen!

Weinig aandacht voor de vogelspeurtocht die onlangs door gemeente en Pieter
Vermeulen Museum is uitgezet. Foto: Arita Immerzeel

Fotograaf Erik Baalbergen was er zondagochtend al vroeg bij. Bij het eerste daglicht
waagde hij zich naar buiten in zijn eigen buurt in Zeewijk. Zichzelf en de camera
goed ingepakt gelukkig, want het leek wel een poolexpeditie.

Finn en Jill Korbee op de slee op de
Zandaak in Velserbroek.
Foto: Esther Korbee Venema.

Jurre en Liam vermaken zich bij de watertoren in IJmuiden. Foto: Ramona Drijver

Een te grote papa op een te klein sleetje..... nu kapot helaas. Foto: Amanda Boelee

Stijn en Daan op de slee.
Foto: Vrouwkje

Zon en Jens van de Zuidwijk bouwen een feestje in Zeewijk. Foto: Miranda van de Ketterij

Drukte op het ‘Santpoortse Kopje’: de fly-over tussen Santpoort en Velserbroek.
Foto: Jeroen van Duijn

Zoey en Jake van de Griend in de
Trompstraat. Foto: Amber Broek

Deze foto werd ook gemaakt op de fly-over tussen Santpoort en Velserbroek.
Studenten en vrienden voor het leven al vanaf de basisschool De Parnassia Jonas,
Luuk, Teun, Joshua, Bram en Roos hadden weer eventjes een heerlijk moment in de
sneeuw. Foto aangeleverd door Martine Braaij

De eerste keer sneeuw voor Lilly-Sky
in Velsen-Noord. Hier samen met
mama Karina Koks. Foto: aangeleverd

Duncan Bijenveld geniet in de duinen. ,,Het was er echt fantastisch’’, volgens moeder
Charlotte die de foto aanleverde.

Niet alleen kleine kinderen vermaken zich kostelijk in de sneeuw, getuige deze in
Beeckestijn gemaakte foto door Arita Immerzeel.
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Onderstaande vijf foto’s werden gemaakt
in Velserbroek door Ton van Steijn

Xavi en Thomas hebben een iglo in de tuin gebouwd. Foto: Saskia van Wijk

Een plaatje, die watertoren in de sneeuw. En een prima heuveltje! Foto: Friso Huizinga

Tijdens een winterse wandeling kwam Jan Nijssen dit bijzondere natuurverschijnsel
tegen. In de vijver bij de Watermuur in Velserbroek hangen takken van een treurwilg
in het water. Aan deze takken hechten zich ijschotels die door de wind uit het water
worden getild...

Een buikschuiver van Yara Jägers op de zelf gebouwde schans in de achtertuin op de
Kruidbergerweg in Santpoort. Foto: Tamara Jägers

Ook in Schoonenberg werd de hevige sneeuwval ‘besproken’. Foto: Frits Houtgraaf

Owen laat zicht voorttrekken door papa Martijn langs de Grote Buitendijk in
Velserbroek en dat bevalt prima! Foto: Mandy Colin

Sepp Holla bij z’n opa en oma
in de Gjertsenstraat in IJmuiden.
Foto: Ilse Schoorl

Milou met haar zusje Benthe in Oud-IJmuiden. ,,Milou wilde nooit meer naar binnen’’,
vertelt haar moeder. Foto: Denise Klein Bos

Ondanks dat de sneeuw niet goed plakte wisten Erik Baalbergen en zijn vrouw deze
knapperd te fabriceren. Foto: Erik Baalbergen
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Zo heb je een fiets, zo zie je bijna niets. Foto: Erik Baalbergen
Milan Valk heeft samen met zijn moeder Sonja een iglo gebouwd in de IJmuidense
Warmenhovenstraat. Foto aangeleverd door Sonja Schadé

Bouvierpup Kees heeft de dag van zijn
leven! Foto: Marise de
Ruiter-Hoogewerf

Sophie en Amy op weg naar de fly
over om lekker te gaan sleeën.Foto:
Lenneke Kerkhoff

Sandra Langeveld zorgt extra goed
voor de dieren in stadsboerderij
Schoterhoeve in Haarlem-Noord.

Diesel geniet van een warm kopje chocolademelk in zijn zelf gebouwde iglo.
Foto: Priscilla Borsboom

Kim Rutte maakte deze prachtige foto
in Santpoort Noord langs de Duin en
Kruidbergerweg.
Frans van Spanje maakte deze fraaie foto in Driehuis van het weiland naast Beeckestijn.

Een iglo van formaat (2,5 meter hoog!) gebouwd in Velserbroek door Koen
Duivenstein, Bart Bijker, Anne Kempers, Julius, Olivier en Valentijn van der Knaap (zie
inzet). Foto is genomen door Joost Bijker die ook heeft mee geholpen.

Isabelle en James Maarschalk zijn op
de gevoelige plaat vastgelegd door
oma Monique Van Dan

Tja... daar sta je dan en wegrijden ho maar... Foto: Arita Immerzeel
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Bomenkap draagt bij aan
natuurlijk herstel van duingebied
Velsen - In delen van het landgoed Duin- en Kruidberg zijn door Natuurmonumenten bomen gekapt. Het gaat
om het deel dat valt onder de noemer open duinlandschap en waar die bomen dus eigenlijk niet horen te staan.
Niet iedereen begrijpt echter het doel van deze maatregel. Onze redactie ontvangt regelmatig berichten van
verontruste plaatsgenoten die zich zorgen maken. ,,Dit is toch natuurbeheer meer? Dit is gewoon kaalslag’’, zo
luidt één van de reacties. Toch gaat achter deze vermeende kaalslag een doordachte filosofie schuil. Natuurmonumenten draagt hiermee bij aan het herstellen van de natuur in zijn meest oorspronkelijke vorm.

De Amerikaanse vogelkers dreigt het gebied te overwoekeren.
Foto: Jowien van der Vegte/Natuurmonumenten

Boswachter Jowien van der Vegte geeft uitleg over de oorspronkelijke structuur van het duingebied. Foto: Natuurmonumenten

Door Raimond Bos
In het natuurgebied rond Velsen
staan bomen en struiken die daar
oorspronkelijk niet groeiden. Ze
werden ooit door de mens geplant,
maar destijds was niet goed te voorzien welke uitwerking dit op het
gebied zou hebben. Een goed voorbeeld hiervan is de Amerikaanse
vogelkers, ook wel prunus serotina
genaamd. Pakweg een eeuw geleden
werd deze boom door natuurbeheerders aangeplant omdat dit een aantal
voordelen zou hebben. De komst van
deze exoot zou de humus verbeteren
en door de schaduwwerking zou het
gewas de aanwezige naaldbomen in
het gebied dwingen tot hoogtegroei.
Halverwege de vorige eeuw werd
echter duidelijk dat de Amerikaanse
vogelkers zich zeer snel uitzaaide en

daardoor eerder een plaag werd dan
een verrijking van het bos. Toen dat
eenmaal duidelijk was, besloten
natuurbeheerders om de soort niet
meer aan te planten, maar juist te
bestrijden.
Op plaatsen waar de Amerikaanse
vogelkers groeit, groeit verder vrijwel
niets anders meer. Juist daarin zit
hem het gevaar, want hierdoor krijgt
de traditionele begroeiing van het
gebied geen kans meer en verdwijnt
geleidelijk. Natuurmonumenten
heeft de landgoederen Duin- en
Kruidberg en Midden-Herenduin in
beheer en heeft er nu voor gezorgd
dat juist die Amerikaanse vogelkers
hier geen kans meer krijgt. De bomen
zijn gekapt en de bovengrond is
gezeefd, zodat ook de meeste
wortels van het gewas zijn
verdwenen.

Dichtgroeien voorkomen
Het gevolg zal zijn dat de echte duinplanten, die van oudsher in dit
gebied thuishoren, weer een kans
zullen krijgen om goed te gedijen.
Dat bezoekers van het gebied
bezorgd zijn over de kale vlaktes die
nu zijn ontstaan, herkent boswachter
Jowien van der Vegte wel. Ook zij
ontvangt, net als haar collega’s, regelmatig signalen dat mensen de
genomen maatregelen niet zo goed
begrijpen. Een boom is immers een
boom? ,,Het duingebied zou op den
duur dichtgroeien, als we niet
zouden ingrijpen. Door nu in te
grijpen, kunnen we het gebied terugbrengen naar wat het ooit was, met
stuivende duinen die geleidelijk overgaan in duingrasland en uiteindelijk
in een binnenduinrand met echt bos.’’
In een filmpje op YouTube, dat ook

via de website van Natuurmonumenten te vinden is, laat Jowien
duidelijk zien wat het probleem is.
,,Al deze mooie gekleurde struikjes,
frisgroen, frisgeel, rood en oranje, dat
is de Amerikaanse vogelkers. Als we
dit laten gaan, wordt het één bos van
alleen maar Amerikaanse vogelkers.’’
De bloemen en kruiden, die juist voor
insecten in het gebied zo fijn zijn,
blijken vrijwel te zijn verdwenen op
de plekken waar de Amerikaanse
vogelkers goed gedijt. Met grof
geschut trok Natuurmonumenten de
afgelopen maanden ten strijde.
Bomen werden gekapt en stuifduinen werden hersteld, zodat het

het echt helpt en dat het gebied er
mooier door wordt.’’
Biomassacentrale
Een lezer van deze krant schrijft: ,,Ons
Kennemerduin wordt gekapt onder
het mom van vage argumenten,
maar de enige reden is de verkoop
van het hout aan biomassacentrales.’’
Jowien van der Vegte reageert: ,,De
stammen, en dat is wat de meeste
mensen zien en hen bezorgd maakt,
worden altijd zo hoogwaardig mogelijk gebruikt. Door hout te gebruiken
in bouw en meubels en dergelijke,
hou je de CO2 heel lang vast. De
takken en wortels worden versnip-

Een stuk duingebied dat acht jaar geleden al succesvol werd aangepakt.
Foto: Jowien van der Vegte/Natuurmonumenten

gebied de kans krijgt om weer te
worden wat het ooit was.

Tijdens een excursie door het gebied wordt aandacht besteed aan de Amerikaanse vogelkers.
Foto: Jowien van der Vegte/Natuurmonumenten

Stikstofprobleem
De stikstofproblematiek, waarover de
laatste jaren veel is gesproken, blijkt
ook hier een belangrijke rol te spelen.
Een belangrijke oorzaak voor het
dichtgroeien van het duin blijkt te
schuilen in de hoeveelheid stikstof
die vanuit de lucht in de bodem
terecht komt. Jowien: ,,De werkzaamheden die we uitvoeren worden ook
betaald uit een pot geld om de
effecten van stikstof in de natuur
tegen te gaan. Het gaat om geld van
de provincie, zij moeten dit soort
plannen ook goedkeuren voordat
een project als dit gestart mag
worden. Het moet passen bij het
Na2000-beheerplan en alle natuurwetten. We besteden er heel veel tijd
aan, maar dat doen we graag. We
weten van eerdere plagstukken dat

perd, daar kun je verder niets beters
mee. Dat gaat naar een biomassacentrale zodat het nog enig nut heeft.’’
Voor mensen die van bomen houden,
komt het kappen ervan wellicht
vreemd over. Natuurmonumenten
heeft echter een duidelijk doel voor
ogen. Een duingebied is immers
geen bosgebied. In open duin en
duingrasland horen struiken thuis
met her en der een boom. Teveel
bomen en teveel massa aan struiken
maakt dat de kleine planten,
bloemen en kruiden geen kans meer
krijgen. Het open duin wordt dan
geleidelijk bos en kleurige gevarieerde graslanden veranderen in
eentonige dikke grasmatten. Door
bomen weg te halen komt er meer
wind het gebied in. Voor de typische
duinplanten, die men graag terug
ziet keren op deze plaats, zijn dat de
ideale omstandigheden om goed te
kunnen gedijen.

van 10,nu

5,-

Profiteer ook en bestel onze
heerlijke winterspecial!
Bestel nu 4 maaltijden en ontvang
onze winterspecial voor maar € 5,Hete bliksem met
wildstoof en rode kool

Nog niet eerder besteld bij Uitgekookt?
Maak dan kennis met ons proefpakket en bestel de eerste

4 maaltijden voor maar € 15,-

UITGEKOOKT.NL

085-019 0066

Gratis gekoeld
aan huis bezorgd

ONLINE OPEN DAG
Donderdag 18 februari 2021 van 18.30-21.00 uur
in de Virtuele Academy van Tata Steel
Op zoek naar een opleiding met gegarandeerde stages? En een baan met doorgroei? Op donderdagavond
18 februari a.s. organiseren wij de Online Open Dag. Tijdens deze Online Open Dag staan de virtuele
deuren open voor iedereen met belangstelling voor een uitdagende opleiding en baan in de techniek.
Werken & leren bij Tata Steel betekent:
■ direct salaris
■ een baangarantie
■ een praktijkgerichte opleiding
■ goede sfeer en super begeleiding

Neem deel aan de Online Open Dag
■ ontmoet de huidige leerlingen
■ stel al jouw vragen
■ ervaar de praktijk
■ ontdek of dit ook jouw uitdaging is

Schrijf je in via
www.tatasteeljobs.nl
of scan de QR code

Samen werken aan je baan van morgen www.tatasteeljobs.nl/opendag

BBL MBOOPLEIDINGEN:
-ELEKTROTECHNIEK
-PROCESTECHNIEK
-WERKTUIGBOUW
-LOGISTIEK
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Eindelijk zicht op oplossing vuilcontainerproblematiek bij de Zeewijk Passage
IJmuiden - Na bijna 3 jaar steggelen
met de gemeente en Dreefbeheer,
als eigenaar van het winkelcentrum,
is het Wijkplatform Zee- en Duinwijk
gelukt een doorbraak te creëren om
de bovengrondse containers de
grond in te krijgen. Om de oude
locatie van de ondergrondse containers aan de Planetenweg weer te
gebruiken voor de ondergrondse
containers was geen optie meer,
omdat de nieuwe oprit van het
parkeerdek daar is gekomen. Maar
ook omdat er met de verbouwing
meerdere kabels en zinkers waren
geplaatst. Om toch voor het winkelend publiek een locatie aan te
kunnen bieden om hun vuil, papier
en glas kwijt te kunnen is door de
gemeente besloten om tijdelijk een
aantal bovengrondse containers te
plaatsen op de hoek Doornberglaan
en Spinnekoplaan. Zonder enig
overleg met de omwonenden. Echter
deze locatie werd meer en meer als
dumpplaats gebruikt voor alles wat
men kwijt wilde en niet naar het

afvaldepot van HVC te hoeven rijden.
Variërend van huisraad tot afgedankte autobanden, wc-potten etc.
Het huidige Wijkplatform, wat nu
anderhalf jaar actief is, is er vol ingedoken en heeft bij de gemeente erop
aangedrongen om een oplossing te
zoeken voor dit smerige en wijkonvriendelijke probleem. Na lang en
veelvuldig aandringen zijn er door de
gemeente verschillende opties
aangedragen. Uiteindelijk is er in
overleg met de gemeente en Dreefbeheer een locatie aangewezen waar
de ondergrondse containers moeten
komen. Deze optie ligt aan de Schiplaan in de groenstrook tussen de
uitrit van de nieuwe ondergrondse
garage en de uitrit van de loslocatie
van de vrachtwagens voor winkeliers,
zie www.wijkplatformsvelsen.nl/zeeen-duinwijk.nl Op deze locatie
bevindt zich nu een groenstrook,
deze wordt met dit plan iets smaller
en voor het brengen van afval zal er
een parkeerlocatie langs de weg
komen waardoor het doorgaande

LEZERSPOST

verkeer geen hinder ondervindt. De
huidige fietsenstalling langs de muur
van het winkelcentrum blijft
onveranderd.
Deze week hebben de direct omwonenden van de gemeente een brief
gekregen met uitleg over het voorgestelde plan waarin de bezwaarprocedure van 6 weken is meegenomen.
Het was een lange en soms harde
strijd van het wijkplatform. Het Wijkplatform heeft nog wel in de richting
van de gemeente aangegeven dat
het echt noodzakelijk is om de
nieuwe locatie regelmatig te legen
en om cameratoezicht toe te passen
op de nieuwe locatie. Dit om te voorkomen dat zich op deze nieuwe
locatie niet dezelfde problematiek
voor gaat doen als op de nu bovengrondse locatie. Het wijkplatform
Zee- en Duinwijk hoopt dat met het
verplaatsen van de locatie en goed
toezicht vanuit handhaving dit langslepende conflict eindelijk opgelost
zal zijn.

Geluk bij een ongeluk
ofwel geef niet te vlug op
Vrijdagmiddag 15 uur op de parkeerplaats achter de Dekamarkt in Santpoort Noord wil ik mijn oudpapiertas legen en hoe zoiets gebeurt weet je
pas achteraf, maar mijn tasje met portemonnee, telefoon, leesbril in koker
en mijn mondkapje verdwijnen mee in dat diepe gat.
Gauw naar huis HVC bellen. Ik was te laat, zei de dame aan de telefoon, na
14 uur nemen we geen meldingen meer op. Maar… al mijn pasjes en mijn
rijbewijs, nu kan ik geen boodschappen meer doen, probeer ik nog. Heel
jammer, ik kan niets voor u doen en nog een fijne avond. Ja, ja een fijne
avond.
Ik bel thuis met mijn man die belooft om gauw vanuit Heemskerk terug
te fietsen en raadt me aan om de wacht te houden bij de papiercontainer
zodat er niet nog een vracht bovenop komt.
Gauw zoek ik de nodige spullen bij elkaar om te vissen en fiets terug.
Helaas, de meegenomen zaklamp is zo goed als leeg, dan probeer ik met
de haak aan de lange stok te vissen, maar ik zie de tas helemaal niet, na
een flink aantal vergeefse pogingen houd ik het voor gezien. Wachten
duurt lang en zeker als het dan ook nog begint te regenen.
Eindelijk komt mijn man natgeregend aan en probeert met zijn telefoon
in de bak te kijken, ook een buurvrouw bij ons om de hoek licht bij en
maakt foto’s, helaas geen tas te zien.
Ondertussen verzamelen zich nog een aantal mensen, eentje zegt: ik zou
de politie bellen.
Zo gezegd zo gedaan, de politie beloofd te kijken wat ze voor ons konden
doen en zouden terugbellen. Wie schetst onze verbazing als na ca een
half uur een wagen van HVC, geëscorteerd door de politie, het parkeerterrein op komt rijden.
De bak wordt opgetakeld en gestort in de papierwagen. Dan graaien met
z’n allen in het oude papier, na 3 boodschappenkarretjes vol papier wordt
de tas met portemonnee en mondkapje eruit gevist, nu de telefoon nog.
Na deze gebeld te hebben horen we zacht het geluid en na nog wat
graaien komt deze ook tevoorschijn. De bril moet toch vervangen worden
dus die laten we maar zitten.
Ik kan iedereen wel zoenen, maar dat mag niet.
Riny Bouwmeester

Huisartsen Jasmijn van Cleef en Robert van Unen, beiden werkzaam in Huisartsencentrum Velserbroek tonen zaterdag blij hun
vaccinatiebewijs. Foto: aangeleverd

Voedselbank Velsen
helpt met welkomstpakket

Velsense huisartsen
aan de beurt voor vaccinatie
Door Arita Immerzeel
Velsen - Huisartsen uit Velsen kregen
vorige week hun uitnodiging om
gevaccineerd te worden tegen
Covid-19.
Ook de huisartsen in opleiding, werkzaam in Velsen, werden hiervoor
uitgenodigd. Er is gekozen voor het
vaccineren van huisartsen en huisartsen in opleiding, omdat zij in hun
praktijkvoering in aanraking komen
met patiënten die met COVID-19
besmet zijn. Andere zorgverleners,

die werkzaam zijn in een huisartsenpraktijk, zoals assistentes, praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen zullen nog even op hun beurt
moeten wachten. Het vaccineren
begon op afspraak vrijdagavond, met
de bedoeling om het hele weekend
door te vaccineren.
Waar in voorgaande weken 90-plussers naar Schiphol moesten reizen
voor hun prik, reisden de huisartsen
naar priklocatie Medisch Centrum
Alkmaar. Vrijdagavond en zaterdag

verliep het vaccineren prima. Het was
voor hen zelfs gezellig om elkaar als
vakgenoten weer eens in levende
lijve te treffen. De sneeuwjacht en
sneeuwstorm op komst gooiden
jammergenoeg roet in het eten. Voor
zondag werden alle vaccinaties afgelast. Pech dus voor degenen die
zondag aan de beurt waren. Zij
zullen net als de assistentes en praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners, thuiszorgmedewerkers en
begeleiders van gehandicapten nog
even geduld moeten hebben.

Velsen - Voedselbank Velsen wil
voor Iedereen die dat nodig heeft
makkelijk toegankelijk zijn. De
drempel blijkt echter voor heel veel
mensen hoog te zijn. Met een
welkomstpakket wil men de
drempel naar de Voedselbank lager
maken.
Het is heel eenvoudig. Iedereen die
niet genoeg geld overhoudt om
voldoende eten te kunnen kopen en
meteen een voedselpakket nodig
heeft kan zich aanmelden voor een
welkomstpakket. Dit pakket is voor
een periode van 5 weken beschikbaar. Is er na die 5 weken langer
eten nodig dan worden mensen na
een gesprek met Socius Maatschap-

pelijk Dienstverleners verder
geholpen.
Sinds de tweede lockdown worden
ook ZZP-ers die door de coronacrisis
een groot deel van hun omzet
verloren hebben en daardoor niet
genoeg geld overhouden voor een
fatsoenlijke maaltijd door de Voedselbank graag met een voedselpakket door de crisis heen
geholpen.
Zowel ZZP-ers als iedereen die van
een welkomstpakket gebruik wil
maken kan zich aanmelden bij de
Voedselbank Velsen via tel. nr: 085
- 876 87 79. Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met
vrijdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur.

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE: CASTRICUMMER.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL EN HOFGEEST.NL

ZORGPROFESSIONALS GEZOCHT
in de regio Haarlem/IJmuiden!

Ben jij een zorgprofessional uit de regio Haarlem/IJmuiden
met passie voor je vak en heb je eigen ideeën over hoe je zorg
zou willen vormgeven? Zorginstelling Driestroom is opzoek
naar zorgprofessionals om meer kleinschalig zorgaanbod voor
(jong)volwassenen te realiseren in regio Haarlem/IJmuiden.
Als kleinschalige zorgonderneming word je via een franchiseconstructie verbonden aan Driestroom. Een speciale constructie
die zorgt voor eigen keuzevrijheid en volledige focus op
de zorg voor de mensen die je ondersteunt.

Om (jong)volwassenen een
een veilig thuis te bieden
waar ze zich prettig voelen
en kunnen ontwikkelen.

ZORGPROFESSIONALS
GEZOCHT!

ZORG VORMGEVEN ZOALS JIJ VOOR OGEN HEBT?!

Scan voor meer info!

Dat kan nu! Ondernemersgroep Driestroom is in de regio
Haarlem/IJmuiden op zoek naar zorgprofessionals die passie
hebben voor hun vak en voor de mensen die ze ondersteunen. In
de regio is er veel vraag naar kleinschalig zorgaanbod gericht op
(jong)volwassen met autisme en meervoudige problematiek. Denk
hierbij aan een woonvorm waar op basis van het 24x7 principe
zorg wordt verleend aan de (jong)volwassenen. Of juist
ambulante begeleiding aan de bewoners om ze te ondersteunen
richting zelfstandig wonen.

DE DOELGROEP
De doelgroep waar het om gaat zijn (jong)volwassenen waarbij
sprake is van autisme. Daarnaast is er bijna altijd sprake van
meerdere stoornissen/problemen vaak voortkomend vanuit het
autisme, gedacht kan worden aan hechtingsproblematiek,
angststoornis, depressie, en andere gedragsproblemen. Er kan
sprake zijn van een licht verstandelijke beperking maar dit hoeft
niet.

Geïnteresseerd?

WIE ZOEKEN WIJ?
We zoeken gedreven zorgprofessionals met ruime ervaring in
de zorg en die de stap willen zetten naar een eigen
onderneming in de zorg in verbinding met Driestroom.
Belangrijk is de ervaring met eerder genoemde
problematieken en binding met de regio Haarlem/IJmuiden.
Het streven is om juist meer kleinschalig zorgaanbod voor
(jong)volwassenen te realiseren in deze regio.

Je kunt contact opnemen met
Theo van Sluisveld,
Instroommanager Wonen
(06) 4816 8324,
theo@ondernemersgroepdriestroom.nl

Driestroom is een landelijk erkende zorginstelling en heeft een franchiseformule
ontwikkeld die erop is gericht om zorgprofessionals in hun kracht te zetten en hun
talent te benutten. Instroommanager Theo
van Sluisveld legt uit: ”Binnen ons franchisemodel is er ruimte voor allerlei vormen
van zorg, ondersteuning of begeleiding van
(jong)volwassenen met een hulpvraag. Denk
bijvoorbeeld aan een woonlocatie voor
(jong)volwassenen met licht verstandelijke
beperking, autisme of gedragsproblematiek. Of juist een vorm met ambulante
begeleiding van deze (jong)volwassenen in
het doorgroeien naar zelfstandig wonen.
We begeleiden zorgprofessionals in de
planvorming op het gebied van zorginhoud,
financiën en huisvesting. We geven inzicht in
de competenties en groeimogelijkheden. In
de samenwerking ontvang je als zelfstandig
zorgondernemer al de benodigde ondersteunende diensten, zodat je je kunt focussen
op datgene waar het volgens ons echt om
gaat; het bieden van betekenisvolle zorg.
Wij zijn ervan overtuigd dat de kwaliteit zit
in de mens en niet in het systeem.”
Driestroom gelooft in onbeperkt meedoen.
Iedereen op zijn of haar eigen niveau en in
het eigen tempo. Bij Driestroom doet iedereen zoveel mogelijk mee in de maatschappij.
Met wonen, met leren en met werken.
Driestroomhuisouder Maureen vertelt: Wij
zijn in gesprek geraakt met Driestroom om
onze droom over zorg te kunnen realiseren.
We wilden dicht bij de mens zorg kunnen
verlenen en in het franchiseconcept van
Driestroom konden we onze visie realiseren.
In het eerste contact wat wij hadden met
Driestroom ontdekten wij dat Driestroom
zeer ruimdenkend, bevlogen en innovatief is.

Daarnaast is de intentie om minder
beheersmatige zorg te leveren, waardoor
er meer vrijheid is om die zorg te geven
welke mensen nodig hebben. Door de
samenwerking met Driestroom hebben we ons
kunnen richten op wat belangrijk is, de zorg
dichtbij organiseren en als zorgverlener
doen wat nodig is. Dit resulteerde in ons
Driestroomhuis wat gevestigd is in IJmuiden.
Wij zouden het erg aanmoedigen als daar
meer initiatieven bij komen.”
Driestroomhuizen zijn een vorm van kleinschalige zorgondernemingen waar vanuit
de unieke kern van de zorgprofessional
zorg wordt geboden aan mensen met een
hulpvraag. Landelijk is Driestroom met ruim
140 zorgondernemingen actief in allerlei
zorgvormen. Van Sluisveld; “Op deze
manier brengen we kennis en kunde samen
in een landelijk netwerk van uitzonderlijke
zorgprofessionals. We hopen het netwerk
uit te breiden in de regio. Onze motivatie is
om in de regio rondom Haarlem en IJmuiden
(jong)volwassenen met een hulpvraag te
ondersteunen door vernieuwend kleinschalig
zorgaanbod te ontwikkelen.”
Van Sluisveld vervolgt: “Iedereen die meer
informatie wil over de mogelijkheden om in
de regio Haarlem en IJmuiden een eigen
wooninitiatief gericht op (jong)volwassenen
te beginnen, kan rechtstreeks contact met
mij opnemen. Samen alledaags geluk
bezorgen met hoogwaardige kwaliteitszorg,
dat is waar we het voor doen.”
Theo van Sluisveld is instroommanager van
Ondernemersgroep Driestroom
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Laat kankeronderzoek
niet lijden onder corona
Regio - Aan alle inwoners van Nederland wordt massaal gevraagd om
hun Douwe Egberts of A.H. Perla
spaarpunten in te leveren bij het
Daniel den Hoed Fonds. Met deze
spaarpunten worden gratis
producten verkregen, welke verkocht
zullen worden. De opbrengst van de
verkochte producten komt voor de
volle 100% ten goede aan het Daniel
den Hoed Fonds, waarmee baanbrekend kankeronderzoek in het
Erasmus MC gesteund wordt.
Bent u dus tijdens de vervelende

corona-periode uw kastjes of laatjes
aan het uitzoeken en heeft u
toevallig Douwe Egberts of A.H. Perla
waardepunten gevonden en weet u
niet wat u er mee wilt doen, doneer
ze dan aan het Daniel den Hoed
Fonds, een van de elf fondsen van de
Erasmus MC Foundation.
U mag ze dan gratis opsturen naar
Daniel den Hoed Fonds, antwoordnummer 80133-GK212, 3080 VB
Rotterdam. Voor info: tel. nr.
06-41035872 of 010-7034802.
Close-Up heeft een bijzondere manier gevonden om Valentijsdag te vieren. Foto: aangeleverd

Verras jouw Valentijn met een
online liefdeslied van Close-Up
Regio - Corona of niet, de liefde gaat
altijd door! En zeker op Valentijnsdag.
Helaas kan de Alkmaarse vocal-groep
Close-Up, waarin ook Velsense leden
zingen, door de maatregelen niet
langs de deuren gaan om geliefden
te verrassen, zoals zij vorig jaar met
veel plezier en succes deden.
Gelukkig kan dat ook coronaproof.
Dus ben je stiekem verliefd? Of hou
je na al die jaren nog net zoveel van
je partner? Laat dan weten wat je
voor jouw dierbare voelt en verras
jouw Valentijn met een persoonlijke
videoboodschap, overhandigd door
één van de Close-Uppers. Je kunt
Close-Up boeken via https://lp.
webity.nl/valentijnsdag.
Voorzitter Laura Kroon: ,,Vorig jaar
hebben we met onze zang veel
mensen geraakt op Valentijnsdag.

Dat willen we dit jaar weer doen.
Gelukkig hebben we een manier
bedacht om in deze bijzondere tijd
toch de liefde te kunnen brengen als
koor.”
Muzikale groet
Op zondag 14 februari reizen leden
van de vocal group solo door NoordHolland en brengen een boeket, een
romantische kaart en een QR-code
naar het adres van jouw keuze. De
ontvanger scant de QR-code met een
telefoon of tablet en krijgt dan direct
de jazzy versie van het romantische
´Time after time´ te zien en horen. Dit
nummer werd eerder gezongen door
grootheden als Shirley Bassey, Frank
Sinatra en Barbra Streisand. En nu
dus door vocal group Close-Up. Het
mooiste: je kondigt het nummer zelf
aan! In een korte videoboodschap

leg jij uit aan de ontvanger waarom
jouw Valentijn deze muzikale groet
en bloemen ontvangt.
Door heel Noord-Holland
Omdat één van de Close-Up-leden
langskomt, zijn zij dit keer in staat
om op Valentijnsdag in een groot
gedeelte van Noord-Holland deze
hartelijke dienst aan te bieden voor
€35. Dus meld je aan via https://lp.
webity.nl/valentijnsdag en Close-Up
neemt contact met je op. Zodat jij,
juist in deze moeilijke tijden, een
muzikaal hart onder de riem kunt
steken van je geliefde of iemand om
wie je heel veel geeft. En naderhand
kan je geliefde de boodschap keer
op keer terugkijken. Hoe romantisch
is dat?
Meer informatie: vocalgroupcloseup.
nl of facebook.com/vgcloseup.

In totaal beheert de provincie Noord-Holland circa 600 kilometer aan wegen.
Foto: Provincie Noord-Holland

Subsidie voor verkeersveilige
uitwegen in Noord-Holland
Regio - Om de veiligheid op provinciale 80 km/u-wegen te vergroten wil
de provincie Noord-Holland het
aantal in- en uitritten op deze wegen
zo veel mogelijk verminderen en de
herkenbaarheid vergroten. De
perceeleigenaar is zelf verantwoordelijk voor de benodigde aanpassingen aan zijn uitrit. Vaak zien zij,
door de kosten die de aanpassingen
met zich meebrengen, ertegenop om
hun uitweg en/of erf aan te passen.
De provincie Noord-Holland komt
perceeleigenaren in 2021 en 2022
daarom tegemoet met de subsidieregeling Verkeersveilige Uitwegen.
Op provinciale 80km/u-wegen zijn
veel in- en uitritten, zogenaamde
uitwegen, aanwezig voor de bereikbaarheid van een erf, agrarisch
perceel, een bedrijf of instelling. Deze
uitwegen zorgen voor risicovolle
situaties, omdat afslaand verkeer hier
moet afremmen of het tegengesteld
verkeer moet kruisen en grote landbouwvoertuigen of vrachtwagens
lastig bij uitwegen kunnen in- of
uitdraaien. De provincie wil het
aantal uitwegen daarom verminderen. Dat kan bijvoorbeeld door

verplaatsing van de uitweg naar een
andere openbare weg langs het
perceel, waar minder hard gereden
wordt. Ook het samenvoegen van
meerdere uitwegen, vermindert het
totaal aantal. Tot slot helpt een
uniforme uitvoering van de uitweg
de herkenbaarheid voor andere
weggebruikers te vergroten.
Vanaf 1 februari 2021 stelt de
provincie Noord-Holland subsidie
beschikbaar voor aanpassingen aan
uitwegen. Perceeleigenaren en
-pachters kunnen in aanmerking
komen voor de nieuwe subsidieregeling Verkeersveilige Uitwegen. De
provincie subsidieert minimaal €
5.000 en maximaal € 100.000 per
aanvraag. De aanvrager moet minimaal 10% van de totale kosten zelf
financieren. De werkzaamheden,
waaronder het aanvragen van de
benodigde vergunningen, het maken
van een ontwerp en de uiteindelijke
uitvoering kunnen wel in zijn geheel
overgelaten worden aan bijvoorbeeld een aannemer. Het subsidiebudget is over twee jaar verdeeld. Tot
oktober 2021 is er € 700.000
beschikbaar.

Iedereen kan een plan indienen, in 2020 werden 36 initiatieven gehonoreerd. Foto: aangeleverd

Betrekken bij Groenfonds open
voor groene initiatieven
Regio - In 2021 stelt de provincie
Noord-Holland opnieuw € 101.500
beschikbaar voor groene projecten.
Projecten die de soortenrijkdom in
onze provincie versterken én zoveel
mogelijk doelgroepen en partners
betrekken, komen voor een financiële bijdrage uit het Betrekken bij
Groen Fonds in aanmerking. Vanaf 1
februari tot en met 1 maart 2021 kan
elke vrijwilligersgroep met een goed
groen idee een aanvraag indienen.
Waar moet een
aanvraag aan voldoen?
De aanvraag moet zich richten op
het bevorderen van de biodiversiteit,
het beschermen van een plant- of
diersoort of participatie bij de
natuurlijke leefomgeving, waaronder
het (veilig en effectief ) organiseren,
coördineren, faciliteren, continueren,

stimuleren of innoveren van vrijwilligerswerk. Het vrijwilligerswerk richt
zich daarbij op soortenbeheer,
natuurbeheer, groen- en landschapsbeheer, natuureducatie of natuurinrichting. Meer informatie over de
voorwaarden en aanmelding staan
op de website van Landschap NoordHolland: www.landschapnoordholland.nl/bbgfonds
Inspirerende voorbeelden
van aanvragen
In 2020 dienden 100 organisaties en
vrijwilligers(groepen) een aanvraag
in. Daarvan zijn 36 initiatieven
gehonoreerd.
Deze initiatieven varieerden van het
inzaaien van bermen met wilde bloemenmengsels, tot het ‘vergroenen’
van schoolpleinen en het onderzoeken van natuurwaarden van

Texelse kolken tot het aanleggen van
schelpenstranden voor visdiefjes. Het
Fonds laat zien dat vrijwilligers vol
ideeën zitten om de biodiversiteit
een impuls te geven en om de
Noord-Hollanders te betrekken bij
hun groene leefomgeving.
Dien je aanvraag in voor 1 maart
Bedenk een goed plan en dien je
aanvraag in! De jury bestaat uit
medewerkers van de Terreinbeherende Organisaties in Noord-Holland.
Deze voeren het programma
‘Betrekken bij Groen’ uit.
Dit zijn: Amsterdamse Bos, Goois
Natuurreservaat, IVN Noord-Holland,
Landschap Noord-Holland, Natuur en
Milieufederatie, Natuurmonumenten,
PWN, Recreatieschap Noord-Holland,
Staatsbosbeheer en Waternet.
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Jelle van Urk is een globetrotter en een
verwoed verzamelaar van kentekenplaten
dichtstbijzijnde garage was. Dit
bleek 20 kilometer verder te zijn. Ik
vertelde hem dat we met de boot
waren en dat ik daar niet kon
komen. Toen ik hem zei dat ik kentekenplaten verzamelde liep hij naar
z’n auto, schroefde de kentekenplaat
af en gaf deze aan mij. Nog voordat
ik m’n portemonnee kon trekken
stapte hij in z’n auto en reed weg.”

Alle autokentekenplaten aan de carport komen uit landen waar Jelle zelf is geweest. Foto: Henk de Reus

Regio - In elk dorp heb je mensen met een bijzondere hobby, passie, of missie. Zo iemand is Jelle van Urk (81) uit
Castricum, een enthousiaste en energieke man die sinds zijn pensioen al heel wat over de wereld reisde om
kentekenplaten van auto’s te scoren. De teller staat inmiddels op 75.
Door Henk de Reus
Het dak van zijn carport is bekleed
met een verzameling nummerplaten van landen uit de hele
wereld. Binnen legt Jelle uit hoe hij
hieraan is gekomen. ,,Toen ik in 1995
als accountmanager bij Verkade
afzwaaide - ik was toen 56 - had ik er
40 jaar opzitten. Eindelijk ging een
lang gekoesterde wens om te gaan
reizen in vervulling.’’ Zijn eerste reis
was naar Amerika. Jelle: ,,Ik wilde
veel van het land zien. Dit betekent
dat er flink wat kilometers gemaakt
moesten worden. Mijn vrouw is
geen kilometervreter. Daarom ging
ik met een kameraad. We hebben
alle natuurparken in Noord Amerika
bezocht. In 45 dagen reden we een
afstand van 22.000 kilometer. We
bezochten vijftien Amerikaanse en
vier Canadese provincies.”
Kentekenvirus
Jelle vervolgt: ,,Op de Alaska
Highway zag ik een informatiegebouwtje dat helemaal vol hing met
kentekenplaten van alle Amerikaanse staten. Het leek mij wel leuk
om van alle staten en landen die ik
bezocht een kentekenplaat als

aandenken mee te nemen. In de
staat Hawaï bleek het heel moeilijk
om aan een kentekenplaat te
komen. ‘Die slaan we dan maar over’,
dacht ik. Het toeval wilde dat ik op
een van mijn latere reizen in Seattle
een souvenirwinkel aantrof waar
men een kentekenplaat uit Hawaï
had. ‘Bingo’, dacht ik, maar de eigenaar wilde er een slaatje uitslaan en
vroeg 75 dollar voor het ding. Met
mijn Hollandse zuinigheid zei ik
‘Laat maar, ik kom nog wel eens
terug.’ Zo gezegd, zo gedaan. Twee
jaar later was ik er weer. De prijs was
inmiddels gezakt naar 25 dollar.
‘Toch mooi 50 dollar verdiend’, dacht
ik.”
Anekdotes
Overal waar hij kwam speurde Jelle
plekken af waar hij aan een kentekenplaat kon komen. ,,Je maakt dan
ook wel eens bijzondere dingen
mee’’, zegt Jelle. ,,Voor een van de
hotels in Wyoming zag ik een autosloperij. Ik liep er heen en werd
begroet door een oud baasje. Hij
vroeg wat ik moest. Ik vertelde over
mijn verzameling kentekenplaten en
zei dat ik er ook graag een van de
staat Wyoming wilde. ‘Where are

you from?’ vroeg hij. ‘From the
Netherlands’, zei ik in m’n beste
Engels. Had ie nog nooit van
gehoord. Ik dacht laat ik het begrip
‘The Netherlands’ wat ruimer maken,
dus ik zei ‘I’m from Europe’. Dit was
ook abacadabra voor hem. Toch
kreeg ik het voor elkaar dat er de
volgende ochtend om acht uur een
plaat voor mij klaar stond.”
In 2008 ging de reis naar Polen.
,,Toen ik onderweg een autosloperij
zag en erheen liep kwam er plotseling een grote Duitse herder al blaffend op me afstormen. Ik bleef stokstijf staan en was bang om aan
flarden te worden gebeten. De hond
was lang aangelijnd en ik had de
mazzel dat de lijn strak kwam te
staan toen de hond mij op anderhalve meter was genaderd. Deze
keer niet gered door de gong, maar
door de lijn zullen we maar zeggen.
Ik heb nog lang staan natrillen.
Uiteindelijk leverde het me wel een
kentekenplaat op.”
Tijdens een cruise bezocht Jelle de
Kaaimaneilanden en maakte iets
bijzonders mee. ,,Ik zag er een auto
staan met een prachtige kentekenplaat. Ik vroeg de chauffeur waar de

Bijeenkomst Kentekenplaatvereniging ‘De Nummerplaat’. Jelle staat op de achterste rij in het midden. Foto: aangeleverd

Ondeugend
Sinds 2006 reist Jelle samen met z’n
vrouw Harmke. Jelle geeft toe dat hij
niet altijd legaal aan z’n kentekenplaten is gekomen. ,,We reden regelmatig naar ons tweede huis in
Spanje. Ik had daar in de buurt al
eens een vrachtauto achter een
muur zien staan. Een jaar later stond
deze nog precies op dezelfde plaats.
Ik dacht ‘die zal niet veel gebruikt
worden’. Terwijl ik met m’n schroevendraaier over de muur klom stond
Harmke op de uitkijk, want ik mocht
natuurlijk niet gesnapt worden. Ik
schroefde de nummerplaat los en
voegde deze toe aan mijn collectie.
Hierna ben ik nooit meer ondeugend geweest hoor”, zegt Jelle ter
geruststelling.
Trots
Het lukt Jelle niet altijd om tijdens

Jelle is apetrots op z’n kentekenplaat
uit China. Foto: Henk de Reus

platen kunnen worden gekocht of
geruild.
Jelle is het meest trots op z’n kentekenplaat uit China. Hier was hij in
2018. Jelle: ,,Een Chinese kentekenplaat is niet te krijgen. Om de smogvorming tegen te gaan worden er in
China jaarlijks maar 150.000 kentekenplaten uitgegeven. Deze worden
onder de inwoners verloot. Ik
hoorde eens dat sommige mensen
bereid zijn om naast het aankoopbedrag voor een auto ook nog eens
€ 25.000,- voor de nummerplaat op

Van elk vakantieland een souvenir in de vorm van een kentekenplaat.
Foto: Henk de Reus

zijn vakantie aan een kentekenplaat
van dat land te komen. Maar dan
kan hij altijd nog terugvallen op de
Kentekenplaatvereniging die naar
de toepasselijke naam ‘De Nummerplaat’ luistert. De meeste nummerplaatverzamelaars zijn hierbij
aangesloten. De vereniging organiseert soms beurzen waar nummer-

tafel te leggen. Het liefst heeft men
een nummerplaat met het eindcijfer
8 omdat dit geluk zou brengen. De
nummerplaat die ik wist te bemachtigen komt uit Guangdong. Ik wist
deze via de vereniging te
bemachtigen.”
Verlanglijstje
De verzameling van Jelle bestaat op
dit moment uit kentekenplaten van
42 landen, respectievelijk 21 van
Amerikaanse staten en 12 van Canadese provincies. Op de vraag of dit
niet genoeg is antwoordt Jelle dat
een nummerplaat van IJsland nog
op z’n verlanglijstje staat. Deze wil
hij niet bij de vereniging kopen,
want hij verzamelt alleen nummerplaten van landen waar hij zelf is
geweest. Jelle: ,,IJsland ligt nog in
het verschiet. Eerst moet het maar
wat warmer worden en corona
achter de rug zijn.”
Kent u ook mensen in uw omgeving
met een bijzonder verhaal of
beroep, dan wel een bijzondere
missie, ervaring of hobby, meld het
de redactie.
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Bevrijdingspop 2021 online
Regio - Op woensdag 5 mei 2021
vindt Bevrijdingspop Haarlem plaats.
Deze dag wordt er een online festival
georganiseerd via bevrijdingspop.nl.
Daarbij zijn geen live optredens in de
Haarlemmerhout voorzien.

In de oranje container worden de mantelbuizen aan elkaar gelast. Foto: aangeleverd

Eerste mantelbuizen voor aanleg
landkabels liggen op hun plek
Regio - Nadat de eerste boringen voor de landkabels twee weken
geleden succesvol zijn uitgevoerd, liggen inmiddels de eerste mantelbuizen in de Beverwijkse bodem. In deze buizen worden uiteindelijk de
landkabels getrokken waarmee men de windparken op zee aansluiten op
het hoogspanningsnet van TenneT.
,,De zandgrondlaag waarin we
werken ligt op een diepte van zo’n
dertig meter en biedt een mooie
tegendruk”, laat boormeester Cor
Versluis van aannemer NRG weten.
,,Daardoor is zowel het boren als het
plaatsen van de eerste mantelbuizen
zeer spoedig verlopen.” Na de Kerstvakantie ging NRG vanaf Landgoed
Westerhout meteen van start met de
ondergrondse gestuurde boringen
richting het voormalig terrein van
Tata Steel, waar het toekomstige
transformatorstation komt te staan.

Maximale afstand
,,We boren telkens twee gaten
waarna we de mantelbuizen
intrekken”, vervolgt boormeester Cor
Versluis. ,,Vervolgens worden er nog
twee boringen uitgevoerd zodat er
uiteindelijk vier keer vier mantelbuizen in de bodem tussen de werkterreinen liggen. Met het intrekken
van vier mantelbuizen zijn we
vervolgens ongeveer een halve dag
bezig. Eind vorig jaar zijn de delen
van mantelbuizen die elk 24 meter
lang zijn aan elkaar gelast tot een

Na de digitale editie van vorig jaar
heeft de organisatie van Bevrijdingspop Haarlem samen met haar
partners diverse mogelijkheden
onderzocht, zoals een 1,5-meter
festival en livestreams vanuit een
coronavrije ‘bubbel’. Helaas moet
men concluderen dat de geschetste
routekaart het niet toelaat op 5 mei
2021 met een festivalpubliek bij
elkaar te komen.
Over de invulling van Bevrijdingspop
Haarlem 2021 wordt momenteel
nagedacht. De organisatoren streven
naar een online streaming-editie met

een festivalsfeer, energiek en met
veel muziek. Natuurlijk besteden we
ook veel aandacht aan het thema
vrijheid. Daarnaast worden opties
zoals uitzendingen via regionale tv
en radio onderzocht.
Naast het online programma vinden
er rondom Bevrijdingspop Haarlem
2021 enkele lokale activiteiten plaats.
Deze voldoen aan de coronarichtlijnen en brengen geen mensenmassa’s op de been. Denk aan de Vrijheidswandeling langs locaties met
een link naar de Tweede Wereldoorlog of de Corridor van de Vrijheid,
waarbij verzetshelden worden
geëerd met banieren boven de
winkelstraten.
Het programma van Bevrijdingspop
Haarlem 2021 wordt op een later
moment bekendgemaakt.

lengte van bijna één kilometer. Dat is
de maximale afstand voor de ondergrondse boringen die we uitvoeren.’’
Nauwkeurig sturen
Na de vier boringen richting het
toekomstige transformatorstation
aan de Zeestraat draait NRG de boormachine om en volgen er vier
boringen richting het werkterrein bij
Holland op zijn Smalst. Versluis: ,,In
de boorkop zit een gps-zender die in
verbinding staat met gps-trackers die
op de grond zijn aangebracht.
Daarmee kunnen we de boorkop
heel nauwkeurig sturen om deze op
de beoogde plek weer boven de
grond te laten komen. In totaal
voeren we het voor de aanleg van de
landkabels tegen 40 boringen uit.”

Door de parkeerplaats in de weekenden te sluiten hoopt men te extreme drukte in
de duinen te voorkomen. Foto: Nationaal Park Zuid-Kennemerland

Parkeerplaats Koevlak in
weekeinden voorlopig gesloten
Regio - Om onze natuur te beschermen en de veiligheid van bezoekers te
waarborgen, geldt in Nationaal Park Zuid-Kennemerland de dringende
oproep: blijf op de paden en wegen en geef elkaar de ruimte. Sleeën doe
je het best op het strand. Parkeerplaats Koevlak is voorlopig in de weekenden gesloten om te grote drukte te voorkomen.

Wie een goed idee heeft voor de buurt, kan dit nu jaarlijks indienen bij Rijnland vóór 1 mei. Foto: aangeleverd

Rijnland lanceert subsidie
voor groenblauw buurtidee
Regio - Het bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland heeft
besloten dit jaar nog een tijdelijke subsidieregeling in het leven te
roepen, Groenblauw Buurtidee. Hoogheemraad Ineke van Steensel:
“Steeds meer mensen weten ons te vinden met ideeën hoe zij de woonomgeving meer waterbewust en toekomstbestendig kunnen maken. En
initiatieven op dit vlak willen wij graag bevorderen.”
Groenblauw Buurtidee is het juridische
antwoord op het proefproject Maatschappelijke Initiatieven dat Rijnland
sinds april 2018 is gestart. Het hoogheemraadschap gaat nu met een tijdelijke subsidieregeling de initiatieven
ondersteunen van actieve inwoners,
scholen, belangengroepen en
bedrijven die de leefomgeving mooier,
groener en duurzamer wllen maken.
Maatschappelijke opgaven
Klimaatverandering vraagt om een
nieuwe manier van watermanagement, dat weten de waterschappen als

geen ander. Zij kunnen de effecten van
een stijgende zeespiegel, extreme
regen en droogte niet meer alleen aan.
Het antwoord ligt in een andere
manier van werken, en ook in onderlinge samenwerking. Overheden,
bedrijven, wetenschappers, inwoners
dragen allemaal bij aan maatschappelijke opgaven als klimaatadaptatie,
waterbewustwording en
energietransitie.
Groenblauw schoolplein
In het gebied van Rijnland zijn al
diverse groenblauwe intiatieven gere-

aliseerd zoals de aanleg van groenblauwe schoolpleinen, parken en
watertuinen. Dit gebeurt met financiële steun of materiële inzet van het
hoogheemraadschap. En goed voorbeeld doet goed volgen.
Aanvraagprodedure
Wie een goed idee heeft voor de
buurt, kan dit nu jaarlijks indienen bij
Rijnland vóór 1 mei. Rijnland verzamelt
hierop alle aanvragen en beoordeelt
deze op een tiental criteria die aangegeven zijn op het hiervoor bestemde
aanvraagformulier. De totaalscore
bepaalt uiteindelijk de rangorde
binnen alle aanvragen. Op basis van
die rangorde wordt het jaarlijkse subsidiebedrag verdeeld. Aanvragers
krijgen vóór 1 juli bericht of hun initiatief in aanmerking komt voor een
bijdrage van Rijnland.
Meer weten?
Groenblauw Buurtidee: https://www.
rijnland.net/over-rijnland/denk-metons-mee/buurt-ideeen.

Sinds de coronacrisis is het aantal
bezoekers van het Nationaal Park met
30% gestegen. ,,We zijn blij dat veel
bezoekers ons Nationaal Park weten
te vinden, maar merken ook dat een
gebrek aan kennis en bewustzijn leidt
tot schade aan onze natuur en dit
baart ons grote zorgen! Veel nieuwe
bezoekers zijn zich er niet van bewust
dat ze een Nationaal Park betreden,
waar duidelijke regels gelden om de
natuur te beschermen en te
behouden voor later. Zonder zich te
realiseren dat dit schade veroorzaakt,
gaan ze van de paden af, voetballen
in gebieden waar dit niet is toegestaan, klimmen in bomen, sleeën van
hellingen die hier niet voor bestemd
zijn. Ook komen er bezoekers toch
met een hond het gebied in terwijl
deze daar niet welkom is’’, vertelt
Gwen Pellinkhof, Coördinator
Communicatie en Educatie Nationaal
Park Zuid-Kennemerland.
Om bezoekers te attenderen hangen
bij de 10 grote entrees spandoeken
met daarop de boodschap: Blijf op de
wegen en paden: Samen beschermen
we onze mooie natuur! ‘Door sneeuw
zal het soms niet duidelijk zijn waar
het pad loopt en waar niet, of wat
een pad is en wat een ‘dierenpaadje’
is. Kies daarom voor routes waarvan
je zeker weet dat er een duidelijk
aangegeven pad is. En bij twijfel, keer
terug. Loop niet blindelings achter

andere voetsporen aan! Zo voorkomen we schade aan planten en
dieren’, vervolgt Pellinkhof.
Parkeerplaats Koevlak gesloten
Vanaf nu is parkeerplaats Koevlak tot
nader order in het weekend gesloten.
Doordeweeks is de parkeerplaats wel
open. De andere parkeerplaatsen
worden niet gestrooid en kunnen
glad zijn, kom daarom bij voorkeur
lopend of met de fiets.
Waar mag je sleeën?
De beste plekken om te sleeën zijn
het strand en de slee-heuvel in
Spaarnwoude. In het Nationaal Park
mag er alleen gesleed worden op de
paden en de hiervoor aangegeven
speelterreinen. Het is niet toegestaan
van hellingen buiten de paden af te
sleeën. Daar kunnen allerlei planten
en dieren ongemerkt grote schade
aan ondervinden.
Tips voor een bezoek
aan het Nationaal Park
- Vermijd drukke tijdstippen tussen
11 en 15 uur.
- Neem je verrekijker mee.
- Kies een route waarvan je de
paden kent.
- Kom alleen met je eigen gezin en
geef andere bezoekers de ruimte.
- Neem iets lekkers mee voor
onderweg, maar laat geen afval
achter.

AUTOBEDRIJF
BIJLSMA B.V.

5 jaar een begrip in de IJmond en omstreken
AL 40
bj. 2008

bj. 2008

bj. 2014

bj. 2017

€ 5.995,-

€ 6.750,-

€ 8.995,-

€ 11.250,-

SUZUKI SWIFT EXCLUSIVE

Mercedes C klasse C180 CGi BE Volkswagen Polo 1.2 TSi 90PK,
Elegance, bj. 2010
5-deurs, BMT, Comfortline,
€ 11.500,- bj. 2013
€ 8.250,-

DACIA SANDERO 0.9 TCE BI-F SI STP

MAZDA 2 1.3 SVT TOURING

FORD FOCUS WAGON 1.0 ECOBOOST EDITION
bj. 2010

bj. 2005

bj. 2014

bj. 2011

€ 3.995,-

€ 4.750,-

€ 9.250,-

€ 4.650,-

OPELALTO
MERIVA
16V MAXX
COOL
SUZUKI
1.01.4
COOL
COMFORT
bj. 2000

PUNTO
1.2 AIRCO
TOYOTAFIAT
YARIS
1.0 VVT-I
ASPIRATION
bj. 2002

bj. 2016

bj. 2008

Volkswagen Polo 1.0 MPi 70KW,
Mini Cooper 1.6 16V 88 KW,
BMT Comfortline, bj. 2015
Panoramadak, airco, bj. 2007
Incl. BTW € 10.900,€ 5.650,-

Onderhoud en APK voor alle merken.
Gespecialiseerd in airco en EV voertuigen.
Moerbergplantsoen 2 - 1972XG IJmuiden
Telefoon 0255-511 159
info@autobedrijfbijlsma.nl

www.autobedrijfbijlsma.nl

Onderdeel van de Bosch groep

0255 527 222
0255 527 065

APK v.a. € 37,50 incl. BTW
Onderhoud - Reparatie - Verkoop
VAN ALLE MERKEN AUTO’S

’s Gravenlust 37b,1981 AE Velsen-Zuid
info@autobedrijfschweitzer.nl
0255 - 527 222
www.autobedrijfschweitzer.nl
www.autobedrijfschweitzer.nl

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

Autosloperij Treffers
Autosloperij
Treffers

rek.nr. 66.24.65.369

BTW nr. NL8504.512.43.B01

aarden van toepassing, deze zijn op te vragen in ons bedrijf.

obedrijfschweitzer.nl
bedrijfschweitzer.nl

NL8504.512.43.B01

s bedrijf.

BEZICHTIGING OP AFSPRAAK!

Inkoop loop-, sloop- en
Inkoop loop-, sloop- en
schadeautoʼs, motorfietsen
schadeautoʼs, motorfietsen
Verkoop van onderdelen
Verkoop van onderdelen
Afgifte RDW vrijwaringsbewijzen
Afgifte RDW vrijwaringsbewijzen
Tel. 023-5325211, Hendrik Figeeweg 35
Tel. 023-5325211,
Hendrik Figeeweg 35
Haarlem-Waarderpolder
Haarlem-Waarderpolder

€ 1.895,-

€ 2.795,-

€ 7.750,-

€ 16.950,-

HONDAVITARA
ACCORD 1.6
1.8ISTYLE
LS AIRCO
SUZUKI

OPEL
ASTRA
WAGON 1.616V
SPORT
NISSAN
QASHQAI
1.6 ACENTA

Trompstraat 9-11 | 1971 AA IJmuiden | T (0255) 52 05 09 | F (0255) 52 30 38

Kijk voor ons volledige occasionaanbod op onze website:

W W W. VA KG A R AG E KO E L E M E I J E R . N L

Te koop:
Diverse soorten en maten schaatsen.
Van mt. 36 t/m mt. 40, 15,- per paar.
Tel. 023-5384683
Te koop:
Kattenluikje, klein model voor
katten en kleine honden. 5,-. Tel.
06-51260801
Aangeboden:
Gratis af te halen: grindtegels: 60 x 40
cm Santpoort-Zuid.
Tel. 06-22525488
Te koop:
4 wielen Ford Focus compl. All
seasens banden. 100,-. Tel. 0255578829
Te koop:
Dichte kruiwagen, vierkante bak met
klep, 80,-.
Tel. 06-27281974
Te koop:
Gereedshapkruiwagen 125,-. Tel.
06-27281974
Te koop:
Davo -album Nederland luxe met
cassette (leeg) v.a. 1986 t/m 1999,
15,-. Tel. 06-41804330

AUTOSCHADE IJMUIDEN V.O.F.
Bronsstraat 15 - 1976 BC IJMUIDEN

• Voor al uw autoschade • Taxaties • Spuitwerk (tevens motors en boten)
• Voor al uw autoschade • Taxaties
• Richtwerk • Uitdeuken zonder spuiten • Schadeafhandeling met verzekering

• Spuitwerk (tevens motors en boten)

Wij werken tegen zeer scherpe prijzen, vraag vrijblijvend een offerte aan,
• Richtwerk • ook
Uitdeuken
zonder spuiten
online mogelijk.

• Schadeafhandeling
met verzekering
Ons autobedrijf is lid van de

Wij werken tegen zeer scherpe prijzen,
vraag vrijblijvend een offerte aan, ook online mogelijk.
Zie
informatie:
Zievoor
voor meer
meer informatie:
Website:
www.autoschadeijmuiden.nl
Website: www.autoschadeijmuiden.nl
E-mail:
E mail: info@autoschadeijmuiden.nl
autoschadeijmuiden@planet.nl
BijBij
onsons
krijgt
altijd
vervoer!
krijgtu u
altijdgratis
gratis vervangend
vervangend vervoer!

Autoschade IJmuiden V.O.F.
Bronsstraat 15, 1976 BC IJmuiden, Tel. (0255) 511 720

APK zonder afspraak

(Benzine en Diesel € 37,50
– Roetmeting € 12,00)

Uitlijnen
Onderhoud en reparatie
(alle merken)
‚

s Gravenlust 37b
1981 AE Velsen-Zuid

Tel. 0255 527 222
Fax 0255 527 065

info@autobedrijfschweitzer.nl
www.autobedrijfschweitzer.nl

KvK inschrijfnr. 52451437

ING rek.nr. 66.24.65.369

BTW nr. NL8504.512.43.B01

Aircoservice

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

Banden (tevens opslag)

Op al onze leveranties zijn de algemene Bovagvoorwaarden van toepassing, deze zijn op te vragen in ons bedrijf.

Uitlezen (met de meest
moderne apparatuur)
Bescherm de natuur in Nederland!
Word nu lid op natuurmonumenten.nl en
ontvang 4 x per jaar het magazine Puur Natuur

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

Kentekenloket

www.robnobelsautoservice.nl
Kromhoutstraat 46 IJmuiden
0255 - 522500

Geopend van maandag tot
en met vrijdag: 08:00-17:00
uur (op zaterdag aangepaste
tijden).

WEG=W
EG!

UIT VOORRAAD
LEVERBAAR!

van
895,voor

495,159van
vo 5,or

Bruno 3-zits bank
Verkrijgbaar in 3 kleuren.

Trento hoekbank

Afmeting: 230x90 cm.

Incl. sierkussens.

Afmeting: 230x90 cm.

Afmeting: 193x90 cm.

v
819an
vo ,or

499
,-

,549

Verkrijgbaar in 2 kleuren.

n
va ,879 or
vo

Nevada 3-zits bank

Verkrijgbaar in 2 kleuren.

995
,-

Afmeting: 265x215 cm.

UIT VOORRAAD
LEVERBAAR!

Nevada 2-zits bank

UIT VOORRAAD
LEVERBAAR!

KĲK VOOR MEER AANBIEDINGEN OP:
FACEBOOK.COM/PRONTOWONENCRUQUIUS
VOOR BESTELLEN EN VRAGEN OVER DE
ARTIKELEN KUN JE BELLEN OF MAILEN:
023 529 0066, INFO@PRONTOWONENCRUQUIUS.NL
UIT VOORRAAD
LEVERBAAR!

Ardante hoekbank
Afmeting: 268x232 cm.

1299
,UIT VOORRAAD
LEVERBAAR!

149van
vo 9,or

Rodeo hoekbank
Verkrijgbaar in 3 kleuren.
Afmeting: 276x170 cm.

749
,-

UIT VOORRAAD
LEVERBAAR!

Pronto Wonen Outlet Store
Spaarneweg 22A Woonboulevard Cruquius
De winkel is tĳdelĳk gesloten. Alleen volgens afspraak afhalen in ons magazĳn.
*Alleen geldig bĳ Pronto Outlet Store.

Paularo hoekbank
Afmeting: 261x212 cm.

799
,-

