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Nog even nagenieten...
Velsen - Het is weer voorbij. Het sprookjesachtige witte landschap heeft binnen no-time plaatsgemaakt voor de ons zo
bekende blubberige bende, waarmee sneeuwval in Nederland meestal gepaard gaat. Maar wat hebben we genoten!
Daarom nog een paar laatste plaatjes in deze krant. Paul van de Keer maakte deze foto. ,,Een mandarijneend, waarvan
er twee tussen de tientallen ‘gewone’ eenden bivakkeren in de vijver van park Schoonenberg’’, schrijft hij. Alle vogels
hadden het vorige week niet makkelijk met een sneeuwdek op het land en een ijsdek op het water. In parken wilde nog
wel eens een wak overblijven, waarin de watervogels zich nog watervogel konden voelen. Af en toe waagden de
eenden zich op het ijs, wat soms een koddig gezicht opleverde. Elders in deze editie de waarschijnlijk laatst sneeuw- en
ijsfoto’s van dit jaar.

Geen
wachttijden

Nu ook in
Amsterdam!

De beste zorg. Dichterbij.

Amsterdam • Hilversum • Velsen-Noord
085 - 0479 273
www.excellentcareclinics.nl
rug-/nek-/schouderklachten
gordelroos • overgangsklachten
onverklaarbare lichamelijke klachten
depressies
Behandelingen worden vergoed
vanuit de basisverzekering

Gideon na het winnen van zijn prijs in de studio. Foto: Jurgen Jacob Lodder

Gideon uit Velserbroek wint 32.000 euro
Velserbroek - Afgelopen weekend was in ‘BankGiro Miljonairs’ bij RTL 4 te
zien hoe Gideon uit Velserbroek plaatsnam op de stoel tegenover presentator Robert ten Brink. Gideon speelde in de zesde aflevering van dit
seizoen 32.000 euro bij elkaar.
De 54-jarige Gideon blikt terug op
zijn avontuur: ,,Het was waanzinnig! Je hoopt van tevoren dat je
in de stoel terecht komt maar het is

natuurlijk geweldig als het daadwerkelijk gebeurt.’’
Gideon wist uiteindelijk 32.000

euro bij elkaar te spelen: ,,Ik heb
echt gespeeld zoals ik wilde spelen.
Ik had van tevoren met mezelf
afgesproken om niet te gaan
gokken dus ik ben bij het mooie
bedrag van 32.000 euro gestopt.
We zijn de badkamer aan het
verbouwen, dus de prijs komt heel
goed uit!”

Posters attenderen weggebruikers
op schoolgaande kinderen
Velsen - het lijkt wel of het nieuwe schooljaar net begonnen is. Net als na
de zomervakantie worden op diverse plekken in onze gemeente met
leuke posters van Dick Bruna weggebruikers geattendeerd op de jeugd,
die weer naar school gaat.
Op de foto zien we de poster op de Minister Van Houtenlaan bij het Pontplein. Er piepen ook vrolijke lentetrompetjes boven de sneeuw uit. De
eerste narcissen, die de lente aankondigen. Zo te zien hebben ze het wel
koud, logisch met de temperaturen van afgelopen week. Maar de voorspellingen zijn goed, de sneeuw is inmiddels helemaal weggesmolten en
voor het weekend zijn lente-achtige temperaturen voorspeld. Dat wordt
weer genieten, voor mens én natuur!
Tekst en foto: Arita Immerzeel
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Kent u een jongere die een lintje
verdient?
Jongeren die zich inzetten voor de Velsense gemeenschap verdienen allemaal
een pluim. Wilt u één van die jongeren
voordragen voor een jeugdlintje? Dat kan
tot 21 maart 2021.

gemeentevelsen |

gemvelsen |

AfhaalBieb

AfhaalBieb is open!
Geniet ook van het gezelschap van
een goed boek! De AfhaalBieb is
open voor alle leden van de
Bibliotheek Velsen. Online kan men
via een webformulier 3 boeken aanvragen en deze (laten) afhalen bij
de vestiging. Geen beschikking over
internet? Dan helpen onze medewerkers je graag per telefoon op
werkdagen van 10:00 -12:00 en van
13:00 -16:00 uur op telefoonnummer
0255 525 353 voor IJmuiden en
023- 5381901 voor Velserbroek.

De jeugdlintjes worden uitgereikt op 26 april
2021 tijdens de lintjesregen.

Het jeugdlintje is een speciale onderscheiding
voor jongeren uit Velsen. Een blijk van waardering voor jongeren tot 18 jaar die een voorbeeld zijn voor anderen.
Jongeren kunnen een jeugdlintje krijgen als
zij een voorbeeld zijn voor anderen. Denk aan
inzet voor andere mensen, natuur of cultuur.
Jongeren die al langere tijd vrijwilligerswerk
doen, opkomen voor iemand anders bij pesten,
zinloos geweld of alcohol- en/of drugsgebruik.
Maar ook jongeren die een bijzondere prestatie hebben geleverd.

gemeente_velsen

www.bibliotheekvelsen.nl

U kunt een jongere voordragen door het aanmeldformulier in te vullen en vóór 21 maart
2021 digitaal te verzenden. Meer informatie
en het aanmeldformulier kunt u vinden op
www.velsen.nl/producten/jeugdlintje
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kabinetszaken 0255-567200 of mailen naar kabinetszaken@velsen.nl
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Velsen

Velsen aangesloten bij BSGR

Wat er voor u verandert, tenzij u in Velsen-Noord woont
Jeroen legt uit wat er voor de meeste inwoners van Velsen verandert. “Een van de voordelen van de samenwerking met de BSGR is
dat inwoners en bedrijven in Velsen voortaan
één aanslag krijgen; voor gemeente- én waterschapsbelasting. Daarnaast hebben inwoners, bedrijven en instanties voor de lokale
belastingen nog maar met één organisatie te
maken: de Belastingsamenwerking GouweRijnland. Gemeente Velsen hanteerde tien
termijnen om de aanslag te betalen, de BSGR
acht. De BSGR is nu het aanspreekpunt voor
vragen over gemeente- en waterschapsbelasting. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer
071 525 6200. Post van de BSGR herkent u
aan het onderstaande logo.”

Allereerste elektrische Noordzeekanaalveerpont komt naar Velsen
De allereerste elektrische Noordzeekanaalveerpont gaat varen op de veerverbinding
tussen Velsen-Noord en Velsen-Zuid. Als
alles volgens planning verloopt, vaart de
eerste elektrische Noordzeekanaalpont in
het vierde kwartaal van 2021 in de dienstregeling met reizigers. In totaal komen er
vijf elektrische veerponten met telkens tussenpozen van een halfjaar. De overige vier
schepen worden op de andere verbindingen over het Noordzeekanaal ingezet. De
afgelopen jaren heeft GVB samen met de
gemeente Amsterdam al zes hybride IJveren naar volle tevredenheid in gebruik genomen. Begin maart volgt het voorlopig
laatste nieuwe duurzame IJveer in deze serie.

een tweede pont bij Velsen in de vaart te houden.”

Schonere lucht
Bram Diepstraten, wethouder bereikbaarheid
en mobiliteit bij gemeente Velsen kijkt uit naar
de komst van de elektrische Noordzeekanaalveerpont: “Veel Velsenaren maken gebruik van
de veerpont, onder meer om naar hun werk te
gaan. Voor hen is het belangrijk dat er een betrouwbare dienstregeling is. Ik ben daarom blij
dat GVB de eerste volledig elektrische Noordzeekanaalpont in Velsen laat varen. De nieuwe
veerpont is naast gloednieuw, ook duurzaam
en uitstootvrij. Dat is goed voor het klimaat en
draagt bij aan schonere lucht in Velsen. De betrokken partijen blijven zich inzetten om ook

Grote stap vooruit in duurzaam openbaar
vervoer
Programmamanager Casper van der Werf van
GVB Veren: “De huidige veerponten waarmee
we op het Noordzeekanaal varen, zijn bijna 90
jaar oud en toe aan vervanging. Bij ons kijkt
ook iedereen enorm uit naar de komst van de
elektrische Noordzeekanaalponten. De bouw
vordert gestaag. We gaan echt een grote stap
vooruit maken. Qua comfort, duurzaamheid
en performance! De komst van de nieuwe elektrische veerponten is weer een stapje dichterbij alle inspanningen die wij ondernemen om
uitstootvrij openbaar vervoer aan te bieden.”

Toename fietsers op de pont
Ook Astrid van den Haak, programmamanager
van IJmond Bereikbaar is blij gestemd. “We
zijn heel blij dat de eerste elektrische veerpont
naar Velsen komt. Onder meer door onze fietsstimuleringscampagne, is het aantal fietsers
dat gebruik maakt van de pont de afgelopen
jaren gestaag gegroeid. De nieuwe elektrische
pont zorgt zowel voor een betrouwbare als ook
voor een zo duurzaam mogelijke oversteek.
Het dek van de nieuwe schepen is flexibel in te
richten. Staan er veel fietsers te wachten, dan
kan het fietsdek makkelijk groter worden gemaakt.”

10-2-2021 17:52:50

Vanaf 1 januari 2021 heeft gemeente Velsen zich aangesloten bij de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (de BSGR).
De heffing van waterschapsbelasting aan
de zuidkant van het kanaal werd al verzorgd door de BSGR. Dit betekent dat u
als inwoner van Velsen (behalve inwoners
van Velsen-Noord) voortaan één gecombineerde aanslag krijgt voor de gemeente- en waterschapsbelasting. De BSGR
verzorgt vanaf 1 januari 2021 ook de invordering en kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.

Jeroen Verwoort, wethouder Economische
Zaken, legt uit waarom Velsen zich aansloot
bij de BSGR, wat er daardoor verandert voor
inwoners, bedrijven en instanties en waarom
dit alles niet geldt voor inwoners van VelsenNoord. Ook vat hij samen waarom u eigenlijk
gemeente- en waterschapsbelasting betaalt.
“Gemeente Velsen verstuurde jaarlijks
36.169 aanslagen voor gemeentebelasting.
We wilden deze taak graag uitbesteden, omdat dat praktischer en goedkoper is. Na een
aanbestedingstraject besloten we te gaan samenwerken met de BSGR. Dienstverlening
staat hoog bij hen in het vaandel. Ook is de
BSGR al bekend met onze gemeente, omdat
zij al waterschapsbelasting heffen voor de
Hoogheemraadschap van Rijnland. Daarom
verzorgt de BSGR nu de beide belastingtaken. In tegenstelling tot wat u gewend bent,
verzendt de BSGR deze belastingaanslagen
dit jaar eind maart. De BSGR verzorgt ook
de invordering en kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen en de aanslagoplegging van leges en andere rechten. We informeren Velsenaren hierover met een brief op
20 februari.

Bovenstaande veranderingen gelden niet
voor Velsen-Noord. Dat komt omdat de
BSGR daar niet verantwoordelijk is voor het
heffen van waterschapsbelasting. “Dat kunnen we ook niet veranderen”, vertelt Jeroen.
De grenzen van een waterschap worden in dit
geval niet bepaald door de gemeentegrenzen,
maar door stroomgebieden of afwateringsgebieden in een bepaalde regio. Hierdoor valt
Velsen-Noord niet onder Hoogheemraadschap van Rijnland, maar onder Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.”
Waarom betalen inwoners en ondernemers gemeente- en waterschapsbelasting?
“De gemeente zorgt voor een goed leef-,
woon- en werkklimaat in Velsen. Denk aan
het ophalen van huisvuil, aanleg en onderhoud van riolering, onderhoud van groen en
straatverlichting. De kosten hiervoor betaalt
de gemeente onder andere uit de gemeentelijke belastingen.
Waterschappen, zoals het Hoogheemraadschap van Rijnland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, krijgen
geen geld van het Rijk. Daarom mogen ze belastingen heffen om met dat geld hun taken
uit te voeren. Uw belastinggeld wordt onder
andere gebruikt voor afvalwaterzuivering,
het onderhoud van duinen, dijken en kades
en het op peil houden van de waterstand en
waterkwaliteit. Zo houden we droge voeten
met z’n allen.”
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Velsen is verdeeld in 10 wijken. In vier hiervan is een wijkplatform actief. In onderstaande tabel
tref u een overzicht aan wanneer ze vergaderen.

Wanneer vergaderen de WijkUw vragen over vaccinatie
Een wijkplatform bestaat
uit vrijwilligers
uit de betreffende wijk. Zij komen op voor het algemeen
platforms
Velsen
2021
beantwoord
belang van de wijk, maar zijn geen actiegroep. Ze kijken naar de plannen van de gemeente en

Velsen is verdeeld in 10 wijken. In vier groepen. Voor meer informatie, ga naar de
geven daarover
gevraagd actief.
of ongevraagd
advies.
Wijkplatforms worden heel vaak gevraagd deel te
hiervan
is een wijkplatform
In on- website
https://www.wijkplatformsvelsen.nl/
Inwonersvraag over de vaccinatie tegen corona.
derstaande
tref u een overzicht
aan
Iedere donderdag wordt hier een inwonersvraag behandeld. Heeft u een vraag
nemen aantabel
discussiegroepen.
Voor
meer informatie, ga naar de website
wanneer ze vergaderen.
Als u een vergadering wilt bijwonen: hier volover de vaccinatie? Stuur dan ook uw vraag naar communicatie@velsen.nl

https://www.wijkplatformsvelsen.nl/

gen de locaties en vergaderdata voor 2021.
Een wijkplatform bestaat uit vrijwilligers uit Vanwege corona vinden de vergaderingen virde
ende
wijk. Zij komen
voor het al- hier
tueel
via ZOOM
plaats. Uen
kunt
zich hiervoor voor 2021.
Alsbetreff
u een
vergadering
wiltopbijwonen:
volgen
de locaties
vergaderdata
gemeen belang van de wijk, maar zijn geen aanmelden via www.wijkplatformsvelsen.nl.
VanwegeZe
corona
de vergaderingen
via ZOOM plaats. U kunt zich hiervoor
actiegroep.
kijken vinden
naar de plannen
van de Kiesvirtueel
het gewenste Wijkplatform en vul het
aanmelden
via www.wijkplatformsvelsen.nl.
Kies
het
gewenstein.Wijkplatform
gemeente
en geven
daarover gevraagd of on- formulier
onder ‘CONTACT’
U krijgt dan en vul het
gevraagd
advies.
Wijkplatforms
worden
heel
een
inlogcode
voor
zoom
per
e-mail
toegeformulier onder ‘CONTACT’ in. U krijgt dan een inlogcode voor zoom per
e-mail toegestuurd.
vaak gevraagd deel te nemen aan discussie- stuurd.

Wijkplatform
Velsen-Noord
IJmuiden-Noord
IJmuiden-Zuid
Zee- en Duinwijk

Locatie
Via ZOOM
Via ZOOM
Via ZOOM
Via ZOOM

Tijd
19:30
19:30
19:30
19:30

Datum
Nog niet bepaald
10 maart, 14 april
17 febr., 21 april
Nog niet bepaald

Februaristaking
Op donderdag 25 februari 2021 wordt de Februaristaking van 1941 herdacht. Het is dit
jaar 80 jaar geleden, een lustrumjaar. De Februaristaking heeft dit jaar een ander karakter
vanwege de coronamaatregelen. De herdenking vindt plaats met een beperkt gezelschap,
zonder publiek en zonder defilé. Het gemeentebestuur van Velsen is hierdoor niet fysiek
aanwezig. Namens het gemeentebestuur

wordt er een bloemstuk gelegd om stil te staan
bij de historische verzetsdaad, het opkomen
voor een ander.
Live uitzending door NOS
De herdenking van de Februaristaking wordt
om 16.30 uur live uitgezonden door NOS. Bezoek de website februaristaking.nl voor meer
informatie.

Heleen Eijkhout, stafarts Jeugdgezondheidszorg GGD Kennemerland beantwoordt de binnengekomen vragen over
de vaccinaties.
Er is mij te veel onduidelijkheid over.
Het vaccinatiepaspoort dat ze erdoor
willen drukken, maar nee je bent niet
verplicht. Hoe gaan ze dat doen met
mensen met een medicatie-allergie?
Mogen wij dan straks niks meer omdat
we de vaccinatie niet durven te halen?
Mijn huisarts kon geen duidelijkheid
verschaffen.
Op dit moment heeft het kabinet nog geen
besluit genomen over het vaccinatiepaspoort.
Mocht het vaccinatiepaspoort worden ingevoerd dan wordt pas duidelijk wat dit betekent voor niet-gevaccineerde personen.
Het schijnt dat ook al heb je de vaccinaties gehad dat je dan alsnog corona kan
krijgen. Mijn vraag: wat is het nut er dan

van? Ik wil me best laten inenten, maar
als het je er niet tegen beschermd, wat
voor nut heeft het dan??
De vaccinaties beschermen helaas niet altijd
tegen het krijgen van corona, maar beschermen wel beter tegen het krijgen van een
ernstige corona infectie met opname in een
ziekenhuis, of zelfs de IC.
Na de 1ste vaccinatie maakt het lichaam nog
onvoldoende antilichamen tegen het corona
virus aan.
Na de 2de vaccinatie reageert het lichaam
sneller en met meer antilichamen tegen het
corona virus.
Waarom moeten gezonde mensen gevaccineerd worden, als namelijk net
als bij de griep de risicogroepen geënt
worden.... dan hoeft dat toch niet? Er
wordt nu druk uitgeoefend op mensen
die ervoor kiezen om de vaccinatie niet
te nemen. De reden voor deze keuze is in
mijn geval dat er geen gevolgen bekend
zijn op lange termijn. Ik ben echt bang:
stel dat het vaccin de groei van kankercellen sneller doet ontwikkelen en
mensen over drie jaar allemaal kanker
krijgen? Dan zitten we ook met volle
ziekenhuizen, dit is echt alleen op korte
termijn denken.
Het coronavirus treft niet alleen personen
die behoren tot de risicogroep. Ook personen
die voorheen gezond en fit waren kunnen
ernstig ziek worden door een corona infectie.
Daarnaast blijkt dat een bepaalde groep personen, die slechts een milde vorm van corona
infectie hebben doorgemaakt, lang klachten
kunnen houden. Bij een aantal van de mensen
zijn klachten zoals ernstig vermoeidheid en
benauwdheid, zodanig dat zij moei-te hebben
om hun werk weer te kunnen hervatten.

Nieuws van de raad
De Visie van...

Besproken in de sessies

Eén Woonruimte verdeel
Systeem voor de Regio
Eén Woonruimte verdeel Systeem voor
de Regio. Mijn Woonservice.nl. Zegen
of Vloek!

Met 1 klik op de knop kun je je aanmelden
en heb je toegang tot ruim 41.000 woningen
in de Regio IJmond/Kennemerland. Daarin bouwen woningzoekenden inschrijfduur
op om in de gehele regio te kunnen reageren.
De volgordebepaling is in de gehele regio
vrijwel hetzelfde. Na de urgente gevallen is
de inschrijvingsduur leidend.
De gemiddelde inschrijfduur voor Velsen
is 5-6 jaar. In de populaire woonkernen is
dit langer. Er verhuizen meer Haarlemmers naar onze gemeente dan andersom.
Daarentegen is het percentage verhuisbewegingen vanuit Velsen naar Beverwijk
en Heemskerk weer net zo groot. Conclusie: het is lastig om vast te stellen of het
nieuwe systeem nu daadwerkelijk voordelen of nadelen oplevert. De markt staat
onder enorme druk, zeker in onze regio.
Het aantal woningzoekenden neemt nog

Cees Sintenie,
Raadslid
CDA Velsen

steeds toe terwijl het aanbod afneemt.
Bouwen, bouwen en nog eens bouwen
is de enige oplossing voor de komende
10 jaar. CDA Velsen is ervan overtuigd dat
er dan met name voor jongvolwassenen
betaalbaar gebouwd moet gaan worden.
Ook moeten veel meer woningen levensloopbestendig gemaakt worden zodat
mensen, als ze ouder worden, langer thuis
kunnen blijven wonen, bij voorkeur in hun
eigen omgeving.
Gemeenten en Provincie moeten zo snel
mogelijk duidelijkheid scheppen waar wel
en waar niet gebouwd mag of kan worden.
Handen ineen en alles op alles zetten om
dit mogelijk te maken.

Actualisatie Visie op Velsen
De Visie op Velsen moet worden geactualiseerd. Deze visie geeft richting aan
de ontwikkeling van Velsen tot 2050.
De raadsleden zijn van mening dat
er veel is opgehaald bij inwoners en
organisaties. In grote lijnen kunnen
de raadsleden zich vinden in het beeld
dat is geschetst. Eén van de aandachtspunten om de visie te kunnen actualiseren is om meer input te krijgen van
jongeren. In maart wordt een Velsens
Forum georganiseerd waar de raadsleden voor worden uitgenodigd. Dit onderwerp komt in april terug naar de raad.
Bestemmingsplan bedrijventerreinen Velsen Noord
Voor de bedrijventerreinen VelsenNoord is een nieuw bestemmingsplan
opgesteld. Het huidige bestemmingsplan is 10 jaar oud. Inmiddels zijn er
nieuwe soorten bedrijvigheid ontstaan.
Het nieuwe bestemmingsplan maakt
het mogelijk voor deze bedrijven om
zich in het gebied te vestigen. De raadsleden zijn positief over het voorstel en
diverse raadsleden zijn ook blij met
de zienswijzen die zijn ingediend. Het
voorstel staat op de agenda van de
raadsvergadering.

Bestuursopdracht Lokaal Klimaat
Akkoord
De gemeente Velsen werkt aan de ambitie om een Lokaal Klimaatakkoord af
te sluiten met inwoners, organisaties
en het bedrijfsleven. Het Lokaal Klimaatakkoord moet leiden tot 49% CO2reductie in 2030. Deze bestuursopdracht heeft als doel om afspraken te
maken over het proces en de rol van
raad. De raadsleden zijn positief over
de bestuursopdracht. De wethouder gaf
aan dat de ambities van de raad in het
Lokaal Klimaatakkoord kunnen worden
meegenomen. Het voorstel staat op de
agenda van de raadsvergadering.
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Duurzaam
Velsen
Velsen is op weg naar een duurzame,
klimaatneutrale gemeente. We gaan
anders om met energie en houden
rekening met klimaatverandering in een
Denkt
u er ook aan
om zonnepanelen
te nemen?

circulaire economie vol economische
kansen. We consumeren anders en
minder, denken na over schoon vervoer en
hergebruiken materialen. Samen gaan we
voor een duurzaam Velsen!

Stap over op duurzame energie met zonnepanelenactie Velsen!

De succesvolle, gezamenlijke
inkoopactie voor
zonnepanelen gaat in
gemeente Velsen weer
van start.

Uw woning verduurzamen, zorgen voor een beter milieu en

ven via www.duurzaambouwloket.nl/actievelsen. Op deze

De online informatieavonden vinden plaats op:

dat terwijl u uw energierekening naar beneden ziet gaan.

pagina vindt u ook meer informatie.

• Donderdag 18 februari
• Dinsdag 9 maart

Vorig jaar hebben al veel huiseigenaren in gemeente Velsen
de stap gezet om zonnepanelen aan te schaffen. Denkt u er

Bewonersavonden

ook aan om zonnepanelen te nemen? De succesvolle, geza-

Wilt u meer weten of heeft u nog vragen? U kunt meekijken,

menlijke inkoopactie voor zonnepanelen gaat in gemeente

meeluisteren en vragen stellen tijdens onze online informa-

U kunt de uitzending alleen volgen wanneer

Velsen weer van start. U kunt zich tot 17 mei 2021 inschrij-

tieavonden. Deze live-uitzendingen kunt u volgen via uw

u zich vooraf aanmeldt via

computer, tablet of smartphone.

www.duurzaambouwloket.nl/actievelsen.

• Donderdag 25 maart

Vergroenen van schoolpleinen: gebruik het werkboek!

15 APRIL
IN VELSEN

Het Pieter Vermeulen Museum en de Gemeente Velsen

het schoolplein of -dak wil vergroenen zelf aan de slag.

slaan de handen ineen om scholen te ondersteunen bij

Met het werkboek zetten we een belangrijke stap:

het waarmaken van hun groene dromen. Na afronding

we geven scholen de kans om zelfstandig aan de

van het pilotproject Van Grijs Naar Groen presenteren

slag te gaan. Wil jullie school met het schoolplein of

wij een 10-stappenplan en het uitgebreide werkboek Van

het schooldak aan de slag? Download het werkboek

Grijs naar Groen. Vanaf nu kan elke Velsense school die

boordevol tips en ideeën op pietervermeulenmuseum.nl!

Aannemer Tim over duurzaam bouwen
Steeds kijken of het nóg duurzamer kan. De nieuwste technie-

Kinderklimaattop in Velsen!

ken toepassen. Bij de bouw van zijn eigen huis in Velserbroek

Op 15 april organiseert Klimaatverbond Nederland

verwarming, verlichting en waterverbruik zijn allemaal zo zui-

is aannemer Tim Hagen er helemaal voor gegaan. Isolatie,

de Kinderklimaattop in gemeente Velsen. Dit jaarlijks

nig mogelijk. “Ik wil zelf testen wat mogelijk is,

terugkerend evenement heeft dit jaar als doel een

zodat ik mijn klanten vanuit mijn eigen ervaring

heus Kinderklimaatakkoord op te stellen. En daar

verder kan helpen.” Lees meer ideeën en tips

is natuurlijk de hulp van zoveel mogelijk kinderen

op duurzaamvelsen.nl/verhalen, of scan de

in Nederland voor nodig! We roepen daarom alle

QR code

kinderen van groep 7 en 8 op om mee te doen en hun
school aan te melden! Dé kans voor kinderen om in
actie te komen voor het klimaat.

Aanmelden of meer informatie?
Kijk op kinderklimaattop.nl

Meer weten over het verduurzamen van je huis? Kijk op energievelsen.nl of duurzaambouwloket.nl
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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 18 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
Velserduinweg 209, bouwen schuur en aanbouw (07/02/2021) 16835-2021
Lariksstraat 14, plaatsen dakkapel (voorzijde)
(08/02/2021) 17500-2021
Voltastraat 12, het plaatsen van een dakopbouw, met dakkapel (09/02/2021) 17763-2021
De Rijpstraat 15B- 15D, wijzigen bedrijf
naar 3 woningen en vervangen kozijnen
(10/02/2021) 18429-2021
Zeeweg 198, plaatsen dakopbouw (11/02/2021)

18843-2021
Julianakade 38, legaliseren splitsen woning in
2 woningen (11/02/2021) 19331-2021
Berkenstraat 28, plaatsen dakraam (voorzijde) (12/02/2021) 19552-2021
Mantelmeeuwpad 2, wijzigen strandpaviljoen
(12/02/2021) 19636-2021
Velsen-Zuid
Oude Pontweg 131, veranderen woonwagen
(09/02/2021) 17704-2021
park Velserbeek, kappen 9 bomen
(11/02/2021) 18998-2021(Rijksmonument)
Santpoort-Zuid
Schoterkerkpad 8A, verwijderen MS kabels
(08/02/2021) 16910-2021
Clarionlaan 17, kappen boom (09/02/2021)
17915-2021
Santpoort-Noord
J.T. Cremerlaan 83, plaatsen erker (voorzijde)
(10/02/2021) 18491-2021
Roos en Beeklaan 6, plaatsen veranda (zijtuin)
(10/02/2021) 18665-2021
Kerkweg 67A, wijzigen gebruik bedrijf naar 5
appartementen, aanleggen inrit, veranderen

weg (11/02/2021) 18981-2021
Velserbroek
Hollandse Tjalk 4, plaatsen dakopbouw, vervangen kozijnen (07/02/2021) 16819-2021
Grote Boterbloem 54, plaatsen dakkapel (voorzijde) (07/02/2021) 16878-2021
Galle Promenade 5, vervangen geldautomaat
(10/02/2021) 18462-2021
parkeerterrein Vestingplein t.o. nr. 58, tijdelijk afwijken bestemmingsplan i.v.m. tijdelijke standplaats oliebollenkraam (11/02/2021)
18996-2021
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
IJmuiden
Kanaalstraat 45, splitsen woning in 3 appartementen, plaatsen dakopbouw (09/02/2021)

10153-2021
Kanaalstraat 210, 212 en 214, bouwen aanbouw (voorzijde) (09/02/2021) 10283-2021
Alexander Bellstraat 8, vergroten schuur
(11/02/2021) 5980-2021
Velserduinweg 209, bouwen aanbouw en
schuur (11/02/2021) 16835-2021
Velsen-Noord
Grote Hout- of Koningsweg 6, 6A en 8, verbouwen tot 5 appartementen (11/02/2021) 456062020
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
Groeneweg 10, plaatsen dakopbouw met dakkapel (voorzijde) (09/02/2021) 136643-2020

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen
hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende
bij het (de) onderstaande besluit(en) gedurende zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen
(zoals college van burgemeester en wethouders van Velsen of burgemeester van
Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt
alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een
voorlopige voorziening worden gevraagd
bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem,

sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003
BR Haarlem. Een voorlopige voorziening
kan alleen worden aangevraagd, indien er
ook een bezwaarschrift is ingediend. De
verzenddatum van het besluit is tussen
haakjes vermeld.
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
4e Havenstraat 16-18, bouwen opslagloods
(09/02/2021)
136266-2020
nabij Orionweg 260, verlengen tijdelijk (1 jaar)
plaatsen zendmast (09/02/2021) 3053-2021
Kromhoutstraat 50 A, realiseren sneltest-

straat (11-02-2021) 115112-2020
Lariksstraat 14, plaatsen dakkapel (voorzijde)
(11-02-2021) 17500-2021
Velsen-Noord
Geelvinckstraat 67, plaatsen dakopbouw (achterzijde) (11/02/2021) 137664-2020
Santpoort-Zuid
Van Dalenlaan 6, wijzigen voorgevel
(09/02/2021) 5525-2021
Bloemendaalsestraatweg 118, plaatsen zonnecollector
(achterzijde)
(11/02/2021)
8079-2021(Gemeentelijk monument)
Santpoort-Noord
Molenveltlaan 19, plaatsen dakkapel (voor-en
achterzijde) (11/02/2021) 4969-2021

Buiten behandeling gestelde aanvraag
omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders
van Velsen hebben omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld voor:
Santpoort-Zuid
Wüstelaan 29, kappen boom (11/02/2021)
137129-2020
Verleende ontheffing voor werkzaamheden
buiten reguliere werktijden APV artikel 4:4
Het college van burgemeester en wethouders
van Velsen hebben een ontheffing verleend
voor:
Driehuis
Van den Vondellaan 100 (station Driehuis), realiseren bouwkuipen in de nachten van 2 tot 5
april 2021 ( 09/01/2021) 13037-2021

Oud-IJmuidenaar maakt podcast over popmuziek
IJmuiden - Door de jaren heen heeft muziek altijd een prominente plaats
gehad in het lokale culturele leven. Oud-IJmuidenaar Nick van Zuijlen is
één van de velen die al op jonge leeftijd gefascineerd raakte door
popmuziek en zich ook verdiept heeft in de verhalen achter de popsongs.
De inmiddels in Amsterdam wonende muziekliefhebber heeft samen met
zijn maatje Martin Mol onlangs een nieuwe podcast gelanceerd:
Muziekologie.
Waar muziek klinkt, is een verhaal. In
hun podcast laten Nick van Zuijlen
en Martin Mol hun luisteraars kennismaken met deze verhalen. De hits

waar we vandaag naar luisteren zijn
niet zomaar ontstaan; ze kennen een
rijke geschiedenis. Soulnummers
vertellen het verhaal van empower-

ment van zwarte luisteraars, terwijl
disco-zanger Sylvester al in 1978
grote hits scoorde over non-gender.
De technische aspecten over ritme,
harmonieën en melodieën worden in
de podcast achterwege gelaten,
Muziekologie gaat over de verhalen
achter de hits en artiesten, de songteksten en de artiesten in hun
persoonlijke en maatschappelijke
context. Nick en Martin vertellen hoe
een nummer tot stand kwam en

welke invloed de songs van weleer
hebben gehad op de hedendaagse
popmuziek.
Inmiddels zijn er meer dan vijfentwintig afleveringen, waarin het
tweetal onder vertelt waarom 1984
het beste jaar in de popmuziek is
geweest en welke invloed de Britpop
in de jaren 90 had. Ook de ongemakkelijke boodschap van Nina Simone,
de band tussen Andy Warhol en The
Velvet Underground en de verborgen

verhalen achter de conceptalbums
van onder meer The Beatles, Pink
Floyd, The Who en David Bowie
worden belicht. Iedere dinsdagochtend verschijnt een nieuwe aflevering van de podcast-serie.
De aflevering kan via iTunes, Spotify
en andere populaire podcast-apps
beluisterd worden.
Kijk op www.muziekologie.nl voor
meer informatie.
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Ze zijn er klaar voor en gaan ondanks de pandemie een jarenlange rondreis maken. Foto: Ingeborg Baumann

Van eigen huis naar plek onder de zon
Velsen - Materieel hebben ze alles dik voor elkaar. Allebei een goede
baan die ze heel erg leuk vinden en een prachtig huis in Driehuis. Op het
emotionele vlak is er soms verdriet maar het zijn, behalve lieve en
sympathieke mensen vol humor ook realistische types. Er zijn dingen
waar je je nu eenmaal bij neer moet leggen en soms het verdriet daarover
eerlijk bespreken en delen. En toch, ook nog eens terwijl er een ongekende en verwoestende pandemie door de wereld waart, hebben Maaike
Huizinga (41) en Synco de Waard (42) een besluit genomen waar veel
mensen van dromen maar in de praktijk nooit uitvoeren. Het stel heeft
hun huis verkocht en hun baan opgezegd. Zij trekken vanaf half februari
met een camper door Europa.
Door Ingeborg Baumann
Het huis is verkocht en al lichtelijk
ontmanteld. Hoewel Maaike en
Synco nu ook weer niet de types zijn
waarbij de inrichting volgens de
laatste woontrends moet, daar zijn ze
te creatief en eigenzinnig voor. De
camper waarmee ze op het moment
van publicatie van dit verhaal al mee
op weg zijn, staat nu nog op het pad
naast hun huis. Want zo’n huis is het.
Zo’n gewild huis in een fijn dorp in
Velsen. Die camper is niet eens zo
heel groot, niet de meest luxe
kampeerwagen van de showroom.
De eerste vraag die dan ook opkomt
is: ,,Wat bezielt jullie?’’
Gewenst samen
Maaike en Synco vullen elkaar aan en
nemen afwisselend het woord: ,,We
zijn ruim 21 jaar samen en 11 jaar
getrouwd. Dit huis was om een gezin
in te stichten en dat gaat niet lukken.
We hebben op alle manieren daar
alles aan gedaan maar nu
aanvaarden we dat het er gewoon
niet inzit voor ons. Daar hebben we
verdriet over natuurlijk, maar het
bevestigt ook heel erg wat we voor
elkaar voelen en hoe we in het leven

staan. We zijn ongewenst kinderloos
maar hartstikke gewenst samen. En
vanaf het moment dat we elkaar
kennen speelt iets als dit avontuur
door onze gedachten.’’ Synco vult
aan: ,,Zo zijn we ook begonnen.
Maaike wilde toen ze me ontmoette
naar Engeland voor minstens een
half jaar. Ik ben toen meegegaan
onder het motto: Beter op je plaat
gaan dan steeds denken ‘wat als’. We
waren alweer terug na een maand
maar we zijn wél bij elkaar gebleven.’’
Surrogaat baby
Ze woonden in onder ander in
Haarlem en Heemstede, trouwden en
kregen allebei een fijne baan. Maaike
heeft psychologie gestudeerd en was
tot voor heel kort praktijkondersteuner bij verschillende huisartsen.
Een heel goede, zo een die een ander
aan het praten krijgt door ook een
stukje van zichzelf prijs te geven.
Synco is ICT-er bij een modelabel, is
daar ingegroeid en vindt het
geweldig. En toch. Maaike: ,,Toen we
in dit huis in Driehuis kwamen
maakte onze kat Poema, die toentertijd bij mijn ouders was, de keus om
bij ons te komen wonen. Poema ging
niet meer weg en dus besloten we

om ook maar te blijven. In augustus
2016 namen we een kitten, Charley.
Twee jaar later werd Charley doodgereden. Onze surrogaatbaby. Maar we
hadden Poema nog. Helaas, nog
geen week na het verdriet om
Charley, kreeg Poema een beroerte.
We hebben hem moeten laten
inslapen, hij was 19 jaar. Toen was er
niets meer.’
Rondreis
In de vakanties reisden ze door Polen
en Tsjechië en vorig jaar maakten ze,
Corona natuurlijk, een rondreis door
Nederland. Maaike: ,,Steeds meer
kregen we het gevoel dat we niet
meer naar huis willen. Het huis
voelde leeg en veel te groot voor ons
tweeën. Op een avond, we zaten op
het bankje voor het huis met een
biertje en een wijntje zijn we eens
serieus gaan praten. Wat wilden we
nou eigenlijk?’’
Het was duidelijk wat ze allebei
wilden. Maar de uitvoering is weer
een heel ander verhaal en er zullen
bijzonder weinig mensen zijn die
gewoon doen wat ze willen. Maaike
en Synco wel, ondanks Corona.
Synco: ,,We hebben het huis te koop
gezet en raar genoeg duurde het nog
best een tijdje voor het verkocht was.
Maar het lukte toch voor een redelijke prijs.’’ Maaike: ,,Het is genoeg om
onze studieschuld af te lossen, een
camper te kopen en een tijdje te
leven. Dan hebben we ook nog wat
geld over om opnieuw op te starten
als we thuiskomen.’’
Kleiner leven
En nu zit dus alles wat ze meenemen
in de camper, hun hele leven als het

ware. Kleiner leven, zoals ze het
noemen, zal ze best goed afgaan.
Maar ze hebben budget voor
pakweg twee jaar. Gaat het lukken
om twee jaar, zonder de afleiding van
werk en vrienden en familie en hun
eigen leefomgeving, op elkaars lip te
zitten? We weten allemaal inmiddels
dat alleen al een lockdown zorgt
voor relationele spanningen en dan
heb je nog de beschikking, in de
meeste gevallen, over een heel huis.
Synco: ,,Dat gaat lukken. Wij gaan dat
redden. We doen ook dingen voor
onszelf tijdens onze rondreis. Het kan
zo maar zijn dat ik van de plek waar
we op dat moment zijn naar Mallorca
vlieg. Dat doe ik elk jaar met mijn
vrienden en waarom nu niet?’’
Doel
En waar gaat de reis naartoe? Maaike:
,,Het globale doel is tussen de 15 en
25 graden. Ik wil twee jaar lang in
een korte broek kunnen lopen. Mijn
benen verdienen dat!’’ En op de
moederlijke vraag of ze het allemaal
niet een beetje idealiseren zegt
Synco:,, Het gaat ook vast en zeker af
en toe klote worden. Het is geen
vakantie, het is ons leven en we
kunnen niet terug.’’
Maaike en Synco zijn te volgen op
www.symaeurope.nl. Deze website
linkt ook weer door naar hun sociale
media. Er zullen heel veel Velsenaren
zijn die het stel gaat missen, het zijn
fijne mensen. Maar het is dus mogelijk om virtueel mee te gaan in hun
avontuur. Maaike sluit af: ,,Denk nu
niet dat we het niet spannend vinden
want dat is het natuurlijk wel.’’ Maar
als ze de camper laten zien glinsteren
hun ogen.
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Gezinsmaatjes Home-Start staan
naast ouders bij opvoeding
Regio - Kinderen opvoeden is leuk, al
is het soms een uitdaging. Bij HomeStart trekt een getrainde vrijwilliger,
die ervaring heeft met opvoeden,
samen met jou op.

Van links naar rechts: Hans Koppes, Ronald Koppes, Enrique Koppes en Moreno Koppes. Foto: Jeroen van Duijn

Koppes: vertrouwd adres voor
snacks nu volledig in het nieuw
Santpoort - Al decennialang een vertrouwd adres voor snack en catering:
Koppes aan de Hagelingerweg 47. Geliefd bij jong en oud, zelfs winnaar
van de publieksprijs bij de Haarlem Horeca Awards in het jaar 2012. Het
bedrijf heeft een grote reputatie opgebouwd en gebruikte de afgelopen
maanden om een totale metamorfose te realiseren. Met een fantastische
nieuwe uitstraling is de familie Koppes binnenkort klaar voor de
toekomst!
In 1975 vestigden Santpoorter Dick
Koppes en zijn vrouw Annie hun
snackbar op deze plek, nadat ze
eerder al in Assendelft met hun
bedrijf waren gestart. Hun zoons
Hans en Ronald namen het stokje van
ze over en inmiddels is ook de derde
generatie klaar voor de klus. Enrique,
de oudste zoon van Ronald Koppes,
had als kleine jongen al de droom om
ooit een eigen ijssalon te mogen
runnen. Die droom gaat nu in vervulling, want voortaan wordt huisgemaakt Italiaans ijs van topkwaliteit
verkocht. Voordat hij zich volledig
toelegde op het werken in het fami-

liebedrijf, rondde hij eerst met goed
gevolg zijn opleiding middelbare
hotelschool aan het ROC van
Amsterdam af. Na eerst zes jaar parttime in de snackbar te hebben
gewerkt, draait hij inmiddels fulltime
mee in het team. Ook zijn jongere
broer Moreno rondde zijn studie
inmiddels af en gaat straks ook
omschakelen van parttime naar fulltime medewerker in het bedrijf.
Intussen was het vijfentwintig jaar
geleden dat er voor het laatst een
grote verbouwing in het pand had
plaatsgevonden. Het was tijd

geworden voor vernieuwing en dus
werd een plan gemaakt. Met een
compleet nieuwe inrichting, nieuwe
bakovens en andere apparatuur in de
keuken en een nieuw concept met
onder meer ‘coffee to go’ staat de
familie Koppes over enkele weken
klaar om de klanten weer als vanouds
gastvrij welkom te mogen heten.
,,Een mooie sfeervolle zaak, waarin
iedereen zich direct thuis voelt’’,
typeert Ronald Koppes de beoogde
nieuwe uitstraling van de snackbar.
De kwaliteit van de producten is als
vanouds gewaarborgd, want daarop
wordt beslist niet ingeleverd. En ook
de liefhebbers van de populaire
Raspatat kunnen opgelucht ademhalen, want dit topproduct zit in de
nieuwe setting ook in het
assortiment.
Medio maart verwacht de familie
Koppes de eerste gasten weer te
kunnen ontvangen.

Voorstel aan strijders tegen Tata
Steel: ‘Stel een mediator aan’
Velsen - In de discussie rond de overlast die omwonenden ervaren van
Tata Steel lijken de gemoederen steeds hoger op te lopen. Inmiddels
liggen er honderden aangiftes tegen het staalbedrijf, waarmee bewoners
en belangenorganisaties een einde willen maken aan de uitstoot op het
fabrieksterrein. Volgens Heemskerker Adrie Winkelaar zou het beter zijn
als beide partijen zouden besluiten om een mediator aan te stellen.
Vorige maand zond Winkelaar een
brief naar de media, waarin hij uiteen
zette dat de stoffen, die bij de
productie van staal vrijkomen, niet
schadelijk zijn voor de gezondheid.
De verhoogde percentages longkanker in deze regio komen volgens
hem dan ook niet door Tata Steel,
maar doordat relatief veel mensen in
deze regio roken. Zijn betoog maakte
veel reacties los. Nu doet hij een
voorstel dat de strijdende partijen
om de tafel moet krijgen. ,, Samen
bereik je meer dan alleen en de

emoties lopen niet zo hoog op met
alle consequenties van dien. Wat
voor zin heeft het om de leiding van
het bedrijf voor crimineel uit te
maken? Wat voor zin heeft het de
hele IJmond de angst op het lijf te
jagen? Sommigen zien Tata Steel als
een gevaarlijk monster dat willens en
wetens mensen vergiftigt. Dat is
natuurlijk onzin. Het overgrote deel
van de IJmond is trots op Tata Steel,
dat interessant werk biedt en bood
aan tienduizenden grootouders,
ouders en kinderen. Zij vertellen hun

familie en buren hoe mooi het is om
staal te maken.’’ Winkelaar ziet voor
de bewoners en belanghebbende
organisaties goede kansen om via
mediation hun doel te bereiken. ,,Een
voorwaarde is dat partijen vrijwillig
meewerken en daardoor gemotiveerd raken om naar oplossingen te
zoeken. Oplossingen die creatief zijn
en aansluiten bij de belangen die
partijen hebben. Werkgevers kunnen
niet zonder werknemers, bedrijven
niet zonder omwonenden en overheden niet zonder gezonde
bedrijven. Misschien kunnen de drie
IJmondgemeenten een mediator
aanstellen om escalatie met de
omgeving te voorkomen, want ook
zij hebben belang bij een goede
verhouding tussen bedrijf en hun
inwoners.’’

Er staat iemand naast mij
Hiba woont sinds drie jaar met haar
man in Beverwijk. In een nieuw land
waarvan zij de taal niet spreekt, op
een plek waar niets vertrouwd is,
waar zij niemand kent. ,,Ik wilde
graag meer wegwijs worden in
Beverwijk, kennis maken met
anderen, mijn netwerk vergroten,
weten welke mogelijkheden hier zijn
voor mij en mijn zoontje Rayan van
2.”
Het consultatiebureau brengt haar in
contact met Home-Start. Na een
intakegesprek gaat coördinator
Annemarie op zoek naar iemand die
Hiba kan helpen. ,,Maartje werd mijn
gezinsmaatje. We hebben eerst
kennis gemaakt en het klikte meteen.
Zij heeft mij echt geholpen en gaf mij
meteen al een heel goede opvoedtip.
Zij leerde mij dat ik mijn zoontje niet
in slaap hoefde te wiegen, maar hem
best even mocht laten huilen als ik
hem in zijn bedje legde. Het werkte,
hij viel steeds makkelijker in slaap.
Door Maartje ken ik nu de kinderboerderij en de kringloopwinkel. Ook
ben ik door haar naar de Spelinloop
gegaan bij het buurthuis. Daar heb ik
nu twee vriendinnen. Maartje en ik
praten over van alles, daardoor kan ik

me steeds beter redden in het Nederlands. Ik beschouw Maartje als een
soort zus, iemand die naast mij staat.’’
Helpen om het beste te doen
Als ervaringsdeskundig is Hiba nu
zelf gezinsmaatje geworden. Ze
volgde onlangs de training en heeft
ook al kennisgemaakt met ‘haar
gezin’. ,,Toen Annemarie mij hiervoor
vroeg, heb ik niet meteen ja gezegd,
maar het bleef door mijn hoofd
spelen. Ik weet hoe fijn de hulp van
een gezinsmaatje is. Het heeft mij
een vertrouwd en veilig gevoel
gegeven met dit nieuwe land en de
Nederlanders. Dit is het land waar
Rayan op zal groeien, waar we samen
een goed leven kunnen hebben. Ik
wil graag iets doen. Een betaalde
baan lukt nu nog niet vanwege de
taal. Dus het is fijn dat ik gezinsmaatje kan zijn bij een Nederlands
gezin. Ik wil die moeder helpen om
het beste te doen voor haar en haar
kind.”
Gezinsmaatje zijn?
Bij Home-Start zijn nieuwe vrijwilligers altijd welkom. Heb je interesse
of vragen? Neem contact op Annemarie Oudendijk (Velsen): aoudendijk@socius-md.nl, 06 339 56 983; of
Saskia Erkelens (voor Beverwijk/
Heemskerk): serkelens@socius-md.nl,
06 453 04 409.
Meer informatie: www.home-start.nl.

De vrolijke etalage van Zoet aan Zee staat vol cadeau-ideeën. Foto: aangeleverd

Bestellen en afhalen
bij Zoet aan Zee
IJmuiden - Valentijnsdag vergeten? Zomaar eens iemand verrassen of
jezelf eens extra verwennen met een leuke cadeautje of iets lekkers?
Bianca en Mariska van Zoet aan Zee staan dagelijks klaar in de winkel om
bestellingen te verwerken. De winkel is vanwege de coronaregels niet
regulier geopend, maar een bestelling mag wel worden afgehaald.
Omdat het assortiment van Zoet aan
Zee ook non-food-artikelen bevat,
moest de winkel half december vorig
jaar tijdelijk de deuren sluiten. Om de
klanten toch zo goed mogelijk te
kunnen blijven helpen, zijn Bianca en
Mariska toen direct gestart met
thuisbezorgen. Inmiddels is de
winkel van 09.30 tot 15.00 uur
geopend voor het afhalen van
bestellingen. Via de eigen kanalen op
Facebook en Instagram worden veel
foto’s geplaatst van de leuke artikelen in het assortiment. Heerlijke

bonbons, chocolaatjes in de vorm
van een hart of een fraai houten
bordje met de veelzeggende tekst ‘Jij
bent de allerliefste’ erop? Het is er
allemaal!
De etalage aan de Lange Nieuwstraat
493 staat boordevol leuke cadeauideeën inclusief prijzen. Een bestelling plaats je gemakkelijk via Facebook/Instagram, telefonisch (0255
577886) of per e-mail (zoetaanzee@
hotmail.com) en vervolgens hoor je
wanneer het klaar ligt om af te halen!
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Chocolaterie Noes zit niet stil

IJmuiden - In het chocolade-atelier
aan de Velserduinweg 211 zijn ze
alweer druk bezig met het maken
van de mooiste en lekkerste
bonbons, IJmuidense chocolaatjes
en ChocBlocks. Nieuw dit jaar zijn de
ChocoBombs: grote chocoladeballen
gevuld met cacao en marshmallows
die je in een mok overgiet met hete
melk waardoor je heerlijke chocolademelk krijgt, een regelrechte hit
met dit koude weer.

IJzersterkbox voor een heerlijk
‘avondje uit eten’
Ook is er een mooie samenwerking
tot stand gekomen met 5 IJmuidense
culinaire ondernemers: De IJzersterkbox! ‘Samen staan we sterk’, en
in deze rare tijden slaan De IJmond

TYPISCH IJMUIDEN

Brasserie & Restaurant, Van Es Catering, Grand Café Staal, Korf Traiteur &
Catering en Chocolaterie Noes de
handen ineen om u een ouderwets
avondje uit eten te bezorgen. Maar
dan thuis, zoals we dat helaas alweer
een tijdje gewend zijn. Dekt u de
tafel? Zij doen de rest!
Bestellen
De IJzersterkbox is verkrijgbaar op
vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14
maart. Bestellen kan via bluemanage.
nl/staal/restaurant of door te bellen
naar 0255-510 525.
U kunt de box afhalen in de speciale
drive thru bij Grand Café Staal op
Plein 1945. Kosteloos laten bezorgen
in de gemeente Velsen kan ook!

Op de foto uit 2018 kijken we westwaarts op de Wijk aan Zeeërweg vanaf het kruispunt met de Evertsenstraat (links) en de
Cock van der Doesstraat (rechts). Foto: Erik Baalbergen

De Wijk aan Zeeërweg
door de eeuwen heen

De legger beschrijft slechts het stuk op het grondgebied van Velsen.

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 de Wijk aan Zeeërweg door de
eeuwen heen.

Vanaf het genoemde beginpunt op de gemeentegrens
loopt het pad in een rechte lijn in zuidoostelijke richting door de Breesaper duinen en door de weilanden
van de Breesaap tot aan de Schulpweg, aan de noordkant van het kanaal. Daarvandaan loopt het pad in
zuidelijke richting, kruist bij boerderij De Tiend – ongeveer waar nu de buitendeur van de Zeesluis IJmuiden
ligt – het kanaal en loopt verder tot ‘nabij de woning
van Matthijs Zwanenburg’, dicht bij de huidige aansluiting van de Wijk aan Zeeërweg en de Julianakade.

Door Erik Baalbergen

Nieuw dit jaar zijn de ChocoBombs! Foto: aangeleverd

Een nieuwe sponsor voor
RKVV Velsen JO 15-2
Driehuis - Jazeker! De Hypotheker is
de nieuwe sponsor van voetbalelftal
JO15-2 van RKVV Velsen. Deze voetbalvereniging is al jarenlang een
begrip in Velsen.
Dit sluit perfect aan bij een partij als
De Hypotheker. Zij zijn al meer dan
35 jaar de grootste onafhankelijke
hypotheekadviseur van Nederland.
In die tijd hebben zij ruim één
miljoen mensen geholpen met een
van de meest belangrijke zaken in
hun leven: hun thuis.
Een nieuwe look
Een nieuwe sponsor betekent
natuurlijk ook een nieuwe look.
Het team is volledig in het nieuw
gestoken: frisse tenues in de kleuren
van de club.
Zowel het logo van De Hypotheker
als het logo van RKVV Velsen is goed
vertegenwoordigd. Dit zorgt voor

extra herkenbaarheid en
zichtbaarheid.
Het belang van sponsoring
De Hypotheker vindt het belangrijk
om iets terug te geven, zowel op
landelijk als op lokaal niveau wordt
er gesponsord. Landelijk steunt de
organisatie al jarenlang de LINDA.
foundation. De samenwerking met
RKVV Velsen is een voorbeeld van
hoe een lokaal sponsorproject ingevuld kan worden. ,,Lokale sportverenigingen als RKVV Velsen zijn enorm
belangrijk voor de lokale gemeenschap’’, is de mening van de Hypotheker. ,,Altijd, maar zeker nu. We zijn
dan ook erg blij dat we door middel
van deze sponsoractie ons steentje
mogen bijdragen aan de van deze
prachtige club. Wij wensen de teams,
en in het bijzonder elftal J O15-2 een
sportief en succesvol jaar!”

De jongens van RKVV Velsen JO 15-2 zijn erg blij met hun nieuwe kleding.
Foto: aangeleverd

Sinds de doop van IJmuiden in 1876 zijn veel straten
aangelegd volgens allerlei plannen. Dat begon al met
een blokkenpatroon bij de eerste bouw van IJmuiden,
rond het oude Willemsplein ten westen van de Oranjestraat. Sindsdien zijn hele wijken verrezen volgens
uitbreidingsplannen met bijbehorende stratenpatronen. In het landelijke De Heide, vanaf 1901
Velseroord geheten en in 1926 bij IJmuiden getrokken,
ontwikkelde de bebouwing zich aanvankelijk langs
bestaande paden en wegen. Later vonden ook hier
uitbreidingen plaats volgens opgestelde plannen.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn door de aanleg
van schootsvelden grote delen van IJmuiden gesloopt.
Bij de wederopbouw zijn de gaten gevuld volgens de
wederopbouwplannen van Dudok en de zijnen, met
vaak nieuwe stratenpatronen. Tenslotte is in de zestiger
jaren Zeewijk, IJmuidens laatste grote uitbreiding,
aangelegd volgens een stratenpatroon met “stempels”,
alsof een stedenbouwkundige met een aardappelstempel de vlakken en straten op de kaart heeft
gestempeld.
Oude paden en wegen
Toch kent IJmuiden nog diverse straten die tracés
volgen van paden en wegen die al ruim voor de
geboorte van IJmuiden bestonden, zoals de Zeeweg,
de Kalverstraat, de Velserduinweg en de Wijk aan
Zeeërweg. De naam van de laatste is “pas” in 1917 vastgesteld door de gemeenteraad voor de brede straat
tussen de Julianakade en het Velserduinerbuurtplein,
het tegenwoordige Velserduinplein. Voor de Tweede
Wereldoorlog was de Wijk aan Zeeërweg een belangrijke verbindingsweg tussen het oude IJmuiden en het
voormalige Velseroord.
Voetpad
De Wijk aan Zeeërweg volgt het tracé van een stukje
van het voormalige Wijk aan Zeeërvoetpad. Dit oude
pad liep tussen Santpoort en Wijk aan Zee. Dit verklaart
meteen de naam van de Wijk aan Zeeërweg; de weg
zelf loopt niet eens naar het dorp Wijk aan Zee, zelfs
nauwelijks in die richting! Het tracé van het Wijk aan
Zeeërvoetpad wordt beschreven in de Velsense ‘legger’
van 1878. Een legger is een door de gemeente bijgehouden register van wie verantwoordelijk is voor het
onderhoud van openbare wegen buiten de bebouwde
kom. In Velsen waren dat vaak de eigenaren van de
aangrenzende buitenplaatsen met landerijen. De
legger geeft aan dat het Wijk aan Zeeërvoetpad begint
in de duinen, op de grens tussen de gemeente Wijk aan
Zee en Duin en de gemeente Velsen. Grote kans dat het
pad al in Wijk aan Zee begon en doorliep tot aan
Spaarndam.
In de achttiende wordt het pad immers gebruikt door
onder meer visventers en aashalers uit Wijk aan Zee en
Spaarndam.

Vanaf dit punt loopt het pad weer in zuidoostelijke
richting in een rechte lijn tot aan de Velserduinerbuurtweg, ‘even bezuiden het punt, waar deze den
Kerkweg snijdt’. Hier wordt later het Velserduinerbuurtplein aangelegd. Rond het tracé van dit laatstgenoemde rechte stuk is de Wijk aan Zeeërweg aangelegd. Vervolgens loopt het pad in zuidelijke richting
langs de Velserduinerbuurtweg tot aan de Willemsbeekweg. Vanaf daar vervolgt het pad zijn weg door
weilanden, de bossen van Schoonenberg, langs Driehuis (waar het pad ‘Hellepad’ wordt genoemd) richting
Santpoort. In de loop der jaren wordt het pad her en
der verlegd.
Eeuwenlang bewoond
Het gebied rond de huidige Wijk aan Zeeërweg en de
watertoren is hoogstwaarschijnlijk al eeuwenlang
bewoond geweest. Uit onderzoeken door onder meer
de amateurhistoricus en -archeoloog Jan Morren en
archeoloog Wim Bosman is gebleken dat de villa Adrichem, die Willebrord in de achtste eeuw geschonken
kreeg van de Frankische hofmeier Karel Martel, waarschijnlijk ter hoogte van de Hoogeberg nabij de watertoren lag. Door zandverstuivingen tijdens de vorming
van de ‘jonge duinen’ zijn de bewoners wellicht
verdreven en hebben oostwaarts een nieuwe nederzetting gevestigd. Bij archeologisch onderzoek langs de
Wijk aan Zeeërweg zijn hiervan sporen, gedateerd rond
1250, gevonden.
Op oude kaarten zien we het gebied rond de latere
Wijk aan Zeeërweg in de loop der eeuwen gevuld raken
met weilanden en boerderijen. Tijdens het graven van
het Noordzeekanaal strijken ook hier kanaalwerkers
neer en ontstaat westelijk van De Heide de tweede
kanaalgraversnederzetting De Hoogeberg. Na 1878
vestigt de Nederlandsche Kunst-Zandsteen Fabriek zich
bij De Hoogeberg. De nederzetting raakt permanent
bewoond en wordt een van de groeikernen van Velsen.
De Hoogeberg gaat samen met De Heide op in
Velseroord. Vanaf rond 1910 wordt bij De Hoogeberg
het gemeentelijk gasbedrijf gevestigd. Menig IJmuidenaar weet zich ongetwijfeld nog wel de gashouders te
herinneren. Het hele complex is inmiddels verdwenen.
Rond 1915 verrijst aan de overkant van de Wijk aan
Zeeërweg het watertorencomplex. Rond 1930 wordt de
melkinrichting “Gemeenschappelijk Belang” op de hoek
van de Wijk aan Zeeërweg en de Van Linschotenstraat
geopend. Deze melkfabriek is inmiddels vervangen
door een appartementencomplex.
De Wijk aan Zeeërweg valt nog steeds op in het stratenpatroon van IJmuiden. Het aanzicht van sommige
delen mag dan drastisch gewijzigd zijn, maar de weg
straalt nog altijd een stuk lokale geschiedenis en de
daarmee gepaarde rust uit!

18 NIEUWS

inderegio.nl • 18 februari 2021

Studenten teleurgesteld: geen
Solar Challenge in Australië
Santpoort - Meldden we vorige week nog in deze krant dat Christiaan
Wiers en Tanya Spee zich voorbereiden op hun deelname aan de Bridgestone World Solar Challenge in Australië, inmiddels is duidelijk geworden
dat die droom voor de twee studenten in duigen is gevallen. Op de dag
dat deze krant verscheen, kregen de leden van het Vattenfall Solar Team
te horen dat het evenement voor dit jaar van de baan is.

PIEREWAAIEN
IJmuiden - Het meest rauwe uitje in Velsen, de
Noord- of Zuidpier op. En af. Als visser, als wandelaar, als fotograaf of als fietser. Als toerist of als
inwoner van Velsen. Als vaste of toevallige bezoeker
uit binnen- of buitenland. In deze rubriek in woord
en beeld, wat een pierenwaaier bezighoudt en
waarom hij of zij zich op die unieke plek in de
Noordzee bevindt.
Door Arita Immerzeel

Dat doorgang van de race met
zonneauto’s dit jaar door de coronapandemie onzeker was, wisten de
teamleden al vanaf het begin. Christiaan Wiers is captain van het Nederlandse team, Tanya Spee coördineert
de promotionele activiteiten. Beide
studenten zijn afkomstig uit Santpoort. Omdat het bouwen van een
zonneauto veel tijd kost, kon niet
worden gewacht tot het laatste
moment.
Het ontwerp was inmiddels helemaal
klaar en juist vorige week zocht het

team daarom de aandacht van de
media. Het afgelopen halfjaar stond
veel al in het teken van dit project en
dus vloeiden er donderdag wel wat
tranen, toen duidelijk werd dat het
tweejaarlijkse evenement voor het
eerst sinds 1987 niet door zal gaan.
Begrip voor de situatie is er wel, maar
desondanks is het een flinke domper
voor de studenten, die nu weinig
anders rest dan zich te focussen op
de race van 2023, die in Zuid-Afrika
zal plaatsvinden.

Alle gevallen sneeuw ten spijt, de Zuidpier was dit
weekend brandschoon en goed te befietsen en te
bewandelen. Gevist werd er met deze temperatuur, van
net onder nul, niet.
Het was zondagmiddag omstreeks 12 uur en de weersverwachting was dat het minder koud zal worden die
dag. Het zou zelfs gaan dooien. Op de Zuidpier was
nog niets te merken van dat al. Er waren maar een paar
bezoekers. Een enkele fotograaf verstopte zich tussen
de betonblokken, toen er plots een gemene oostenwind opstak. De gevoelstemperatuur zakte naar min 11

en maakte het bezoek aan de pier onaangenaam.
Ook al vanuit de gedachte dat er golven over de pierrand zouden kunnen gaan slaan, maakten de schaarse
bezoekers rechtsomkeert. Ook uw verslaggeefster
maakte zich snel uit de voeten. Maar niet zonder een
foto van het bevroren zeeschuim naast de pier te
hebben geschoten.

COLUMN DE HEIDEBERG
Verbinden
Brené Brown, hoogleraar Maatschappelijk werk in Houston, heeft veel
gepubliceerd over de onderwerpen die zin geven aan ons leven:
moed, kwetsbaarheid, liefde, schaamte, empathie en verbondenheid.
Over dat laatste begrip wil ik het hier hebben. Wat is verbinding? Wij
mensen zijn sociale wezens. Groepsdieren. Maar wat is verbinding
precies? Het is exact die vraag die haar ertoe leidde om haar onderzoek te starten, inmiddels al meer dan 15 jaar geleden. En haar ervaring was dat als je aan mensen vraagt wat verbinding is, dat ze dan
vooral vertellen wanneer ze géén verbinding ervaren. Blijkbaar is het
moeilijk om goed te omschrijven. Wat verbinding precies is. Met wie
we het ervaren en wanneer. En hoe we er voor kunnen zorgen dat we
er meer van krijgen. Of dat de verbinding steviger wordt. Verbinding is
een basisbehoefte voor ons als mensen. Om ergens bij te horen, dat
groter is dan wijzelf, dat inspireert ons, dat geeft ons een reden van
bestaan. Alle reden dus om eens goed te kijken wat verbinding is. Haar
definitie luidt als volgt: verbinding is de energie die bestaat tussen
mensen wanneer zij zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen,
kunnen geven en ontvangen zonder oordeel en steun en kracht
ontlenen aan de relatie. Drie elementen zitten er in deze definitie en ze
licht dit als volgt toe.

Hoog in de toren...

Gezien, gehoord en gewaardeerd voelen: verbinding ontstaat alleen
als je voelt dat je er écht mag zijn. Als je gezien wordt als mens en niet
als functie, of als hulpmiddel of als weerstand. Ik kan pas verbinding
voelen met jou als ik weet dat ik er mag zijn mét alles wat jij fijn en leuk
vindt én alles wat je misschien lastig of vervelend vindt.

IJmuiden - Zoals de muppets Statler en Waldorf bovenin de zaal vanuit de loge op het balkon hun kritiek leverden op
de optredens in het theater, zo lijken deze twee kauwtjes samen het wel en wee van IJmuiden te bespreken. Hoog
boven de Velserduinweg, in de toren van het tot woningen verworden kerkgebouw, kunnen ze veilig hun gang gaan.
Fotograaf Frits Houtgraaf kreeg ze precies op het juiste moment in het vizier om deze leuke foto te maken. Nu maar
hopen dat de kritiek van de beestjes niet al te fel is... Foto: Frits Houtgraaf

Kunnen geven en ontvangen zonder oordeel: verbinding gaat ook
over wederkerigheid. Elkaar ondersteunen en helpen. Dat kan gaan
over praktische hulp, maar net zo goed over mentale support. Het
belangrijkste element daarbij is dat er geen oordeel is bij wat je geeft
of ontvangt.

Speel Archery Tag tijdens
de Winter Games in Velsen

Steun en kracht ontlenen aan de relatie. Dit kun je ook vertalen als:
energie, voeding, opgeladen worden. En dat is wat verbinding in een
relatie brengt. Dat je weer even vooruit kunt, omdat je je opgeladen
voelt. Soms ziet dat er heel concreet en praktisch uit in de vorm van
feitelijke ondersteuning. Maar vaak is dit niet zo tastbaar maar weet je
voor jezelf heel goed: ik voel me opgeladen, ik heb er energie van
gekregen.
Als je deze elementen herkent
in relaties met anderen kun je
ook actief werken aan de
versterking van verbinding.
Door aan elk van de
elementen aandacht te
besteden en daarin te
investeren.
Het is dan ook geen toeval dat
‘verbinding’ het jaarthema is
van ons hospice in deze tijden
van lockdown en anderhalve
meter afstand.
Jan Bakker,
voorzitter Hospice de Heideberg

Archery Tag is een combinatie van handboogschieten en trefbal. Een
superspannende handboogactiviteit vol actie. Foto: aangeleverd

IJmuiden - Dinsdag 23 februari
organiseren de buurtsportcoaches in
Velsen de Winter Games op het
Cruyff Court in IJmuiden. Je kunt
meedoen met Archery Tag en daarnaast zullen er nog wat side events
klaarstaan. Ben jij tussen de 13 en 17
jaar en heb jij zin in een toffe dag in
de vakantie? Geef je dan op! Dit kan

als 2-tal, maar ook individueel,
inschrijven gaat via sportpasvelsen.
nl/winter-games. Deelname is gratis.
De Winter Games is een initiatief van
de Johan Cruyff Foundation, de
Krajicek Foundation en Social Werk
Nederland.
De Winter Games hebben als doel
om, met extra sport- en spelactivi-

teiten, jongeren in beweging te
brengen. Tijdens de coronapandemie krijgen jongeren vooral te
horen wat er allemaal niet mag én
niet kan. Daarom is het belangrijk
om hen, juist nu, een positieve
impuls te geven zodat ze positiever
de donkere wintermaanden door
kunnen komen.
Archery Tag is een spel dat gespeeld
wordt met pijl en boog. Het doel van
het spel is om zoveel mogelijk
punten te behalen door de spelers
en de zogenaamde targets van de
tegenpartij te raken. Spelers dragen
een masker en de punten van de
pijlen zijn voorzien van een
schuimen kop. Het spel lijkt wel wat
op Paintball, het verschil is echter
dat de impact van een pijl veel
kleiner is dan een paintball balletje.
Archery Tag wordt gespeeld in twee
teams.
Aanmelden is verplicht an an via
www.sportpasvelsen.nl.

Florien Bausch

Ruud Kerkhoff Uitvaartzorg

BAUSCH
&
SCHULTZ
U I T VA A R T E N

uitvaartbegeleiding
en ‘afscheid bij leven’
in regio Kennemerland
06 28 157 217
florien@bausch-schultz.nl

dag en nacht bereikbaar

Jan Gijzenkade 75
2025 BC Haarlem

www.luvu.nl

Alweer 21 jaar dichtbij
Voor een betaalbare uitvaart..

In alle rust regelen
we het afscheid:
wij luisteren, en
denken mee, bieden
mogelijkheden en
structuur, begeleiden
en organiseren.
Alles met veel tijd
en aandacht.

023 - 5 371 375
06 - 25 077 451

Samen naar een waardig afscheid..

Een
Een
door
door

Samen maken we
er een mooie,
gedenkwaardige
dag van.

waardevol afscheid ontstaat
waardevol
afscheid ontstaat
tijd en aandacht
tijd en aandacht

• Kosteloos
kennismakingsgesprek
Kosteloos kennismakingsgesprek
• Kosteloos kennismakingsgesprek
• 24 uur per
per dag
dag bereikbaar
bereikbaar
uur per
dag bereikbaar
•• 24
Velsen
en omgeving
omgeving
en
en omgeving
•• Velsen
Gratis online
nabestaandenloket

Patty-Lou Leenheer | 06 86 88 99 18
Patty-Lou Leenheer | 06 86 88 99 18

www.get� denuitvaartzorg.nl
www.get� denuitvaartzorg.nl

Ernestine Schultz van Haegen
(regio ‘t Gooi) en Florien Bausch

Meer informatie of uw wensen
alvast doornemen? Dat kan in een
persoonlijk gesprek, vrijblijvend.

Nog even nagenieten...
Velsen - Het is weer voorbij. De sneeuw heeft weer plaatsgemaakt voor het gebruikelijke landschap, maar wat
hebben we genoten! Daarom nog een paar laatste plaatjes.

Deze mooie foto werd aangeleverd door Sep Verduin.

IJspret op het Binnenmeer. Typisch IJmuidense schaatspret, zo dicht bij zee! Foto: Erik Baalbergen

De zebra wordt schoongemaakt. Foto: Arita Immerzeel

De levens-executeur
Ook als levens-executeur ondervind je van dichtbij het verlies van een dierbare. Hoe naar deze situatie ook is het geeft ook weer nieuwe inzichten.
Allereerst hoe belangrijk het is geweest om het gesprek aan te gaan over
een moment waar niemand graag over praat. En dan niet alleen de wensen
omtrent een uitvaart maar heel ver de diepte ingaan. Ik kan me nog herinneren dat het destijds een emotioneel gesprek was, maar ook dierbaar. En
nu kijk er vol trots op terug. We hebben het toch maar gedaan. Tot in de
kleinste details zijn dingen besproken. En dan moet je denken aan spulletjes, kleding, uitvaart, muziek, bloemen en de plek waar je laatste rustplaats
zal zijn. Maar buiten dit ook nog wat te beslissen als er geen uitzicht meer is.
Voor ons was het zo’n troostvolle gedachten dat alles in de lijn was van de
wensen.
Als u het moeilijk vind om over deze zaken te praten, dan kan het zijn dat
dit gemakkelijker gaat als dit met een buitenstaander is. Als u deze ook nog
eens een bevoegdheid geeft van levens-executeur of executeur in uw testament, dan weet u zeker dat alles geregeld wordt zoals u het wenst. En ik
weet, inmiddels uit ervaring, dat dit rust geeft. Rust en zekerheid dat je hier
niet meer over hoeft na te denken. En laten komen wat komt.
www.karinrutte.nl

Uitvaartverzorging sinds 1878
Uitendaal
Een familiebedrijf dat garant staat
voor volledige verzorging
van begrafenis of crematie.
warm - betrokken - persoonlijk
jarenlange ervaring
24 uur per dag bereikbaar
023 - 532 44 86
LAAT UW ZORG,
ONZE ZORG ZIJN!

www.uitvaartuitendaal.nl

Team Patty Duijn
Begeleiding bij leven en afscheid
Specialist in luisteren en vertalen van wensen
● Passie voor kwaliteit bij leven en afscheid
● Expert in gespreksvoering terminale situaties
● Begeleiding met oog voor detail en eigenheid
●

Lisette

Mayke

Natasja

Evelyne

Patty

Vragen? Een overlijden melden? 06 300 93 482
info@pattyduijn.nl | www.pattyduijn.nl |
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BTAC Solutions uit IJmuiden wint
IJmond Duurzaam Award 2021
IJmond - Het bedrijf BTAC Solutions van Willem Jonkman heeft de IJmond
Duurzaam Award 2021 gewonnen. BTAC Solutions werd op 11 februari
tijdens de startconferentie van Upcycle Your Waste bekendgemaakt als
winnaar. De jury had keuze uit drie genomineerden. Ook Patina Dakdenkers uit Beverwijk en Crown Van Gelder uit Velsen-Noord maakten kans
op de prijs.

gekozen vanwege het idealisme van
Willem Jonkman, zijn motivatie om
voor de toekomstige generaties te
verduurzamen en zijn bevlogenheid.
Ook de innovaties waarbij hij zijn eigen
warmtepomp heeft gebouwd en
warmte uit zijn machines gebruikt om
het pand te verwarmen, spraken erg
aan.
Voor de andere twee genomineerden
had de jury ook alleen maar complimenten. Zo werd van Patina Dakdenkers hun motto ‘afval bestaat niet’ erg
gewaardeerd en vond de jury het
fantastisch dat ze hun business blijven
verduurzamen en zo anderen helpen.
Crown Van Gelder kreeg veel lof over
hun innovatie met suikerbietenpulp en
de milieuwinst die ze daarmee
bereiken. Eigenlijk alleen maar
winnaars, daarom ontvingen ook
Patina Dakdenkers en Crown Van
Gelder een award, gemaakt door lokale
kunstenares Michelle Veldman.
Kans maken op de IJmond
Duurzaam Award 2022?
Volgend jaar wordt de prijs weer uitgereikt. Denk u dat u kans maakt? Schrijf
u nu alvast in via www.odijmond.nl/
award.

Willem Jonkman en Merel van Luijk van BTAC Solutions met de IJmond Duurzaam
Award 2021. Foto: aangeleverd

,,Geweldig, ongelooflijk gaaf!” Willem
Jonkman is trots dat hij zich de
winnaar van de IJmond Duurzaam
Award 2021 mag noemen. ,,Hij komt
midden in de zaak te staan. En ik hoop
dat andere ondernemers met me in
gesprek willen, ik sta er open voor.
Alles wat we aan verduurzaming
kunnen doen, is een stap die we
nemen.”
Trots op bedrijven in regio
Dit jaar werd de jury wederom voor
een moeilijke keuze gesteld. Welk van
de drie genomineerden zou dé
winnaar 2021 moeten zijn? Naast BTAC
Solutions waren Patina Dakdenkers en

Crown Van Gelder genomineerd. ,,Het
was echt een worsteling voor de jury
om een keuze te maken tussen deze
drie vooruitstrevende bedrijven,” aldus
wethouder van Beverwijk en voorzitter
van Omgevingsdienst IJmond Haydar
Erol, die de prijs uitreikte. De jury
bestaat elk jaar uit de wethouders van
gemeenten Beverwijk, Heemskerk,
Uitgeest en Velsen, de directeur van
Omgevingsdienst IJmond en de
winnaar van de vorige keer, dit jaar De
Noord-Hollandse Bier Brouwerij uit
Uitgeest.
Idealistische winnaar
BTAC Solutions werd als winnaar

Startconferentie Upcycle Your Waste
De uitreiking van de IJmond Duurzaam
Award vond plaats tijdens de startconferentie van Interreg-project Upcycle
Your Waste. Dagvoorzitter Harm Edens
nam ondernemers, medewerkers van
kennisinstellingen, bestuurders en
beleidsmakers mee langs praktische
voorbeelden, workshops over afvalhergebruik en interessante businesscases.
Ook sprak Bas Eickhout over de
stappen binnen circulaire economie:
,,Het is tijd om nu actie te ondernemen. De urgentie neemt toe en op
nationaal niveau kunnen wij nog
mooie stappen behalen. Het aanjagen
van de politiek zie ik als mijn rol om de
komende tijd mee aan de slag te gaan.”
Een mooie start van een Europese
samenwerking! Meer weten? Kijk op
www.greenbizijmond.nl of de projectwebsite www.upcycleyourwaste.com.

De succesvolle, gezamenlijke inkoopactie voor zonnepanelen gaat in gemeente
Velsen weer van start. Foto: aangeleverd

Zonnepanelenactie in Velsen
Velsen - Uw woning verduurzamen, zorgen voor een beter milieu en dat
terwijl u uw energierekening naar beneden ziet gaan. Vorig jaar hebben
al veel huiseigenaren in gemeente Velsen de stap gezet om zonnepanelen aan te schaffen. Denkt u er ook aan om zonnepanelen te nemen?
De succesvolle, gezamenlijke inkoopactie voor zonnepanelen gaat in
gemeente Velsen weer van start.
Een collectief van vakkundige regionale installateurs biedt inwoners de
mogelijkheid om zonnepanelen te
laten installeren tegen een zeer
gunstige prijs. Gemeente Velsen ondersteunt deze actie. Alle inwoners
ontvangen hierover binnenkort een
brief op de mat.
Installateurs
Men organiseerteen gezamenlijke
inkoopactie waarbinnen regionale
zonnepanelen-specialisten een aanbod
voor u op maat maken. Zij bieden u alle
drie dezelfde lage prijs voor installatie
van de panelen. Wanneer u zich
aanmeldt, komt geheel vrijblijvend en
gratis één van de specialisten bij u
langs voor vakkundig advies. Daarna
maken zij een aanbod op maat. Als u
gebruikmaakt van dit aanbod, heeft u
ook het voordeel dat de btw kan
worden teruggevraagd bij de Belastingdienst. En, als u gebruikmaakt van
deze actie, kan dit gratis geregeld
worden door een administratiekantoor.
Deelname
U kunt zich tot 17 mei 2021 inschrijven
via www.duurzaambouwloket.nl/actievelsen. Op deze pagina vindt u ook

meer informatie over het verloop van
het actietraject, dat gelijk van start
gaat wanneer u zich inschrijft.
Bewonersavonden
Wilt u meer weten of heeft u nog
vragen? U kunt meekijken, meeluisteren en vragen stellen tijdens online
informatieavonden. Deze live-uitzendingen kunt u volgen via uw computer,
tablet of smartphone en vinden plaats
op:
· donderdag 18 februari
· dinsdag 9 maart
· donderdag 25 maart
U kunt de uitzending alleen volgen
wanneer u zich vooraf aanmeldt via
www.duurzaambouwloket.nl/
actievelsen.
Energiek Velsen
De actie wordt gesteund door de
gemeente en de lokale energiecoöperatie Energiek Velsen, een initiatief van
inwoners die onze mooie gemeente
willen verduurzamen. Iedereen die
gebruikmaakt van het actieaanbod is
automatisch een jaar gratis en vrijblijvend lid van Energiek Velsen. Kijk voor
meer informatie op www.energiekvelsen.nl.

BIJ DE REDACTIE AAN TAFEL

Pieter Vermeulen Museum 2.0 in voorbereiding
Door Arita Immerzeel

De heer Paul Aris is een levendige 60-plusser, die 1 januari
jongstleden als directeur van het Pieter Vermeulen Museum
benoemd is. Hij vertelt in dit artikel over de stand van
zaken omtrent een mogelijke verhuizing van het kindvriendelijke centrum voor natuur- en milieueducatie, dat nu aan
de Driehuizerkerkweg 34 d in Driehuis gevestigd is. Er is
een optie voorbij gekomen om zich mogelijk te kunnen
vestigen in IJmuiden-Zeewijk, in het gebouw van het Apostolisch Genootschap aan de Doorneberglaan. In 2020
draaide Paul reeds mee als waarnemer van Hiske Brouwer.
Ons interview vindt coronaproof digitaal plaats, terwijl
buiten een zonnetje over het witte winterkleed schijnt.

Paul Aris woont in Alkmaar en zijn werkervaring laat zich niet
in één zin vangen. Paul begon zijn loopbaan met de opleiding
als fysisch geograaf. Vervolgens werkte hij onder andere 25 jaar
in de automatisering. Waar anderen op zijn leeftijd wellicht
over minder werken nadenken, blijkt Paul een bezig bijtje te
blijven. Sinds 2014 is hij betrokken als vrijwilliger in archeologisch museum Huis van Hilde in Castricum. Daar heeft hij een
behalve rondleidingen verzorgen, ook een mentortaak voor
studenten en onder meer een vijftal thematentoonstellingen
ingericht. Ook is Paul verbonden aan Stichting Oer-IJ. Enthousiast vertelt hij over de plannen voor het Pieter Vermeulen
Museum. ,,Na het wegvallen van het BRAK!-verhaal in
september vorig jaar, moesten we onze ambities en doelstelling bijstellen. We noemen dat ‘PVM 2.0’. De kern van wat we
toen beoogden, maar niet door kon gaan, blijft overeind. Het
gebouw waar ons mooie museum nu gevestigd is, is een oud
gebouw en ligt afgelegen. Al 12 jaar verblijven wij in een tijdelijk onderkomen. We zijn in de fase van wat willen we en wat
kunnen we. Het gebouw is te oud om nog als huisvesting voor
het museum te dienen. De optie van verhuizen naar Zeewijk
kwam op ons pad. Het lijkt een hele mooie kans, maar het is
allemaal nog vers en pril.

Er zijn nog veel hobbels te nemen, zoals wie ons een helpende
hand toesteekt. Financiële bronnen, daar heb je zoiets. We zijn
in gesprek met de gemeente en andere financieringsbronnen.
Wat willen we en wat is daar voor nodig? In maart zal dit waarschijnlijk duidelijk zijn.” Op de vraag hoe het met de vrijwilligers gaat in deze lockdown, denkt Paul even na en slaakt een
zucht. ,,Het is allemaal zo vervelend, zuur is het. Heel erg lastig.
We willen onze boodschap uitdragen en dat gaat niet. We
willen tentoonstellen en educatie geven.”
Toch gaat de club enthousiastelingen niet bij de pakken neer
zitten, vertelt Paul verder. ,,Het is vervelend om niets te doen,
maar we haken aan op wat wél mogelijk is. Zo hebben we
vogelspeurtochten in Velsen uitgezet, voortbordurend op de
Nationale Tuinvogeltelling van Vogelbescherming Nederland.
En ook haken we aan op de Kinderklimaattop met het verdrag
van Velsen. We redeneren vanuit onze eigen kracht en richten
ons op wat mogelijk is. De optie van verhuizen naar Zeewijk
geeft ons veel energie. We zetten volop in om deze optie te
realiseren.” Natuurminnende Paul besluit het gesprek met een
goed plan .,,Het is prachtig weer. We gaan nu eerst eens even
naar buiten!’’
Meer informatie: www.pietervermeulenmuseum.nl, www.
vogelbescherming.nl en www.groenestappen.nl.
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JONGEREN EN CORONA

De heer Donker neemt zijn bloemetje in ontvangst. Foto: aangeleverd

Duizendste bestelling
bij de AfhaalBieb
Velsen - Vanaf woensdag 6 januari is de AfhaalBieb open voor de leden
van de Bibliotheek Velsen. Online kan men via een webformulier 3
boeken aanvragen en deze afhalen bij de vestiging in IJmuiden of in
Velserbroek. Na een maand is men al toe aan de 1000ste bestelling! Dat
werd gevierd met een bloemetje voor de klant van het 1000ste
boekentasje.
Vaste bezoeker
De duizendste bestelling was voor de
heer Donker. Een trouwe klant van de
Bibliotheek voor boeken en cd’s via
muziekweb. De heer Donker: ,,Ik zag
het boek in de etalage en dacht, ga ik
gelijk thuis even bestellen. Heel leuk
dat ik nu de duizendste bestelling
heb gedaan!”
Coronaproof
Als de aanvraag bij de bibliotheek
binnen is zoeken de medewerkers de
boeken uit en zetten ze klaar in een
tas. Op vertoon van de bibliotheekpas
kan deze afgehaald worden in de
vestiging. Dit kan op maandag,
woensdag en vrijdag tussen 13.00 en
15.00 uur (in de bevestigingsmail staat

vanaf wanneer de bestelling kan
worden opgehaald). Er mogen niet
meer dan twee mensen tegelijk naar
binnen met inachtneming van de
regels (anderhalve meter afstand,
handen desinfecteren, mondkapje op).
Telefonisch bestellen
Geen beschikking over internet? Dan
helpen onze medewerkers u graag
per telefoon op werkdagen van 10.00
tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur
op telefoonnummer 0255 525 353
voor IJmuiden en 023- 5381901 voor
Velserbroek.
Kijk voor meer informatie op www.
bibliotheekvelsen.nl, daar is ook het
bestelformulier te vinden.

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 Sem Natzijl
zijn verhaal.
Door Ingeborg Baumann
Sem Natzijl (19) is de zoon van Remco Natzijl. Beiden
zijn de hart en de ziel van Frederik Ambachtelijke Friet
met vestigingen in Velsen-Noord bij de pont en op de
Kennemerlaan bij de Vomar. We laten de discussie of
het nu patat of friet genoemd moet worden even voor
wat het is en weten in ieder geval zeker dat de gefrituurde aardappeltjes bij Frederik vers, eerlijk, ontzettend lekker en puur natuur zijn. En dat de mensen in de
chique blauw met gouden patatfriteszaken keihard
werken en heel aardig zijn. Én dat Sem op dit moment
zeker niet het leven heeft dat hij voor ogen had.
,,Ik was geen jongetje voor school, ik heb mijn MAVO
afgemaakt en toen was ik wel klaar. Ik wilde sowieso
voor mezelf beginnen maar eigenlijk met een kledingwinkel met dure merkkleding van designers als
Burberry en Stone Island. Achteraf natuurlijk beter dat
ik dat niet heb gedaan. En nu hebben mijn vader en ik
dus samen Frederik. Elke dag ben ik aan het werk, door
Corona is het drukker dan normaal. Hoewel we het
terras missen natuurlijk. Mijn dagelijks leven is werken
en slapen en dat op repeat. Ik moet eerlijk zeggen dat
ik op zaterdag bij iemand thuis wel met vrienden
bijeenkom en dat we dan tot een uurtje of 5 doorhalen.
Niet met veel, alleen mijn twee of drie beste vrienden.
En dat 5 uur is niet mijn keus maar het kan niet anders.
Ik hou me aan de regels, hoe moeilijk ik het ook vind.

Corona voor Sem: werken en slapen en dat op repeat.
Foto: Dennis Gouda Fotografie

Ik was al niet zo heel erg van het wilde stappen maar
lekker een hapje ergens eten en daarna even de kroeg
in mis ik het allermeest. En de regels vind ik wel krom,
wel in een hotel maar niet in een restaurant kunnen
eten bijvoorbeeld.
Ik mis een stuk van mijn jeugd, zo voel ik het wel.
Gelukkig hoef ik me geen zorgen te maken om mijn
financiën, dat hebben een heleboel andere mensen
wel. Ik voel me opgesloten. Maar als de avondklok
stopt heb ik waarschijnlijk in ieder geval weer het
gevóel van vrijheid.’’

VELSEN DOOR DE LENS VAN JANNA

Els Zorgdrager overhandigt een van de taarten aan Paul Huiberts, product manager
van Seafood Parlevliet. Foto: aangeleverd

Valentijnstaart D66 uitgereikt
aan Seafood Parlevliet
Velsen - Voor de tiende keer heeft
D66Velsen de jaarlijkse Valentijnstaart uitgereikt. D66Velsen reikt deze
taart uit aan een persoon of organisatie die een bijzondere bijdrage
levert aan een mooier Velsen.
Dit jaar ging de taart naar Seafood
Parlevliet. Seafood Parlevliet geeft al
zo’n 15 jaar diepgevroren gebakken
vis aan Voedselbank Velsen en soms
zelfs ook aan andere voedselbanken
uit de regio. Dit gebeurt vooral als er
onvoldoende producten zijn om aan
de mensen uit te delen.
Het was dit jaar een bijzondere uitreiking! In verband met de coronamaat-

regelen ging Els Zorgdrager dit jaar
alleen met de taarten naar Seafood
Parlevliet. Haar fractiegenoten waren
ook aanwezig, digitaal via Zoom! Op
die manier kon fractievoorzitter
Sander Smeets de taart officieel overhandigen aan Paul Huiberts, product
manager van dit mooie bedrijf. De
taarten gingen deze ochtend naar
alle productiemedewerkers, zo’n 40
tot 50 personen. Zij dragen er namelijk zorg voor dat de vispakketten bij
Voedselbank Velsen terecht komen.
D66Velsen wil iedereen van Parlevliet
van harte bedanken voor hun mooie
inzet, de taart is zeer verdiend!

Velsen - Janna Kamphof is freelance content creator
en (micro)avonturier. Ze ziet graag zoveel mogelijk
van de wereld, maar dan wel op een bewuste en
liefst duurzame manier. Bijzondere ervaringen kun
je al op een steenworp afstand van huis hebben, is
haar motto. In de Jutter|Hofgeest haalt ze maandelijks een plek in onze regio voor haar lens.
In mijn rugzak zit behalve een notitieboekje bijna altijd
een camera. Je weet maar nooit wat je tegenkomt.
‘Maar je hebt toch alles wel gezien hier?’ vragen mensen
me als ik in Velsen op pad ga om te fotograferen. Ik
denk soms dat ik meer zie omdat ik een camera bij me
heb.

Hortensiablaadjes in de kruidentuin van Beeckestijn die
in een fragiel bloemenskeletje zijn veranderd, een
Schotse Hooglander die zijn tong naar me lijkt uit te
steken of de vuurtoren die in een plas water op de pier
weerspiegelt: het bijzondere zit vaak in kleine dingen.
Sinds kort stop ik ook een drone in mijn rugzak en die
geeft weer een onbekend perspectief op de bekende
plekken. Mijn favoriete plek om te vliegen is op dit
moment aan de kust. En met deze luchtfoto van het
strand in IJmuiden trap ik graag mijn maandelijkse
rubriek af.
Instagram: @jannakamphof
Website: www.duitslandactief.nl

26 SPORT

inderegio.nl • 18 februari 2021

Telstar verliest van Go Ahead

Velsen-Zuid/Almelo - De grasmat in De Adelaarshorst was niet bespeelbaar. Dat is de reden dat Go Ahead Eagles – Telstar in het Erve Asito
Stadion van Heracles Almelo gespeeld werd. In dit stadion ligt een
verwarmd kunstgrasveld, de enige in Nederland, waarop goed te voetballen is. De grasmat bracht Telstar geen geluk. In de 5e minuut scoorde
kwelgeest Mulenga, zijn derde doelpunt in twee wedstrijden tegen
Telstar, de enige treffer. In de eerste helft en na de 1-0 had Telstar het
beste van het spel maar gescoord werd er niet. Ook in de tweede helft
geen doelpunt(en) voor de Witte Leeuwen waar het spel beduidend
minder is.
Go Ahead Eagles begint goed aan
het duel. In de 3e minuut vangt
Schendelaar de bal na een afstandsschot van Kuipers. Twee minuten
later is het wel raak voor de Deventernaren. Na een vlot lopende aanval
schiet Mulenga de bal in. In eerste
instantie redt Schendelaar. Het
uitverdedigen loopt niet soepeltjes.
Lucassen onderschept de bal en
speelt het leder op Mulenga. De spits
kopt van dichtbij raak: 1-0. In de 12e
minuut lijkt diezelfde Mulenga op
weg naar de 2-0. Hij ontvangt de bal
in buitenspelpositie. Gevlagd en
gefloten wordt er niet. De weg naar
Schendelaar ligt open. In de één
tegen één situatie komt de Velsense
goalie als winnaar uit de strijd. Na
deze kans is het Telstar dat de klok
slaat. Veel balbezit en wat kansen
maar Bronkhorst, Pattynama en Plet
hebben het geluk niet aan hun zijde.
Vlak voor rust moet Korpershoek
noodgedwongen het veld verlaten.
De captain gaat door zijn enkel en
verder spelen is onmogelijk. Zijn
vervanger is Regeling. De laatste
kans van de eerste helft is voor
Cagro. De middenvelder schiet de bal
naast het doel van Gorter.
In de tweede helft is de eerste kans
voor Adshead. Hij ontvangt de bal,
loopt tot aan de rand van de zestien
en schiet in. Luttele centimeters

naast de verkeerde kant van de paal.
Drie minuten later kopt Eyibil de bal
op het Velsense doel. Schendelaar is
de situatie meester en vangt de bal.
In de 58e minuut vliegt de kopbal
van Mulenga over het Velsense doel.
Weer drie minuten verder geeft
Rabillard een voorzet. De bal belandt
buiten het bereik van keeper Schendelaar op de lat. Telstar komt goed
weg. In de 73e minuut belandt de
kopbal van Bronkhorst recht in de
handschoenen van Gorter. Elf
minuten later neemt Cagro een vrije
trap. De bal gaat dwars door de muur
richting de korte hoek. Doelman
Gorter ziet dit op tijd en vangt de bal.
Het slotoffensief is van Telstar maar
gescoord wordt er niet meer. Een
belangrijke verliespartij op weg naar
de play-offs kunnen we dit wel
noemen.
Opstelling Telstar: 1. Jasper Schendelaar, 2. Ilias Bronkhorst (74e min.
26. Tom Overtoom), 5. Redouan El
Yaakoubi, 6. Frank Korpershoek (44e
min. 13. Vincent Regeling), 7.
Rashaan Fernandes, 9. Glynor Plet,
10. Daniel Adshead (62e min. 30.
Ozan Kökcü), 11. Anthony Berenstein
(62e min. 27. Roscello Vlijter), 16.
Niels van Wetten (74e min. 23. Cas
Dijkstra), 25. Shayne Pattynama en
28. Welat Cagro.

De vlag werd gehesen door het vijfkoppige bestuur. Foto: aangeleverd

LTC Groeneveen bestaat 75 jaar
Santpoort-Noord - Sinds 7 februari
wappert de jubileumvlag op het park
van tennis- & padelvereniging LTC
Groeneveen. De vlag werd gehesen
door het vijfkoppige bestuur; helaas
zonder dat leden of andere belangstellenden daarbij aanwezig
mochten zijn. Maar de verjaardag
van LTC Groeneveen, in 1946
geboren als LTC Brederode, mocht

natuurlijk niet onopgemerkt blijven.
Alle leden en sponsors ontvingen
daarom een felicitatie-mail. De
vereniging hoopt later dit jaar nog
diverse jubileumfestiviteiten te organiseren. Want al is 75 jaar niet piepjong, LTC Groeneveen is
springlevend!
In tegenstelling tot andere sporten in
coronatijd mag tennis en padel nog

wel. Al is het met wat aanpassingen
zoals enkelspel. De club doet er alles
aan om het spelaanbod zo aantrekkelijk mogelijk te houden.
De moderne tennisbanen zijn het
hele jaar bespeelbaar. En de uitbreiding van twee naar vier padelbanen
is bijna afgerond. De 75-jarige maakt
daarmee een gezonde groeispurt.

Mario Grille toast met Ed van Beilen op de nieuwe verbintenis. Foto: aangeleverd

Vertrouwd gezicht terug
bij FC Velsenoord
Velsen-Noord - Voor het nieuwe
voetbalseizoen 2021-2022 heeft FC
Velsenoord Mario Grille aangesteld
als hoofdtrainer voor de zaterdag
selectie. De club hoopt na alle corona
perikelen en de periode met Brian
Tevreden een volgende stap te
kunnen zetten en prijzen te gaan
pakken. Voorzitter Ed van Beilen is
bijzonder blij met de aanstelling van
de nieuwe hoofdtrainer. ,,Mario heeft
op allerlei vlakken heel veel voetbalervaring. Ik ben er dan ook van overtuigd dat hij het team naar een hoger
niveau kan tillen.”
Mario komt volgend seizoen terug bij
de club waar het ooit voor hem
begon. De oud-Velsen-Noorder
kwam niet alleen als speler uit voor
FC Velsenoord. Ook heeft hij hier
teams getraind Na zijn voetbalcarrière was hij naast trainer bij FC
Velsenoord ook als trainer werkzaam
in de regio bij verschillende andere

verenigingen. Een vertrouwd gezicht
keert dus terug op Sportpark Rooswijk. Ed heeft zich persoonlijk ook
bezig gehouden met het hele selectieproces. ,,Eind vorig jaar hebben we
in goed overleg besloten om het
contract met de huidige trainer niet
te verlengen en op zoek te gaan naar
een goede vervanger. Ondanks de
coronaperiode hebben er maar liefst
11 kandidaten gereageerd op onze
vacature. Je ziet dus dat er best veel
animo is om onze zaterdagselectie te
gaan leiden. Uit deze 11 kandidaten
hebben we samen met een aantal
jongens uit de selectie twee hele
goede trainers geselecteerd en
uiteindelijk is de keuze op Mario
gevallen.
Als het nieuwe voetbalseizoen in
september hopelijk weer gewoon
van start kan gaan dan kan er weer
volop genoten worden van onze
blauwe leeuwen!’’

Even niet sleeën maar gewoon lekker voetballen! Foto’s: aangeleverd

Sneeuwpret bij VSV
Velserbroek - Ondanks corona en
sneeuw werd er bij VSV gewoon
getraind, wat vooral voor de jeugd
een belangrijke uitlaatklep in deze
moeilijke tijd is.
Sneeuw op het veld betekent niet
dat het voetballen daarom onmogelijk is en met wat creatieve oplossingen en onder bezielende leiding
van de jeugdtrainers van O8 tot en
met O12 was het afgelopen
zaterdag weer een waar feest voor
de voetballertjes. Daarnaast staat
op 24 en 25 februari weer een
evenement voor de jeugd op het
programma en ditmaal in de vorm
van ‘Leds voetbal’ waarbij de jeugd
‘verlicht’ gaat voetballen.

Hans Stoelman van VSV: ,,Dit is een
vereniging, die van oudsher veel
aandacht aan de jeugd besteedt en
het is dan ook niet voor niets dat bij
zowel de Zaterdag als Zondag 1
circa 90 procent van de spelers
vanuit de eigen jeugd naar de seni-

oren is doorgestroomd.’’ De VSV-er
vindt het vreemd om te vernemen
dat Telstar zijn vereniging heeft
overgeslagen bij de totstandkoming
van de jeugdopleiding.
,,Daarover is zelfs geen enkel
contact met VSV is geweest. Dit
terwijl VSV een belangrijke rol heeft
gespeeld bij de oprichting van
Telstar en de kleur rood in hun logo
wel degelijk die van VSV is. Waarschijnlijk is vanuit Telstar aan trainer
Andries Jonker niet medegedeeld
dat Velserbroek ook onder de
gemeente Velsen valt en zonder VSV
Telstar zelfs helemaal niet had
bestaan’’, verwoordt hij zijn
ongenoegen.

KRUISWOORDPUZZEL

1

Verticaal 1. Nederlandse provincie; 2. kosten koper (afk.); 3.
boomsoort; 4. gras- of heidezode; 5. deel van Servië; 6. lichte herenoverjas; 7. slijk uit water; 8. bakentonnetje; 9. zangstem; 10. anno mundi (afk.); 11. Nederlandse provincie; 16.
gehuwd (afk.); 18. vlaktemaat; 20. sullig persoon; 21. sociaal
economische raad (afk.); 23. deel van de nek; 25. niet wijd;
26. familielid; 27. huisdier; 29. Nederlandse provincie; 32.
Nederlandse provincie; 34. kunsttaal; 36. zo even; 37. plaats
aan het IJsselmeer; 39. het is in orde; 40. beneden; 42.
paringsgedrag; 43. roomklopper; 45. voorzetsel; 46. verlaagde noot; 51. streepjescode (afk.); 53. doping (wielrennen);
54. Nederlandse provincie; 55. marterachtig diertje; 56. akelig; 57. behaarde dierenhuid; 59. tegen elk aannemelijk bod
(afk.); 60. Nederlandse provincie; 62. gulzige eter; 63. veter;
66. Europeaan; 67. wees gegroet (Lat.); 69. sprookjesfiguur;
71. jongensnaam; 73. windrichting; 74. noeste vlijt; 75. ongevuld; 78. nagerecht; 80. spie; 82. getijde; 85. muzieknoot.
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Horizontaal 1. jong kind; 7. op leeftijd; 12. vochtig koud; 13.
gezongen toneelspel; 14. boomsoort; 15. rijksgrens (afk.);
17. zuivelproduct; 19. regenafvoer; 21. selenium (scheik.
afk.); 22. eikenschors; 24. Nederlandse provincie; 27. vrouwtjeskip; 28. afdelingshoofd; 30. vrouw van Adam; 31. lidwoord; 32. een versterkte vesting; 33. bijbelse hoge priester;
35. vader of moeder; 37. asvaas; 38. plaats in Spanje; 41.
dierengeluid; 42. soort kaartspel; 44. doopbekken; 46. zachte koek; 47. strand bij Venetië; 48. bel aan een huisdeur; 49.
gedorste korenhalmen; 50. gelooide huid; 52. duo (paar);
54. zonder noodzaak; 56. namaak; 58. zalfmes; 61. rivier in
Oostenrijk; 62. biertonnen; 64. Engels telwoord; 65. slot
(afloop); 67. bontgekleurde papegaai; 68. moed (durf); 70.
inwendig orgaan; 72. waterdoorlatend; 73. Nederlandse provincie; 76. nuchtere bestuurder; 77. winters voertuig; 78. deel
van been; 79. insect; 81. heden; 82. priem; 83. man van adel;
84. rivier in Utrecht; 86. deelnemer aan een debat; 87. dunne
stretchbroek.
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Puzzel deze week mee en win een 1 van de 3 leuke pakketten van Nouss Conceptstore!
Mail de oplossing voor maandag 22 februari naar puzzel@jutter.nl

Maak het gezellig in huis tijdens de wintermaanden
In deze tijden is het belangrijk om het thuis gezellig te maken. Geef bijvoorbeeld de keuken een nieuwe look met sfeervolle
tegelstickers of boost je interieur met een boeket zelfgemaakte bloemen. Bij NOUSS conceptstore kan je het allemaal
vinden. Met de smaakvolle tegelstickers van Boubouki geef je de keukenwand wat extra flair. Plak een ananas, cactus of
kreeft op de muur of laat een zwerm zwaluwen door de keuken vliegen. Met deze sprekende tegelstickers komt de keukenmuur tot leven. En met de theedoeken van Jurianne Matter wordt afdrogen een feestje. De theedoeken hebben een uitstekende kwaliteit en zorgen ervoor dat jij met liefde en plezier de vaat afdroogt. En wie thee leut met de buurvrouw of een
vriendin, moet zeker de porseleinen bekers van Cebine Nieuwenhuize bewonderen.
Het is nu ook heerlijk om thuis te fröbelen. Steek de open haard
aan, pak een kopje thee erbij en tover de DIY producten van
NOUSS op tafel. Met de Kore papieren bloemen van Jurianne
Matter maak je zelf een bloeiend boeket. Door enkel het bloemdraad te knippen en de voorgestanste sleufjes te rijgen, maak jij
bloemen die het hele jaar in bloei staan. Flyde floating boat is
een makkelijk te vouwen bootje dat je wensen en gedachten

meeneemt het water op. Zelf je planten kweken is ook een leuke
activiteit, met het kweekschaaltje van Botanopia kan je bijvoorbeeld een avocado pit laten uitgroeien tot een plant. Of knutsel
zo’n schattig klein vogelhuisje in elkaar en hang
hem in je planten.
Puzzel deze week mee en win een 1 van de 3 leuke pakketten
van Nouss Conceptstore! www.noussconceptstore.com

MAAK VAN JE
HUIS JOUW
DROOMHUIS!
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COLUMN FRITS RIJPERMAN
IJmuidenaar Frits Rijperman droomde ervan om stergitarist te
worden. Hij is teamleider in een zorginstelling geworden en speelt
voor de lol trompet in een jazzband. Hij schrijft regelmatig een
column met een eigen illustratie over herinneringen, oude trends en
nieuwe hypes in de moderne muziek.

De geknipte bassist
‘Alles wat we droomden is meer dan uitgekomen.’ Foto’s: aangeleverd

‘Het succes is heerlijk maar het
is nu tijd voor de volgende stap’
Driehuis - Zesentwintig jaar IJspaleis in Driehuis. Dat is een hele generatie die opgroeide met de lekkerste smaken ijs en de leukste mensen
achter de toonbank. Dat is bijvoorbeeld dat jongetje van twee met
sproeten en veel te lange rossige krullen die steevast ‘opa’s appeltaart’
wilde. Dat jongetje is inmiddels bijna twee meter en sluit nog steeds
graag aan in de soms lange rij om een ijsje in die smaak te bemachtigen.
Rob Kok en Daniëlle Veerman vonden het een geweldig avontuur maar
willen nu meer tijd voor zichzelf en vooral elkaar. Ze gaan 17 februari
weer open maar dat is dan ook het laatste seizoen voor Rob en Daniëlle
samen met die andere ‘oude bekenden’ om de ijsjes te scheppen.

Door Ingeborg Baumann
,,We hebben die jaren als een
geweldig avontuur ervaren’’, vertelt
Rob (51). ,,Een avontuur dat we
samen aangingen. We waren jong en
zaten vol met dromen en ideeën. We
waren misschien wel naïef. Maar álles
wat we droomden is meer dan uitgekomen. Alle ideeën zijn waargemaakt. Er is niets in die 25 jaar
gebeurd dat tegenviel.’’
Grote grijns
,,Wat is er nou mooier om ’s ochtends
iets te maken, dat in een hoorntje of
bekertje te scheppen en de mensen
zien genieten? Die grijns te zien? Dat
is iets waar je op hoopt en bizar dat
het gewoon is gelukt! Daar zijn Danielle en ik ons heel erg van bewust.
Ook het contact dat we hebben met
het dorp is heel fijn. We gaan het
absoluut missen. Het was en is allemaal superbijzonder, wij zijn ‘maar’
een ijssalonnetje hè?’’
Geheim
Het is inderdaad een bijna normaal
beeld geworden in Driehuis. Een rij
wachtenden die vaak tot voorbij de
hoek staat en waar niemand in die rij
een probleem van maakt. Nog een
anekdote is dat een nieuwkomer in
Velsen, en een zoetekauw ook nog,
die rij zag en zei: ‘Je denkt toch niet
dat ik ga wachten op een ijsje?’
Inmiddels sluit hij gewoon vrolijk
aan. Wat is het geheim van Rob en
Daniëlle? Buiten dat met liefde en
ambachtelijke, naar geheime receptuur gemaakte, ijs natuurlijk. In tientallen heerlijke, soms klassieke, soms
heel onverwachte smaken. Rob zegt:
,,Buiten het gegeven dat ijs altijd blij
maakt en onze geheime receptuur is

het denk ik het sfeertje dat hier
hangt. Dat is ook de reden dat we er
altijd bij zijn in Driehuis, dat we als
eerste binnenkomen en als laatsten
weggaan. Daarom ook onze keus om
na dit seizoen te stoppen, het wordt
te veel allemaal. We zijn in die 25 jaar
IJspaleis nog nooit samen op een
verjaardag geweest, nog nooit
samen op het strand.’’
Vroeger
,,Er komen na onze mededeling dat
dit ons laatste seizoen gaat worden
natuurlijk allemaal oude herinneringen en oude foto’s naar boven,
ook bij de klanten. Dan zie je die
meiden die op hun vijftiende
begonnen en die nu blommen van
vrouwen zijn. Joke bijvoorbeeld, een
van onze eerste personeelsleden.
Een half leven verder en ze draait
nog steeds een avond in de week
mee. Aanstaand seizoen komt haar
oudste dochter bij ons werken. Het
cirkeltje rond, geweldig toch? Die

meiden zeggen ook altijd dat ze bij
ons zo veel lol hadden. En nog
hebben.’’
IJscompagnie
Het IJspaleis werd al snel te klein met
haar zestig vierkante meter om alles
te realiseren en produceren wat het
stel voor ogen had. Er wordt gestart
met de IJscompagnie in Heemskerk.
Dáár gaan Daniëlle en Rob gewoon
mee door. De IJscompagnie maakt
het vertrouwde en beroemde
ambachtelijke ijs niet alleen voor
verkoop in Driehuis maar levert ook
aan andere ijssalons. ,,Lekker samen
en terug naar de basis’’, zegt Rob.
Receptuur
Een gedeelte van de inventaris van
het IJspaleis is al verkocht aan de
verhuurder van het pand op de Driehuizerkerkweg. Er komt dus een
andere ijssalon want de verhuurder
gaat de exploitatie voortzetten. Niet
met het ijs van de IJscompagnie trouwens. En dat heeft een reden. ,,We
willen niet meer de lusten en de
lasten van de verkoop dragen. We
willen niet tóch weer die verantwoording. De nieuwe mensen moeten het
zelf doen, dat geeft ons rust. We gaan
niet meedraaien en helpen ook niet
mee opstarten. De insteek is namelijk
juist om onze handen niet meer zo
vol te hebben.’’ Ook de receptuur
wordt niet doorgegeven. ,,Dan zou ik
mijn eigen concurrent zijn.’’

Piet, de gitaarheld van mijn middelbare school, het Ichthus College in
IJmuiden, zou in juni 1974 optreden bij zijn eigen Beverwijkse voetbalclub DEM. Na de jaarvergadering moest het gaan swingen. Piet had alleen
nog niet nagedacht over de band die hem zou begeleiden. Omdat ik een
gitaar, een versterkertje en een garage om in te oefenen tot mijn beschikking had, kwam hij bij mij thuis langs om te vragen of ik mee wilde doen.
Natuurlijk. Ik fantaseerde al over een volle juichende zaal. Zijn vriend Paul
zou drummen. Een kleinigheidje; hij kon het nog niet, maar speelde wel
goed piano dus dat kwam wel goed, dacht Piet. Albert, een vriend uit
mijn vorige bandje kon dan bassen, hielp ik hem verder vooruit. De
honderd piek, een godsvermogen, die we gingen verdienen zou geïnvesteerd worden in de huur van twee enorme London City gitaarversterkers
voor het optreden. Haastig studeerden we repertoire in. Langzame blues,
snelle blues. Summertime en Long Train Running. Alles instrumentaal,
een zanger hadden we niet nodig. Piet kon de melodieën op de gitaar
soleren.
De kantine van DEM rook naar natte dweil, zweetsokken en verschraald
bier vermengd met sigarenrook. Een vitrine vol vaantjes, bekers en
plaquettes glom ons tegemoet. Albert kwam als laatste van de band
binnen stappen, maar wat was dat? Hij had zijn haren zelf geknipt en het
resultaat van deze huisvlijt? Lange stekels op z’n hoofd, de oren vrij en
lange slierten in de nek. David Bowie had dat, maar verder nog he-lemaal niemand. In 1974 dus…Iedereen had lang haar. Maar dit?
Het duurde uren, de ledenvergadering. Toen we eindelijk aftikten om te
spelen, stonden de DEM-leden op en vertrokken. Alleen de voorzitter en
zijn vrouw waagden een walsje op onze rock & roll. Two for the show.
Ondanks deze deceptie was het toch een geweldig optreden. Paul had
een jazzy en softe touch in zijn drums ontwikkeld en door de geweldige
versterkers kon ik nu voor het eerst eens horen hoe goed Albert kon
spelen. Met zijn post-corona kapsel stond hij zwijgend en bewegingsloos
heerlijk te bassen. Onze band klonk opeens enorm tof. Albert had bovendien nog iets anders voor elkaar gekregen. Na afloop van het optreden
verklaarde een van de meegereisde vriendinnetjes verliefd te zijn
geworden op hem. Nu werd ik op mijn beurt even stil. Wáááát? Hoe kon
dat? Zo stil en met deze coupe!
Albert de oester. De ondersteunende smaakmaker. De stille bassist, die
ongemerkt, sneaky flirt en communiceert met het publiek en de ‘aanwezige camera’s, de ogen van de meisjes. De DEM-leden die ons optreden
niet wilden zien, omdat ze kozen voor de immens populaire tv-serie De
Stille Kracht hadden de legendarische show van onze eigen stille kracht
Albert gemist. Daar vielen Pleuni Touw en Willem Nijholt bij in het niet. Er
is dus hoop voor alle zelfkappers, die zich een Coupe Corona willen
aanmeten.
Alle nummers die in de columns voorkomen kun je natuurlijk googelen, maar
zijn ook op mijn Spotify afspeellijst te vinden. Check Jutter listed van Frits
Rijperman.

Pieter Vermeulen Museum krijgt
10.000 euro voor klimaatproject

‘We waren jong en zaten vol dromen en ideeën.’

Velsen - Het Pieter Vermeulen
Museum krijgt van de gemeente een
eenmalige subsidie van 10.000 euro
voor het uitvoeren van een klimaatproject. Het gaat om het ondersteunen van scholen bij het
omvormen van hun schoolpleinen,
zodat die een meer groen karakter
krijgen. Het museum ontwikkelt een
handleiding die de scholen kunnen

volgen om de schoolpleinen van grijs
naar groen om te vormen. Een
schoolplein met minder stenen is
beter in staat om hemelwater in de
grond te laten infiltreren. Hierdoor
zijn het schoolplein en het gebied
daaromheen beter bestand tegen
zware regenval, die door de klimaatwijzigingen steeds vaker zal
voorkomen.
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Verkiezingsdebat: hoe moet
het verder met Schiphol?

Afgelopen jaar werd dankzij de vernieuwde online verkoopmethodes een recordbedrag van € 9,5 miljoen door de deelnemende
verenigingen opgehaald met de Grote Clubactie. Foto: aangeleverd

Extra inkomsten clubs blijven hard nodig
Regio - Het kabinet verlengt het
steunpakket voor de amateursport
tot eind juni, maar extra inkomsten
zijn meer dan ooit hard nodig.
Ledenaantallen lopen terug waardoor ook de inkomsten uit contributie teruglopen. Spaartegoeden bij
clubs raken op. Geld dat eigenlijk
bedoeld is voor bijvoorbeeld onderhoud aan het complex. Ook lopen
clubs veel geld mis door het dicht
blijven van de kantines, een belangrijke inkomstenbron. Al bijna 50 jaar
ondersteunt de Grote Clubactie
verenigingen op het gebied van
sport, cultuur en muziek in de
werving van extra inkomsten. Juist
nu is dat zo noodzakelijk.
Nu al 2.500 deelnemende
verenigingen
Afgelopen jaar werd dankzij de
vernieuwde online verkoopmethodes een recordbedrag van € 9,5
miljoen door de deelnemende

verenigingen opgehaald met de
Grote Clubactie. Afgelopen maand
werden de miljoenen euro’s overgemaakt naar de deelnemende verenigingen aan de actie van 2020.
Momenteel kunnen verenigingen
zich weer aanmelden voor de Grote
Clubactie van 2021. En daar wordt
gretig gebruik van gemaakt. Directeur Grote Clubactie Frank Molkenboer: ,,We zien in de eerste maand
van het jaar al een toename van 25%
aan deelnemende verenigingen voor
de actie van 2021. Maar liefst 2.500
clubs hebben zich nu al ingeschreven
voor de Grote Clubactie 2021. Dit
benadrukt de noodzaak van extra
inkomsten voor verenigingen, juist
nu.’’
De Grote Clubactie 2021
Pas op zaterdag 18 september start
de landelijke lotenverkoop van de
Grote Clubactie 2021. Clubs die zich
nu al inschrijven, worden op weg

naar deze verkoopperiode begeleid
in het opzetten van een zo succesvol
mogelijke actie. Door nieuwe technologieën en vele verbeteringen is
de Grote Clubactie nog eenvoudiger
dan ooit. Minder werk en een hogere
opbrengst. Iedereen binnen de
vereniging kan simpel en snel loten
verkopen en zo geld ophalen voor de
club. Jaarlijks halen verenigingen
met de actie tussen de € 1.000,- en €
30.000,- op. 80% gaat direct naar de
club en deelname is gratis.

Regio - De coronacrisis heeft groot
effect op de luchtvaart en Schiphol.
Met de verkiezingen voor de Tweede
Kamer in aantocht worstelen veel
kiezers met de vraag hoe politieke
partijen Schiphol en de
luchtvaart de komende jaren willen
laten ontwikkelen. Groei onder voorwaarden, maar welke voorwaarden
dan? Een standstil vanwege omgeving, milieu of de mogelijk afnemende vraag? Deze vragen staan
centraal tijdens een online verkiezingsdebat op donderdag 11 maart
van 16.30 tot 18.00 uur. Acht Kamerleden, onder wie Jan Paternotte
(D66), Lammert van Raan (Partij voor
de Dieren), Suzanne Kröger (GroenLinks), Jimmy Dijk (SP) en Ingrid

Michon (VVD), zullen deelnemen aan
dit debat. Zij mogen zich buiten over
stellingen van Schiphol, de provincie
Noord-Holland, bewoners
en de Jonge Klimaatbeweging. Dat
moet een gevarieerd luchtvaartdebat
opleveren, gerelateerd aan de
thema’s economie, klimaat, corona
en gezondheid. Zowel positieve als
kritische geluiden komen aan bod.
Een select gezelschap krijgt de
ruimte om deel te nemen aan het
debat via het online platform Zoom.
Overige belangstellenden kunnen
het debat rechtstreeks via YouTube
volgen.
Surf naar www.mnh.nl (kopje ‘activiteiten’ voor meer informatie en om
zelf een vraag in te sturen.

Volg het webinar
Benieuwd hoe de Grote Clubactie
werkt en hoe jouw vereniging extra
inkomsten kan realiseren? Schrijf je
dan nu in voor het gratis webinar van
de Grote Clubactie op donderdag 18
maart of maandag 22 maart van
19.30 tot 20.00 uur via de link: clubactie.nl/webinargca of kijk op clubactie.nl en vraag de informatiebrochure voor jouw vereniging aan.

De winnende foto van Yvonne van Haaften. Foto: aangeleverd

Uitslag fotowedstrijd ‘de
mooiste foto van de Noordzee’

het ‘liefdesbusje’ deed onder andere Velserbroek aan. Foto: aangeleverd

De Baan op Valentijns-Tour
Regio - De gebruikelijke vrijetijdsactiviteiten van Stichting De Baan, voor
mensen met een verstandelijke
beperking, liggen momenteel stil
vanwege de lockdown. In deze
periode probeert De Baan toch
zoveel mogelijk te betekenen voor
haar deelnemers, onder andere door
activiteiten aan huis: maaltijden,
creatieve pakketten, online bingo,
enz.
Veel van de Baan-deelnemers zien
hun partner of naaste familie nu
weinig vanwege corona. ,,Daarom
hebben we deze Valentijns-Tour

bedacht. Net als bij een TV
programma als All You Need is Love
kregen onze deelnemers nu de kans
om een lieve videoboodschap op te
nemen voor die persoon die ze
missen.”
Vooraf ging De Baan bij deelnemers
aan de deur langs om de videoboodschap op te nemen en maakte hier
leuke filmpjes van. Deelnemers
vonden het erg fijn om iets liefs te
kunnen doen voor een ander.
De Baan ging op Valentijnsdag op
pad met een versierd liefdes-busje
om de videoboodschappen bij de
geliefden aan huis te bezorgen. De

mensen die de boodschappen
ontvingen waren heel divers; dit liep
uiteen van partners en ouders tot
zussen en een lievelingsvrijwilliger.
Het love-team deed 15 adressen aan
in Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Velserbroek. De tour werd
mede mogelijk gemaakt door Welzijn
Bloemendaal, die een busje en chauffeur beschikbaar stelde. In deze
corona-periode is het fijn dat organisaties elkaar zo kunnen helpen om
mooie initiatieven uit te voeren.
Meer informatie: www.stichtingdebaan.nl - team@stichtingdebaan.nl (023) 531 44 63.

Regio - Wie maakt de mooiste foto
van de Noordzee? Daar draaide de
fotowedstrijd van Stichting De
Noordzee om. Inmiddels zijn de
winnaars van deze fotowedstrijd
bekend. De wedstrijd werd georganiseerd in het kader van het jubileum
van de natuur- en milieuorganisatie
die zich al veertig jaar sterk maakt
voor de bescherming en het duurzaam gebruik van de zee. Het doel
was om samen de schoonheid van
en de liefde voor de Noordzee te
delen.
En dat is gelukt: maar liefst 1467
strand- en zeeliefhebbers stuurden
een foto in. Sereen, woest, uitgestorven, romantisch, en met luchten
in alle kleuren van de regenboog: het
bleek maar weer dat de Noordzee
vele gezichten heeft.
De jury, die onder andere bestond uit
een van de eerste werknemers van
Stichting De Noordzee, een fotograaf
en een poëtische surfster, koos vijf

winnaars uit. Dit zijn Yvonne van
Haaften, Ingrid van Leeuwen, Arie
van Duijn, Sophie Oberink en Tamara
Cieremans. Zij brachten de Noordzee
en alle gevoelens die ze oproept
volgens de jury fantastisch in beeld.
Yvonne van Haaften won de hoofdprijs: een workshop op het strand
met een marien ecoloog en een
strandafvalexpert. De vier anderen
worden beloond met een boek over
de Noordzee. De fotowedstrijd werd
mede mogelijk gemaakt met steun
van het ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedsel.
Naast een foto werd ook gevraagd
om de zin ‘Ik houd van de Noordzee,
omdat’ af te maken. Yvonne van
Haaften schreef: ,,Ik houd van de
Noordzee, omdat de kracht en oneindigheid van de zee mij onwijs
aantrekt.”
Op www.noordzee.nl zijn alle foto’s
en het hele juryrapport te zien.

3.99

APK zonder afspraak

.

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

99

Uitlijnen

64.

95AFSPRAAK!
BEZICHTIGING OP

5 jaar een begrip in de IJmond en omstreken
AL 40

59.

Onderhoud en reparatie
(alle merken)

DE MOOISTE KERSTSHOW
BIJ WELKOOP SANTPOORT!
Aircoservice

bj. 2008

bj. 2010

Kentekenloket

cm

anse
dler

www.robnobelsautoservice.nl
Kromhoutstraat 46 IJmuiden
0255 - 522500

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

95

Aanstaande zondag laatste
koopzondag van 10.00 - 17.00 uur
Donderdag koopavond tot 21.00 uur

Banden (tevens opslag)
Uitlezen (met de meest
moderne apparatuur)

bj. 2008

bj. 2014

€ 5.995,-

€ 4.750,-

SUZUKI SWIFT
EXCLUSIVE
OPENHAARDHOUT

RENAULT TWINGO 1.2-16V
AUTHENTIQUE FORD FOCUS WAGON 1.0 ECOBOOST EDITION
• Eiken-, essen- en beukenhout
bj. 2005

bj. 2011

%

heeft u nog
ongebruikte cadeaubonnen liggen?

Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier

• In netzak
• Inhoud 22 dm3

bj. 2010

bj. 2014

€ 4.750,-

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

25

houd 5-mixslinger, pindanetje,
• Hoogte 155 cm
023-5325211, Hendrik Figeeweg
35
Doneer uw cadeaubon
onnebloempitnetje,Tel.
4Tel.
mezenvetbollen
023-5325211,
Hendrik
Figeeweg
35
WWW.AAP.NL/cadeaubon
Haarlem-Waarderpolder Ook verkrijgbaar
n winterstrooivoer
in 185 cm
en 215 cm

Haarlem-Waarderpolder

OT 17.00 UUR

3.99

99

€ 4.650,-

€ 3.995,-

€ 9.250,-

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

2016
5 JAARbj.
GARANTIE

Autosloperij Treffers
Autosloperij
Treffers

Inkoop loop-, sloop- en
Inkoop loop-, sloop- en
schadeautoʼs, motorfietsen
schadeautoʼs, motorfietsen
Verkoop van onderdelen
7.50
Verkoop van onderdelen
AKKET
KUNSTKERSTBOOM
Afgifte RDW vrijwaringsbewijzen
OGELVOEDING
• Type Swiss forest
Afgifte
RDW
vrijwaringsbewijzen
oor buitenvogels
• Gemakkelijk op te zetten
HELP DIEREN IN NOOD

€ 8.995,-

MAZDA 2 1.3 SVT TOURING

2.
ERDAG
OORT-NOORD
AVOND
g 210 (hoek Biezenweg)
03 57
20%
NG
KORTING
5.
59.
G OPEN
Wij kiezen
voor een
beter milieu.

€ 6.750,-

bj. 2008

€ 1.895,-

€ 16.950,-

HONDAVITARA
ACCORD1.6
1.8ISTYLE
LS AIRCO
SUZUKI

Volledige
Amerikaanse
Kurt S. Adler
collectie

€ 2.795,-

€ 7.750,-

OPEL
ASTRA
WAGON 1.616V
SPORT
NISSAN
QASHQAI
1.6 ACENTA

64.95

95

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

ZONDAG OPEN VAN
SANTPOORT-NOORD
12.00 TOT 17.00 UUR
Hagelingerweg 210 (hoek Biezenweg)

Aanbiedingen geldig t/m zondag 21 februari 2021

www.welkoop.nl
Tel.:
0235 - 37 03 57

Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens
Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend dat
zij een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft ontvangen.
De aanvraag betreft het plaatsen van twee units voor de huisvesting
van de firma Venus en De Waard, bij de Hoogovens, voor een
periode van 15 jaar.
Ontvangstdatum aanvraag: 5 februari 2021
Aanvrager: Tata Steel IJmuiden B.V.
Locatie: Wenckebachstraat 1, Velsen-Noord
Zaaknummer: 10107544
Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de
aanvraag 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 procedure, dan kunt u gebruik maken
van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact
met u opgenomen.

Hagelingerweg 210 (hoek Biezenweg) Tel.: 023 - 537 03 57

